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Sekularyzm i postsekularyzm 
w czynie i myśli 

Przypadek Francji

L aickość jest jedną z fundamentalnych 
składowych tożsamości współczesnej 

Francji . W 2004 roku, symbolicznym wy-
razem tego była niezgoda francuskiego pre-
zydenta – co warto podkreślić, wybranego 
w bezpośrednich i demokratycznych wybo-
rach – na umieszczenie w preambule euro-
pejskiej konstytucji, odwołania do chrześci-
jańskich korzeni Europy . 

W 1872 roku prawie 98% Francu-
zów było katolikami . W 1952 roku jeszcze 
80% Francuzów uważało się za chrześcijan, 
a 27% uczęszczało regularnie do kościo-
ła . Statystyki mówią, że współcześnie 63% 
Francuzów uważa się za chrześcijan, a 4% 
deklaruje, że systematycznie praktykuje1 . 

Proces laicyzacji francuskiego społeczeń-
stwa nie zachodził samorzutnie, tzn . nie 

1 Warto też zauważyć, iż bardziej szczegółowe dane pokazują, 
że stopień akceptacji podstawowych prawd chrześcijańskich 
i zaangażowania religijnego wśród deklarujących się jako 
wierzący, jest bardzo zróżnicowany . Zobacz też: W . Saldon, 
Struktura wyznaniowa i życie religijne Polski i Francji, 
Warszawa 2020, online: <https://www .researchgate .net/
publication/339567056_Struktura_wyznaniowa_i_zy-
cie_religijne_Polski_i_Francji [dostęp: 30 .04 .2020] oraz 
M .  Przeciszewski, K . Gołębiowski, Dynamika i bogactwo 
intelektualne. Czym imponuje francuski katolicyzm, dostępne 
online na Więź .pl: <http://wiez .com .pl/2019/04/30/dyna-
mika-i-bogactwo-intelektualne-czym-imponuje-francuski-
-katolicyzm/> [dostęp: 30 .04 .2020] . 

był napędzany tylko siłą własnego rozwo-
ju2 . Na jego kształt i przebieg wpływ mie-
li – zainteresowani zbudowaniem nowego, 
lepszego społeczeństwa – myśliciele i dzia-
łacze społeczni . Wśród nich wymienić na-
leży w pierwszej kolejności twórców francu-
skiego oświecenia, Voltaire’a, Jeana Jacoba 
Rousseau, Denisa Diderota, Jeana le Round 
d’Alamberta i pozostałych encyklopedy-
stów . Na kształt tego procesu oddziaływały 
też mocno wydarzenia o charakterze poli-
tycznym i społecznym . Wśród nich wymie-
nić należy przede wszystkim rewolucję 1789 
roku i zadekretowane przez rewolucjonistów 
zmiany ustrojowe, prawne i obyczajowe . Ze-
rwano konkordat (zawarty jeszcze w 1516 
roku), pozbawiono władzy (a potem życia) 
króla (uważanego za bożego pomazańca), 
wystawiono kościelne majątki na sprzedaż, 
a z księży uczyniono urzędników, pobiera-
jących od państwa pensje, nakazano kasatę 
zakonów . Nie wszystkie zmiany przetrwa-
ły upadek rewolucji, jednak trwałym skut-
kiem tych burzliwych lat było zapoczątko-
wanie procesu zmniejszania się autorytetu 
i społecznego znaczenia duchowieństwa . 
2 H . Łakomy, Państwo a kościół we Francji. Historia i współ-

czesność, Kraków 1999 .
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Podpisany w 1801 roku, między papiestwem 
a Francją Napoleona Bonaparte, konkordat 
ustanowił katolicyzm jednym z czterech 
(a nie jak dotychczas jedynym najważniej-
szym) pełnoprawnych wyznań (obok lute-
rańskiego, reformowanego oraz wyznania 
mojżeszowego) . Wprowadził on też śluby 
cywilne i cywilną rejestrację urodzin . 

Inspiracji dla kształtowania się umysło-
wości laickiej dostarczały odkrycia z obsza-
ru fizyki (mechanika, optyka, elektryczność, 
magnetyzm, materia) i biologii (zmienność 
organizmów) oraz rozwój techniki (wyko-
rzystującej odkrycia nauk ścisłych) . Wiedza 
i postęp techniki właśnie, budowały wiarę 
w moc człowieka i ograniczały lęki . W tym 
samym czasie Kościół zaniedbywał wysi-
łek intelektualny w wyjaśnianiu świata . Re-
fleksja nad znaczeniem odkryć naukowych 
i technicznych była poza obszarem ówcze-
snej chrześcijańskiej myśli tak filozoficznej, 
jak i teologicznej . Nową religię, religię Ro-
zumu zaczął wprowadzać absolwent L’Éco-
le Politechnique, August Comte . W upo-
wszechnianiu pozytywistycznego poglą-
du na rzeczywistość, znaczącą rolę odegrał 
też profesor języków semickich w Collége 
de France, Ernest Renan . W swoich książ-
kach, takich jak na przykład Historia po-
czątków chrześcijaństwa, Żywot Jezusa, czy 
Historia ludu Izraela, demistyfikował juda-
izm i chrześcijaństwo, przypisując im czysto 
ludzkie, a nie boskie, pochodzenie . 

W XIX wieku religijność ludu mia-
ła głównie charakter kulturowy . Migracja 
do miast (czyli oderwanie od dotychcza-
sowych, tradycyjnych wspólnot) związana 
z industrializacją, ciężkie warunki pracy 
i życia utrudniały sprawowanie praktyk reli-
gijnych, nie sprzyjały też rozwojowi ducho-
wemu . Statystyki pokazują, że szczególnie 

w miastach przemysłowych postępowało 
zobojętnienie na potrzeby (różnego rodzaju) 
praktyk religijnych3 . 

Sympatii Francuzów, szczególnie tych 
lewicowo myślących, nie budziła postawa 
kleru i prokościelnej prasy, wobec władzy 
o zapędach autorytarnych (monarchia, ce-
sarstwo) oraz ich stosunek do sprawy Alfre-
da Dreyfusa . 

Nowe impulsy procesowi sekularyzacji 
przydała reforma szkolnictwa Juliesa Fer-
ry’ego realizowana w latach 80-tych XIX 
wieku . Forsowała ona idee świeckości szko-
ły i wprowadzała bezpłatne świeckie naucza-
nie dzieci obu płci . Naukę religii nakazywała 
prowadzić poza szkołą i tym samym usuwała 
z niej księży . Julies Ferry uważał, że podstawą 
szkoły świeckiej winno być nauczanie opar-
te na racjonalnym poznaniu i na moralno-
ści laickiej . W tym aspekcie współpracował 
on między innymi z Émilem Durkheimem4 . 
Przeforsowana przez Émila Combesa w 1901 
roku ustawa o stowarzyszeniach praktycz-
nie zlikwidowała wszystkie szkoły zakonne . 
A ustawa z 1905 roku przypieczętowywała 
rozdział państwa i Kościoła, wypowiadała 
konkordat z 1801 roku i wyłączyła porządek 
prawny państwa spod wymogów norm reli-
gijnych5 . Warto zauważyć, iż w pewnym sen-
sie zyskał na tym rozdziale i Kościół, wyzwo-
lił się bowiem od kontroli państwa . 

3 P . Miquel, Histoire de la France, Paris 1976 . 
4 É . Durkheim, Wychowanie moralne, tłum . P . Kostyło 

i D . Rybicka, Bydgoszcz 2015 . Wiele kwestii wyjaśnia też 
wstęp autorstwa Piotra Kostyło, zob . „Wstęp . Wychowanie 
moralne i ideały socjalizacji”, w: É . Durkheim, Wychowanie 
moralne, dz . cyt ., s . 7−40 .

5 Warto zauważyć, że Kościół katolicki – głównie w wyni-
ku sprzeciwu papieża Piusa X, wobec zerwania konkordatu 
i niechęci do podjęcia nowych rokowań – został pozbawio-
ny przez ówczesne władze całego dotychczasowego mająt-
ku . Zachowały go natomiast obie wspólnoty protestanckie 
oraz wspólnota żydowska . Były bowiem bardziej układne 
i skore do kompromisów .
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Pierwsza i druga wojna światowa oraz, 
będąca ich konsekwencją, potrzeba odbudo-
wy kraju, na pewien czas wyciszyły spory . 
Republika była państwem świeckim, ale jej 
obywatele w swej większości (choć o różnym 
stopniu zaangażowania) wierzący . Reformy 
II soboru watykańskiego, na które wpływ 
mieli tacy teologowie jak Yves Congar, 
Henri de Lubac, Marie-Dominique Chenu, 
uczyniły Kościół bardziej otwartym i tole-
rancyjnym . Wprowadzane pod wpływem 
soboru zmiany w życiu religijnym, wyciszy-
ły (na jakiś czas) antyklerykalne roszczenia . 

Ten stan zawieszenia zniósł maj 1968 
roku . Młodzi, w większości studenci i li-
cealiści, wyszli na ulice Paryża i wielu in-
nych miast uniwersyteckich, by wyrazić 
swój sprzeciw wobec istniejącego porządku 
społecznego, obyczajowego i politycznego 
(mniej tu dla nas ważnego)6 . Ruch buntu 
miał charakter oddolny i spontaniczny, ale 
szybko wyłonił spośród siebie przywódców . 
Byli wśród nich Daniel Cohn-Bandit i Ber-
trand Guetta (do dziś aktywni politycznie) 
oraz Daniel Bensaïd (zmarły w 2010 roku) . 
Intelektualny grunt pod myślenie wielu ów-
czesnych studentów przygotowały prace ta-
kich myślicieli i badaczy jak Cornelius Ca-
storiadis (pismo „Socialisme ou Barbarie”), 
Guy Debord (Społeczeństwo spektaklu), Her-
bert Marcuse (Człowiek jednowymiarowy), 
Jean-Paul Sartre, czy Wilhelm Reich („Dia-
lektischer Materialismus und Psychoanaly-
se”) . Buntujący się młodzi Francuzi odrzu-
cali realizowany przez starsze pokolenia 
sposób życia (i im jakoby narzucany) oraz 
wyznawane przez nie wartości . „Starym” 

6 W świetle majowego buntu ciekawy jest raport francuskiego 
ministra sportu z 1967 roku, który takich zarzewi buntu nie 
dostrzega . Zobacz: Jeunes d’aujourd’ hui - D’après le rapport 
d’enquête du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Paris 1967 .

zarzucano materializm, koniunkturalizm, 
stechnicyzowanie relacji międzyludzkich . 
Religia jako taka nie była obiektem ich bez-
pośredniego ataku . Chrześcijaństwo jed-
nak, a w szczególności Kościół katolicki, 
młodzi zaliczali do strażników niechciane-
go porządku . Wizja życia – jakiej nauczało 
i do jakiej chciało przekonywać i wychowy-
wać chrześcijaństwo – stała w sprzeczności 
z ideałami głoszonymi przez buntujących 
się studentów . Według nich cele życiowe 
nie są pozaświatowe, lecz ziemskie, czło-
wiek jest wolny („zabrania się zabraniać”, 
„o prawo do życia nie prosi się, lecz samemu 
się je bierze”, „żądaj niemożliwego”) i ma, 
w związku z tym, prawo do swobodnej sa-
morealizacji . Należy skupić się na tym, co 
dzieje się tu i teraz . Wielu spośród buntują-
cych się młodych uważało, że powinno się 
podejmować starania o pogłębianie własnej 
duchowości, ale robić to można równie do-
brze (albo nawet lepiej) bez oglądania się 
na zalecenia instytucji religijnych . 

Zauważyć należy, iż wiele idei, ważnych 
dla pokolenia buntu 1968 roku, przejęła 
myśl postmodernistyczna . Wśród najważ-
niejszych należy wymienić, w pierwszej ko-
lejności, odrzucenie wiary w tradycyjne au-
torytety i w dekretowane przez nie prawdy . 
Czołowi myśliciele związani z nurtem post-
modernistycznym, tacy jak Michael Fo-
ucault, Jacques Derrida czy Jean-François 
Lyotard, uważali, iż nie istnieje jeden wła-
ściwy sposób opisu świata, ani jeden właści-
wy sposób życia . To jest, i to ma rację bytu, 
co można sprawdzić, przetestować, w jakiś 
sposób zbadać . Ważne jest to, co człowiek 
widzi i czuje . Wiara pojmowana jako zaufa-
nie, poleganie na kimś albo zawierzenie ko-
muś, jest bezpodstawna . Fałszywe, a zatem 
zbędne są – nadające (do tej pory) charakter 
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ludzkiemu byciu w świecie – wielkie religie; 
są one wszak tylko, jednymi z wielu, narra-
cji . Drugą ważną przejętą ideą było przeko-
nanie, że w każdym człowieku tkwi olbrzy-
mi (a najczęściej uśpiony) potencjał twórczy . 
Artysta to w pierwszej kolejności nie zawód, 
ale prawdziwa natura każdego człowieka . 
Dlatego kultura odwołująca się do idei post-
modernistycznych, wielkie znaczenie przy-
wiązuje do indywidualnej twórczości i do, 
związanego z nią, prawa do indywidualnej 
wolności . Polem ekspresji dla tak rozumia-
nego człowieczeństwa jest nie tylko prze-
strzeń sztuki, ale również obszar życia du-
chowego i moralnego . 

Gotowości do przyjęcia tego, co nowe, 
otwartości na inność w różnych obszarach, 
sprzyja panujący w kulturze Zachodu duch 
tolerancji . Liberalny, kształtowany przez 
postmodernistyczne idee Zachód, zasadni-
czo nie jest wrogi religii, jest tolerancyjny… 
Można robić, co się chce, byle nie przeszka-
dzać zamożnym (w przeważającej większo-
ści) społeczeństwom, korzystać z wysokich 
standardów życia .

W dziejach Zachodu, wiele rozwiązań 
społecznych, politycznych, kulturalnych – 
zanim zostało zrealizowanych – najpierw 
istniało w formie idei . Dlatego uważamy, 
że warto przyglądać się temu, co w sferze 
idei dzieje się we Francji, matce wielu eu-
ropejskich przemian i rewolucji . Biorąc to 
pod uwagę, bieżący numer „Karto-Teki 
Gdańskiej” poświęciliśmy go kilku czoło-
wym przedstawicielom filozofii francuskiej 
XX wieku, którzy w istotny sposób przyczy-
nili się do rozwoju refleksji na temat wiary, 
religii, religijności czy duchowości . Ich kon-
cepcje, dziś często uznawane za klasyczne, 
można potraktować jako teoretyczny punkt 
odniesienia dla dyskusji o sekularyzmie 

i postsekularyzmie w kontekście Fran-
cji, a nawet szerzej – w kontekście prze-
mian religijnych obejmujących inne kraje 
europejskie . 

Panoramicznego oglądu tego, co dzieje 
się we francuskiej refleksji religijnej, doko-
nuje w swoim artykule Karol Tarnowski . 
Autor uważa, że specyfika francuskiej my-
śli polega na badaniu warunków możliwości 
tego, co religijne oraz na skierowaniu wysił-
ku poznawczego na rozświetlenie zagadnie-
nia podmiotowości . To właśnie filozoficz-
ny geniusz Kartezjusza, Pascala i Maine de 
Birana, jak wskazuje Tarnowski, wyznaczył 
sposoby francuskiego myślenia o człowie-
ku i o jego doświadczeniu wewnętrznym, 
określając jednocześnie charakter ujmowa-
nia wiary, religijności, doświadczeń religij-
nych, czy – jak w przypadku Paula Ricoeura 
– hermeneutyki religii . 

Inny charakter ma artykuł Urszuli 
Zbrzeźniak . W swoim tekście zatytułowa-
nym Foucault i tradycja patrystyczna Autorka 
analizuje wewnętrzną dynamikę twórczości 
francuskiego filozofa, skupiając się na spe-
cyfice ujmowania przez niego historii myśli 
wczesnochrześcijańskiej . Badanie tradycji 
patrystycznej, jak pokazuje Zbrzeźniak, sta-
nowi istotny element Foucaultowskiego pro-
jektu genealogii nowoczesności oraz herme-
neutyki podmiotu . Maria Urbańska-Bożek, 
w artykule pt . Ewolucja poglądów Henriego 
Bergsona na temat natury Boga i jej społecz-
ny wymiar przedstawia analizę rozwoju my-
śli Bergsona w zakresie ujmowania natury 
Boga . Autorka skupia się na jego dwóch fun-
damentalnych dziełach: Ewolucji twórczej 
oraz Dwóch źródłach moralności i religii . Pro-
blematyka ta zostaje odniesiona do Bergso-
nowskiego projektu społeczeństwa otwarte-
go . Urbańska-Bożek uznaje, że najważniejsze 
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cechy projektu społeczności zarysowane-
go przez Bergsona to: otwartość na drugie-
go człowieka, hołdowanie wartościom etyki 
miłości bliźniego oraz wskazanie na poten-
cjał człowieka jako jednostki . 

Łukasz Dominiak z kolei, zajmuje się waż-
nymi – dla kształtowania się intelektualnego 
oblicza współczesnej Francji – koncepcjami 
Luciena Lévy-Bruhla i Émile’a Durkheima . 
Miały one wpływ na kształt, przeprowadzo-
nej na przełomie XIX i XX wieku, reformy 
programów szkolnych . Najwięcej uwagi au-
tor poświęcił, dokonanej przez Lévy-Bruhla, 
krytyce moralności normatywnej oraz jego 
propozycji etyki empiryczno-racjonalnej, któ-
ra nawiązywała do idei pozytywistycznych .

Dopełnieniem tematycznym tego bloku 
refleksji nad myślą religijną i postsekularną 
jest zamieszczona w dziale „Varia” debata . 
Miała ona miejsce w Pomorskim Towarzy-
stwie Filozoficzno-Teologicznym 28  paź-
dziernika 2014 roku . Na zaproszenie jej 
pomysłodawcy i organizatora Zbyszka Dy-
marskiego, wzięli w niej udział: ks . Krzysz-
tof Niedałtowski, Krzysztof Mech oraz Mi-
chał Kaczmarczyk . Wymiana myśli między 
dyskutantami dotyczyła miejsca i źródeł re-
ligijności we współczesnym świecie . Uczest-
nicy debaty, spoglądając na religie (liczba 
mnoga) z perspektywy filozoficznej, religio-
znawczej i socjologicznej starali się znaleźć 
odpowiedzi na pytania fundamentalne – 
dotyczące statusu myślenia religijnego, po-
stępującej sekularyzacji społeczeństw oraz 
praktycznego wymiaru wiary . Spierali się 
o to, co stanowi o przemianach religijności 
we współczesnym świecie, jaka jest w nich 
rola indywidualnych decyzji, a jaka prze-
mian kulturowych i politycznych . Tematem 
rozmów były też wzajemne relacje religijno-
ści i duchowości oraz przyszłość religii . 

W tym numerze, dział „Archiwum my-
śli” został poświęcony Jerzemu Prokopiuko-
wi, znawcy tradycji ezoterycznej, zwolenni-
kowi antropozofii, tłumaczowi pism takich 
badaczy jak Carl Gustaw Jung, Zygmunt 
Freud oraz Rudolf Steiner . W tekście po-
święconym Jerzemu Prokopiukowi, Michał 
Wróblewski omawia cztery etapy twórczo-
ści antropozofa . Próbuje przy tym odpowie-
dzieć na pytanie, jak ująć jego „intelektual-
ną tożsamość” – czy Prokopiuk jest antro-
pozoficznym heretykiem, czy heretyckim 
antropozofem? Dział domyka kompletna bi-
bliografia prac Prokopiuka z lat 1959–2018 
sporządzona przez Michała Wróblewskiego .

W dziale „Recenzje i polemiki” Ma-
ria Urbańska-Bożek omawia dwie wyda-
ne ostatnio książki, związane tematycznie 
z problematyką bieżącego numeru . Pierwszą 
z nich jest praca Sabiny Kruszyńskiej . Trak-
tuje ona o fenomenologii radykalnej Miche-
la Henry’ego (Kulturalny Barbarzyńca. Feno-
menologia radykalna Michela Henry’ego jako 
filozofia sztuki życia, Universitas, Kraków 
2018) . Drugą z omawianych prac jest książ-
ka Józefa Majewskiego (Wiara w trudnych 
czasach, Biblioteka Więzi, Warszawa 2019), 
recenzowana w kontekście dyskusji na temat 
stanu i przyszłości Kościoła katolickiego . 

Numer zamyka sprawozdanie z konferen-
cji naukowej Sacrum w sztuce i przez sztu-
kę w kontekście różnic między kulturami 
i cywilizacjami . Konferencja ta była czwar-
tą edycję cyklu zatytułowanego Oblicza sa-
crum w kulturach i cywilizacjach . Odbyła się 
ona w dniach 20−21 września 2019 roku 
w Gdańsku . Organizatorami konferencji 
byli: Instytut Filozofii, Socjologii i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Pomor-
skie Towarzystwo Filozoficzno-Teologicz-
ne oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne 
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(Oddział Gdański) . W przygotowanym 
przez Marię Urbańską-Bożek sprawozdaniu 
szczegółowo przedstawiono zakres meryto-
ryczny poszczególnych wystąpień, które swą 
treścią korespondowały z wiodącym tema-
tem numeru, uwypuklając związki religii 
i sztuki .

Mamy nadzieję, że najnowszy numer 
„Karto-Teki Gdańskiej” będzie dla Czy-
telniczek i Czytelników inspiracją do wła-
snej refleksji nad problemami związanymi 
nie tylko z francuską filozofią religijną, lecz 
również z kondycją intelektualną Francji, 
a poprzez nią Zachodu .

KRYSTYNA BEMBENNEK: 
mgr filozofii, pracuje w Zakładzie Histo-
rii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej 
i Nowożytnej w Instytucie Filozofii Uni-
wersytetu Gdańskiego . Publikowała m . in . 
w „Fenomenologii”, „Filo-Sofiji”, „Roczni-
kach Filozoficznych” . Zainteresowania ba-
dawcze: historia, status i problemy filozofii 

hermeneutycznej, zagadnienie podmioto-
wości, dydaktyka filozofii i etyki . Jest człon-
kinią Polskiego Towarzystwa Filozoficzne-
go, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficz-
no-Teologicznego oraz L’Association Paul Ri-
coeur . Adres e-mail: krystyna .bembennek@
ug .edu .pl 

ZBYSZEK DYMARSKI: 
absolwent Politechniki Gdańskiej i Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie . 
Jest adiunktem w Instytucie Badań nad 
Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego . Pro-
wadzi badania z dziedziny antropologii fi-
lozoficznej, antropologii religii i antropo-
logii miasta . Kieruje Pracownią Filozofii 
i Antropologii Miasta Europejskiego . Jest 

prezesem Pomorskiego Towarzystwa Filo-
zoficzno-Teologicznego oraz zastępcę redak-
tora naczelnego „Karto-Teki Gdańskiej” . 
Wydał Dwugłos o złu. Ze studiów nad my-
ślą Józefa i Tischnera i Leszka Kołakowskie-
go (2009) oraz tom [red .] Człowiek i miasto. 
Gdańszczanie między starą a nową tożsamo-
ścią (2017) . 
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Francuska filozofia religii

K iedy mówimy o „współczesnej fran-
cuskiej filozofii religii”, powinniśmy 

najpierw przypomnieć znane (i szczególnie 
charakterystyczne chyba właśnie dla filozo-
fii francuskiej) rozróżnienie na filozofię re-
ligii i filozofię religijną . O ile ta pierwsza, 
rozumiana jako „regionalna”, lecz całościo-
wa filozofia religii, nie przedstawia się szcze-
gólnie bogato, o tyle ta druga jest niezwykle 
ważna . Trzeba jednak właściwie rozumieć 
pojęcie filozofii religijnej, daje ono bowiem 
okazję do wielu nieporozumień . Filozofia re-
ligijna nie oznacza zatem jedynie inspiracji 
religijnej (w tym wypadku inspiracji chrze-
ścijańskiej) ani tym bardziej jakiejś filozofii 
konfesyjnej, będącej na usługach teologii . 
Co prawda, na tym właśnie obszarze języko-
wym pojawiło się pojęcie filozofii chrześci-
jańskiej (Gilson, Maritain), a nawet katolic-
kiej (Blondel), ale pojęcie filozofii religijnej 
zawiera w sobie więcej treści i jest dużo głęb-
sze . Oznacza ono z reguły filozofię podstaw, 
swoistą filozofię pierwszą, która właśnie 
w tych podstawach tropi myślenie religijne . 

Filozofia ta nie jest na ogół – poza wybitny-
mi wyjątkami, takimi jak Bergson, Duméry 
czy Ricoeur – zainteresowana budowaniem 
kompleksowej filozofii religii jako pewnego 
zjawiska kulturowego i społecznego . Wy-
starczy jej – a jest to zadanie fundamental-
ne i trudne – badanie warunków możliwo-
ści tego, co religijne, kryjących się zarówno 
w zakamarkach podmiotu, jak i w fenome-
nach jako takich .

Geniusz – bynajmniej nie tylko w sen-
sie przenośnym – filozofii francuskiej leży 
przede wszystkim w jej analizach podmio-
tu, które zresztą promieniują czasem (jak 
u Bergsona, późnego Blondela czy Teil-
harda de Chardin) na próby budowania 
całościowych ujęć rzeczywistości . Filozo-
fia ta wyrosła dzięki trzem wielkim myśli-
cielom: Kartezjuszowi, Pascalowi i Maine 
de Biranowi (do listy tej dodałbym jeszcze 
Malebranche’a) . Ich wpływy krzyżowały się 
tu z wpływem Kanta, Hegla, a później tak-
że i fenomenologii, tworząc za każdym ra-
zem syntezy głębokie i oryginalne . Filozofia 
francuska nie jest bowiem eklektyczna i na-
śladowcza – tkwi w niej niezwykły potencjał 
inteligencji i wyobraźni . Francuska filozofia 
religii budowana jest tam, gdzie znajduje 
się jej właściwe miejsce: wewnątrz filozofii 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(5)/2019, s . 9‒22

* Artykuł ten jest rozszerzoną wersją tekstu wcześniej opu-
blikowanego jako: Główne nurty współczesnej francuskiej fi-
lozofii religii, w: Od filozofii refleksji do hermeneutyki, red . 
J . Barcik, Kraków (brak roku wydania), s . 5–20 .



» 10 «

Karol Tarnowski Francuska filozofia religii

człowieka jako podmiotu . Kontynuuje ona 
w ten sposób tradycję platońsko-augustyń-
ską, a nie arystotelesowsko-tomistyczną, 
choć terminy te określają jedynie z grubsza 
zasadnicze tendencje, które różnicują się we-
dle rozwoju nowożytnej filozofii podmiotu 
i, oczywiście, według własnej perspektywy 
każdego z myślicieli . 

Syntetyczne ujęcie tej filozofii, które nie 
byłoby jedynie mechanicznym zestawieniem 
poglądów i nazwisk, jest trudne i musi być 
w dużej mierze dowolne . Niech mi wolno 
będzie zatem zastosować własny porządku-
jący klucz, wiążący poszczególnych filozo-
fów z przewagą wpływów jednego z trzech 
wspomnianych ojców-założycieli: Kartezju-
sza, Pascala i Maine de Birana . 

1. Dziedzictwo Maine de Birana: 
francuska filozofia refleksji

Pod określenie to podciągam więcej nurtów, 
niż czyni się zazwyczaj i niż istotnie do or-
todoksyjnej filozofii refleksji faktycznie na-
leży . Wszystkie one mają jednak zakotwi-
czenie w myśli Maine de Birana (który sam 
jest dłużnikiem Kartezjusza, a także Kanta) . 
Trzeba by tu zatem wyliczyć – oprócz myśli-
cieli XIX-wiecznych (na przykład Lacheliera 
czy Lagneau) – całą plejadę znakomitych filo-
zofów, takich jak Aimé Forest, Edouard Mo-
rot-Sir, Georges Bastide, Pierre Lachieze-Rey 
czy „filozofowie ducha”: Louis Lavelle i René 
Le Senne . Przede wszystkim jednak: Jean 
Nabert, Maurice Blondel, Henry Duméry 
oraz – całkiem odrębny – Henri Bergson .

Filozofia Maine de Birana wprowadzi-
ła myśl francuską na drogę zaufania kon-
kretnym „wewnętrznym doświadczeniom” 
jako faktom i przeświadczenia, że dotyka-
ją one w pewien sposób metafizycznego 

i religijnego Absolutu . Ale do tego Absolu-
tu myśl filozoficzna musi mozolnie docie-
rać poprzez wydzieranie światła z faktycz-
nego przedfilozoficznego myślenia i dyna-
miki woli, które kryją w sobie więcej, niż 
pojęciująca filozofia może zrekonstruować . 
W ten sposób filozofia francuska zbudowała 
inną koncepcję podmiotu i wraz z tym inny 
typ filozofii niż ten, jaki zaproponowała 
na przykład fenomenologia, a zwłaszcza fi-
lozofia Heideggera . Weryfikuje się to szcze-
gólnie tam, gdzie myśl francuska przyswaja 
sobie lekcję fenomenologii . Francuska filo-
zofia refleksji ukazuje bowiem z reguły nie-
pokój podmiotu, który poprzez nieustanne 
nawrócenia dźwiga się ku Absolutowi i jest 
ogarnięty „pragnieniem Boga” . 

Jednakże w tym miejscu francuska fi-
lozofia refleksji – jak wykazał to najwy-
bitniejszy jej przedstawiciel Jean Nabert – 
znamiennie się rozdwaja . Jeden jej odłam 
buduje na podstawie doświadczenia we-
wnętrznego jako aktu podmiotu metafizykę 
transcendentnego Absolutu, która odnawia 
takie kategorie jak bycie, trwanie czy plo-
tyńskie Jedno . Należą doń filozofie: Blon-
dela, Lavelle’a, Bergsona czy Duméry’ego . 
Odłam drugi, do którego należy filozofia 
samego Naberta, tropi z heroiczną lojalno-
ścią i powściągliwością czysto immanentną 
strukturę podmiotu, badając rysujący się 
w samym podmiocie sens boskości, który 
nie przesądza o istnieniu Boga – co więcej, 
wyklucza z góry to, co ontologiczne . 

Przyjrzyjmy się zatem pokrótce obu 
tym nurtom . 

1) Filozofia Maurice Blondela wykrywa – 
tak typowe dla filozofii refleksji – zdwojenie 
podmiotu na jego warstwę w szerokim sensie 
empiryczną, skończoną, działającą w świecie 
i budującą wartości, oraz warstwę głęboką, 
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będącą właściwym dynamizmem podmiotu . 
Blondel formułuje to zdwojenie poprzez po-
jęcia: płytszej „woli chcianej” (volonté voulue) 
i głębszej „woli chcącej” (volonté voulante) . 
Ta nieco myląca terminologia przysłania 
imponującą budowlę dialektyki konkret-
nych form ludzkiego działania i twórczości 
stale gnanej niepokojem i zarazem nieubła-
ganą logiką, przypominającą nieco logikę 
Heglowskiej ,,fenomenologii Ducha” . Istotą 
myśli Blondela jest przeświadczenie, że „wola 
chcąca” nie jest na miarę żadnych konkret-
nych celów, indywidualnych czy społecz-
nych struktur ani jakichkolwiek intelektual-
nych konstrukcji . Jest ona otwarta na abso-
lutną Nieskończoność, ale nie na jej pojęcie 
– dlatego wszelkie intelektualne, szczegól-
nie metafizyczne, konstrukcje Boga, a tak-
że cele woli jako pragnącego samego siebie 
pragnienia, są idolatryczne i zabobonne . Nie 
jest jednak fikcją alternatywa, przed którą 
stoi wolność: za albo przeciw rzeczywistej 
nieskończoności boskiego Absolutu, którego 
rozpoznanie jest możliwe poprzez rozszyfro-
wanie sensu dynamizmu woli . Rozszyfrowa-
nie to nie jest jednak możliwe bez równo-
czesnej decyzji na podporządkowanie swojej 
wolności i etykę służby, dla której deklaracje 
słowno-teoretyczne nie są bynajmniej nie-
zbędne . Ta pozytywna decyzja wprowadza 
podmiot de iure w świat po chrześcijańsku 
rozumianej miłości . 

Maurice Blondel nie ukrywał apologe-
tycznych intencji swojej filozofii, ale poka-
zał – wbrew obrońcom „filozofii czystej” – 
że filozofia inspirująca się chrześcijaństwem 
nie musi być mniej racjonalna, a przede 
wszystkim: że nie musi alienować wolności . 
Jego La Philosophie et l’Esprit Chrétien sta-
nowi oryginalny filozoficzny wkład w my-
ślenie chrześcijańskich tajemnic, takich jak 

Trójca Święta – wkład, nad którym war-
to i dziś medytować . Dla Blondela pojęcie 
transcendentnego Bytu, jest o wiele mniej 
ważne niż afirmacja danej jedynie w wierze 
rzeczywistości czy obecności Boga miłości . 
Nie jest bowiem pewne, czy religijnie rozu-
miana rzeczywistość da się bez reszty prze-
łożyć na pojęcie bytu .

Nikt tak dobitnie jak uczeń Blondela – 
Henry Duméry – nie podkreślał znaczenia 
wtórności filozoficznej refleksji nad religij-
ną rzeczywistością w stosunku do przedre-
fleksyjnego, a jednak myślącego życia pod-
miotu . Pojęcie życia (które nabierze central-
nego znaczenia w filozofii Michela Henry) 
oznacza u Duméry’ego bezpośrednią świa-
domość, której nie da się oderwać od prak-
tyki, od sposobu bycia całego podmiotu . 
Lecz przedrefleksyjne życie religijne z jego 
światem wyobrażeń i myśli przyporządko-
wuje Duméry specyficznym, niższym sfe-
rom czy funkcjom jaźni, będącym kolej-
nymi, warstwowymi projektami konstytu-
ującej świadomości w rozumieniu Husserla . 
Duméry wiąże filozofię refleksji z fenome-
nologią Husserla, czego skutkiem jest jed-
nak rozumienie życia podmiotu de facto 
płyciej, niż czyni to filozofia refleksji – mia-
nowicie jako świadomości intencjonalnej 
i dlatego projektującej czy konstytuującej . 
Zanadto może dbając o „ufilozoficznienie” 
religijnego podmiotu, Duméry zinterpre-
tował go nie jako otwartą egzystencję, lecz 
w pełni autonomiczny transcendentalny 
podmiot . Jednocześnie jednak dziedzictwo 
filozofii refleksji kazało mu zwrócić uwa-
gę na dynamiczność tego podmiotu, który 
energię do twórczości konstytutywnej czer-
pie z Absolutu . Absolut Duméry’ego to nie-
nazywalne Jedno rodem z filozofii Ploty-
na, które pobudza podmiot do twórczości 
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proporcjonalnie do aktualizowania w sobie 
pragnienia Absolutu, czyli nieustannych 
„konwersji” w kierunku Jednego . Ta podzi-
wu godna myśl reinterpretuje to, co nazywa 
kategoriami i schematami życia religijnego 
w jego całości, nie pomijając żadnego z jego 
istotnych składników . Jednakże w sumie 
myśl Duméry’ego wydaje się dalsza od in-
spiracji czysto religijnej niż filozofia Blonde-
la, a także Gabriela Marcela . Przewodzi jej 
mniej niż u tamtych filozofów kluczowy dla 
religii motyw miłości, który bardziej skła-
nia do przełamania transcendentalnej kon-
cepcji podmiotu .

Filozofia Duméry’ego została bezcere-
monialnie oskarżona – podobnie jak wcze-
śniej (z jeszcze mniejszą racją) myśl Blonde-
la – o modernizm i zmuszona do milczenia . 
Tymczasem modernizm – pomimo teolo-
gicznych błędów – był z pewnością jednym 
z najżywszych nurtów w nowożytnej myśli 
religijnej i niejedno zawdzięcza mu II Sobór 
Watykański . O modernizm bywał oskarża-
ny każdy, kto próbował wyjść poza filozofię 
i teologię scholastyczną, choćby w kierunku 
św . Augustyna . Bliskim Duméry’emu filo-
zofem religii i metafizykiem jest niezwykle 
inteligentny i oryginalny duchowy uczeń 
Innocentego Bocheńskiego – a więc i To-
masza z Akwinu! – zarazem filozof myśla-
nej w pobliżu buddyzmu nicości oraz wy-
obraźni i języka religijnego, pasjonista Sta-
nislas Breton .

Trzeci z wielkich przedstawicieli „ontolo-
gicznej” wersji filozofii refleksji – tak jak ją 
rozumiem – to Henri Bergson . W pewnym 
sensie nie należy on w ogóle do tej filozofii; 
dla Bergsona czołową kategorią jest nie re-
fleksja, a intuicja . Ale także on tropi kon-
kretną, faktyczną podmiotowość w tym, 
co uważa za jej całkowitą ontologiczną 

i epistemologiczną nieredukowalność . Jest 
nią swoiście rozumiana czasowość, „trwa-
nie” całkowicie nieprzestrzenne, które do-
maga się w związku z tym nowego języ-
ka filozoficznego, nieskażonego wyobraź-
nią przestrzenną, ale za to dysponujące-
go bezpośrednim dotknięciem, intuicją . 
Na tej drodze Bergson staje się we Francji 
– po okresie ostrożnych kantyzmów i po-
zytywizmów – wielkim odnowicielem me-
tafizyki, która zdolna jest do poznania ab-
solutnego . Analizy „bezpośrednich danych 
świadomości” oraz pamięci ukazują pod-
miotowość aktywną i zarazem względnie 
niezależną od materii, ale także hamowaną 
przez pewną entropię, skłonność do nawy-
ków i rutyny . Poprzez podmiotowe trwanie 
Bergson ujmuje, jak wiadomo, metafizycz-
ną zasadę, jaką jest ,,pęd życiowy”, słynny 
élan vital, za pomocą którego próbuje zre-
konstruować ewolucyjną kosmologię i an-
tropologię . Élan vital się rozwija, stawanie 
się nie jest beznadziejnym i bezcelowym 
płynięciem, ale ruchem – niepozbawionym 
przygód – ku wyższym formom rozwoju . 
Zasadą tego rozwoju jest stałe pokonywanie 
martwoty, skamielin, petryfikacji, powta-
rzalności; dlatego nie jest to rozwój „bezko-
lizyjny”, lecz w pewnej mierze dramatyczny . 
W przeciwieństwie do wszelkiej maści tele-
ologów Bergson przywiązuje kluczową wagę 
do nieprzewidywalności i quasi-przypadko-
wości rozwoju świata, pod którą domyśla się 
boskiej stwórczej wolności, dla której jed-
nak całkowicie bezużyteczna jest metafizy-
ka bytu i nicości . 

Jego późna filozofia religii (Dwa źródła 
moralności i religii) powraca w pewnej mie-
rze do filozofii podmiotu, łącząc ją z filo-
zofią społecznych struktur . Także w ludz-
kim świecie Bergson wykrywa skamieliny 
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w postaci etyki zakazów chroniącej stabil-
ność struktur oraz religię statyczną, któ-
ra broniąc się w obliczu inności, generuje 
„funkcję fabulacyjną” . Ich przeciwieństwem 
jest moralność otwarta i religia dynamiczna, 
wcielająca się w wielkich proroków, świad-
ków, a przede wszystkim mistyków ożywio-
nych miłością . Bergson jest może jedynym 
prawdziwie współczesnym i wolnym filo-
zofem, który nie wahał się wcielić mistyki 
w samo serce filozofii niezależnej, niekon-
fesyjnej, choć trawionej niewątpliwie wpły-
wami duchowości chrześcijańskiej . Filozofia 
Bergsona dotyka jakoś Absolutu ontologicz-
nego – w sensie Naberta – to znaczy zarów-
no transcendentnego, jak immanentnego, 
ale czyni to odpowiedzialnie, poprzez świa-
dectwa żywej duchowości, pod którą nie za-
mierza nigdy podstawiać skamielin pojęcio-
wych odziedziczonej metafizyki .

2) Największym przedstawicielem orto-
doksyjnej filozofii podmiotu refleksji jest 
z całą pewnością Jean Nabert . Sedno jego 
filozofii stanowi tropienie związków mię-
dzy ludzkimi sensownymi tworami: war-
tościami, kulturą, instytucjami, a pod-
miotem, z którego wypływają . Nabert nie 
zadowala się ideą intencjonalności świa-
domości, odkrywa bowiem poprzez struk-
tury sensów podmiot pierwotnie niespo-
kojny, trawiony od wewnątrz pragnieniem 
i dążący do „promocji egzystencji” . Pod-
miot, który Nabert odkrywa poprzez ope-
rację analogiczną, choć odmienną od hus-
serlowskiej epoche, jawi mu się jako od razu 
pęknięty – nie na Ja transcendentalne i Ja 
empiryczne, lecz na Ja czyste i Ja konkret-
ne, które nie jest na miarę Ja czystego . Mię-
dzy tymi dwoma aspektami Ja zawiązuje 
się zatem relacja dynamiczna, a nie statycz-
na, w najgłębszym sensie praktyczna, a nie 

teoretyczna . Decyzja ta ma fundamentalne 
znaczenie dla koncepcji podmiotu religijne-
go . Albowiem sensy ludzkiego świata, które 
ta świadomość w pewien sposób konstytu-
uje, są świadectwami wysiłku egzystencji, 
by dorosnąć do Ja czystego . Oznacza to jed-
nak, że tropienie ich strony podmiotowej 
nie jest niezależne od samego tego wysiłku, 
czyli od duchowo-moralnej strony podmio-
tu, a nie tylko od zdolności teoretycznych . 
Na przedłużeniu tych myśli Nabert buduje 
swoją koncepcję zła jako „tego, co nieuspra-
wiedliwione” i co pozwala mu pogłębić ro-
zumienie podmiotu jako pragnienia uspra-
wiedliwienia i zbawienia . To z kolei prowa-
dzi go do idei „pragnienia Boga”, kierowa-
nego przez „a priori boskości” . 

W tym właśnie punkcie uwidacznia się 
najgłębsza różnica między ontologiczną 
a Nabertowską wersją filozofii refleksyjnej . 
Bóg Naberta nie jest bytem – jest czysto im-
manentny, a nie transcendentny; jest wyci-
śniętym w nas wzorem absolutnej świętości, 
którego jednak świadectw w dziejach mo-
żemy i chcemy wypatrywać . Nabert zrywa 
z Bogiem metafizyki na rzecz Boga dzie-
jowości i konkretnej, ożywionej miłością 
świętości, a więc Świadka, którego jednak 
możemy rozpoznać jedynie proporcjonalnie 
do naszego wysiłku ku „promocji” własnej 
egzystencji . Nigdzie bodaj w dziejach filozo-
fii nie natrafimy na ściślejszą i głębszą ana-
lizę sensu Boga dla ludzkiego podmiotu, 
ożywionego pragnieniem moralnego postę-
pu . Co jednak z problemem zbawienia? Idea 
„tego, co nieusprawiedliwione” – zła – obej-
muje więcej niż zło moralne; dotyczy tak-
że wszelkiej monstrualności, nieszczęść czy 
brzydoty . Dlatego przeciwwagą dla zła nie 
może być tylko moje Ja czyste: mógłby nią 
być jedynie Ktoś, kto wziąłby na siebie całe 
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to zło świata – nie tylko Świadek, ale także 
Zbawiciel . Takiego właśnie Zbawiciela wol-
no nam, z filozoficznego punktu widzenia 
całkowicie prawomocnie, wypatrywać .

Trzeba przyznać, że wraz z filozofią Na-
berta (tak jak przedtem Blondela) filozo-
fia religijnego podmiotu dosięgła szczytów, 
które trudno przewyższyć .

2. Dziedzictwo Pascala: 
Gabriel Marcel i personaliści

Przypisanie Pascalowi ojcostwa filozofii eg-
zystencjalnej i personalizmu francuskie-
go może się wydawać nadużyciem: Pascal 
nie był z pewnością filozofem dialogu . Ale 
Pascal, po pierwsze, miał ostrą świadomość 
niesprowadzalności porządku ludzkiego 
do sfery rzeczowej – człowiek to dla niego 
nie substancja myśląca, lecz „myśląca trzci-
na” . Po drugie, nikt bardziej niż on nie miał 
poczucia dramatyczności ludzkiego losu 
i jego rozpięcia między ekstremy, które czy-
nią – jak to napisała Simone Weil – „życie 
niemożliwym” . Po trzecie wreszcie, wedle 
Pascala religia i chrześcijaństwo były sprawą 
dla człowieka kluczową .

W XX wieku odpowiednikiem Pascala 
wydaje się filozofia egzystencji i personalizm 
o inspiracji chrześcijańskiej . Gabriel Mar-
cel to z pewnością jeden z najbardziej ory-
ginalnych i niezależnych dwudziestowiecz-
nych myślicieli . Rozpatruje on ludzki pod-
miot jako wcielony i poprzez podmiotową 
cielesność uczestniczący w świecie i w re-
lacjach międzypodmiotowych, ale dlatego 
też dramatyczny i zagrożony . Podmiot jest 
od początku diadyczny: pozostaje w więzi 
z rzeczywistością, której postacią jest „ja–
ty”, ale której określenie terminem ,,relacja” 
jest mylące, gdyż urzeczawiające . Podmiot 

to obecność dla siebie i innych i świadek bli-
skości, której grozi jednak rozpad przez po-
stawę posiadania; oznacza ona zwiększający 
się dystans i funkcjonalne traktowanie rze-
czywistości, szczególnie drugich i samego 
Boga . Uczestnictwo wymaga ze strony filo-
zofa wysiłku i całkiem nowych narzędzi po-
jęciowych, takich jak tajemnica, obecność, 
sytuacja, próba, oślepiona intuicja, Abso-
lutne Ty itd . Podmiot jest u Marcela sta-
le na granicy zagubienia i ocalenia, a tak-
że teoretycznego zafałszowania . Postawa 
posiadania oraz zdradzieckość świata grozi 
rozpaczą i bezsensem, a więc nihilizmem, 
przeciwko któremu podmiot jest uzbrojony 
jedynie w „wymóg ontologiczny” zarysowu-
jący bycie jako „pleromę” . Ale bycie to by-
najmniej nie Bóg: Bóg jest w centrum ludz-
kiego świata jako „cement” międzyludzkich 
relacji i gwarant miłości, nadziei i wierno-
ści, które stanowią „konkretne przystępy 
do tajemnicy ontologicznej”, przystępy po-
przez swoiste doświadczenia . Nie jest jednak 
żadnym przedmiotem, żadnym „to” albo 
„Tym”, o którym można by rozprawiać – fi-
lozofia Boga jest w gruncie rzeczy niemożli-
wa, gdyż jest On dany jedynie w relacji ja–
Ty, na przykład w modlitwie albo w czymś, 
co Marcel określa jako „myślenie o . . .” w tym 
sensie, w jakim myślimy o bliskim człowie-
ku . Bóg Marcela to zatem nie „Bóg filozo-
fów”, lecz Bóg wiary .

Królewskim przystępem do rzeczywi-
stości w ogóle jest dla Marcela wiara, która 
ma swoje własne myślenie, możliwe jednak 
do tropienia przez to, co nazywa on „reflek-
sją drugą” . Wiara ma dlań wielorakie modi: 
od niejasnego przylgnięcia do istnienia i jego 
przeczuwanych głębi, poprzez wiarę w rze-
czywistość i wolność drugich, aż do wiary 
religijnej . Niemniej wiara to postawa nie 



» 15 «

Karol Tarnowski Francuska filozofia religii

tylko teoretyczna, lecz przede wszystkim 
słuch i wierność wobec nieoczywistego „we-
zwania”, za którym wolność może nie pójść, 
oraz w obliczu „prób” zdolnych człowieka 
zamknąć w buncie . Nie ma ostrej granicy 
między deklarowaną wiarą i niewiarą; istotą 
jest tu świadectwo, któremu nie zawsze musi 
towarzyszyć jasna świadomość stawki . Mar-
celowska religijna filozofia otwiera szeroko 
drzwi zarówno dla głęboko przeżywanego 
chrześcijaństwa, jak i dla braterstwa z inny-
mi wiarami i z niewierzącymi – pod warun-
kiem jednak pewnego podstawowego „du-
cha prawdy” w stosunku do najgłębszych 
sposobów uczestnictwa człowieka w mię-
dzypodmiotowej rzeczywistości, takich jak 
wierność, nadzieja i miłość . 

W kręgu filozofii Marcela pozostawał 
wybitny, choć politycznie niezwykle kontro-
wersyjny filozof Pierre Boutang, autor ,,On-
tologii sekretu” i „Apokalipsy pragnienia” . 
A przede wszystkim Paul Ricoeur .

Marcel nie był personalistą, to znaczy nie 
uważał, by pojęcie osoby było najbardziej 
adekwatne do wyrażenia ludzkiej rzeczywi-
stości . Był on de facto fenomenologiem, a za-
razem jednym z niedocenianych twórców 
filozofii dialogu: wolał opisywać nieredu-
kowalność relacji diadycznej z wnętrza niej 
samej, tak jak wolał nazywać Boga Absolut-
nym Ty z wnętrza więzi religijnej, niż okre-
ślać Go jako osobę . Ta ostrożność nie była 
udziałem różnych bliskich mu orientacją 
filozofów, takich jak Maurice Nédoncelle, 
Jean Lacroix czy Emmanuel Mounier . Nie-
mniej łączył ich z nim pewien rys, oddziela-
jący ich wszystkich od Emmanuela Lévina-
sa: nacisk na wzajemność międzyosobowych 
relacji . Umożliwiał on filozofię miłości i filo-
zofowanie w klimacie chrześcijaństwa . Tytuł 
najważniejszej książki Nédoncelle’a brzmi: 

„Wzajemność świadomości” (La réciprocité 
des consciences) . Podmioty są poprzez siebie, 
dzięki sobie, bywają uwikłane w podstawo-
we, sprawdzające ludzką sobość odniesienia, 
jak wierność czy wzajemne oddanie . Jednak-
że – i to wydaje się kluczowe – relacje te są, 
podobnie jak u Marcela, kruche, uwikłane 
w dramaty egzystencji, skazane na umieranie 
i całe zło świata: personaliści to także filozo-
fowie możliwych tragedii . Ponadto – zwraca 
na to uwagę Nédoncelle – elementowi oso-
bowemu zagraża wciąż element bezosobowo-
ści, który jest nieuchronny nawet w kulturze, 
ale w obojętności i złu objawia swoje złowro-
gie oblicze . Właśnie dlatego dla ich nazwa-
nia nie wystarcza relacja etyczna, na którą 
nacisk kładzie Lévinas . Odsyłają one nie-
ustannie do ideału odniesień diadycznych, 
do wzajemności bosko-ludzkiej, która stano-
wi zarazem ich żywe centrum i punkt zbież-
ności wszystkich tych odniesień . Etyka, tak 
jak międzyludzkie miłości, jest jedynie ob-
ligatoryjną przepustką, ale nie sednem . Jest 
tak dlatego, że nie da się ominąć niepokoju 
ludzkiego serca i jego nieusuwalnej samotno-
ści, którą może wypełnić jedynie sam Bóg . 
Na tym bodaj między innymi polega realizm 
relacji religijnej sensu stricto, jakkolwiek by 
ona wyrażała się poprzez wszystkie relacje 
międzyludzkie . Jest to jednak możliwe oczy-
wiście tylko tam, gdzie sam Bóg jest rozu-
miany jako osobowa miłość .

3. Dziedzictwo Kartezjusza: 
teologiczny zwrot w fenomenologii

Ten ostatni tytuł nawiązuje do słynnej 
książki Dominique Janicaud, który oskarżył 
część francuskiej fenomenologii o teologiza-
cję, czyli wprowadzenie do filozofii obcego 
dla niej elementu religijnego . Nie miejsce 
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tu na polemikę z tym stanowiskiem, które 
dotyczy w gruncie rzeczy koncepcji samej fi-
lozofii . Można w każdym razie powiedzieć, 
że ów „obcy element” okazał się filozoficznie 
niezmiernie płodny i interesujący, a religijna 
fenomenologia skrzy się inteligencją i filozo-
ficznym nowatorstwem . Mam tu na myśli 
takie nazwiska, jak: Emmanuel Lévinas, Je-
an-Luc Marion, Michel Henry czy Jean-Lo-
uis Chrétien . Paulowi Ricoeurowi poświęcę 
osobny podrozdział .

Fenomenologia to szczególnie uporczywe 
i otwarte poszukiwanie tego, co absolutnie 
źródłowe . Dopiero wraz z fenomenologią fi-
lozofia uzyskała dostęp do naprawdę wiel-
kiej przygody, w której nic nie jest ustalone 
poza tym, co dane dla . . ., przy czym adre-
sat owego ,,dla” stanowi w gruncie rzeczy 
pytanie otwarte . Ale jest nim także sama 
„daność”, z której fenomenologia francuska 
zrobi nieoczekiwanie interesujący dla reli-
gii użytek . Pytania fenomenologii dotyczą 
przede wszystkim źródeł podmiotowości – 
to droga, którą w Polsce przeszedł Józef Ti-
schner – i prowadzą także do intuicji pod-
miotu religijnego . W tych pytaniach duch 
Kartezjusza w sposób oczywisty nie jest nie-
obecny . Dziedzictwem Kartezjusza są dwa 
fundamentalne odkrycia, które znalazły 
drogę do przeciwstawnych i wysoce nie-
ortodoksyjnych względem jego myśli her-
meneutyk: odkrycie czystego Ja jako tego, 
co po stronie podmiotu ostateczne, oraz od-
krycie transcendencji w immanencji, czyli 
idei Nieskończoności .

Emmanuela Lévinasa od pozostałych fi-
lozofów oddziela – oprócz jego osobistego 
stylu filozofowania – religijne i narodowe 
dziedzictwo . Jest on bowiem filozofem ży-
dowskim po Holokauście . Tego doświadcze-
nia nie da się zasypać, co skądinąd pokazuje 

próżność ideału filozofii jako nauki ścisłej . 
Mimo to nie sposób zrozumieć Lévinasa ani 
bez dziedzictwa klasycznej filozofii, ani bez 
relacji religijnej, pełnego tragizmu odniesie-
nia do Boga – jest ono nawet silniejsze niż 
w pozostałych filozofiach . Filozofia Lévinasa 
to bez wątpienia filozofia absolutu, absolutu 
etycznego, który przeciwstawia on relatywi-
zmowi historyzmów i bezosobowej, obojęt-
nej w istocie ontologii . Ów absolut jest re-
welacją „twarzy” bliźniego, który „z wyso-
ka” poucza o swojej niepowtarzalnej godno-
ści i etycznej nietykalności . Doświadczenie 
„twarzy” jest zarówno bezpośrednie, jak za-
pośredniczone . Zapośredniczenie to nie jest 
jednak u Lévinasa bynajmniej wspólnym 
„ludzkim światem”, lecz wyrytą w umyśle 
kartezjańską ideą Nieskończoności . Nikt 
chyba nie przewyższył Lévinasa w analizie 
tej idei, analizie, która jest w istocie wspa-
niałą apologią „Boga, który nawiedza myśl” . 
Idea Nieskończoności to dla Lévinasa znak 
porządku ponad-ontologicznego, niewy-
czerpalności i tego, co nie da się nigdy uczy-
nić ani tematem dyskursu, ani nawet relacji 
diadycznej . Znak Dobra, które jednak – ina-
czej niż u Platona i Kartezjusza – nie umoż-
liwia poznania, lecz jedynie relację etycz-
ną z drugim: Dobro – jak pisze Emmanuel 
Lévinas – „odpycha od siebie” i skierowuje 
ku drugiemu człowiekowi, ocalając w ten 
sposób swoją Transcendencję i zarazem na-
kazując szukanie jej nie w sobie, lecz w dru-
gim . Konkretnym motywem posłuszeństwa 
temu nakazowi jest „ślad” Innego nie tyl-
ko w sobie, ale przede wszystkim w twarzy 
drugiego – ślad Tego, który nieodwołalnie 
przeszedł w niepamiętną przeszłość, ale na-
kazał odpowiedzialność za „obcego, sierotę, 
wdowę” . Dlatego odpowiedzialność za dru-
giego – ba, obsesja tą odpowiedzialnością 
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– jest równocześnie metafizycznym pragnie-
niem całkowitej Inności . Boga nie da się 
nigdy poznać, ale nawiedza On myśl jako 
transcendentna „Oność”, która ma głęboki 
sens, niesprowadzalny jednak do jakiego-
kolwiek sensu teoretycznego . Jest to gorejący 
płomień, który nas drąży i nie daje spocząć, 
płomień dosłownie profetyczny, przynagla-
jący do świadectwa w postaci dobroci wobec 
drugiego . Podmiot Lévinasa dźwiga w sobie 
brzemię Innego, brzemię równocześnie bo-
skie i uniwersalnie ludzkie, które każe mó-
wić o świadomości mesjańskiej . Lévinas po-
głębia te analizy także poprzez hermeneuty-
kę literatury talmudycznej, ukazującej nam 
oblicze innej od chrześcijańskiej, a jednak 
podobnej religijności .

Przeciwstawną recepcją Kartezjusza jest 
lektura, jakiej dokonał Michel Henry; moż-
na by powiedzieć, że o ile Lévinas mówi 
o transcendencji w immanencji, to Henry 
mówi o immanencji w transcendencji . O ile 
obsesją Lévinasa jest inność, o tyle obsesją 
Henry jest tożsamość, której jednak także 
nie da się osiągnąć tradycyjnymi filozoficz-
nymi środkami i która podobnie wikła my-
ślenie religijne . Tak jak u Lévinasa medium 
myślenia staje się hermeneutyka metafizycz-
nego pragnienia jako radykalnego doświad-
czenia etycznego, to u Michela Henry jest 
nim hermeneutyka pierwotnej świadomo-
ściowej manifestacji jako radykalnego samo-
odczuwania . Samoodczuwanie to jest tran-
scendentalnym, ale zarazem absolutnie in-
dywidualnym, konkretnym życiem subiek-
tywnej cielesności – absolutem, lecz absolu-
tem nieustannie siebie zastającym i dlatego 
stale siebie otrzymującym od Absolutnego 
Życia i w jego łonie . Istotą tej niezwykle am-
bitnej i starannej filozofii jest ukazanie ko-
nieczności przyjęcia i paradoksalnej analizy 

świadomości radykalnie nieintencjonalnej, 
subiektywności aktu jako takiego, którego 
przebłysków szukać trzeba jedynie w prze-
żywaniu, pewnym przedświadomym Dur-
chleben. Henry chce w ten sposób pokazać, 
że podmiotowość jest radykalnie pozaświa-
towa i zarazem jedyna realna, natomiast 
świadomość intencjonalna jest właśnie ir-
realna, gdyż jej żywiołem są tylko intencjo-
nalne sensy w horyzoncie świata . A jednak 
podmiot zanurzony jest w logosie, którego 
Henry nie waha się nazywać „Arcy-Inteli-
gibilnością” . Otóż ta inteligibilność jako 
indywidualne, doznające cierpienia i rado-
ści, wcielone Ja jest może zarazem „Arcy-
-Synem”, który w nas samych pośredniczy 
między nami a Absolutnym Życiem Ojca . 
Na tym polega fenomen wcielenia, które 
w każdym z nas bezpośrednio partycypu-
je poprzez cielesność – a nie pomimo niej 
– w boskości . Podobnie jak Lévinas w ju-
daizmie Talmudu, tak Michel Henry zanu-
rzony jest w Ewangelii św . Jana, którego od-
czytuje głównie poprzez Kartezjusza, Maine 
de Birana, Kierkegaarda i Mistrza Eckharta . 

Trzecim z wielkiej trójki fenomenologów 
jest Jean-Luc Marion, autor między innymi 
czterech książek o Kartezjuszu . Marion two-
rzy misterną filozofię, w której równocze-
śnie dogrzebuje się, poprzez pojęcie „dano-
ści”, do ukrytego semantycznego rdzenia fe-
nomenu jako takiego i buduje filozofię Boga 
jako czystego, całkowicie niesubstancjalne-
go Daru, którego najgłębszym sensem jest 
miłość . Z tego powodu Marion potrzebuje 
pojęcia „dystansu”, który oznacza u niego nie 
tyle przestrzeń absolutnej niepoznawalności 
Transcendencji, ile warunek aktu miłości: 
miłość zakłada dystans, który umożliwia 
porzucenie siebie dla umiłowanego . Wokół 
pojęcia daru przeprowadził Marion jedną 
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z najważniejszych może w naszych czasach 
dyskusji filozoficznych z Jacquesem Derridą, 
który pragnął udowodnić, że darmowość, 
czyli bezinteresowność daru nie jest w ogó-
le możliwa . Ale dlaczego nie? Marion udo-
wadnia poprzez kontrprzykłady, a przede 
wszystkim poprzez figurę miłującego Boga, 
że tutaj właśnie – w bezinteresownej miłości 
– bije serce rzeczywistości . Na przekór kry-
tyce Janicaud pokazuje on także – nie prze-
sądzając (jak w dobrej fenomenologii) o rze-
czywistości – że nic nie zabrania skonstru-
ować odmiany szczególnego rodzaju feno-
menu, który nazywa „fenomenem nasyco-
nym” i który – podobny w tym do „twarzy” 
drugiego, a także do dzieła sztuki – może 
być fenomenologicznym schematem bo-
skiego objawienia . Kartezjanizm Mariona 
powraca – pomimo wpływów Heideggera, 
Kanta czy von Balthasara – w próbach re-
konstrukcji idei Nieskończoności, a przede 
wszystkim w nieustannym krążeniu wokół 
idei podmiotu, który nazywa także „pod-
miotem wezwanym” – raczej w akuzatiwie 
(,,mnie”) niż w nominatywie (,,ja”) . Marion 
to filozof młody, wciąż się rozwijający i stale 
łączący pasję ogólnofilozoficzną z inspiracją 
religijną, a ściślej: chrześcijańską .

Te trzy nazwiska nie wyczerpują bynaj-
mniej francuskiej religijnej fenomenologii, 
do której należą między innymi: Jean-Lo-
uis Chrétien, Jean-Yves Lacoste, a w pewnej 
mierze także oryginalny post-heglista Clau-
de Bruaire . Wszyscy oni wnoszą coś istotne-
go do filozofii podmiotu religijnego, a także 
egzystencji wierzącej . Żaden z nich jednak 
nie rezygnuje z budowania pewnej całościo-
wej filozofii o ambicjach uniwersalnych . Ża-
den też nie przyznaje się do współczesnej 
hermeneutyki i jej pozytywnych i negatyw-
nych konsekwencji .

4. Paul Ricoeur 
– samotny gigant współczesnej 
antropologii i hermeneutyki religii

Pionierem francuskiej hermeneutyki re-
ligii jest za to Paul Ricoeur . Ricoeur jest 
ze wszystkich tych filozofów prawdopodob-
nie największy, najbardziej wszechstron-
ny i filozoficznie najuczciwszy . Lecz jest on 
dzieckiem swojej epoki, to znaczy rozpry-
śniętego filozoficznego dyskursu, wielości 
hermeneutyk i metafizycznego minimali-
zmu . Nikt jednak nie zrobił więcej od nie-
go dla współczesnej filozofii religii . Jest on, 
jak wiadomo, wielkim odnowicielem filozo-
fii symbolu, filozofii zła, a przede wszystkim 
filozofii podmiotu, filozofii języka, a także 
właśnie hermeneutyki religii . Paul Ricoeur 
jest dziedzicem zarówno Kartezjusza, jak 
i Kanta, Hegla, Freuda, Naberta, Marcela, 
Husserla oraz Heideggera; pozostaje rów-
nież w nieustannym filozoficznym dialogu 
z całą współczesną myślą europejską i ame-
rykańską, w tym z teologią (szczególnie pro-
testancką i biblijną) . Nie sposób (nie ma 
tu zresztą takiej potrzeby) referować szcze-
gółowo jego poglądów . Wolno może jednak 
powiedzieć, że filozof ten jest stale ożywiony 
hermeneutyczną intuicją religijnego nadmia-
ru sensu w stosunku do ludzkiej racjonalnej 
praxis, nadmiaru, który nie jest jednak dany 
bezpośrednio, lecz jedynie w żmudnej pra-
cy rozszyfrowywania symboliki i dyskur-
su religijnego, przede wszystkim biblijnego . 
Jego hermeneutyka idei objawienia czy imie-
nia Boga pokazuje, jak bardzo praca ta jest 
trudna i wielopoziomowa . Zasadniczą tezą 
hermeneutyki religijnej Ricoeura jest teza 
o wzajemnej zależności wiary i rozumienia 
(to znaczy właśnie hermeneutyki) w świe-
tle dzisiejszego stanu wiedzy o człowieku 
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i świecie, w tym różnych demaskatorskich 
interpretacji w stylu psychoanalizy Freuda . 
Jego olbrzymi wysiłek scalania różnych wi-
zji i różnych dyskursów wspiera się jednak 
z pewnością o głęboką wiarę – wiarę w racjo-
nalność i wiarę chrześcijańską . Dlatego opie-
ra się on skutecznie współczesnemu relatywi-
zmowi, niewierze w podmiotowość, a także 
tendencjom pryncypialnie antyontologicz-
nym w antropologii i biblijnej hermeneutyce .

Ale czasami w jego powściągliwości 
i minimalizmie, biorącym początek chyba 
w jego protestantyzmie, jest coś smutnego . 
Ricoeur ma podobną do Marcela intuicję 
głębokiego braterstwa wiary i niewiary, co 
więcej: niezbędności oczyszczającej niewia-
ry w łonie wiary, a także jakiegoś zasadni-
czego kryzysu języka filozoficznego i teo-
logicznego, który jedynie w żmudnym dia-
logu z innymi może próbować odzyskiwać 
raje utracone . Dlatego jednak tym bardziej 
widoczna jest właśnie jego wiara, gdyż wiara 
jest zawsze „pomimo wszystko” . Jest w tym 
także jakaś głęboka pokora, która różni go 
zasadniczo od zarozumiałych metafizyków 
czy antymetafizyków, a także od rzekomo 
bezstronnych filozofów religijnego plurali-
zmu . W tym właśnie punkcie jego herme-
neutyka nabiera walorów moralnych: wie 
on, że filozofujący podmiot jest zawsze usy-
tuowany, to znaczy, że nie wie wszystkiego, 
co nie znaczy, że nie wie niczego . W jego 
punkcie wyjścia znajduje się zawsze, tak czy 
inaczej, jakaś wiara, w stosunku do której 
uczciwa jest lojalność i która domaga się 
czegoś więcej niż krytyczny dystans . W tym 
sensie filozofia Ricoeura jest wielką filozofią 
religijnego i ludzkiego świadectwa .

W sumie wolno chyba powiedzieć, że 
francuska filozofia religii i filozofia religij-
na nie ma się źle – ma się ona chyba nawet 

lepiej niż filozofia pozostałych narodów eu-
ropejskich czy pozaeuropejskich .

5. Po paru latach

Filozofia religii do pewnego stopnia śledzi 
zarówno co się dzieje z religią, jak i z filozo-
fią w tym właśnie momencie historii, chrze-
ścijaństwo przeżywa z całą pewnością jeden 
z najgłębszych kryzysów w swojej historii 
i to nie za sprawą „wrogich sił”, lecz z jed-
naj strony ewolucji współczesnego świata, 
z drugiej własnej ułomności ludzi Kościoła, 
coraz liczniejszych apostazji itp . Dla teologii 
oznacza to pilną potrzebę rewizji doktryn, 
które nie mogą powoływać się bezpośrednio 
na Ewangelię; dla filozofii oznacza to ko-
nieczność przyjrzenia się raz jeszcze senso-
wi fundamentalnych pojęć takich jak Bóg 
i zbawienie . W tym punkcie mamy do czy-
nienia z dwiema przeciwstawnymi tenden-
cjami . Z jednej strony z myślą postmoder-
nistyczną, której przedstawicielami są m .in . 
Jacques Derrida i Jean-Luc Nancy, z drugiej 
filozofia wierzących fenomenologów, ta-
kich jak Jean-Luc Marion oraz Michel Hen-
ry . Ta pierwsza tendencja próbuje nadawać 
nowe znaczenia pojęciom tradycyjnie chrze-
ścijańskim w taki sposób, żeby odciążyć je 
ze „skrzepów’ dawnej metafizyki, przede 
wszystkim z pojęcia „twardej’ transcenden-
cji; pod tym względem znamienny jest tytuł 
książki Jeana-Luca Nancy: La déclosion, któ-
ry sugeruje „otwarcie sensu”, odcyfrowanie 
tego, co było dotąd zamknięte w tradycyj-
nej obudowie teologicznej . Natomiast feno-
menologowie żmudnie pracują w tradycyj-
nej teologii i częściowo filozofii, odkrywając 
jej dotąd nie do końca przemyślane wątki; 
także ta praca ma swój aspekt dekonstruk-
cyjny . Marion podkopuje ideę jakiejkolwiek 
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zrozumiałości Boga, jeżeli ją interpretować 
jako to, co w ogóle możliwe, gdyż ontologia 
opierała się na strukturach niesprzecznych – 
tak jak ontologię pojmował esencjalizm me-
tafizyczny czy np . filozofia Ingardena . Dla 
Mariona Bóg jest niemożliwy i dlatego cał-
kowicie wymykający się jakiejkolwiek zro-
zumiałości . Bóg jest ponad zrozumiałością, 
tak jak jest nim Chrystus – klasyczny para-
doks . Jest jednak pewien klucz do tej nie-
zrozumiałości, a jest nim idea Nieskończo-
ności, która z definicji wymyka się możliwo-
ści jej zrozumienia przez skończony umysł . 
A ponieważ człowiek jest na obraz Boga 
i nieskończoność nawiedza go pod różny-
mi postaciami, dlatego także człowiek jest 

w istocie niezrozumiały . Lecz dla Mariona, 
podobnie jak dla Michela Henry, Chrystus 
jest zarazem Logosem, czyli źródłem ro-
zumności . W ten sposób chrześcijański Lo-
gos poszerza sens racjonalności w kierunku 
tego, co Władysław Stróżewski nazwał kie-
dyś „metaracjonalizmem”, czyli możliwo-
ścią pomyślenia tajemnicy i „tego nad co nic 
większego nie daje się pomyśleć” św . Anzel-
ma . Michel Henry prowadzi nas w kierun-
ku trudnej fenomenologii tego, co niewi-
dzialne i Boga jako miłości . Jest to w istocie 
filozofia myślowej „kenozy”, która jest wciąż 
i zawsze będzie przed nami, lecz której nie 
należy mylić z dekonstrukcją w stylu Derri-
dy i Nancy’ego . Filozofia jest otwarta…
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It is difficult to outline the synthesis of 
French philosophy inspired by a religion, 
because this concept is rich and diversified .

Certainly, what is significance for this 
philosophy is concentrating on the con-
cept of subject . The entire French philoso-
phy is derived from Descartes, although the 
Cartesian current is just a peculiar branch 
of this philosophy . The map of this philos-
ophy has been divided into three heritag-
es: Maine de Biran andFrench philosophy 
of reflection, Pascal's heritage  and the con-
cept of personalism, and finally – unique-
ly Cartesian (in the broadest sense) herit-
age of phenomenology and hermeneutics 
of Ricoeur . These intellectual currents are 

French Philosophy of Religion
(Summary)

different, but related with “spirit” of French 
philosophy, which is, above all, the phi-
losophy of the experiencing and thinking 
subject , and his relation to God . It is also 
a  philosophy that is most exposed to at-
tempts of the postmodern deconstruction, 
e .g . by Jacques Derrida or Jean-Luc Nancy . 
Its permanence and timelessness, however, 
are proved in the volumes of Jean-Luc Mar-
ion, as well as in the still little studied work 
of Michel Henry, and in the admirable her-
meneutic studies of Ricoeur .

Key words: reflection, metaphysical de-
sire, immanence/transcendence, donation, 
phenomenology
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Foucault 
i tradycja 

patrystyczna

O becność odniesień do tradycji patry-
stycznej może, przynajmniej na po-

zór, być czymś zaskakującym w twórczości 
francuskiego filozofa . Jednak to, co może 
wydawać się elementem niełatwo dającym 
się uzgodnić z pozostałymi tekstami Mi-
chela Foucaulta, w istocie stanowi kluczo-
wą część, bez której trudno byłoby mówić 
o jedności jego dzieła . Jeśli szukać formu-
ły ujmującej nadrzędny cel wszystkich jego 
badań, to zdecydowanie byłaby to „histo-
ryczna ontologia nas samych”1, o której 
wspomina w późnych tekstach . Ta ostat-
nia może być interpretowana jako odmia-
na projektu przedstawionego przez Nietz-
schego w Z genealogii moralności, a zatem 
jako krytyczno-historyczna analiza poka-
zująca te wydarzenia, które miały decydu-
jące znaczenie dla charakteru współczesnej 
kultury . Warto wspomnieć, że genealogia 
nie szuka przyczyn ostatecznych, nie jest 
myśleniem poszukującym jednego proce-
su czy mechanizmu wyjaśniającego dzieje; 
skupia się ona raczej na opisie pochodzenia2, 
1 M . Foucault, Czym to jest Oświecenie?, w: Filozofia, histo-

ria, polityka, tłum L . Rasiński, D . Leszczyński, Warszawa–
Wrocław 2000, s . 292 .

2 O różnicy między źródłem a pochodzeniem pisze Foucault 
w eseju Nietzsche, genealogia, historia, w: Filozofia, historia, 

czyli zrekonstruowaniu złożoności wyda-
rzeń, które do tej pory odciskają piętno 
na tym, jak myślimy i działamy . Nie idzie 
to u narzucanie przeszłości jednego wzorca, 
a raczej o pokazanie złożoności procesów 
oraz uchwycenie, jak pojedyncze zdarze-
nia, często przypadkowo, przekształcały się 
w prawidłowości o znaczeniu powszechnym . 

Dla czytelnika, znającego w małym 
choćby stopniu biografię intelektualną Fo-
ucaulta, momentem zwrotnym w jego 
twórczości wydaje się być przejście, doko-
nujące się między pierwszym a pozostałymi 
dwoma tomami Historii seksualności . Zmia-
na terenu badań, polegająca na zastąpieniu 
klasycznej już genealogii współczesności, 
skupiającej się na samej granicy oddzielają-
cej nowożytność od współczesności anali-
zą tradycji antycznej, może wywołać wra-
żenie, iż dokonuje się tu niewytłumaczalna 
zmiana . Wyjaśnia to, dlaczego przez wiele 
lat interpretatorzy Foucaulta utrzymywali, 
że dokonał się u niego zwrot, zwrot – dodaj-
my – który wiedzie od radykalizmu do po-
wrotu na dość tradycyjne pozycje3 .

polityka, dz . cyt ., s .113–135 .
3 Peter Dews jest interpretatorem najbardziej znanym wśród 

badaczy spuścizny francuskiego myśliciela, zwolennikiem 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(5)/2019, s . 23‒34
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Dziś, dzięki staraniom podejmowanym 
wbrew woli samego Foucaulta, który wyraź-
nie zaznaczył w testamencie, że nie zezwa-
la na żadne pośmiertne publikacje, mamy 
dostęp do tekstów pozwalających lepiej zro-
zumieć ewolucję jego poglądów . Publikacja 
serii wykładów wygłaszanych w Collège de 
France, wykładów gościnnych nieuwzględ-
nionych w Dits et écrits, wydanie ostatnie-
go tomu Historii seksualności (Aveux de la 
chair 4), a także wczesnych prac Foucaulta 
poświęconych problemowi seksualności5, 
pozwala skorygować szereg przekonań do-
tyczących jedności jego dzieł . Jednocześnie 
ten lepszy wgląd przekonuje o tym, iż zmia-
ny, które mogą wydawać się dość gwałtowne 
i niespodziewane, w istocie stanowią raczej 
przewidywalny element badań Foucaulta .

Lektura Aveux de la chair oraz wykładów 
pochodzących z końca lat siedemdziesiątych 
oraz początku lat osiemdziesiątych skłania 
do zmodyfikowania poglądu dotyczącego 
radykalnego cięcia, jakie miałoby nastąpić 
u Foucaulta . Odnośnie niespodziewanego – 
jak argumentują zwolennicy tej interpretacji 
– zwrotu ku tradycji antycznej, wspomnieć 
warto, że takie odniesienie odnaleźć można 
bardzo wcześnie, bowiem już pierwszy cykl 
wykładów z Collège de France zatytułowa-
ny Leçons sur la volonté de savoir 6 poświę-
cony był badaniu koncepcji prawdy w kul-
turze antycznej . Dociekania z początku lat 
siedemdziesiątych wyraźnie wskazują, że 

zaprezentowanego wyżej odczytywania zmiany w jego 
poglądach .

  W podobnym tonie opisuje tę zmianę perspektywy rów-
nież Tadeusz Komendant w przedmowie do polskiego wy-
dania Historii seksualności . Por . T . Komendant, Testament 
Michela Foucaulta, w: M . Foucault, Historia seksualności, 
tłum . różni, Warszawa 2000, s . 5–9 .

4 M . Foucault, L’aveux de la chair, Paris 2018 .
5 Tenże, La sexualité, Paris 2018 .
6 Tenże, Leçons sur la volonté de savoir, Paris 2011 .

zainteresowania Foucaulta, nawet we wcze-
snym okresie, nie ograniczały się do bada-
nia tradycji nowożytnej i współczesnej, ale 
odwoływały się do tradycji antycznej . Co 
istotne, owo odniesienie związane jest z te-
matem, który – jak się wydaje – stanowi je-
den z problemów organizujących całą myśl 
Foucaulta, a mianowicie problemem praw-
dy, specyficznych procedur wytwarzanych 
przez każdą kulturę oraz związków tych 
procedur z typem podmiotowości dla nich 
właściwym . Jeśli chcieć podsumować dzie-
ło Foucaulta niezależnie od klasycznego po-
działu na archeologię i genealogię, który jest 
niezwykle użyteczny dla celów dydaktycz-
nych, ale niekoniecznie odzwierciedla zło-
żoność jego poglądów, to właśnie problem 
prawdy stanowi naczelne zagadnienie, spaja-
jące całą twórczość francuskiego myśliciela . 

Jeśli uznać, iż problem prawdy, czy też 
dokładniej rzecz ujmując reżimów prawdy, 
stanowi zasadniczą płaszczyznę rozważań 
Foucaulta, pozostaje określić miejsce badań 
nad tradycją patrystyczną . Otóż, najogólniej 
rzecz ujmując, bez zmiany reżimu wytwa-
rzania prawdy oraz związanej z nią modyfi-
kacją podmiotu dokonanej w ramach patry-
styki, niemożliwe byłoby ukonstytuowanie 
się współczesnej podmiotowości analizowa-
nej przez Foucaulta w jego pracach „gene-
alogicznych” . Warto wspomnieć, że kluczo-
wy argument pojawiający się we wszystkich 
książkach7 poświęconych historii współ-
czesnego podmiotu, daje się podsumować 
następująco: pojawienie się tego ostatnie-
go możliwe było, dzięki ukonstytuowa-
niu się pola wiedzy, traktującego człowieka 
jako wyróżniony obiekt badań . Oznacza to, 
iż pojawia się po raz pierwszy dość osobliwa 
7 Pisząc o pracach, mam na myśli także wykłady z Collège de 

France, w których pojawia się ten temat .
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struktura nazwana w Słowach i rzeczach 
„dubletem empiryczno-transcendental-
nym”8, czyli konfiguracja epistemiczna czy-
niąca z człowieka warunek wiedzy, jej pod-
miot i jednocześnie wyróżniony przedmiot . 
Pojawienie się tej figury oznacza głęboką 
przemianę w strukturze samego podmio-
tu, wewnątrz którego pojawia się pęknięcie 
sprawiające, iż konieczna staje swoista her-
meneutyka podmiotu . Ta ostatnia jest pro-
cedurą deszyfracji siebie, ale dokonywaną 
w oparciu o pewną obiektywną wiedzę oraz 
– co jeszcze istotniejsze – jest działaniem 
wymagającym obecności innego podmio-
tu . Innymi słowy, hermeneutyka podmio-
tu nie jest procedurą samopoznania, która 
zakłada podwojenie podmiotu prowadzące 
do adekwatnego ujęcia samego siebie, lecz 
opiera się na mechanizmie eksterioryzacji 
myśli, będących następnie przedmiotem 
interpretacji dokonywanej przez drugą jed-
nostkę . Trzeba od razu dodać, że ów inny, 
stanowiący nieodzowny element całego 
procesu deszyfracji siebie, nie jest jakimkol-
wiek innym, ale kimś posiadającym specy-
ficzne dyspozycje pozwalające mu na spra-
wowanie funkcji . 

Nawet krótki opis deszyfracji siebie 
pozwala na wskazanie elementu, które-
go obecność przesądza o wyjątkowości tej 
procedury w historii sposobów samopo-
znania oraz wypowiadania prawdy o nas 
samych . Trudno nie zauważyć, że obec-
ność oraz kompetencje powierzone innej 
jednostce są niezwykle szerokie . Rzecz ja-
sna, można twierdzić, że proces samopo-
znania – z wyjątkiem procedur odwołu-
jących się wyłącznie do introspekcji – za-
wsze zakłada obecność innej jednostki czy 
8 M . Foucault, Słowa i rzeczy, t . 2, tłum . T . Komendant, 

Gdańsk 2005, s . 135 .

innych jednostek . Niezależnie od formy, 
jaką przybierała procedura samopoznania, 
inna jednostka pojawiała się w niej jako 
odbiorca prawdy lub doradca, mistrz . A za-
tem, trudno utrzymywać, iż samo wpro-
wadzenie momentu zapośredniczenia, czy-
li innej osoby, stanowi zasadniczą nowość . 
Jednak można się zastanawiać czy status 
i zakres uprawnień, przypisywanych owej 
jednostce, pozostały niezmienne?

W tym właśnie punkcie dopatruje się Fo-
ucault różnicy dzielącej tradycję antyczną od 
chrześcijańskiej, która wyewoluuje w struk-
turę opisywaną przez niego jako podmiot 
współczesny . O ile, co pokazuje i w dwóch 
tomach Historii seksualności, a także w wy-
kładach Rządzeniu żywymi, inny rozpozna-
wany przez podmiot podejmujący zadanie 
samopoznania, zawsze pojawia się jako ktoś 
dysponujący większą wiedzą i doświadcze-
niem, ta zależność powstająca między jed-
nostkami różni się znacząco między mode-
lami antycznymi a chrześcijańskimi9 . 

Rozbieżność w kwestii celów, ale także 
bardzo specyficznych środków stosowanych 
w ramach procesu autorefleksji, staje się dla 
Foucaulta argumentem wspierającym jego 
przekonanie, że pomimo pewnych zapo-
życzeń i pozornej ciągłości, wczesne chrze-
ścijaństwo znacząco modyfikuje antyczne 
techniki samopoznania oraz relacje władzy, 
jakie się z nimi wiązały, a także wpisuje je 
w zupełnie odmienne ramy społeczne10 . 
Stąd poza terminologicznymi zapożyczenia-
mi – to odnosi się choćby do greckiej askesis 
– trudno mówić o jakiejś głębszej ciągłości 
między antykiem a czasami chrześcijaństwa .

9 Tenże, Rządzenie żywymi, tłum . M . Herer, Warszawa 2014, 
s . 270–271 .

10 Tenże, La culture de soi, w: Qu’est-ce que la critique ? La cul-
ture de soi, Paris 2015, s . 98 .
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Tym, na co warto zwrócić uwagę, w do-
konanej przez francuskiego myśliciela re-
konstrukcji przejścia od antyku i chrześci-
jaństwa, jest niejednoznaczność jego wy-
powiedzi dotyczących związków tradycji 
starożytnej i chrześcijaństwa . Z jednej stro-
ny, Foucault pokazuje – i czyni to bardzo 
drobiazgowo także w pracach, które są już 
dobrze znane czytelnikom, a mianowicie 
w drugim i trzecim tomie Historii seksualno-
ści – że tradycja starożytna nie powinna być 
traktowana jako twór jednorodny, i że zmia-
ny zachodzące w niej w dość naturalny spo-
sób (zmierzch politycznej i kulturowej do-
minacji Grecji na rzec hegemonii Rzymu), 
zostały następnie przejęte przez chrześci-
jaństwo . Tak, jego zdaniem, wygląda przej-
ście od swoistej niewrażliwości kultury grec-
kiej na moralny aspekt związany z małżeń-
stwem . W przeciwieństwie do tradycji grec-
kiej, okres cesarstwa rzymskiego charakte-
ryzowało przesunięcie ciężaru, z moralnych 
i intelektualnych zainteresowań, na tematy-
kę związaną z małżeństwem oraz czystością . 
Ta, na pozór, naturalna zmiana spowodo-
wana odmiennym społecznym i politycz-
nym otoczeniem, właściwym dla refleksji 
filozoficznej i moralnej tego czasu, posłuży-
ła następnie jako pomost pomiędzy kulturą 
cesarstwa a chrześcijaństwem11 .

Z drugiej strony, trudno zaprzeczyć, 
iż pojawienie się i rozprzestrzenienie chrze-
ścijaństwa oznaczało także radykalną zmia-
nę, zatem trzeba zwrócić uwagę na ogólny 
kontekst, który przesądza o tym, że wszelkie 
techniki czy pojęcia zaczerpnięte z kultury 
greckiej i rzymskiej, zostały włączone w lo-
gikę, nadającą im cele i znaczenia nawet nie 
odmienne, ale wprost przeciwstawne wobec 

11 Tenże, Historia seksualności, dz . cyt ., s . 378–379, 470–471 .

znaczenia wcześniejszego . O tym jak gwał-
towna jest to zmiana dość dobrze świadczy 
najważniejszy element rozważań Foucaulta, 
poświęcony sposobom odkrywania prawdy 
o sobie, a mianowicie zmiana dokonująca się 
na linii mówiący – słuchający .

Relację między jednostką poszukującą 
samopoznania a towarzyszącym jej prze-
wodnikiem, nazwać można, i tak zresz-
tą czyni Foucault, relacją mistrz-uczeń . 
Ze swojej natury jest ona asymetryczna 
i opiera się na zwierzchniości mistrza nad 
uczniem . Ta zależność występuje i w trady-
cji antycznej, i w chrześcijaństwie, jednak 
tym, co sprawia, że stają się one nurtami 
opozycyjnymi, jest cel, jakiemu są one pod-
porządkowane . O ile w formie właściwej 
kulturze greckiej i rzymskiej relacja mi-
strz-uczeń zakładała podrzędność ucznia 
oraz fakt jego podporządkowania mistrzo-
wi, to podtrzymywanie owej podległości 
nigdy nie stanowiło celu tej relacji12 . Fo-
ucault opisując wewnętrzną dynamikę rzą-
dzącą omawianą relacją, zawsze podkreśla 
jej tymczasowość .

We fragmentach z Historii seksualności 
oraz w wykładach Bezpieczeństwo, teryto-
rium, populacja pojawia się wątek związany 
z dynamiką zależności konstytuującą zwią-
zek mistrza i ucznia . W obu pracach tradycja 
antyczna przedstawiana jest w duchu Nietz-
scheańskiej obyczajności obyczaju, w któ-
rej wszelkie relacje władzy, trening, jakim 
jednostka zostaje poddana służą jedynie jej 
usamodzielnieniu . Okazuje się, że wszelkie 
czasowe podporządkowanie ucznia mistrzo-
wi, ostatecznie, musi zostać przekroczone, 
zaś kiedy tak się nie dzieje, proces uczenia 
należy uznać za niepowodzenie .
12 Tenże, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum . M . Herer, 

Warszawa 2010, s . 189–190 . 
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W odróżnieniu od wcześniejszych, model 
relacji między uczniem a nauczycielem w ra-
mach chrześcijaństwa, zdaniem Foucaul-
ta, zostaje przekształcony w ten sposób, by 
początkowe podporządkowanie pogłębiać 
i utrzymywać . Relacja z czasowej i zmierza-
jącej do ukonstytuowania niezależnej jed-
nostki przeradza się w narzędzie nieustają-
cej kontroli . Ten ostatni aspekt permanent-
nej kontroli sprawowanej nad życiem we-
wnętrznym jednostki, staje się kluczowym 
momentem w Foucaultowskiej interpre-
tacji dziejów Zachodu ze względu na spo-
sób, w jaki redefinicja rozumienia prawdy 
oraz wytwarzania prawdy o sobie, zostały 
włączone w nową dynamikę władzy spra-
wowanej nad jednostkami13 . Mówiąc ina-
czej, wraz z chrześcijaństwem pojawia się 
typ sprawowania władzy zwany duszpaster-
stwem, który stanie się zaczątkiem techno-
logii władzy znanej współcześnie jako spo-
łeczeństwo normalizujące . Rzecz jasna, za-
nim dojdzie do pojawienia się i ukształto-
wania tego ostatniego, musi ukonstytuować 
się cała dziedzina nauk humanistycznych 
oraz skorelowany z nimi porządek insty-
tucjonalny . Jednak bez władzy pastoralnej 
przemiany te są nie do pomyślenia . Ekono-
mia władzy, prawdy oraz zadania nieustan-
nej samoobserwacji stanowią warunki moż-
liwości pojawienia się społeczeństwa opar-
tego na normalizacji . 

Przekonanie to pojawiło się relatywnie 
wcześnie w twórczości Foucaulta, ponieważ 
już w Nadzorować i karać wskazuje on klasz-
tory jako miejsca, w których po raz pierwszy 
pojawiła się przestrzeń dyscyplinarna . Ta 
ostatnia oznacza i w tej wczesnej pracy, ale 
także w późniejszych analizach, pojawienie 

13 Tamże, s . 147 .

się specjalnie zorganizowanej przestrzeni 
stanowiącej jednoczesne narzędzie obserwa-
cji oraz kontroli14 . Przestrzeń zakonna wraz 
z wpisaną w nią maszynerią prawdy staje się 
matrycą indywidualizacji, będącej funda-
mentem dyscypliny i normalizacji . 

Tym, co od początku opisywał Foucault 
jako nową jakość pojawiającą się wraz 
z chrześcijaństwem, była nieznana do tej 
pory forma indywidualizacji . Ta ostatnia 
zawsze pojawiała się jako cel w relacjach 
mistrz-uczeń znanych w starożytności, ale 
to właśnie tradycja chrześcijańska nada-
ła mu całkowicie odmienną funkcję . Indy-
widualizacja, tak jak rozumiała ją tradycja 
antyczna, zawsze była czymś związanym 
z filozoficznym stylem życia, stąd jej za-
sięg, nawet po swoistym „zdemokratyzowa-
niu” w okresie cesarstwa, pozostawał ogra-
niczony . Zasługa chrześcijaństwa polegała 
na tym, iż owa indywidualizacja została zu-
niwersalizowana, choć – biorąc pod uwagę 
jej bliższe i odległe skutki – można twier-
dzić, że była to zasługa nader wątpliwa .

Zasada chrześcijańskiej indywidualizacji 
wyrażona w Bezpieczeństwie, terytorium i po-
pulacji jako maksyma omnes et singulatim od-
słania właściwą jej stawkę: władzę nad zbio-
rowością poprzez znajomość każdej jednost-
ki z osobna15 . Typ władzy pastoralnej, którą 
ucieleśnia przytoczona wyżej maksyma, jest 
mechanizmem zawłaszczania wspólnoty po-
przez skierowanie ku każdej jednostce . Zwró-
cenie się ku „wszystkim z osobna” to dość 
dziwny, zwłaszcza w porównaniu z mechani-
zmami władzy i indywidualizacji właściwy-
mi starożytności, zabieg, który w istocie sta-
nowi odwrócenie przestrzeni widzialności 

14 M . Foucault, Nadzorować i karać, tłum . T . Komendant, 
Warszawa 1998, s . 139 .

15 Tenże, Rządzenie żywymi, dz . cyt ., s . 145 .
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charakterystycznej dla antyku . Jeśli rozumieć 
proces samopoznania jako część zabiegów wo-
kół siebie, część troski o siebie, to kultura grec-
ka i rzymska zdecydowanie zalecały podjęcie 
tego rodzaju pracy, ale też owemu modelowi 
samorealizacji zawsze towarzyszyło przeko-
nanie o jego elitarności . Troska o siebie w an-
tycznej odmianie powołuje do życia ten sam 
typ widzialności, który przypisywał Foucault 
władzy suwerennej, a który najkrócej mówiąc, 
sprowadza się do tego, że widoczni, rozpozna-
walni są jedynie stojący na szczytach władzy . 
W przypadku antycznej troski o siebie można 
mówić o widzialności przypadającej w udziale 
tym, którzy należą do duchowej elity .

Pojawienie się chrześcijaństwa i przejęcie 
arsenału środków wykorzystywanych w tra-
dycji greckiej i rzymskiej, jako pomocne na-
rzędzia służące zbudowaniu siebie, nadaniu 
sobie pożądanego kształtu, oznacza w istocie 
głęboką transformację pola widzialności in-
tegralnie związanego z troską o siebie16 . Czy 
jednak zmiana pola widzialności, które od tej 
pory budowane jest wokół każdego członka 
wspólnoty, a nie wokół wybranych, oznacza 
coś pozytywnego? Foucault przekonuje, że 
jest dokładnie odwrotnie . Pole widzialności 
nie jest miejscem, w którym uzyskujemy jed-
nostkową rozpoznawalność równoznaczną 
z uzyskaniem autonomii, pełnej kontroli nad 
sobą samym, lecz staje się miejscem przymu-
su ciągłego ujawniania siebie . Widzialność 
budowana wokół każdego chrześcijanina, 
to widzialność przysługująca grzesznikowi, 
a zatem nie mająca wiele wspólnego z wyjąt-
kowością filozoficznej troski o siebie . 

Trzeba pamiętać, że odwróceniu dyna-
miki widzialności towarzyszy szereg zmian 

16 W taki sposób opisywane jest przez Foucaulta przejście od 
władzy suwerennej do władzy dyscyplinarnej w Nadzorować 
i karać oraz w Le pouvoir psychiatrique . 

związanych z postrzeganiem ciała, które 
od tej pory staje się czymś więcej niż świa-
dectwem naszej przynależności do porząd-
ku naturalnego, zwierzęcego17 . Dla chrze-
ścijaństwa ciało jest czymś więcej niż łącz-
nikiem ze światem zwierząt, staje się zna-
kiem naszej grzeszności . Co więcej, ciało 
jest przedstawiane jako niebezpieczeństwo 
permanentne, co prowadzi do ustanowie-
nia dość znaczącego pęknięcia w samej jed-
nostce . Rzecz jasna, można utrzymywać, że 
wszelkie praktyki – w tym także starożytna 
koncepcja troski o siebie – zakłada istnienie 
takiego pęknięcia przebiegającego na linii 
ludzkie-zwierzęce . Jednak nie można zapo-
minać, że w ramach antycznej troski o siebie 
podział ten przestawał być problematyczny, 
w chwili ustanowienia pożądanej relacji wo-
bec owej zwierzęcej części nas samych . 

Tradycja chrześcijańska ujmuje ten pro-
blem nieco inaczej, co zresztą prowadzi 
do dość zasadniczej redefinicji celów sta-
wianych podmiotowi . Rozszczepienie pod-
miotu w ramach tej tradycji zostaje wpisa-
ne w szerszą perspektywę soteriologiczną . 
Cielesność, która staje się potencjalnym źró-
dłem pokusy wymaga modyfikacji stosun-
ku, jaki jednostka powinna nawiązać z samą 
sobą . W odróżnieniu od modelu antycznego 
nie chodzi tu o ustanowienie wewnętrznej 
instancji, pozwalającej jednostce sprawować 
niepodzielną kontrolę nad swoimi zwierzę-
cymi popędami, ale o podejrzliwość wo-
bec siebie . Jak zauważa Foucault, chrześci-
jaństwo wraz z koncepcją cielesności, jako 

17 Ciało w tradycji antycznej, choć było także rozpatrywa-
ne jako problematyczne siedlisko zwierzęcych pobudek, 
to ostatecznie nie było ono traktowane jako swoisty wróg 
wewnętrzny zagrażający zbawieniu jednostki . W antycz-
nym modelu troski o siebie należało jedynie ustanowić wła-
ściwą hierarchię władz, by zneutralizować naturalną eksce-
sywność podrzędnych części duszy . 
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źródła pokusy odwodzącej od zbawienia, 
wprowadza relację ciągłego lęku jako wła-
ściwą postawę jednostki wobec siebie samej .

Postawa podejrzliwości jest stanowczo 
czymś więcej niż tylko zalecanym nastawie-
niem względem siebie . Trzeba pamiętać, że 
wraz z Tertulianem, wprowadzającym kon-
cepcję grzechu pierworodnego, dokonuje się 
prawdziwa rewolucja w problematyzowa-
niu życia wewnętrznego jednostki18 . Grzech 
pierworodny, a zatem przekonanie o pier-
wotnym zepsuciu ludzkiej natury, otwie-
ra całkowicie nową możliwość zarządza-
nia wewnętrznym życiem jednostki . Przede 
wszystkim owa podejrzliwość, będąca na-
turalną konsekwencją koncepcji grzechu 
pierworodnego, pozwala na włączenie ze-
wnętrznej instancji kontrolnej pod postacią 
przewodnika duchowego . W przeciwień-
stwie jednak do mistrza w modelu greckiej 
i rzymskiej troski o siebie, obecność chrze-
ścijańskiego przewodnika duchowego jest 
stałym wymaganiem . Jednostka nigdy nie 
osiągnie pożądanego w tradycji antycznej 
poziomu autonomii wewnętrznej, pozwala-
jącej jej na uwolnienie się od konieczności 
poddawania siebie osądowi zewnętrznemu19 . 

Ten ostatni punkt okazuje się zresztą klu-
czowy dla zrozumienia, dlaczego Foucault 
wiązał powstanie hermeneutyki podmiotu 

18 M . Foucault, Rządzenie żywymi, dz . cyt ., s . 170–173 .
19 Pod tym względem rygoryzm właściwy Tertulianowi sta-

je się paradygmatyczny dla postawy chrześcijańskiej . Otóż, 
zgodnie ze zwrotem zapoczątkowanym przez Tertuliana, 
obecność szatana w człowieku nie jest czymś, co może zo-
stać zniesione lub zneutralizowane poprzez sakrament . 
Życie jednostki zostaje zatem przekształcone w rodzaj per-
manentnej walki . Rzecz jasna, widać dość dobrze, dlacze-
go właśnie w radykalizmie Tertuliana szuka Foucault odle-
głych początków dla mechanizmów właściwych społeczeń-
stwu normalizacyjnemu . W obu przypadkach o rzeczywi-
stości myśli się w kategoriach ukrytych zagrożeń, a najpil-
niejszym zadaniem staje się stworzenie mechanizmów dia-
gnozujących owe możliwe zagrożenia . 

właściwej dla kultury chrześcijańskiej z pa-
radygmatem wiedzy opartej na obiektywi-
zacji . Otóż, w przewodnictwie duchowym, 
właśnie ze względu na uznanie, iż jednostka 
z natury nie może być panem siebie samej, 
relacja podporządkowania zwierzchniko-
wi musi być permanentna . Tym zaś, co sta-
nowi przedmiot i troski, ale przede wszyst-
kim budowania wiedzy na temat podmiotu, 
jest wewnętrzne życie rozumiane jako sfera 
pragnień . Foucault wielokrotnie powraca 
do zagadnienia uzewnętrzniania wszystkich 
myśli i pragnień jako paradygmatu życia 
chrześcijańskiego, które następnie stanie się 
ogólną matrycą wytwarzania wiedzy na te-
mat jednostek20 . 

Punktem, który szczególnie interesuje 
Foucaulta, jest połączenie nowej formu-
ły objawiania prawdy wewnętrznej połą-
czonej z obowiązkiem podporządkowania 
się zwierzchniej instancji . W ten sposób 
w chrześcijaństwie łączą się specyficzne zo-
bowiązania odnoszące się do prawdy (nie-
ustannego objawiania wewnętrznej praw-
dy) oraz władzy, która jest z tą prawdą nie-
rozerwalnie związana . Trzeba bowiem pa-
miętać, że władza autorytetu w chrześci-
jaństwie nie ogranicza się do dysponowania 

20 Ktoś znający nieco twórczość francuskiego filozofa bez 
trudu odnajdzie tu wątek charakterystyczny dla pierwsze-
go tomu Historii seksualności, w którym pojawia się słyn-
ne twierdzenie o człowieku Zachodu jako zwierzęciu wy-
znającym . Warto pamiętać, że wyznanie jako podstawowy 
mechanizm wiedzotwórczy, to także problem pojawiający 
się w wykładach poświęconych początkowi nowoczesnych 
szpitali psychiatrycznych oraz specyfice wiedzy na temat 
zaburzeń psychicznych . 

  Temat wyznania, tym razem potraktowany z punktu wi-
dzenia procedur prawnych, powraca także w latach osiem-
dziesiątych w wykładach Zło czynić, mówić prawdę, gdzie 
analizowane są związki religijnych praktyk związanych 
z wypowiadaniem prawdy o sobie, z pojawianiem się oraz 
przekształcaniem praktyk związanych z wymiarem spra-
wiedliwości . M . Foucault, Zło czynić, prawdę mówić, przeł . 
A . Zawadzki, Kraków 2018 .
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prawdami, które powinny być przyswojo-
ne przez wiernych, ale obejmuje nadzór 
nad życiem wewnętrznym wiernych . Sta-
tus owej prawdy wewnętrznej oraz nałoże-
nie na wiernych obowiązku jej ujawniania 
jest problemem, w którym różnica między 
tradycją antyczną a chrześcijańską zaznacza 
się najwyraźniej . 

W greckiej i rzymskiej trosce o siebie 
prawda miała fundamentalne znaczenie, 
ale była to prawda, którą jednostka powin-
na zinternalizować21 . Wszelkie techniki ba-
dania sumienia, które przecież nie były wy-
nalazkiem chrześcijaństwa, lecz spadkiem 
po okresie Cesarstwa, miały za zadanie 
sprawdzać, na ile owa prawda została przez 
jednostkę przyswojona . Foucault i w Histo-
rii seksualności, i w innych tekstach podkre-
śla jednak, że za praktyką tą kryje się cał-
kowicie odmienne ujęcie podmiotowości 
i jej relacji wobec prawdy22 . W tradycji sta-
rożytnej „ja” wyłaniało się z troski o siebie, 
było ustanawiane przez uwewnętrznianie 
prawd . Mamy tu zatem do czynienia z czy-
sto konstruktywistycznym nastawieniem 
do ja, które wyłania się jako skutek proce-
dur poznawczych23 . 

W przeciwieństwie do antyku chrześci-
jaństwo obok prawdy dogmatów, którą nale-
ży przyswoić, wprowadza subtelną grę mię-
dzy prawdą zewnętrzną a prawdą wewnętrz-
ną . Warto pamiętać, że dokonuje się tu re-
definicja koncepcji podmiotu, który prze-
staje być czystym rezultatem troski o siebie 
i przekształca się w ukrytą przed nami sa-
mymi najbardziej wewnętrzną strukturą . 
Można zatem mówić, iż po raz pierwszy 

21 Tenże, Dire vrai sur soi-même, Paris, 2017, s . 134 .
22 Tenże, Rządzenie żywymi, dz . cyt ., s . 298 .
23 Model interioryzowania prawd wyjaśnia też, dlaczego rola 

mistrza jest rolą czasową i o dość ograniczonym znaczeniu . 

w dziejach pojawia się właściwa hermeneu-
tyka podejrzliwości, nakładając na jednost-
kę stałe zadanie poszukiwania prawdy o so-
bie samym . Ten osobliwy status podmiotu 
rozszczepionego, oddzielonego od własnej 
prawdy wymaga, jako zapośredniczenia 
przez zewnętrzną instancję, kontroli24 .

Wagę obowiązku ujawniania prawdy we-
wnętrznej pokazują specyficzne akty o uzna-
nym statusie religijnym . Foucault wykazując 
fundamentalne znaczenie procedur związanych 
z charakterystycznym dla chrześcijaństwa obo-
wiązkiem wyznawania, który choć został sfor-
malizowany relatywnie późno jako procedura, 
której wierni mają się poddawać systematycz-
nie, to był obecny od samych jego początków . 
Rytuały pokutne opierają się na podstawowym 
ruchu ujawnienia siebie jako grzesznika przed 
wspólnotą, dobrowolnego przyjęcia na siebie 
owej tożsamości . 

Tym, co interesuje Foucaulta w owych 
rytuałach pokutnych związanych nieodłącz-
nie ze specyficznymi aktami werbalizowania 
przewin i przyjmowania statusu grzesznika, 
jest ewolucja tych praktyk w ramach trady-
cji monastycznej . Co prawda, francuski fi-
lozof bardzo często mówi i pisze o chrześci-
jaństwie jako takim, ale jednocześnie zda-
je sobie sprawę, że ta tradycja jest niejedno-
rodna, i że w jej obrębie pojawiło się wiele 
zjawisk trudno dających się wpisać w opi-
sywany przez niego model25 . Tym, co jed-
nak interesuje go w odniesieniu do naczel-
nego problemu, czyli genealogii podmiotu 
współczesnego jest raczej dominujący trend, 
czyli władza pastoralna . Elementem analizy 

24 M . Foucault, Rządzenie żywymi, dz . cyt ., s . 298 .
25 O różnorodnych chrześcijańskich praktykach kontr-pro-

wadzenia, czyli praktykach religijnych leżących u podstaw 
modeli życia oraz wspólnot wchodzących w konflikt z wła-
dzą pastoralną, pisze francuski filozof w Bezpieczeństwie, 
terytorium, populacji .
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historycznej Foucaulta, który zasługuje 
na szczególne podkreślenie, jest wydobycie 
na pierwszy plan roli życia monastycznego 
jako źródła norm i praktyk, które następnie 
„rozleją się” na życie wspólnot wiernych . 

Ideały rządzące życiem monastycznym, 
techniki właściwe dla tej instytucji to wła-
śnie najważniejsze dziedzictwo tradycji pa-
trystycznej, które czyta Foucault jako naj-
bardziej znaczący, ale też zazwyczaj prze-
oczany wkład chrześcijaństwa w kształt kul-
tury Zachodu . Oprócz redefinicji podsta-
wowej relacji jednostki wobec prawdy, która 
przybrała kształt pożądanej praktyki ujaw-
niania prawdy wewnętrznej, istnieją także 
inne, równie istotne modyfikacje stanowią-
ce dziedzictwo tradycji monastycznej .

Dla Foucaulta monastycyzm zaznacza 
swoją obecność w kulturze Zachodu, po-
przez bardzo specyficzną postawę uzna-
ną za rodzaj ideału osobowego, który sta-
nowił swoistą formę życia w zakonach26 . 
Otóż, owa forma życia jest praktycznym 
dopełnieniem koncepcji prawdy wewnętrz-
nej rozumianej, jako coś heterogenicznego, 
nad czym jednostka nie sprawuje kontroli . 
Jak powiedziano wcześniej, to przekonanie 
stało się podstawą dla wprowadzenia spe-
cyficznej formy przewodnictwa duchowe-
go, w której cnotą staje się posłuszeństwo . 
W odróżnieniu jednak od posłuszeństwa 
w antycznej relacji mistrz-uczeń, tu stawa-
ło się ono celem całego procesu . Foucault 
z upodobaniem przytacza opowieści mające 

26 Foucault zdawał sobie sprawę ze złożoności analizowanego 
obszaru i podkreślał, że wspólnota monastyczna miała swo-
je bardzo charakterystyczne cechy, które występowały tak-
że we wspólnotach świeckich, ale z innym natężeniem . Co 
ciekawe, niezależnie od różnic, Foucault sugeruje, że zasad-
nicze mechanizmy obowiązujące w wymienionych typach 
wspólnot dążyły do homogenizacji . M . Foucault, Zło czy-
nić, prawdę mówić, dz . cyt ., s . 216–218 .

walor budujących przykładów, w których 
zasadniczym tematem jest bezgraniczne po-
słuszeństwo . Posłuszeństwo posunięte cza-
sami do granic absurdu (jak choćby opowie-
ści o spełnianiu niedorzecznych ze zdrowo-
rozsądkowego punktu widzenia zadań, któ-
re zostają w cudowny sposób nagrodzone27) .

Zakon staje się zatem matrycą nowej 
struktury władzy, władzy hierarchicznej, 
nadzorującej, skupionej zarówno na postęp-
kach, jak na myślach i pragnieniach . Krótko 
mówiąc, po raz pierwszy pojawia się władza 
omnipotentna i ekscesywna ze swojej natu-
ry . Zakon i właściwa dla niego forma życia 
może być widziany jako pierwsze miejsce, 
w którym pojawia się coś, co we wcześniej-
szych pracach nazywał Foucault „podat-
nymi ciałami”28 . W odniesieniu do władzy 
monastycznej należałoby nie tylko mówić 
o podatnych ciałach, lecz przede wszystkim 
podatnych duszach, bo przecież pierwszym 
celem życia zakonnego jest wprowadze-
nie dyscypliny duszy . Trzeba też pamiętać 
o ostatniej, ale z historycznego punkty wi-
dzenia bodaj najważniejszej cesze, czyli glo-
balnej zmianie w kwestii podstawowego na-
stawienia względem podmiotu . Otóż, o ile 
tradycja antyczna pozytywnie odnosiła się 
do samego projektu troski o siebie oraz za-
dania kształtowania swojej indywidualno-
ści, o tyle chrześcijaństwo odwraca to warto-
ściowanie . Na skutek tego pojawia się w jego 
ramach bardzo osobliwa struktura zabiegów 
dokonywanych na sobie, które prowadzą 

27 Wykłady Rządzenie żywymi obfitują w przykłady takich 
na pozór ćwiczeń w posłuszeństwie polegających na bez-
względnym stosowaniu się do poleceń przełożonych, na-
wet tych najbardziej absurdalnych . Foucault przytacza je-
den z najbardziej jaskrawych przykładów owej podległości 
mnichów, powtarzając opowieść o mnichu, który zmarł 
dopiero po otrzymaniu wyraźnego pozwolenia od swojego 
zwierzchnika . Tenże, Rządzenie żywymi, dz . cyt ., s . 276 .

28 Tenże, Nadzorować i karać, dz . cyt ., s . 131 . 
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do celów zgoła przeciwnych . Cechy osobo-
wości, które ukształtować ma zakonna for-
ma życia to: subditio, patientia, humilitas . 
Choć każda z nich, jak twierdzi Foucault, 
odnosi się do innego elementu rzeczywi-
stości29, wszystkie składają się na postawę, 
w której na próżno szukać silnego ja, a raczej 
dążenie do wyrugowania własnej woli i to-
warzyszącą jej gotowość do przyjęcia cudzej 
woli . Można zatem powiedzieć, że tym, co 
stanowi nadrzędny cel wszystkich wymie-
nionych praktyk, to raczej uśmiercenie ja 
niż jego budowanie30 . W konsekwencji życie 
monastyczne wraz z właściwymi dla niego 
normami zdecydowało o przyszłości Zacho-
du . Wpływ ten oznacza nie tylko zerwanie 
z tradycją antyczną, dokonane poprzez zre-
definiowanie zasadniczych celów praktyk 
związanych z troską o siebie lub szerzej za-
biegami wokół siebie, które od tego momen-
tu zostały wprzęgnięte w proces kształtowa-
nia „podmiotu posłusznego” . Historyczna 
rola i patrystyki, i życia monastycznego, któ-
re stanowiło jej naturalne rozwinięcie, pole-
ga także, a może przede wszystkim, na od-
mówieniu pozytywnej wartości wszelkim 
praktykom umożliwiającym budowanie 
autonomii jednostkowej . Rzecz jasna, nie 
można powiedzieć, iż ruchy skupione wokół 
takiego programu zniknęły z kultury euro-
pejskiej całkowicie, ale pojawiały się spora-
dycznie i miały dość ograniczone znaczenie . 
Trzeba też pamiętać, że indywidualizm nie-
odłącznie związany z antycznym modelem 
troski o siebie uzyskał, właśnie dzięki kul-
turowemu oddziaływaniu tradycji mona-
stycznej, bardzo negatywną konotację . Jed-
nocześnie warto zapytać, czy mimo niekwe-
stionowanej hegemonii tradycji wyrastającej 
29 Tenże, Rządzenie żywymi, dz . cyt ., s . 278 .
30 Tenże, Aveux de la chair, Paris 2018, s . 145 .

z monastycyzmu, kultura zachodnia nie 
jest ufundowana na zasadniczym pęknię-
ciu wynikającym z owego przejęcia wybra-
nych technik z kultury antycznej, ale też 
nieuchronnego odniesienia do fundujących 
owe techniki norm . Foucault opisuje złożo-
ny mechanizm kulturowego przejęcia tre-
ści antycznych przez kulturę monastyczną, 
wskazując, że z jednej strony wprost przejęty 
został ideał życia filozoficznego, ale dokona-
ło się to przy jednoczesnym zakwestionowa-
niu jego celów31 . Być może ten niejednorod-
ny stosunek do tradycji starożytnej, do pew-
nego stopnia może wyjaśnić podwójne war-
tościowanie obecne w kulturze europejskiej, 
odpowiedzialne za ich cykliczne pojawianie 
się, dotyczy to nawet samego życia mona-
stycznego, ruchów skupionych wokół indy-
widualnej autonomii . Jest do pewnego stop-
nia paradoksem, że monastycyzm nawiązy-
wał bardzo powikłaną relację z ascetyzmem, 
z którego historycznie się wywodził a jedno-
cześnie ograniczał, usiłując nadać mu insty-
tucjonalne ramy32 . Być może jednak ten nie-
ustany i naturalny spór między ascetyzmem 
a jego monastyczną formą nie jest jedynie 
historyczną osobliwością, ale odbiciem tego 
poważniejszego pęknięcia naznaczającego 
kulturę Zachodu .

Foucaultowska interpretacja dziejów 
chrześcijaństwa, rozpatrywanego jako za-
sadniczy element nowej politycznej wy-
obraźni, która ukonstytuowała się na Za-
chodzie, stanowiła inspirację dla innych fi-
lozofów zajmujących się genealogią współ-
czesności . Jako najbardziej znanego kon-
tynuatora linii badań zainaugurowanej 
przez Foucaulta należy wymienić Giorgio 

31 Tenże, Rządzenie żywymi, dz . cyt ., s . 262–263 .
32 Tenże, Zło czynić, prawdę mówić, dz . cyt ., s . 154–155 .
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Agambena, który w swoim projekcie Homo 
sacer33 w krytyczny sposób podejmuje wąt-
ki omówione wcześniej przez francuskiego 
myśliciela . Agamben, choć nie kryje, że jego 

33 G . Agamben, Homo sacer, Seuil 2016 . 
  Homo sacer to nazwa projektu Agambena, który on sam 

raczej określa jako archeologię współczesności, ale której 
cel pozostaje tożsamy z Foucaultowskimi dociekaniami 
genealogicznymi . 

  Projekt ten powstawał przez ponad dwadzieścia lat i skła-
da się na niego dziewięć prac poświęconych najważniej-
szym aspektom wyobraźni politycznej Zachodu .

badania stanowią  nawiązanie do myśli Fo-
ucaulta, to jednocześnie próbuje, do pewne-
go stopnia, perspektywę Foucaultowską prze-
kroczyć ku odmiennej koncepcji władzy .
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Urszula Zbrzeźniak Foucault i tradycja patrystyczna

The paper addresses the problem of the his-
tory of early Christian thought in Michel 
Foucault’s oeuvre . It aims at disclosing cen-
tral place of Foucault’s writings on the pa-
tristic tradition in his project of the geneal-
ogy of modernity . In his reading of Christi-
anity, both of relations which an individu-
al establishes with himself and with truth, 

Foucault and the Patristic Tradition
(Summary)

fundamentally transforms . Ultimately, 
Christianity, and particularly Christian mo-
nasticism, turns to be a condition of possi-
bility for a type of power known as the dis-
ciplinary power .

Key words: Christianity, modernity, gene-
alogy, subject, pastoral power
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Ewolucja poglądów 
Henriego Bergsona 

na temat natury boga 
i jej społeczny wymiar 

Wprowadzenie

W roku 1932 ukazało się ostanie z czterech 
głównych dzieł francuskiego filozofa Hen-
ri Bergsona Dwa źródła moralności i religii . 
Autor rozwija w niej własne poglądy na te-
mat religii i Boga – dwóch tematów, jakie, 
w ostatnich latach życia, ostatecznie zawład-
nęły jego myślami . Patrząc na życie i twór-
czość Bergsona trudno nie dostrzec rady-
kalnej przemiany, jaką przeszła jego myśl . 
Droga jego do „bergsonizmu” prowadziła 
przez kilka etapów . W pierwszym z nich 

Bergson inspirował się doktryną Herber-
ta Spencera i ewolucjonizmem mechanicy-
stycznym, by następnie odrzucić tę koncep-
cję jako niezdolną do ujęcia rzeczywistości 
realnej w kategoriach równań matematyki2 . 
W etapie kolejnym, francuski filozof skiero-
wał swoje zainteresowania na nauki biolo-
giczne, szczególnie na prace Jean-Baptiste 
de Lamarcka i Karola Darwina oraz pisma 
teoretyków metod nauk biologicznych: Au-
gusta Comte i Clauda Bernarda . Koncepcje 
ewolucjonistyczne wyraźnie wskazywały, 
że świat przyrody ma swoją historię, że zo-
stał stworzony w czasie i to w czasie real-
nym, różnym od tego, jaki prezentują nauki 
matematyczne i przyrodnicze . Dla Bergso-
na stało się jasne, że potrzebna jest metafi-
zyka, która „uwzględniając naturalną, bio-
logiczną artykulację rzeczywistości, ujmuje 
ją całościowo jako rozwijającą się, ulegającą 
zmianom, ewoluującą”3 . Etap ostatni to me-
tafizyczny namysł nad zagadnieniami ru-
chu (zmiany) . Kierunek rozwiązania nadał 
mu Arystoteles, który bezpośrednio związał 
ruch ze światem przyrody, z jednostkowym 

2 Na ten temat pisał wyczerpująco Romuald Weksler-
Waszkinel w: tenże, Geneza pozytywnej metafizyki Bergsona, 
Lublin 1986 s . 170 .

3 Tamże .

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(5)/2019, s . 35‒49

1 W artykule wykorzystuję fragmenty tekstów wcześniej 
przeze mnie opublikowanych, w których poruszam pro-
blem natury Boga w filozofii Bergsona oraz omawiam 
koncepcje społeczeństwa otwartego, jak i roli misty-
ków i świętych w budowaniu religii i moralności otwar-
tej . Por . M .  Urbańska-Bożek, Rola mistyków i świętych 
w filozofii Henri Bergsona i Franza Rosenzweiga, w: Święci 
i świętość w języku, literaturze i kulturze, red . nauk . 
T . Żurawlew, H . Leleń, Kraków 2018, s . 81–94; taż, Henri 
Bergsona pedagogika z ducha wolności, w: Między inkluzją 
a ekskluzją społeczną w badaniach edukacyjnych, „Karto-
Teka Gdańska” 2018, nr 1(2), red . nauk . M . Obrycka 
i Sz . Dąbrowski, s . 125–135; taż, Bóg – twórczy pęd życia. 
Myśl Bergsona, jej źródła oraz konsekwencje filozoficzne i teo-
logiczne, w: Z Bogiem i przeciwko Bogu, „Studia Historica 
Gedanensia” 2016, t . 7, red . nauk . S . Kościelak, s . 258–275; 
taż, Miłość w aspekcie metafizycznym i etycznym w kontek-
ście myśli Henri Bergsona i Franza Rosenzweiga, „Gdański 
Rocznik Ewangelicki” 2015, vol . IX, s . 258–276; taż, 
Logocentryczna metafizyka Arystotelesa a Bergsona metafizy-
ka pozytywna, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2014, vol . 
VIII, s . 280–294 .
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bytem i wykluczył, aby mógł się on doko-
nywać poza nim samym, ponieważ stanowi 
jego istotę . Bergson jednak zauważa, że choć 
Stagiryta wychodzi od konkretu, to jed-
nak ostatecznie wyjaśnia go przez odwoła-
nie do formy, istoty, pozostając tym samym 
w nurcie filozofii Platona4 . Bergson, podob-
nie jak Arystoteles, wychodzi w metafizyce 
od konkretu . Dla Arystotelesa jest nim sub-
stancja, natomiast francuski filozof posłu-
guje się pojęciem durée réelle – rzeczywiste-
go trwania, podkreślając w ten sposób im-
manentność czasu w bycie jednostkowym 
i całym świecie przyrody . Jest to zasadni-
cza i naczelna kategoria metafizyki Bergso-
na . Ruch i działanie, utożsamione z samym 
życiem, występują we wszechświecie z racji 
Boskiej zasady . W Ewolucji twórczej Berg-
son nie pisze wprost o Bogu jako źródle ży-
cia, jednakże lektura taki wniosek nasuwa . 
Dopiero w dziele Dwa źródła moralności 
i religii wskazuje na Boga, jako na korzeń 
wszelkiej aktywności życiowej wszechświa-
ta . Osobowy Bóg jest samą miłością5, jest 
Bogiem wiary, rozpoznawalnym przez lu-
dzi, jako podmiot miłości odwzajemnionej . 
Autor Ewolucji twórczej nie tyle przechodzi 
z gruntu ateistycznego na pozycję człowie-
ka wierzącego w duszę, Boga i życie ducho-
we, co, pozostając nadal pozytywistą otwar-
tym na wyjaśnienie świata w paradygma-
cie naukowym, staje na gruncie kogoś, kto, 
poza tym pozytywistycznym wyjaśnieniem, 
uznaje, że kryje się coś więcej, durée réelle, 
do którego poznania posłużyć się musimy 
emocją, „sympatią jasnowidzącą”, intuicją6 .

4 Tamże, s . 171 .
5 H . Bergson, Dwa źródła moralności i religii, tłum . P . 

Kostyło i K . Skorulski, przedmowa B . Skarga, Kraków 
1993, s . 185, 246, 254 .

6 W tym miejscu pragnę podziękować Recenzentowi mojego 
artykułu, prof . Piotrowi Kostyło, za cenne uwagi i sugestie, 

Zanim przejdziemy do szczegółowe-
go omówienia zarysowanego w tytule pro-
blemu, pragnę dopowiedzieć intencję, jaka 
być może nie do końca klarownie została 
wyartykułowana w tytule . Otóż związek 
między ewolucją poglądów Henri Bergsona 
na naturę Boga z jej społecznym wymiarem, 
może budzić wątpliwości . Zważywszy jed-
nak na fakt, że Bergson, ostatecznie, uznając 
za zasadę ontologiczną miłość, uczynił z niej 
również zasadę etyczną, którą powinna kie-
rować się ludzkość, możemy a nawet powin-
niśmy doszukiwać się związku między ewo-
lucją jego poglądów na temat natury Boga 
z jego koncepcją społeczeństwa otwartego . 
Dla tego celu w pierwszej kolejności scha-
rakteryzujemy poglądy filozofa na naturę 
Boga przedstawione w Ewolucji twórczej . 
W następnym etapie przejdziemy do cha-
rakterystyk obrazu Boga, postaci mistyka 
i towarzyszącego mu doświadczenia mi-
stycznego, jakie możemy zarysować na pod-
stawie dzieła Dwa źródła moralności i religii . 
Etap ostatni poświęcony zostanie rozważa-
niom na temat Bergsonowskiego projek-
tu społeczeństwa otwartego oraz nad jego 
możliwymi konsekwencjami . Jednocześnie 
chcielibyśmy zaznaczyć, że artykuł nie ma 
aspiracji do przeprowadzenia permanentnej 
analizy tak problemu natury Boga, jak i sta-
tusu samej etyki miłości bliźniego w poglą-
dach Henri Bergsona . Nie będziemy rów-
nież odnosić jej i porównywać z innymi ety-
kami . Tematyka ta jest tak wielowątkowa 
i rozbudowana problemowo, że należałoby 
jej poświęcić kilka artykułów, a nie jeden .

które niewątpliwie podniosły merytoryczność tekstu . 
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1. Élan vital – twórcza energia

Naczelną kategorią, od której należało-
by rozpocząć prezentację Bergsonowskiej 
wizji rzeczywistości jest kategoria życia . 
Przejawy tego życia, według francuskiego 
filozofa, najwyraźniej zauważalne są w in-
stynkcie, jako nieuświadomionym pędzie 
życia7 . Życie, pisze francuski filozof, „nie 
postępuje […] drogą kojarzenia i dodawa-
nia pierwiastków, lecz drogą różniczkowa-
nia i zdwajania”8 . Cel, na którym skupia 
się natura jest ani świadomy, ani nieuświa-
domiony, znajduje się w samym życiowym 
rozmachu i urzeczywistnia na „niezależ-
nych liniach ewolucji” . W jednostkach, 
świadomość w postaci instynktu wchodzi 
w sferę nieświadomości, jedynie w czło-
wieku dochodzi do jej sublimacji do pozio-
mu świadomości – intuicji . Energia ta jest 
wieczna, przynajmniej taki wniosek nasu-
wa się po lekturze Ewolucji twórczej, gdzie 
widzi ją Bergson jako stwarzającą siebie za-
wsze i istniejącą w wiecznym ruch . U Ber-
gsona indywidua różnią się od siebie, jed-
nak pod względem gatunkowym zacho-
wują jedność . Według niego, ewolucja ma 
charakter nieliniowy, życie rozwinęło się 
w trzech różnych kierunkach: prowadząc 
do instynktu u roślin i zwierząt (u tych 
ostatnich instynkt, w sposób najdosko-
nalszy, przejawia się u błonkoskrzydłych) 
oraz do intelektu u człowieka9 . Dla po-
równania, u Arystotelesa życie rozwija się 

7 Por . H . Bergson, Ewolucja twórcza, tłum . F . Znaniecki, 
Kraków 2004, s . 153–161 . „Ten rozmach zachowując się 
na wszystkich liniach ewolucji, między które się rozdziela, 
jest najgłębszą przyczyną zmian, przynajmniej tych, które 
się regularnie przenoszą, dodają, tworzą nowe gatunki” . 
Tamże, s . 97 .

8 Tamże, s . 98 .
9 Bergson H ., Ewolucja twórcza, dz . cyt ., s . 129 .

w sposób liniowy: nie ma życia na pozio-
mie zmysłowym, jeśli wpierw nie rozwi-
nęło się ono na poziomie wegetatywnym . 
Nie można również mówić o życiu rozum-
nym bez solidnej podbudowy wegetatyw-
no-zmysłowej10 . U Bergsona świadomość 
jako pęd życia (instynkt, który u człowieka 
przeradza się w intuicję) wbija się z wiel-
ką siłą w niepodzielną materię i odkształ-
cając ją mocą swego naporu, tworzy świat 
jednostek, bytów przygodnych . W sposób 
wolny i twórczy tworzy formę gatunkową, 
która multiplikuje się dzięki materii; to od 
niej pochodzi jednostkowienie, choć po-
dział ten był już pierwotnie, niewyraźnie 
zarysowany11 . W filozofii Bergsona życie 
jest samą zmiennością, prącą nieustannie 
do przodu . Jego ślady odnajdujemy w róż-
norakich formach jako „zarysy ruchu” . Ro-
śliny, zwierzęta i ludzie niechętnie przyj-
mują w siebie zmienność . Przejawy życia, 
jako formy, są względnie trwałe i jako takie 
naśladują nieruchomość12 . Bergson wyróż-
nił dwa rodzaje aktywności, które warun-
kują zmienność w bytach: „działanie życia” 
i „działanie form” . Dzięki pierwszemu, ży-
cie tworzy/urzeczywistnia nowe gatunki, 
natomiast drugi rodzaj powoduje, że nowo 
utworzona forma może istnieć przez okre-
śloną ilość czasu13 . 
10 Na ten temat: Arystoteles, O duszy, II, 414 b-415 

a, dz . cyt ., s . 77–80 . Zauważa się pewną zbieżność 
w poglądach Arystotelesa i Bergsona . Na ten temat czy-
taj w:  M .  Urbańska-Bożek, Logocentryczna metafizy-
ka Arystotelesa a Bergsona metafizyka pozytywna, art . cyt ., 
s . 280–294 .

11 Bergson H ., Ewolucja twórcza, dz . cyt ., s . 220 .
12 Rzeczy tak dobrze naśladują nieruchomość, iż „[ . . .] pa-

trzymy na nie jako na rzeczy raczej niż postępy [ . . .]” . Życie 
jednak, niczym matka, pochyla się z miłością nad swoimi 
formami, które są „[ . . .] przede wszystkim miejscem przej-
ścia […] zasadnicza treść życia zawiera się w ruchu, który je 
przenosi” . Por . tamże, s . 125 .

13 H . Bergson, Pamięć i życie, wybór tekstów Gillesa 
Deleuze’a, tłum . A . Szczepańska, Warszawa 1988, s . 98 .
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W Ewolucji twórczej Bergson nie uznał 
Boga za osobę14, był on w jego przeświad-
czeniu aktem twórczym, energią stwarza-
jącą siebie wiecznie; źródło aktu kreacji 
jest energią i twórczością istniejącą za-
wsze . Barbara Skarga tak komentuje ten 
fakt: „[ . . .] zaczynamy mieć wątpliwości, 
czy ta energia, choćby była w wiecznym ru-
chu, nie została umieszczona poza czasem, 
skoro była i jest zawsze? Czy nie przeno-
sił jej Bergson wbrew własnym twierdze-
niom w wieczność, a więc w ów świat pla-
tońskich form?”15 . U Bergsona nie zauwa-
żamy opozycji materii/ciała i duszy/formy, 
nie możemy również jednoznacznie powie-
dzieć, aby sprowadzał ducha do materii . 
Przez materię przechodzi pęd życia zwielo-
krotniający się wzdłuż wyznaczonych linii, 
tworząc w ten sposób numerycznie liczne 
istoty żywe16 . Materia jest tu elementem 
stawiającym opór, ograniczającym w jakiś 
sposób ruch życia, który w innym przypad-
ku byłby czystą aktywnością twórczą . Ży-
cie podporządkowuje organizm ogólnym 
prawom materii martwej, a ono postępuje 
tak, jak gdyby chciało wyzwolić się spod jej 
panowania . Nie mogąc jednak tego uczy-
nić, opóźnia jedynie przemiany materialnie 
uwarunkowane . Materia, jako bezwład-
na i pozbawiona życia, byłaby czymś, co 
opadłoby siłą swego ciążenia na dno: „Ży-
cie jest jakby wysiłkiem podnoszenia spa-
dającego ciężaru”17 . Jednak nie uda mu się 
obronić materii przed spadaniem, a jedynie 

14 Więcej światła na tę kwestię rzuca artykuł: M . Urbańska-
Bożek, Bóg – twórczy pęd życia. Myśl Bergsona, jej źró-
dła oraz konsekwencje filozoficzne i teologiczne, art . cyt ., 
s . 265–268 .

15 B . Skarga, Czas i trwanie. Studia o Bergsonie, Warszawa 
1982, s . 263 .

16 H . Bergson, Ewolucja twórcza, dz . cyt ., s . 213 .
17 Tamże, s . 207–208 .

opóźnić ten proces . Materię wypełnia bio-
logicznie uwarunkowana życiodajna siła 
zwana èlan vital – i o ile ją wypełnia, o tyle 
jest ona wyniesiona do rangi tego oto bytu 
obdarzonego życiem . Gdyby siły owe mia-
ły opuścić ją na zawsze, upadłaby na „dno”, 
nie będąc niczym, co istniałoby jako żywe 
i określone jestestwo . I tak też się może 
stać w koncepcji Bergsona, ponieważ, jak 
wszystko na to wskazuje, pęd życiowy musi 
się kiedyś wyczerpać18 .

Rekapitulując tę część artykułu za Henrim 
Bergsonem należy powtórzyć, że „[w]yłania 
się z tego wszystkiego wyraźnie idea Boga, 
swobodnego twórcy, który rodzi zarówno 
materię, jak życie; jego twórczy wysiłek nadal 
trwa na obszarze życia, w ewolucji gatunków 
i powstawaniu osobowości ludzkich”19 . 

2. Miłość jako zasada ontyczna świata

Bergson chcąc opisać strukturę rzeczywisto-
ści wychodzi z zasady życia, która jest Bo-
giem, dla porównania u Arystotelesa życie 
zmierza w kierunku Boga-Absolutu . Ruch 
i działanie, utożsamione z samym życiem, 
występują we wszechświecie, w obu przy-
padkach, z racji Boskiej zasady . W Ewolu-
cji twórczej Bergson nie pisze wprost o Bogu 
jako źródle życia, jednakże lektura taki 
wniosek nasuwa . Dopiero w dziele O dwóch 
źródłach moralności i religii wskazuje 
na Boga, jako na korzeń wszelkiej aktyw-
ności życiowej wszechświata . Osobowy Bóg 
jest samą miłością20 . 

18 Na ten temat więcej w B . Skarga, Czas i trwanie . . ., dz . cyt ., 
s . 198–205 .

19 H . Bergson, Écrits et paroles, red . Rose Marie Mossé-
Bastode, t . 2, Paris 1958, s . 365, cyt . za L . Kołakowski, 
Bergson, Warszawa 1997, s . 88 . 

20 H . Bergson, Dwa źródła moralności i religii, dz . cyt ., s . 185, 
246, 254 .
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Zdaniem francuskiego myśliciela wy-
obrażenie Boga jakie podsuwa nam filozo-
fia jest tak dalekie od Jego rzeczywistego 
obrazu, że gdyby w jakiś sposób stał się do-
stępny ludzkiemu doświadczeniu, to nikt 
z ludzi nie poznałby Go21 . Twierdzi on, że 
w dociekaniach na temat natury Boga po-
pełnia się błąd podobny do tego, jaki wią-
że się z pojęciem „nicości”, które Bergson 
uznał za pseudopojęcie – słowo, które nie 
posiada swego odpowiednika w świecie re-
alnym22 . Jeśli np . chcielibyśmy udowodnić, 
że Bóg jest wszechmocny, to na końcu dro-
gi dowodzenia okaże się, że dojdziemy jedy-
nie do zbioru słów, za którymi nic nie stoi . 
Naturalnie można sobie wyobrazić coś, ar-
gumentuje filozof, gdy usłyszy się „o cało-
ści tego, co istnieje, lecz gdy chodzi o całość 
tego, co nie istnieje, widzę w tym jedynie 
zbiór słów”23 . W zabiegu tym, Bergson do-
patrzył się błędu metodologicznego, pole-
gającego na przyjęciu a priori pewnego wy-
obrażenia na temat Boga, twierdząc, że jest 
to idea Boga . Z przesłanki sformułowanej 
na podstawie wspomnianego wyobrażenia 
dedukuje się przymioty, które Bóg powinien 
mieć, np . że jest wszechmocny, i jeśli rze-
czywistość ich nie odzwierciedla, wnioskuje 
się z tego, że Boga nie ma . Bergson propo-
nuje pójść drogą wiodąca w kierunku prze-
ciwnym do obranej wyżej . Postuluje on, aby 
w badaniu natury Boga wyjść od doświad-
czenia – zewnętrznego i wewnętrznego – 
pytając czego ono człowieka uczy o Bogu . 
Dopiero na tej podstawie możemy okre-
ślić naturę najwyższego Bytu . Argumenty 

21 Tamże, s . 236 .
22 Jeśli chcemy powiedzieć, że jakieś A nie istnieje, dowodzi 

Bergson, to najpierw wyobrażamy sobie owo A jako coś ist-
niejącego, a następnie mając je przed oczami stwierdzamy 
jego nieistnienie . Por . tenże, Ewolucja twórcza, s . 231 .

23 Tenże, Dwa źródła moralności i religii, dz . cyt ., s . 255 .

opisujące Jego istotę legną u podstawy wiary 
w Jego istnienie, tym samym dowody na te-
mat istnienia i nie istnienia Boga, konstru-
owane na podstawie a priori określonej na-
tury Boga, zostaną zniesione . Wówczas 

[…] będzie można mówić o boskiej 
wszechmocy . Wyrażenia tego rodzaju od-
najdujemy u mistyków, właśnie u nich bo-
wiem odnajdujemy doświadczenie bosko-
ści . Jest oczywiste, że rozumieją oni przez 
to energię bez określonych granic, moc 
tworzenia i kochania, która przekracza 
wszelkie wyobrażenie24 .

W świetle powyższego staje się jasne, że 
Bergson postulował, stojąc na stanowisku 
pozytywistycznym, by w analizie zjawisk 
takich jak religie i doświadczenie mistycz-
ne odwoływać się do faktów25 . Istotę Boga 
ujmować możemy bezpośrednio za pośred-
nictwem doświadczenia mistycznego . Po-
zytywną naturę stwórcy filozof wyraził 
w formule: „Bóg jest miłością i jest przed-
miotem miłości”26 . Emocja ta nie pocho-
dzi od Stwórcy, z tej racji, że On sam jest 
owym uczuciem jakim jest miłość . W tym 
sformułowaniu nie wyraża się, jak to okre-
śla francuski myśliciel, „ordynarny antro-
pomorfizm”, ale emocja i entuzjazm zinte-
growane z duszą tak wysoce, że wypełnia-
ją one całą jej przestrzeń . Stan ten nie po-
woduje stopienia się w jedno emocji i osoby 
ludzkiej, bo człowiek nadal pozostaje sobą, 
a nie swą emocją . Według Bergsona, można 
wyróżnić dwa rodzaje tego uczucia/emocji: 

24 Tamże, s . 256 .
25 P . Kostyło, „Ja jestem, który się staję”. Henri Bergson wo-

bec problemu Boga, w: Od filozofii refleksji do hermeneuty-
ki. Francuska filozofia religii, red . nauk . J . Barcik, Kraków 
2007, s . 28 . 

26 H . Bergson, Dwa źródła moralności i religii, dz . cyt ., s . 246 .
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podintelektualną i nadintelektualną . Dla 
powstania tej pierwszej pobudką jest okre-
ślone przedstawienie . Druga zaś jest czymś 
więcej od idei, którą poprzedza i jedno-
cześnie jest zależna od woli; samo sięgnię-
cie w jej głąb domaga się wysiłku . W niej 
poszukuje się akceptacji lub odrzucenia, 
kierownictwa i inspiracji . Przypomina ona 
„tę wysublimowaną miłość, która jest dla 
mistyka samą istotą Boga”27 . Zdaniem Ber-
gsona, miłość jako działanie jest nakierowa-
na na przedmiot: „Bóg nas potrzebuje, tak 
jak my potrzebujemy Boga”28 . Potrzebuje 
ludzi do kochania, Bóg „stwarza stwórców, 
by korzystać z pomocy bytów godnych jego 
miłości”29 . Przy czym miłość ta nie obejmu-
je jedynie mieszkańców Ziemi . Życie toczy 
się również na innych planetach i pomimo 
że różni się od naszego, to „ma tę samą isto-
tę, którą jest stopniowe gromadzenie energii 
potencjalnej, by następnie zużyć ją w wol-
nych działaniach”30 . Wszechświat stanowi 
widzialne dzieło zmysłowo niepoznawalnej 
miłości . Stwórcza emocja znajduje swe do-
pełnienie w stworzeniu oraz w materii, bez 
której życie byłoby niemożliwe . 

Postacią kluczową tak dla zrozumienia 
natury Boga, jak i roli jaką pełnić może jed-
nostka w powstawaniu społeczności otwar-
tych jest figura mistyka, o której francuski 
filozof pisze, że jest boska choć żyjąca ży-
ciem ludzkim . Dzięki poznaniu natury mi-
styka możemy, w jakimś stopniu, dookreślić 
naturę Boga, ponieważ dusza ludzka posia-
da bliźniaczą naturę Bytu, ku któremu jest 
przyciągana . W mistyku nasycenie żywym 
życiem przekracza wszelkie normy właściwe 

27 Tamże .
28 Tamże, s . 248 .
29 Tamże .
30 Tamże, s . 249 .

zwykłemu śmiertelnikowi . On pozostawia 
za sobą ludzi i bogów, dokonując niejako 
„skoku poza naturę” podobnego do tego, 
jaki można przypisać religii dynamicznej31 . 
Pełny mistycyzm wyraża się w twórczym 
działaniu i miłości; tylko ono – działanie – 
ma moc przenoszenia gór . Najbardziej kom-
pletny wyraz odnajduje ono w przypadku 
mistyków chrześcijańskich . 

 Opisując doznania mistyczne duszy, Ber-
gson zauważa, że dusza w pierwszym sta-
dium swej drogi zatrzymuje się jakby z nie-
dowierzaniem, w nasłuchiwaniu skupia się 
w sobie, w końcu dostrzega tego, którego 
istnienie niejasno przeczuwała . Jako po-
krewna naturze Boga i wzywana przez Nie-
go, wyrywa się ku Stwórcy, przyciągana 
przez ową bliźniaczą naturę Bytu, w obec-
ności lub w pobliżu, którego czuje się u sie-
bie, zadowolona i spokojna, jakby dokonała 
powrotu do miejsca, z jakiego kiedyś wyszła, 
a zagubiwszy drogę do niego, z czasem zapo-
mniała o nim . Do tej pory towarzyszyło jej 
uczucie, w postaci echa nieświadomych pra-
gnień, wyobcowania, tymczasowości adre-
su, pod którym aktualnie przebywa . Teraz 
jest u siebie, u źródła, w domu rodzinnym, 
więc wyrywa się z ciała, nie bacząc na opór 
jaki ono stawia32 . Radość duszy z obecności 
Boga jest ogromna, dochodzi do ich abso-
lutnego zjednoczenia, niemniej władza wo-
litywna, wolny czyn realizuje się w łączności 
ze światem zewnętrznym . Według Bergso-
na, mistycyzm zredukowany do aktów kon-
templacyjno-ekstatycznych jest niepełny33 . 

 Wizje opuszczają mistyka w stadium dru-
gim . Pełni on rolę adiutores Dei i jako taki 
staje się „[…] bierny względem Boga, lecz 

31 Tamże, s . 218 .
32 Tamże, s . 225 .
33 Tamże, s . 226 .
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aktywny względem innych ludzi”34 . Czuje 
przemożną potrzebę działania i aktywno-
ści na polu ewangelizacji35 . To, kim jest i co 
czyni, wypływa z boskiej miłości, niebędą-
cej ani przedłużeniem instynktu, ani czymś 
zmysłowym, ani racjonalnym . „Jest to jed-
no zawarte implicite w drugim, a w rzeczy-
wistości coś o wiele większego . Ponieważ 
taka miłość jest u samych korzeni zarówno 
zmysłowości, jak i rozumu, a także i wszyst-
kich innych rzeczy”36 . Owa miłość ma wy-
miar metafizyczny; kryje w sobie „tajemni-
cę stworzenia”, a tajemnica stworzenia tkwi 
w stwórczej miłości Boga . Ta zaś pragnie 
jedynie „[…] doprowadzić do końca dzie-
ło stworzenia gatunku ludzkiego i uczynić 
z ludzkości to, czym stałaby się natychmiast, 
gdyby mogła ukonstytuować się ostatecznie 
bez pomocy samego człowieka”37 . Wynika 
stąd, że Bóg nie chciał narzucać nam swo-
jej miłości, ale pragnął, by człowiek przyjął 
ów dar, podjął go i wspólnie dokończył dzie-
ło, które posiada zdolność do samodzielne-
go ukonstytuowania się . Kierunek miło-
ści Boga jest kierunkiem élan vital, jest sa-
mym pędem życiowym objawionym jedynie 
mistykom38 . Mistycy, to pomocnicy Boga, 
pragnący przy pomocy narzędzia jakim jest 
miłość – Boskie tchnienie życia – ukończyć 
twórcze dzieło: ludzkość . Gatunek w posta-
ci zwierzęcia rozumnego (animal rationa-
le), który był jedynie „przystankiem” powi-
nien dołączyć, postuluje francuski filozof, 
do innych wymarłych linii pojawiających 
się na drodze ewolucji życia .

 

34 Tamże .
35 Tamże, s . 228 .
36 Tamże, s . 229 .
37 Tamże .
38 Tamże .

3. Społeczeństwo przyszłości (?) 

Henri Bergson miał świadomość, że jego 
projekt społeczny nie jest teorią, która wy-
znaczałaby ostateczne horyzonty/granice 
ludzkości39 . Dlatego on sam dał podwa-
liny pod teorię społeczeństwa otwartego 
jako ludzkości, lecz nie znajdował dla niej 
oparcia w historii, jak i nie sformułował 
praw wyznaczających kolejne etapy roz-
woju ludzkości, ponieważ nie można ich 
przewidzieć . W tym punkcie naszą uwa-
gę skierujemy na przedstawiony w książ-
ce z 1932 roku, przez francuskiego filo-
zofa, projekt społeczeństwa przyszłości . 
I choć z uwagi na ramy objętościowe arty-
kułu prezentacja jego zostanie uproszczo-
na, to jednak daje fundament, na którym 
można budować kolejny etap naszej reflek-
sj, inaczej byłaby ona niezrozumiała i po-
niekąd zawieszona w próżni . 

Autor Energii duchowej wyróżnił dwa 
rodzaje moralności i religii – odpowiednio 
zamkniętą i otwartą oraz statyczną i dyna-
miczną . Oba rodzaje charakteryzują dwa 
przeciwstawne sobie grupy społeczeństw: 
społeczeństwo zamknięte i społeczeństwo 
otwarte . Pierwsza z grup wyróżnia się tym, 
że rozwój w nich dokonuje się w oparciu 
o instynkt i intelekt . Są to społeczności 
uformowane na wzór mrowiska lub ula . 
Jednostka żyje w nim dla dobra ogółu i jest 
mu całkowicie podporządkowana . Tego ro-
dzaju społeczeństwa dla zachowania swego 
istnienia jednoczą swych obywateli w oba-
wie przed zewnętrznym wrogiem, są nie-
chętnie nastawione do zmian, które od-
czytują jako zagrożenie dla ich tożsamości . 
Życie w obrębie społeczności zamkniętych 

39 Por . B . Skarga, Czas i trwanie, dz . cyt ., s . 290–291 .



» 42 «

Maria Urbańska-Bożek  Ewolucja poglądów Henriego bergsona…

regulowane jest przez system zakazów 
i nakazów, a formami ich przestrzegania 
są posłuszeństwo i przymus . Ogólną zasa-
dą obowiązującą w nich jest „miłość swoich 
przeciw wszystkim innym”40 . Z kolei spo-
łeczności otwarte, dynamiczne rozwijają się 
w oparciu o intuicję i twórczą siłę, która re-
alizuje się w sposób najpełniejszy w ludzko-
ści . Moralność właściwa tej grupie charak-
teryzuje się poprzez miłość do wszystkich 
ludzi . Jest to moralność porywu i pragnie-
nia . Tu jednostka nie jest podporządkowa-
na grupie . Moralność tej społeczności nie 
została zamknięta w kodeksach i przepi-
sach, lecz stanowi świadectwo życia jakie 
dają święci, geniusze moralności . 

Bergson twierdził, że oba rodzaje zacho-
wań społecznych – tendencje do zamykania 
się i/lub otwierania się – są obecne w każ-
dym jednym społeczeństwie . Jednakże sko-
ro Bergsonowi chodziło o wypracowanie 
społeczności w jak najwyższym stopniu 
otwartej, to wniosek stąd wypływa taki, że 
wychowanie w wartościach wpajanych przez 
rodzinę, zamknięte grupy społeczne takie 
jak partie, państwo, Kościół wyznaniowy, 
nie przygotowują w pełni do życia w spo-
łeczeństwie otwartym – ludzkości rozumia-
nej jako jednej wspólnoty utworzonej ponad 
podziałami rasowymi, klasowymi i religij-
nymi . Społeczeństwo wraz z wypracowany-
mi przez siebie formami społeczno-instytu-
cjonalnymi, to wynik naturalnych dążności 
człowieka zgodnych z kierunkiem rozwoju 
właściwym również gatunkom41 rozwijają-

40 T . Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t . 1: Filozofia 
życia. Pragmatyzm. Filozofia ducha, Kraków 2009, s . 153 .

41 Bergson polemizował z socjologią Durkheima . Najbardziej 
wyraźne różnice między nimi rysowały się w kwestiach do-
tyczących określenia tego, co przyrodnicze i tego, co spo-
łeczne . Według Durkheima to właśnie dzięki moralności 
i religii człowiek transcenduje przyrodę (zob . J . Szacki, 

cym się bądź po linii instynktu, bądź po li-
nii intelektu . Człowiek przekracza przyrodę 
w momentach buntu wymierzonego w ogra-
niczenia ustanowione dla podporządkowa-
nia jednostek większym lub mniejszym gru-
pom społecznym, dla podporządkowania 
woli jednostkowej woli powszechnej . 

Filozof zdaje sobie sprawę z trudności, ja-
kie napotkać mogą ci, którzy chcieliby pod-
jąć się budowy społeczeństwa przyszłości 
wraz z moralnością i religią otwartą . Pyta, 
czy taki projekt może się udać? Otóż, prze-
miana społeczeństwa zamkniętego w ludz-
kość, będącą ostatecznym celem Boskie-
go planu ewolucji, mogłaby się dokonać 
za sprawą niespiesznego dawkowania ognia 
mistycznej miłości, który nie niszczy, lecz 
wypełnia i buduje . Jednakże człowiek jest 
zwierzęciem, zauważa autor Ewolucji twór-
czej, poddanym tym samym co one prawom 
natury, a co za tym idzie, musi zdobywać 
pożywienie w sposób podobny do nich . 
W wysiłku tym towarzyszy mu rozum . Jak 
możliwe jest, aby „[…] uwaga ludzkości, 
ze swej istoty skupiona na ziemi mogłaby 
zwrócić się ku niebu?”42 . Według Bergsona, 
umożliwić by to mógł postęp cywilizacyj-
ny związany z rozwojem mechaniki, choć 
jest to kierunek niebezpieczny, ponieważ 

Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 
2003, s . 377) . Z kolei Bergson twierdził coś przeciwnego 
– tak religia, jak i moralność są efektem biologicznej ada-
ptacji . Autor Ewolucji twórczej był zwolennikiem poglądów 
Gabriela Tarde’a, po którym objął katedrę filozofii nowo-
żytnej w Collége de France w 1904 roku . Trade łączył na-
ukę o społeczeństwie z nauką o duszy ludzkiej, czyli so-
cjologię z psychologią (zob . H . Bergson, Mélanges, Textes 
publiés et annotés par André Robinet, Paris 1972, s . 811–
813) . Różnice i podobieństwa, między myślą Bergsona 
i Durkheima na temat źródeł pochodzenia oraz roli w ży-
ciu społecznym moralności i religii, omawia B . Skarga 
w taż, Czas i trwanie, dz . cyt ., s . 289–295 . Na temat sporu 
Bergsona z Durkheimem o istotę religii czytaj P . Kostyło, 
„Ja jestem, który się staję”…, art . cyt ., s . 26–29 .

42 H . Bergson, Dwa źródła moralności i religii, dz . cyt ., s . 230 .
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mechanika w swym progresie mogłaby wy-
stąpić przeciwko mistyce . Właściwie starcie 
mechaniki z mistyką jest nieuniknione . Fi-
lozof przewiduje, że pierwsza z nich dokona 
ekspansji na lwią część obszaru, jaki może 
człowiek zagospodarować . Niemniej druga 
z nich, za wszelką cenę i kosztem znacznego 
wysiłku, będzie starała się przetrwać na tym 
niewielkim skrawku przestrzeni, jaki jej po-
zostawiono, przeczeka ów niekorzystny czas . 
Jej kolej niebawem nadejdzie, wówczas sko-
rzysta z wszystkiego, co zostało pod jej nie-
obecność przedsięwzięte, często w celu, aby 
ją – mistykę – zwalczać . Jednakże w okre-
sie wyczekiwania należy powoli, niespiesz-
nie, metodą drobnych ruchów, aplikować 
mistyczne idee tej niewielkiej liczbie osób 
uprzywilejowanych, pragnących tworzyć 
wspólnotę zbudowaną na duchu, wewnętrz-
ności, na jaźni głębokiej . Tego rodzaju spo-
łeczności będą się multiplikować za sprawą 
wybranych jednostek, wielki i szlachetnych 
ludzi, których heroizm prowadzi do naj-
wyższej cnoty i objawienia prawd metafi-
zycznych . To oni są najbliżej źródła miło-
ści, oni „stoją w punkcie kulminacyjnym 
ewolucji”43 . „W ten sposób [w nich – MUB] 
byłby przechowywany i kontynuowany pęd, 
aż do dnia, w którym głęboka zmiana wa-
runków materialnych narzuconych ludz-
kości przez naturę umożliwiłaby radykalną 
przemianę także strony duchowej”44 . 

 Należy podkreślić, że mistyk chrze-
ścijański pojawił się w społecznościach, 
w których już został położony fundament 
pod jego nauczanie . Wspólnoty owe po-
siadały już jakąś religię, podobnie jak on 
sam . W swych wizjach wprawdzie oglądał 

43 H . Bergson, Energia duchowa, tłum . K . Skorulski, 
P . Kostyło, wstęp . K . Kostyło, Warszawa 2004, s . 31 .

44 Tamże, s. 231.

Boga przekraczającego dotychczasowe wy-
obrażenia osoby boskiej, jednak obraz ten 
w jakimś stopniu implikował dotychczaso-
wy abstrakcyjny Jego opis . Bergson słusznie 
pyta, czy nie jest przypadkiem tak, że zasa-
dą dla owych wizji nie był dogmat lub czy 
mistycyzm nie czyni nic więcej niż powtór-
ne odczytanie litery dogmatu „[…] by tym 
razem znaczyć ją ogniem . Rola mistyków 
ograniczałby się więc do wnoszenia w religię 
czegoś z ożywczego ich ognia, by ją ponow-
nie rozgrzać”45 .

 Mistycyzm poprzedza religię adresowa-
ną w nauczaniu do rozumu . On sam nie 
może zostać zrozumiany, lecz doświadczo-
ny . Trudno sobie nawet wyobrazić, aby po-
wstała religia mistyczna z prawem kano-
nicznym, dogmatami, liturgią i określonym 
ściśle obrządkiem w języku czysto rozumo-
wym . Niemniej mistycyzm, według Bergso-
na, coraz wyraźniej zaznacza się i „zadoma-
wia w religii”:

 
Z doktryny, która jest tylko doktry-
ną, trudno uzyskać gorący entuzjazm, 
oświecenie, wiarę przenoszącą góry . Ale 
spójrzmy na ten żar: wrząca materia 
spływa z łatwością do formy utworzo-
nej przez doktrynę, czy nawet sama staje 
się doktryną krzepnąc . Przedstawiamy 
sobie zatem religię jako pewną krystali-
zację, dokonywaną przez mądre ochła-
dzanie tego, co płomienny mistycyzm 
złożył w duszy ludzkości46 . 

W jaki sposób mistyk może dotrzeć 
do metafizycznej zasady miłości jaką jest 
Bóg? Idąc za tokiem myśli Bergsona, ener-
gię przenikającą materię określimy jako 
45 Tamże, s . 231–232 .
46 Tamże .
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tego samego rodzaju, co świadomość . Za-
sada ta obejmuje instynkt i inteligencję . In-
stynkt był intuicyjny, inteligencja zaś roz-
ważała i rozumowała . Jednak intuicja, aby 
stać się instynktem, musiała się wycofać 
na niższy stopień47 . Zorientowana na po-
wodzenie rozwoju gatunkowego, nie znała 
jednocześnie kierunku tego rozwoju, po-
ruszając się po omacku/lunatycznie . Nie-
mniej, jak w przypadku instynktu zauwa-
żymy przeplatającą ją nić inteligencji, tak 
ludzką inteligencję otacza intuicja . U czło-
wieka intuicja jest bezinteresowna i świado-
ma, choć świadomość intuicyjna jest krót-
kotrwała i mało intensywna . Jednakże to od 
niej pochodzi światło, pisze Bergson, które 
mogłoby rozświetlić tajemnicę głębi pędu 
życiowego . Intuicja zwraca się zawsze ku 
wnętrzu, w ten sposób odczuwamy ciągłość 
naszego życia wewnętrznego . Najwyższe na-
silenie intuicyjne doprowadziłoby mistyka, 
„[…] aż do korzeni naszego bytu, a przez to, 
aż do samej zasady życia w ogóle”48 .

Rola mistyka sprowadza się, w obrębie 
religii otwartej, do intensyfikowania wia-
ry, do przekształcenia społeczności ludz-
kich w ludzkość boską, tę, jaka pierwotnie 
stała na szczycie boskiego planu stwórcze-
go, istniejąc niejako in mente aedificatoris . 
Dlaczego Stwórca nie doprowadził swego 
planu do końca i nie stworzył sam owej do-
skonałej linii ludzi zorganizowanych w for-
my społeczeństwa otwartego? Wydaje się, 
że jest tylko jedno wytłumaczenie: Bóg, 
nie chcąc narzucać człowiekowi kierunku 
rozwoju, pozwolił, aby linia ewolucji do-
tarła do społeczności i wspólnot regulowa-
nych religią zamkniętą i dopiero w owym 
punkcie, na skutek dobrowolnego aktu woli, 
47 Tamże, s . 243 .
48 Tamże, s . 244 .

poprzez wprowadzenie owej etycznej zasady, 
jaką jest miłość, w kolejne stadium – w sta-
dium bycia, jako wolnego i (dobro)wolnego 
czynu, doszło do utworzenia nowego czło-
wieka i społeczności .

To, co budzi naszą wątpliwość to uto-
pijny charakter Bergsonowskiego projektu 
sprowadzającego się do budowania społe-
czeństwa mistycznego . Przede wszystkim 
nasuwa się pytanie, w jaki sposób miałby 
być przechowywany i przekazywany ogień 
mistycznej miłości, którego przecież nie na-
bywa się drogą naturalną, na mocy dziedzi-
czenia . Jak go zatem przenosić? Czy to ma 
być jakiś proces edukacji, pedagogizacji? 
W pewnym sensie wydaje się, że o to wła-
śnie może chodzić Bergsonowi, gdy mówi 
o świadectwie jako najlepszym z możli-
wych środków wpływania na wolę człowie-
ka . Poza tym ważną rolę wydaje się w tym 
odgrywać również pamięć, jako duchowy 
zbiornik wyobrażeń, pojęć, idei, obrazów, 
które wpływają na świadomość jednostki 
ludzkiej . Jednak w jaki sposób poszerzać 
świadomość społeczną, jak budować pamięć 
społeczną? Ona, jeśli w ogóle istnieje coś ta-
kiego, jest zawodna i krótka, o czym świad-
czy historia wojen do dzisiaj toczących się 
w świecie ludzi . Paweł apostoł pisał w jed-
nym ze swoich Listów: „Nie rozumiem bo-
wiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co 
chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie 
czynię” (Rz 7,15) . Bergson, choć z zasady 
nie komentował Pisma ani nie odwoływał 
się do objawienia (wyjątek w tym wzglę-
dzie stanowi książka Dwa źródła moral-
ności i religii), sądzę jednak, że miał świa-
domość rozdarcia, jakie człowiek znajduje 
w sobie, a które tak trafnie wyartykułował 
św . Paweł . Filozof miał jednak, jak się zda-
je, nadzieję, że ci, którzy potrafią wznieść 
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się ponad to bolesne pęknięcie – mistycy 
i święci – zdołają żarem swej miłości objąć 
wszystkich . Problem w tym, że wszystkich 
pragnień nie da się sprowadzić do jednego49 .

4. Podsumowanie

Materia, w filozofii Henriego Bergsona, jest 
z jednej strony skamieliną i oporem dla du-
cha i życia, z drugiej strony czymś na kształt 
wylęgarni owego ducha, życia i trwania . Te 
ostatnie – duch, życie i trwanie – rozumia-
ne są jako wewnętrzna zasada ruchu, źródło 
nieustannie dokonujących się w jednostkach 
oraz gatunkach zmian i transformacji, któ-
re mają na celu wykreowanie istoty ludzkiej 
otwartej na Boga i człowieka (homo capax Dei 
et hominis)50, a w konsekwencji ludzkości wła-
śnie z materii, lecz zawsze za sprawą ducha, 
życia i realnego trwania, których źródłem 
jest Bóg jako owej kreacji conditio sine qua 
non . Kreacja owa dokonać się może za spra-
wą ewolucji zmierzającej w kierunku rozwo-
ju duchowego, umysłu, intuicji, „sympatii ja-
snowidzącej”, czyli wczucia . Bergson żywił 
nadzieję na wyewoluowanie społeczeństwa 
przyszłości z religią otwartą, społeczeństwa 
rozwijającego się duchowo za sprawą chary-
zmatycznych mistyków i świętych, których 
ideał wywodził z mistyki chrześcijańskiej . 
Oni to mieli kierować się miłością, stano-
wiącą nie tylko korzeń przemiany przyszłych 
49 Bergson był woluntarystą, uznawał prymat woli nad myślą/

myśleniem . Twierdził, że nie potrafimy wyprowadzić woli 
z myśli, „[…] potrafimy jednak przez wysiłek woli myśleć” . 
Wola jest fundamentem, na którym wznosi się świadome 
życie, dlatego konieczne jest wyjście w poznaniu od woli, 
a nie od myśli . Inteligencja/pamięć jest funkcją woli, za-
projektowaną i skupioną na poszerzaniu pola ludzkiego 
działania, a nie pogłębianiu spekulacji, co Bergson oddaje 
w słowach: „Wola może tworzyć myśl, lecz myśl nie może 
tworzyć woli” . Por . H . Bergson, Teksty pedagogiczne, tłum . 
P . Kostyło, D . Rybicka, Bydgoszcz 2017, s . 70 .

50 Por . Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s . 21–24 .

pokoleń . Miłość okazała się dla Bergsona fak-
tem, zasadą wypełniającą świat i rzeczywistą 
energią napędzającą dzieło stwarzania . Od-
pryski owej miłości można odnaleźć również 
w człowieku i gdyby tylko zechciał on pod-
dać się jej „nakazom”, świat zostałby wpro-
wadzony w nowe stadium rozwoju . Jednak, 
jak trafnie zauważa Kołakowski: „Miłości nie 
można nakazać, może ona być tylko przeka-
zywana, dawana, bezużyteczne jest jej głosze-
nie, jeśli kazania nie przekazują jej jako rze-
czywistej energii . Gdyby jej siła mogła objąć 
cały świat, wszystkie problemy ludzkości mo-
głyby być rozwiązane”51 .

Naszym zdaniem najistotniejszą cechą 
Bergsonowskiego projektu społeczności jest 
otwartość na drugiego człowieka i hołdowa-
nie wartościom etyki miłości bliźniego, oraz 
wskazanie na potencjał człowieka jako jed-
nostki . Miłość ma charakter wspólnotowy, 
żeby kochać potrzeba więcej niż jednej oso-
by . Niewątpliwie etyka oparta na ideale mi-
łości w swoim centrum stawiać musi osobę 
ludzką . Plan Bergsona ma również aspiracje 
przekraczania wszelkich dotychczasowych 
form nie tylko religijności, ale i społeczne-
go ładu budowanego dotychczas w oparciu 
o społeczności jednorodne pod względem 
narodowym, etnicznym, językowym czy 
obyczajowym . Były i nadal są to społecz-
ności budowane „pod prawem”52, oparte 

51 L . Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i scep-
tyczny, Kraków 2014, s . 108–109 .

52 Leszek Kołakowski zauważa, że religia jako „irracjonalny 
ład łaski” oraz „religia zracjonalizowanego prawa” wyod-
rębniają i unaoczniają dwie kategorie człowieka religijnego . 
Pierwszy z nich, jako wyraz religii prawa, jest istotą ufor-
mowaną w wyniku komunikacji opartej na umowie, na re-
lacjach zależności, więziach rzeczowych, a nie osobistych, 
komunikacji zależnej od obowiązków i roszczeń, od nagro-
dy i kary, od powinności i uprawnienia, od sprzedaży i za-
płaty . Byłby to, mówiąc językiem Bergsona, człowiek wyro-
sły z religii zamkniętej . Drugi z owych ludzi zrodzony był-
by z „religii łaski” jako istota wolna, a „nie pod prawem” . 
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„na więziach rzeczowych”, które francuski 
filozof nazywa społeczeństwami zamknię-
tymi . Bergson marzył o wyewoluowaniu 
społeczeństwa otwartego, społeczeństwa lu-
dzi wolnych, jak i religii otwartej, wyrosłej 
z miłości, religii o moralności heroicznej, 
charakteryzującej się miłością do wszyst-
kich ludzi . Można by przypuszczać, że Ber-
gsonowi chodziło o to, aby życie gatunkowe 
zredukować do zera a dziedzictwo cywiliza-
cyjne, kulturowe i technologiczne stanowi-
ło bezwartościowy relikt przeszłości . Ludz-
ka przeszłość jednak określa granice i bo-
gactwo naszej świadomości . Im osiągnięcia 
w wymienionych dziedzinach są wyższe, 
tym świadomość moralna następnych po-
koleń jest pełniejsza i doskonalsza . Barbara 
Skarga przypuszcza, że Bergson wierzył, że 
człowiek im posiada wyższą kulturę:

 
[…] im bardziej zdobyte doświadczenie 
i wiedza człowieka są przesycone reflek-
sją, autentyczną znajomością praw i rzeczy 
[…] tym spojrzenie ostrzejsze jest i głęb-
sze . Kultura osobista człowieka jest de-
pozytem jego pamięci i jako pamięć trwa 
i stale jest obecna53 .

W tym powinien wyrażać się twórczy 
postęp, że z każdym pokoleniem pełniej 

Komunikacja między jednostkami przybiera wówczas rys 
egzystencjalny, a zatem, jak zauważa Kołakowski, jest „[…] 
nie upośrednionym otwarciem obustronnym, wolnym od ra-
chunku, a przez to wolnym od lęku, od sądu, od zawiści, od 
oczekiwania, od skrupułów, od przymusu, od rozkazów i na-
kazów” . Człowiek wychowany według takiego rodzaju wzor-
ca mógłby reprezentować religię otwartą . Jednakże w kon-
kluzji Kołakowski dodaje, że ta ostania z wersji stanowi reli-
gijną utopię, która odnawia się w postaci religijnych ruchów 
mistycznych „[…] jako próba, zawsze tak samo beznadziejna, 
wyrugowania z życia więzi rzeczowych i zastąpienia ich oso-
bowymi” . Por . L . Kołakowski, Świadomość religijna i więź 
kościelna, Warszawa 1997, s . 553–554 oraz 558 . 

53 B . Skarga, Czas i trwanie, dz . cyt ., s . 281 .

realizować się będzie etykę miłości bliźnie-
go właśnie z uwagi na ową pamięć . Życie 
musi urzeczywistniać się zarazem przez spo-
łeczeństwo, grupę, jak i za pośrednictwem 
jednostek ludzkich . Jedno powinno wspierać 
drugie, wówczas możliwa będzie twórczość 
jako wyraz wolnego czynu dla dobra ogółu: 

[…] społeczeństwo będzie takie, jakim je 
człowiek uczyni, […] kształt jego zależy od 
ludzkiej wolności, od swobodnego ludzkie-
go działania, […] na tej drodze może zostać 
złagodzony ten głęboki przedział, jaki ist-
nieje miedzy przyrodą a kulturą, a to zna-
czy – między społeczeństwem a najwyższy-
mi humanistycznymi ideałami54 .

Najpełniejszy wyraz humanistycznych 
idei autor Dwóch źródeł moralności i religii 
odnalazł w chrześcijaństwie . Święty i/  lub 
mistyk jawi się jako prefiguracja nowe-
go człowieka, posługującego się szerokim 
i otwartym sposobem myślenia . Jest to czło-
wiek dialogu, silny duchowo, wolny, twór-
czo nastawiony na wyzwania oraz przyjaźnie 
podchodzący do innych ludzi . Aby przejść 
od moralności statycznej do moralności dy-
namicznej potrzebujemy nawrócenia, które 
jest dla Bergsona źródłem heterogeniczności . 
W każdym momencie stawania się znajduje-
my tylko idealne kombinacje, kompletne or-
ganizmy lub wręcz całości . Tak jakby świat 
rodził się już dojrzały . Aby przejść na dy-
namikę, czyli na ruch, trzeba przejść pełną 
przygód mutację, przemianę w chrześcijani-
na . Zdaniem Vladimira Jankélévitcha

 
Etyka otwarta (open ethics) stanowi wyzwa-
nie dla manii sprowadzania wszystkiego 

54 Tamże, s . 313 .
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do wspólnego mianownika, która wciska 
wszystkie istoty w ten sam uniform, obej-
muje wszystkie jednostki z tego samego 
rodzaju, czyni każde konkretne doświad-
czenie szczególnym przypadkiem jednego 
prawa i twierdzi, że sklasyfikuje wydarze-
nie w kategoriach . Tam, gdzie „kontynu-
acja” i „kontynuacjonizm” mnożą gradację 
i niedostrzegalne przejścia (między życiem 
a śmiercią, między człowiekiem a Bogiem), 
filozofia élan viltal wydaje się być ideą nie-
ciągłego przeskoku i niebezpiecznego sko-
ku . Nigdy ciągłość Bergsona nie była tak 
bliska nieciągłości Kierkegaarda55 .
 
Sam Bergson był człowiekiem otwartym, 

postępowym, jako nauczyciel akademicki 
uczył wrażliwości na piękno moralne, inte-
lektualne, uczuć i refleksji, jako mąż stanu 
był człowiekiem zatroskanym o los własne-
go kraju, jak i innych wspólnot ludzkich . 
Nie ograniczał się do słów, słowa wprowa-
dzał  w czyn, podróżował z misjami poko-
jowymi po Europie i innych kontynentach, 
angażował się nie tylko w działalność edu-
kacyjną i naukową, ale i społeczną oraz 

55 “This, then, is how open ethics lodges a challenge against 
the mania of the common denominator that enlists all be-
ings in the same uniform, subsumes all individuals in the 
same genus, makes every specific experience a particular 
case of a single law, and claims to classify event in categories . 
Where “continuism” and “continuationism” multiply grada-
tion and imperceptible transitions (between life and death, 
between human and God), the philosophy of the vital élan 
seems attached to the idea of the discontinuous leap and pe-
rilous jump . Never has Bergson’s continuity been so close to 
Kierkegaar’s discontinuity” . V . Jankélévitch, Henri Bergson, 
ed . A . Lefebvre and N . F . Schott, trans . By N . F . Schott, in-
troduction by A . Lefebvre, Durham & London 2015, s . 155 . 
Tłumaczenie własne . 

polityczną . Nie dawał wiary temu, jakoby bie-
giem historii rządziły niewzruszone prawa . 

O biegu i kierunku historii decydują 
wolne wole pojedynczych osób, czego był 
świadkiem niejednokrotnie w czasie swo-
ich podróży dyplomatycznych56 . Wolność 
nie jest jednak kaprysem; jest „wielkim źró-
dłem energii” pod warunkiem, że pojedyn-
cze wole ukierunkują swoje wysiłki na je-
den, wspólny cel: 

Wolność jest twórcza, a narody wolne to te, 
które cechują się wynalazczością; lud, który 
trwa tylko dzięki pasywnemu posłuszeń-
stwu, zawdzięcza to, co najlepsze w jego 
sile, odkryciom, które otrzymuje od spo-
łeczeństw wolnych; obok tych cywilizacji 
żyje jak pasożyt; jego szalona duma po-
chodzi stąd, że nie dostrzega tej tak pro-
stej prawdy . Ale trzeba jeszcze, aby ludy od-
krywców umiały wykorzystać swe odkrycia 
poprzez odpowiednią organizację i zaprzę-
gnięcie ich w służbę ideału; inaczej zobaczą 
jak te odkrycia, użyte przez innych, obrócą 
się przeciwko nim, a materialny postęp sta-
nie się narzędziem moralnego regresu57 . 

56 H . Bergson, Teksty pedagogiczne, dz . cyt ., s . 187–188 .
57 Tamże, s . 171 .
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The aim of the article is to present the di-
rection of evolution of Bergson’s views on 
the nature of the God . The worldview trans-
formation of the French philosopher made 
a radical turn from God understood as 
a creative act and energy to a personal God 
whose essence is love . There will be also 
indicated the possible social consequenc-
es of Bergson’s thoughts, which boil down 
to indicating the possibility of building an 
open religion and morality in an open soci-
ety . The saint/the mystic has an important 
role in shaping such societies . For Bergson 

Evolution of Henri Bergson’s Views on the Nature of God and its Social Dimension
(Summary)

a saint is a prefiguration of a new human be-
ing, who is employing a new way of think-
ing . This is the man of dialogue, some-
body who is spiritually strong, free, as well 
as open to challenges and to other people . 
French philosopher wants to overcome the 
hitherto prevailing thinking about the Oth-
er as an alien, and to build the foundations 
supporting the social and religious dialogue .

Key words: Henri Bergson, mystic, saint, 
nature of God, love, open morality, open re-
ligion, open society

MARIA URBAŃSKA-BOŻEK: 
dr, autorka artykułów naukowych i popu-
larnonaukowych drukowanych w polskich 
periodykach filozoficznych, literackich 
oraz pracach zbiorowych . Współredaktorka 
(wraz z M . Hintzem) monografii Aktualność 
Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii, li-
teraturze – w 200. rocznicę urodzin (2013); 
Polifoniczny świat Kierkegaarda (2014) 
(z E . Kasperskim); Kierkegaard, czyli mowy 
na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrze-
banych. Pamięci Profesora Edwarda Kasper-
skiego (2019) (z J . A . Prokopskim) oraz red . 

nauk . S . Kierkegaard (2018), Bojaźń i drże-
nie, tłum . K . Toeplitz, W . Tatarkiewicz 
(2019), Dzienniki. Lata 1944–1960, t . 1, 
odczyt ., przepisali, wstęp i biografia filozo-
fa R . Kuliniak, D . Leszczyna, M . Pandura, 
Ł . Ratajczak . W latach 2013–2015 wicepre-
zes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-
-Teologicznego . Członkini redakcji „Gdań-
skiego Rocznika Ewangelickiego” . Współ-
założycielka i redaktor naczelna półrocznika 
naukowego „Karto-Teka Gdańska” . E-mail: 
murbanska-bozek@swps .edu .pl



» 50 «

Łukasz Marcin Dominiak 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Instytut Socjologii 
orcid: 0000-0002-6384-0782

 

Socjologia jako etyka 
Rozwój społeczny wspierany nauką 

według Luciena Lévy-Bruhla 
i Emila Durkheima

D orobek intelektualny Luciena Lévy-
-Bruhla (1857–1939) może być 

przypisany do globalnego antymetafi-
zycznego ruchu filozoficznego, który po-
jawił się w Europie pod koniec XIX w . 
jako reakcja na dominujący wcześniej ide-
alizm . To właśnie wtedy różne formy ma-
terializmu stały się modne . W Niemczech 
po śmierci Hegla popularność zdobyli 
Marks, Feuerbach i Helmholtz, w Anglii 
Bradley i Bosanquet stali się celem ataków 
Moore’a i Russella, a w Stanach Zjedno-
czonych filozofia Josiaha Royce’a i Willia-
ma Jamesa została zastąpiona przez poglą-
dy Lewisa, Stevensona i Quine’a1 . 

Dziewiętnastowieczna Francja nie była 
wyjątkiem, jednak tutaj na globalne tenden-
cje nałożyły się lokalne spory dotyczące se-
kularyzacji oraz szczególnie udziału ducho-
wieństwa w kontroli nad edukacją . Więk-
szość ówczesnych filozofów francuskich, 
jak chociażby Jules Lachelier (1832–1918) 
pozostawała wierna tradycji, broniąc po-
glądów antymaterialistycznych2 . Dopiero 

1 R . Collins, The sociology of philosophies. A global theory of in-
tellectual change, Cambridge 1998, s . 686–687 .

2 J .-L . Fabiani, Qu’est-ce qu’un philosophe française? La vie so-
ciale des concepts, Paris 2013, s . 215 .

pokolenie jego uczniów, wychowanków 
Ecole Normale Superieure, doktorów filo-
zofii – Durkheima, Bineta, Ribota, Jane-
ta i Lévy-Bruhla, zachęcona niemieckimi 
przykładami uczelni nastawionych na ba-
dania naukowe, poświęciła się utworzeniu 
nowych subdyscyplin naukowych, radykal-
nie zrywając z tradycją metafizyczną . Wie-
le dekad wcześniej taką samą próbę podjął 
Auguste Comte i chociaż jego starania nie 
zakończyły się sukcesem, kolejna fala zwo-
lenników scjentyzmu znalazła w jego pra-
cach istotne podstawydo rozpoczęcia swojej 
działalności pod koniec XIX w .  

Najlepszym tego przykładem był Lucien 
Lévy-Bruhl (1857–1939), pochodzący z drob-
nej paryskiej burżuazji, absolwent Ecole 
Normale Superieure, następnie wykładow-
ca w Szkole Nauk Politycznych . Ten pro-
minentny w swoim czasie profesor historii 
filozofii na Sorbonie (wykładał tam ponad 
ćwierć wieku od 1900 do 1927 r .), był zazna-
jomiony z pozytywizmem, dzięki opracowa-
niu i opublikowaniu listów Johna Stuarta 
Milla pisanych do Augusta Comte’a, które 
odnalazł w jednym z zapomnianych pary-
skich towarzystw (1899) . Wkrótce później 
w toku przełomowych dla Francji zdarzeń 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(5)/2019, s . 50‒60
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politycznych związanych z rozdziałem pań-
stwa i Kościoła oraz sprawą Dreyfusa, Lévy-
-Bruhl opublikował w 1903 r . intrygującą 
pod pewnymi względami pracę pt . Moral-
ność i nauka o obyczajach (tyt . franc . La Mo-
rale et la Science des Mœurs), która zawiera-
ła pomysł na empiryczną i racjonalną etykę . 
Praca ta stanowi nie tylko ogniwo łączące 
etap jego filozoficznych i antropologicz-
nych zainteresowań, ale zasługuje również 
na miano kontynuacji Zasad metody socjolo-
gicznej Emila Durkheima3 . Mimo iż zosta-
ła ona przetłumaczona na język polski już 
w latach 60 . XX w ., nie jest szerzej znana . 
Nieliczne, krytyczne wzmianki o niej poja-
wiają się obecnie u autorów zajmujących się 
socjologią moralności4 . Chciałbym poświę-
cić tej książce nieco uwagi, gdyż stanowi 
ona ciekawy przykład ponownego zastoso-
wania pozytywistycznych idei . 

Socjologia moralności 
jako działalność praktyczna

Najważniejszym celem La Morale et la 
science des mœurs było ukazanie założeń 
praktycznej moralności laickiej, nazwanej 
przez Lévy-Bruhla „racjonalnym kunsz-
tem moralnym” (l’art moral rationel) . Po-
mysł ten został zaczerpnięty od Kartezju-
sza, który w Rozprawie o metodzie prze-
konywał, że zakorzeniona w metafizyce 
filozofia posiada trzy dziedziny: mechani-
kę, medycynę i naukę o moralności [przy-
pis do VI  części rozprawy]5 . Wiązało się 
to z przyjęciem założenia, że rzeczywistość, 
której dotyczą wszystkie te trzy dziedziny, 
3 D . Merllié, Lévy-Bruhl et Durkheim, „Revue Philosophique” 

1989, nr 4, s . 493–509 .
4 J . Mariański, Socjologia moralności, Lublin 2006 .
5 R . Descartes, Rozprawa o metodzie, przeł . T . Żeleński, 

Warszawa 1980, s . 76n .

jest niezależna i uprzednia względem nich 
samych jako rodzajów aktywności intelek-
tualnej . Swoisty przepis na uniwersalny po-
stęp jest według francuskiego filozofa pro-
sty: nawet początkujące i wątpiące nauki 
społeczne są w stanie wspomóc racjonal-
ny rozwój, dzięki zdolności przewidywa-
nia przyszłych przekształceń społecznych . 
Kluczową umiejętnością naukową jest tutaj 
dedukcja zastosowana w badaniach porów-
nawczych . Z kolei materiału do tych badań 
dostarczają dyscypliny szczegółowe tj . an-
tropologia, historia czy etnografia . 

Mamy tu więc do czynienia z formą 
scjentyzmu, tożsamą z wypracowaną w tym 
samym czasie socjologią durkheimowską . 
Ich wspólną i najważniejszą cechą był sprze-
ciw wobec wszelkiego rodzaju dogmatyzmu 
i rozważań o społeczeństwie oraz jego mo-
ralności „takim jakie powinno być”, pod-
czas gdy należy rozważać jego własne życie 
(vi propria) niezależne od spekulacji o nim . 
Dla Lévy-Bruhla na początku XX w . tylko 
socjologia spełniała te pozytywistyczne wy-
magania stawiane nauce: 

Nowa koncepcja stosunków między prak-
tyką a teorią w moralności implikuje, że 
istnieje obiektywna rzeczywistość moral-
na, tak samo jak obiektywna rzeczywistość 
fizyczna, i że człowiek jeśli jest rozsądny 
powinien się odnosić do tej pierwszej tak 
jak do drugiej, to znaczy usiłować poznać 
rządzące nią prawa i opanować je w mia-
rę możliwości . Nie wszyscy zgadzają się 
z tą koncepcją i jej konsekwencjami . Czę-
sto jeszcze materialnemu porządkowi fi-
zycznemu, niezmiennemu i niezależnemu 
od nas, przeciwstawia się porządek moral-
ny, który rodzi się i rozwija w naszej świa-
domości i na który wpływa wolna wola 
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człowieka . Jest to jeden z zasadniczych 
punktów wielkiej polemiki między socjo-
logami szkoły Durkheima a przedstawi-
cielami dawnych „nauk moralnych” . [ . . .] 
Przedstawiciele naukowej socjologii słusz-
nie postanowili bronić swej doktryny ra-
czej za pomocą efektywnych prac niż dro-
gą abstrakcyjnego rozumowania6 . 

Jak przekonywał Lévy-Bruhl w La Mora-
le et la science des mœurs, nauki o moralności 
przed Durkheimem ujmowały moralność 
jako dany zbiór wierzeń, norm i zachowań 
i dopiero do takiego empirycznego zestawu 
zupełnie arbitralnie dodawano – na podo-
bieństwo presokratejskich fizjologów – ety-
kę teoretyczną: 

Z wyjątkiem Durkheima i jego szko-
ły współcześni socjologowie, podobni 
pod tym względem do fizjologów przed 
Sokratesem, kierowali swe wysiłki nie tyle 
na dokładną znajomość pewnych faktów 
i praw, ile na zrozumienie szerokiego cało-
kształtu problemów, który podlega ich ba-
daniom . Tak na przykład postępuje Tarde7 .

Kilka innych fragmentów potwierdza 
durkheimowskie afiliacje omawianej książ-
ki, które korespondują z przekonaniem 
o nomotetycznym charakterze rzeczywisto-
ści społecznej:

Rzeczy, które należy lub których nie na-
leży czynić, nasze stosunki z rodzicami, 
rodakami, cudzoziemcami, nasze obo-
wiązki i nasze prawa w kwestiach wła-
sności, moralności seksualnej itd . nie za-

6 L . Lévy-Bruhl, Moralność i nauka o obyczajach, tłum . 
J . Majler, Warszawa 1961, s . 27 . 

7 Tamże, s . 89 .

leżą od teorii moralności, do której może 
zaprowadzić refleksja . Nasze powinności 
są z góry ustalone i narzucone każdemu 
przez presję społeczną8 . 
 
Bez względu na to czy filozofowie uzna-
ją to czy nie, czy też zapoznają i ignoru-
ją, jest faktem niewątpliwym, że nie oni 
ustanawiają reguły postępowania . Naj-
wyżej je kodyfikują i ujmują rozumowo . 
Te reguły są częścią „natury społecznej”, 
która może być rozpatrywana jako obiek-
tywna rzeczywistość9 .

Z kolei w poniższym cytacie z podsu-
mowania Moralności i nauki o obyczajach 
znajduje się zarówno przekonanie o misji 
społecznej nowej nauki, jej reformistycz-
nych celach, jak i pozytywistyczny opty-
mizm poznawczy: 

Socjolog może stwierdzić taką, czy inną 
niedoskonałość w aktualnej rzeczywisto-
ści społecznej, nie uciekając się do żadnej 
zasady niezależnej od doświadczenia . Wy-
starczy aby wykazał, że dane przekonanie, 
lub dana instytucja są przestarzałe i jako 
przeżytek stanowią przeszkodę (impedi-
menta) życia społecznego . Emil Durkheim 
doskonale naświetlił tę sprawę10 .

Moralność i nauka o obyczajach nie tylko 
zawiera bardzo liczne zarówno bezpośred-
nie, jak i pośrednie odniesienia do socjolo-
gii Durkheima, ale również może być uzna-
na za jej manifest lub przynajmniej za jedną 
z form myśli autora Zasad metody socjologicz-
nej . Jest to jedyna całkowicie socjologiczna 

8 Tamże, s . 105 .
9 Tamże, s . 101 . 
10 Tamże, s . 195 .
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praca Lévy-Bruhla, która upoważnia do za-
stosowania terminu „uczeń” w odniesieniu 
do relacji pomiędzy jej autorem a Durk-
heimem11 . Przesłanie omawianej pracy, któ-
re mówi o tym, że jest możliwa praktycz-
na nauka społeczna, odpowiada praktycz-
nej deklaracji epistemologicznej Durkheima 
ze wstępu do pierwszego wydania De la di-
vision du travail social:

Z tego, że stawiamy sobie za cel przede 
wszystkim badanie rzeczywistości, nie 
wynika, iż rezygnujemy z jej polepszenia: 
uważalibyśmy, że nasze badania nie za-
sługiwałyby nawet na godzinę wysiłku, 
gdyby miały służyć wyłącznie celowi spe-
kulatywnemu . Oddzielamy starannie pro-
blemy teoretyczne od problemów prak-
tycznych nie dlatego, aby zaniedbywać 
te ostatnie . Wręcz przeciwnie, czynimy 
tak, aby móc je lepiej rozwiązać12 . 

Ważnym zadaniem La morale et la scien-
ce des mœurs było zakwestionowanie zasad-
ności etyki teoretycznej i jej roszczeń do sta-
nowienia uniwersalnych wzorów działania . 
Lévy-Bruhl sprowadził w ten sposób kwestię 
moralności do jednej z dziedzin życia spo-
łecznego, posługując się w tym celu Durk-
heimowskim pojęciem świadomości zbioro-
wej jako źródła praktycznych zasad moral-
nych . Krytyka etyki normatywnej przepro-
wadzona w Moralności i nauce o obyczajach 
była bardzo radykalna, niemal nihilistyczna, 
przyczyniając się do włączenia francuskie-
go filozofa do grona prekursorów relatywi-
zmu . Taki wniosek jest z pewnego punk-
tu widzenia uzasadniony, jednak to, o co 

11 D . Merllié, Lévy-Bruhl et Durkheim, art . cyt ., s . 501 .
12 E . Durkheim, O podziale pracy społecznej, przeł . K . Wakar, 

Warszawa 1999, s . 45 . 

Lévy-Bruhlowi chodziło przede wszystkim, 
to oddzielenie spekulatywnej wiedzy etycz-
nej od jej zastosowań . Starał się w ten spo-
sób udowodnić, że społeczeństwo, respektu-
jąc i aktualizując zasady moralne, jednocze-
śnie samo je wytwarza . Dany system etyczny 
i jego wtórny wpływ na określoną społecz-
ność nie zależy więc od teoretycznych spe-
kulacji, lecz wynika z kolektywnego konsen-
su grupy, w której funkcjonuje, a jego po-
stać jest uzależniona od stanu struktur spo-
łecznych . Oznacza to jednocześnie, że w tej 
pozytywistycznej wizji nie zakłada się jego 
rewolucyjnych zmian . Dziedzina moralno-
ści, którą bada socjolog, jedynie pozostawia 
praktykom możliwość jej ulepszania . 

Aby to uzasadnić, Lévy-Bruhl powoły-
wał się na przykład rozwoju dziedzin na-
uki, dowodząc, że praktyka zawsze poprze-
dzała teorię, np . medycyna funkcjonowała 
na długo przed powstaniem biologii ogól-
nej, a miernictwo było praktykowane zanim 
powstała matematyka i geometria . Nie ma 
więc powodów, aby pozytywna nauka o mo-
ralności zajmowała się czymkolwiek poza 
faktami moralnymi jako faktami społeczny-
mi, których uogólnienia w postaci etyki teo-
retycznej są wobec nich pochodne13 . Lévy-
-Bruhl skierował swoją krytykę przeciwko 
dogmatycznym założeniom o uniwersalnej 
jedności natury ludzkiej oraz na ponadzmy-
słowe źródła świadomości moralnej, jak np . 
kategorię sumienia14 . 

Sprowadzenie tradycyjnego podmio-
tu moralności – człowieka uniwersalnego 
o niezmiennej naturze – do determinujących 
go warunków historycznych przywiodło 

13 L . Lévy-Bruhl, Moralność i nauka o obyczajach, dz . cyt ., 
s . 11–13 . 

14 J . Cazeneuve, Lévy-Bruhl. Sa vie, son oeuvre avec une exposé 
de sa philosophie, Paris 1963, s . 18 .
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Lévy-Bruhla do zaakceptowania zmienności 
moralnego podłoża egzystencji wszystkich 
społeczności ludzkich . Jeden z najbardziej 
skrajnych poglądów Lévy-Bruhla w tej kwe-
stii spowodował uznanie go za relatywistę 
i to o wiele wcześniej, zanim wzbudził po-
dobne kontrowersje, różnicując mentalność 
pierwotną od dyskursywnej . Jako pozyty-
wista i zwolennik politycznej wolności oby-
watelskiej uważał możliwość ustanowienia 
nienadnaturalnego „trybunału moralnego” 
w postaci „racjonalnego kunsztu moralne-
go” (l’art moral rationel) za zupełnie real-
ną . W tym polityczno-naukowym projekcie 
chodziło o to, aby oceniając i normując za-
chowania społeczne, ludzie nie musieli po-
woływać się na jakiś bezwzględny i pona-
dempiryczny ideał, gdyż to właśnie dzięki 
empirii, zawartej w metodzie socjologicznej 
i tylko dzięki niej, można było określić, czy 
dany zwyczaj, przekonanie lub instytucje 
stanowią przeszkodę (impedimenta) i czy nie 
są zagrożeniem dla społecznego rozwoju . 

Rozważania zawarte w La morale et la 
science des mœurs nie zamykają się jedynie 
w krytyce moralności teoretycznej, określa-
nej mianem metamoralności . Francuski filo-
zof w dalszej części swojej książki przedsta-
wił możliwości nowej „nauki o obyczajach” . 
W tym celu zwrócił się ku naukom ścisłym 
i idąc za ich przykładem, zaproponował dzie-
dzinę, która powinna zrezygnować z interpre-
tacji faktów moralnych i poprzestać na anali-
zie nowego rodzaju faktów – wyobrażeń zbio-
rowych – o wiele bliższych rzeczywistości 
społecznej niż teoretyczne rozważania na jej 
temat . Postulaty pozytywnej nauki o obycza-
jach bardzo wyraźnie nawiązują do założeń 
socjologii Durkheima . Oprócz docenienia 
innowacyjnej metodologii, Lévy-Bruhl wła-
śnie w socjologii widział jedyną naukę, która 

była w stanie przezwyciężyć współczesne jego 
społeczeństwu problemy . W przedmowie 
do trzeciego wydania La morale et la science 
des mœurs z 1913 r . uzupełnił i sprecyzował 
przedmiot oraz zadanie postulowanej przez 
niego nauki:

We wszystkich społeczeństwach ludz-
kich, a szczególnie w naszym tak rozwi-
niętym jak się sądzi, utrzymuje się pew-
na liczba reguł, o których bardzo dobrze 
wiemy, że nie mają dzisiaj żadnej racji, 
ani użyteczności: nie przestają one być 
obserwowane, tak przez tych którzy z ich 
powodu cierpią, jak i przez tych, któ-
rzy z nich korzystają . Kto wie, czy jedna 
z form postępu, jakiej możemy się spo-
dziewać po nauce, nie będzie związana 
z zanikiem tych przedawnionych, a mimo 
to respektowanych imperatywów15 . 

„Przedawnione imperatywy” to dla Lévy-
-Bruhla m .in . dogmaty religijne . Mimo 
iż nie dawał tego do zrozumienia bezpośred-
nio, to w kilku miejscach jego pracy da się 
zauważyć sprzeciw wobec wszelkich przedu-
stanowionych systemów moralnych . Zazna-
czył jednak, że gwałtowna zmiana „religii 
tradycyjnej” na „religię laicką” musiałaby łą-
czyć się z ogromem bolesnych doświadczeń 
i jako taka nie wchodzi w rachubę . Autor 
La mentalité primitive próbował więc prze-
konać do pewnego rodzaju kompromisu po-
między zwolennikami „koncepcji mistycz-
nej i teologicznej moralności” a stronnikami 
„moralności pozytywnej” . Sprzeciw Lévy-
-Bruhla wobec myślenia normatywnego 
w naukach społecznych był bardzo wyraź-
ny, ale jednocześnie nie był też wymierzony 
15 L . Lévy-Bruhl, La morale et la sciences moeurs, Paris 1913, 

s . XXVI . 
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w żaden konkretny system dogmatyczny 
(np . teologię katolicką bądź protestancką) . 
Lévy-Bruhl, mimo iż światopoglądowo re-
prezentował socjalizm i republikanizm, nie 
dał się poznać jako myśliciel antyklerykalny . 

La morale et la science des mœurs, które 
można określić jako „pochwałę socjologii 
naukowej”, było świadectwem sympatii jej 
autora dla marginalnej jeszcze wtedy dur-
kheimowskiej grupy naukowej . Jednak po-
parcie dla wzbudzającej kontrowersje zarów-
no naukowe, polityczne, jak i społeczne teo-
rii Durkheima wiązało się z ryzykiem utra-
ty reputacji w środowisku akademickim, 
ponieważ socjologia we Francji na przeło-
mie XIX i XX w . była postrzegana nie jako 
równorzędna wobec innych nauk dziedzina 
badań, lecz jako próba ustanowienia scjen-
tystycznego porządku w obszarze uwagi za-
jętym już przez inne nauki o moralności, 
takie jak: kryminologia, psychologia intro-
spekcyjna, czy antropologia ras .

 Najbardziej znaczącym przeciwnikiem 
socjologii Durkheima była nauka społecz-
na o tradycjach empirycznych Fryderyka 
Le Playa (1806–1882) i tomistycznych ko-
rzeniach filozoficznych z uznanego ośrodka 
akademickiego – Uniwersytetu Katolickiego 
w Louvain, w Belgii . Jeden z jego profesorów, 
neotomista, teolog i polityk – Simon Deplo-
ige (1868–1927) – w 1911 r . zdecydowanie 
krytykował wyemancypowaną z metafizy-
ki naukę o moralności Durkheima i Lévy-
-Bruhla za to, że sztucznie rozdzieliła filozo-
fię moralności i socjologię, co – według niego 
– było pierwotnie połączone już w społecz-
nej myśli św . Tomasza z Akwinu16 . Katolicka 
i konserwatywna myśl społeczna przeważała 
we Francji na przełomie XIX i XX w .17

16 S . Deploige, Les conflits de la morale et de la sociologie, Paris 1911 . 
17 J .-L . Fabiani, Qu’est-ce qu’un philosophe française?, dz . cyt . 

Republikańska utopia

Warto zwrócić uwagę, że dzieło nowej „na-
uki o moralności” pierwszych francuskich 
socjologów jest uważane za próbę ustano-
wienia doktryny moralnej Trzeciej Republi-
ki i jako takie krytykowane było za służenie 
dominacji państwa w sferze polityki spo-
łecznej . Połączenie socjologii Durkheima 
i Lévy-Bruhla z siłą polityczną Trzeciej Re-
publiki było tak istotne, że kryzys i ostatecz-
ny upadek tej drugiej zadecydował w dużej 
mierze o końcu tej pierwszej, co nastąpiło 
w latach 30 . i 40 . XX w ., na korzyść, przy-
najmniej do początku lat 50 . XX w ., konku-
rencyjnej „socjologii katolickiej”18 . 

Kontrowersyjne tezy Lévy-Bruhla zawar-
te w La morale et la science des mœurs spo-
tkały się z krytyką nawet w środowiskach 
naukowych sympatyzujących z socjologią . 
Filozof bronił swoich argumentów w przed-
mowie do trzeciego wydania dzieła . Tekst 
tej przedmowy zasługuje na uwagę, gdyż 
obrazuje, w jaki sposób tematyka moral-
ności doprowadziła francuskiego uczonego 
do studiów nad mentalnością i jak są one 
w jego dziele ściśle powiązane . Pod naci-
skiem krytyki Lévy-Bruhl usiłował prze-
bić się przez doksalną zasłonę oczywistości 
wytwarzaną przez nauki o społeczeństwie, 
traktujące swój przedmiot w sposób natu-
ralny, pisał: 

Tak długo jak obserwujemy fakty moral-
ne w naszej świadomości i w tych, które 
nas otaczają, odczuwamy ich niereduko-
walny i oryginalny charakter tak głębo-
ko, że nie można nie wierzyć w ich obiek-
tywność [ . . .] . Wydaje nam się, że będąc 

18 O . Henry, H . Serry, La sociologie, enjeu de lute, „Actes de la 
Recherches en Sciences Sociales” 2004, nr 153, s . 5–10 .
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oglądane z zewnątrz, tracą to, co czyni 
je rzeczywistymi . Przenieśmy się jednak 
myślami do społeczeństwa innego niż na-
sze, chociaż już bardzo złożonego, takie-
go jak na przykład społeczeństwo Grecji 
antycznej lub współczesne społeczeństwa 
Dalekiego Wschodu . Nie będziemy już 
żywiołowo odczuwać faktów, które dla 
tych świadomości egzotycznych są fakta-
mi moralnymi . Pojmujemy bez trudu, że 
są to fakty społeczne, których warunki 
mogą być zdeterminowane naukowo . [ . . .] 
Te same rozważania, które mają znaczenie 
dla jednego społeczeństwa, mają je rów-
nież dla innych19 . 
 
Studia porównawcze dotyczące egzotycz-

nych społeczeństw, historia ich obyczajów 
i ich moralności stanowi więc kontrast dla 
rozważań o społeczeństwach europejskich, 
Lévy-Bruhl wskazywał:

Nauka o moralności ma za zadanie studio-
wać rzeczywistość moralną, która, wbrew 
powszechnym mniemaniom nie jest nam 
znana, przed jej naukową analizą, tak 
samo jak nie jest nam dana rzeczywistość 
fizyczna . Aby do tego mogło dojść, nie ma 
lepszego narzędzia niż metoda porównaw-
cza i „historie o dzikich” są tak samo nie-
zbędne do ustanowienia różnych typów 
społecznych, jak studia nad organizmami 
niższymi dla fizjologii człowieka20 . 

Rok 1903, w którym ukazała się La mo-
rale et la science des mœurs, stanowi bardzo 
ważną cezurę w naukowej biografii Lucie-
na Lévy-Bruhla . Przede wszystkim dlate-
go, że ukazała się wtedy ostatnia publikacja 
19 L . Lévy-Bruhl, La morale et la sciences moeurs, dz . cyt ., s . VIII . 
20 Tamże, s . V .

książkowa niezwiązana z zagadnieniami 
dotyczącymi umysłowości pierwotnej . Po-
nadto – jak to już zaznaczyłem wcześniej – 
Moralność i nauka o obyczajach wprowadzi-
ła jej autora do szkoły Durkheima i, będąc 
zwieńczeniem jego stricte socjologicznych 
zainteresowań, wyznaczyła punkt najwięk-
szej zgodności intelektualnej obu badaczy . 
Późniejsze rozważania Lévy-Bruhla nad 
umysłowością pierwotną nie wzbudziły już 
takiego uznania „ojca” socjologii francu-
skiej . W pracy tej ostatecznie uformowało 
się również przekonanie autora La menta-
lité primitive o konieczności podjęcia badań 
nad zagadnieniem wyróżnionym już przez 
Comte’a – nad historycznym rozwojem 
umysłowości: „Jedną z najgłębszych i na-
joryginalniejszych myśli Augusta Comte’a, 
której bynajmniej nie wykorzystaliśmy jesz-
cze w pełni jest ta, że wyższe własności czło-
wieka powinno się studiować w historycz-
nym rozwoju gatunku”21 . 

La morale et la science des mœurs jest pracą 
szczególną . To przede wszystkim pozytywi-
styczna deklaracja, próba jednocześnie na-
ukowego, jak i światopoglądowego usank-
cjonowania socjologii jako prawdziwej na-
uki, nauki dla Ludzkości, fundamentalnego 
systemu wiedzy będącego jednocześnie pod-
stawą praktycznej moralności . Lévy-Bruhl 
uznawał socjologię za naukę dogmatyczną 
i humanistyczną zarazem . Był to pozyty-
wizm sceptyczny w swej najbardziej dojrza-
łej postaci22 . 

21 L . Lévy-Bruhl, Moralność i nauka o obyczajach, dz . cyt ., s . 63 . 
22 S . J . Tambiah, Magia, nauka i zakres racjonalności, przeł . B . 

Hlebowicz, Kraków 2007, s . 95 . 
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Etapy rozwoju umysłowości 
i antypsychologizm

W omawianej pracy Lévy-Bruhl nakreślił 
również plan badań nad „psychologią ko-
lektywną”, wyłaniającą się wtedy subdyscy-
pliną nauk o człowieku . Francuski filozof 
przyjął za Augustem Comte’em trójetapowy 
rozwój umysłowości ludzkiej . Była to kon-
cepcja rozwijana na przełomie XIX i XX w . 
także przez psychologa Théodule'a Ribota . 
Autor Moralności i nauki o obyczajach za-
kładał, że historycznie następujące po sobie 
warstwy ludzkiej świadomości składają się 
nie tylko z najbardziej uświadomionej logiki 
znaków oraz logiki pojęciowej (1), ale rów-
nież z warstw starszych i o wiele obszerniej-
szych, tj . z logiki wyobrażeń (2) i ze znaj-
dującej się pod nią jeszcze starszej i jeszcze 
bardziej nieuświadomionej logiki uczuć (3) . 
Dotarcie do tej ostatniej było według Lévy-
-Bruhla możliwe tylko poprzez badania „re-
ligii, obyczajów i instytucji społeczeństw 
mniej rozwiniętych”23 . 

Ważnym wątkiem obecnym w Moralno-
ści i nauce o obyczajach jest negatywne na-
stawienie wobec ówczesnych nieempirycz-
nych dyskursów badawczych tj . metoda in-
trospekcji, filozofia spirytualistyczna, czysto 
medyczna fizjologia oraz filozofia ewolucjo-
nistyczna Herberta Spencera . 

Obecna psychologia tradycyjna, przywią-
zana do idei „człowieka w ogóle”, podpada 
pod większość obiekcji jakie ta idea wy-
wołuje . Jest abstrakcyjna i pozaczasowa, 
jak ta idea24 . 
  

23 L . Lévy-Bruhl, Moralność i nauka o obyczajach, dz . cyt ., s . 64 . 
24 Tamże, s . 63 . 

Z rezultatów osiągniętych przez współcze-
sną socjologię wynika, że [ . . .] zwykłe ramy 
tradycyjnej psychologii nie odpowiadają 
zjawiskom psychicznym, które miały miej-
sce w prymitywnych społeczeństwach . Psy-
chologia ta od razu przyjmuje i zachowuje 
punkt widzenia indywidualnej świadomo-
ści . [ . . .] psychologia, która nas interesuje 
nie ma potrzeby zamykać się w indywidu-
alnej świadomości . Wiąże z tą świadomo-
ścią tylko fakty czysto czuciowe i te, które 
wynikają z wrażeń odbieranych przez zmy-
sły, na przykład przyjemności, bólu, głodu, 
pragnienia itd .; jednym słowem te, które 
wywołują natychmiastową lub późniejszą 
reakcję organizmu . Ale wszystkie inne fak-
ty psychologiczne, koncepcje, wyobrażenia, 
uczucia, akty woli, poglądy, namiętności, 
uogólnienia i klasyfikacje rozpatruje jako 
zarazem zbiorowe i indywidualne . W spo-
łeczeństwie mało rozwiniętym jednostka 
myśli, pragnie, wyobraża sobie, czuje się zo-
bowiązana do czegoś, ale nie przeciwstawia 
siebie poprzez refleksję innym członkom 
grupy . Świadomość jest rzeczywiście świa-
domością grupy, zlokalizowaną i realizowa-
ną w każdej jednostce25 .  

W ten sposób Lévy-Bruhl nakreślił plan 
swojej dalszej pracy, sytuując się wśród 
uczonych, którzy podkreślając znaczenie 
wyobrażeń zbiorowych, dawali do zrozu-
mienia, że psychika jednostkowa jest kon-
struowana społecznie poprzez kategorie po-
znania i formy logiki, które są nadrzędne 
wobec porządkowanych przez nie emocji 
i obrazów, wpływając tym samym na indy-
widualne zachowania jednostek26 . 

25 Tamże, s . 166–167 . 
26 L . Mucchielli, La decouverte du social. Naissance de la socio-

logie en France (1870-1914), Paris 1998 . 
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Podsumowanie 
Milczenie nauki

Najogólniej rzecz ujmując, La morale et la 
science des mœurs jest przykładem udosko-
nalonego pozytywizmu, świeckiej i uniwer-
salnej ideologii reformistycznej . Jej rzeczni-
cy – jak Levy-Bruhl i Durkheim – łączyli 
z nią nadzieje na zbudowanie nowej obycza-
jowości, propagowanie niezależności moral-
nej, oraz wiarę w nieograniczone możliwości 
poznawcze nauki . Jakkolwiek obecnie może 
się to wydawać naiwne, to idea naturalnej 
religii, krytyka prawd objawionych stanowi-
ły niezbędne elementy postreligijnego etapu 
rozwoju człowieczeństwa27 . 

Co może wynikać z analizy tego dość 
jednorodnego i nieco monotonnego dzieła 
obecnie? Po pierwsze dla historii myśli fi-
lozoficznej i społecznej jest to ważny przy-
padek ponownego odkrycia pozytywizmu, 
który po śmierci Comte’a stanowił dość pro-
blematyczne i niechciane dziedzictwo . Nie 
jest to ani jednak zupełny przypadek, ani 
nieoczekiwane odrodzenie niczym „feniks 
z popiołów”, lecz efekt presji politycznej 
w konkretnym miejscu i czasie na subtelne 
sieci powiązań ówczesnych intelektualistów . 
Przy okazji po raz kolejny dowiadujemy się 

27 G . Kucharczyk, Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji w la-
tach 1870-1914, Warszawa 2006, s . 29–35 . 

o nieoczekiwanych konsekwencjach posłu-
giwania się ideami . 

Być może najważniejszym przesłaniem 
wynikającym z levybruhlowskiej analizy ety-
ki praktycznej jest zaczerpnięty od Spinozy 
postulat sceptycyzmu . Nauka społeczna – 
chcąc pozostać w zgodzie z założeniami po-
zytywizmu – powinna jak najczęściej przy-
znawać się do niewiedzy i powstrzymywać od 
interwencji w sferze praktyki . Paradoksalnie 
po krytyce spekulacji teoretycznych i myśle-
nia dogmatycznego Lévy-Bruhl zalecał uczo-
nym, trudne do zniesienia dla odbiorcy, mil-
czenie . W jego sceptycznej wizji socjologowie 
wraz z metodyczną i obiektywną armią uczo-
nych powinni unikać pułapek powierzchow-
nego empiryzmu, wstrzymując się od reko-
mendowania hierarchii wartości i natural-
nych porządków społecznych lub przepisów 
na doraźne bolączki . Zamiast tego, oswojeni 
z milczącą niemocą i mnogością potencjal-
nych rozwiązań i zasad moralnych, powinni 
zwrócić się ku rozpatrywaniu ewolucji oraz 
organizacji instytucji tj . edukacja, ekonomia, 
czy rodzina . Wiele wskazuje na to, że współ-
czesne nam nauki społeczne są bardzo dale-
kie od ideału skromności i autokrytyki ba-
dawczej, biorąc za przykład chociażby postać 
uczonej/uczonego jako eksperta . 
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The text focuses the attention on one of the 
less popular French philosophers - Lucien 
Lévy-Bruhl . It elaborates his unique project 
of social sciences as practical ethics present-
ed in „La Morale et la sciences des moeurs” 
in 1903 . In this book, he argues that the 
social scholar’s roles are as seculra guardi-
ans and exponents of moral changes . This 

Sociology as Ethics. Science Based Social Development 
According to Lucien Lévy-Bruhl and Emile Durkheim

(Summary)

scientism and positivistic ideology have 
been used to reinforce newly conceived 
Durkheimian sociology and were closely re-
lated to the educational policy of the French 
Third Republic . 

Key words: positivism, moral sciences, his-
tory of philosophy
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Trudno w kilku zdaniach opisać współ- 
-czesność…

Ale na pewno obecne czasy charakte-
ryzują się dużo większym pragmatyzmem 
niż kiedyś; dzisiaj przypisuje się największe 
znaczenie tym działaniom, które przynoszą 
wymierne i szybkie korzyści . Podobnie jest 
w sferze myśli – to co racjonalne, sprawdzal-
ne, komunikowalne przyjmowane jest jako 
prawdziwe i obowiązujące . Religia – jako ir-
racjonalna, niesprawdzalna i często opresyj-
na – jest negowana lub spychana na mar-
gines . W opinii bardzo wielu, tylko ludzie 
myślący według współczesnych kanonów 
naukowości, mają prawo nazywać się racjo-
nalnymi; a religia – oparta wszak na wierze, 
nie na nauce – jest irracjonalna… 

Przed laty Józef Tischner, w znanej książ-
ce Myślenie według wartości, zaczął posługi-
wać się terminem „myślenie religijne” . Od 
wydania tej pracy minęło trzydzieści parę 
lat . Ta odległość czasowa kusi do ponowne-
go przemyślenia tego zagadnienia . Stąd na-
sze spotkanie i nasza rozmowa…

Pytania na debatę dla ks. dra Krzysztofa 
Niedałtowskiego – 
Czy współczesne przemiany w sferze cywi-
lizacyjnej (demokracja, równość płci, lep-
sze rozwiązania społeczne, poprawa jakości 
i długości życia…) oraz naukowej (postęp 
nauk, szczególnie nauk ścisłych, wynalazki 
techniczne) wpływają na to, jak pojmujemy 
religię i religijną postawę? 

Debata 
– czy można myśleć religijnie 

w xxi wieku? 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(5)/2019, s . 62‒85

Siedzą od lewej: prof . Michał Kaczmarczyk, prof . Krzysztof Mech, ks . dr Krzysztof Niedałtowski oraz dr inż . Zby-
szek Dymarski . Fot . Agnieszka Bohdziewicz-Bednarek
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 Debata – czy można myśleć religijnie w XXI wieku

Czy wiara nie mogłaby być samą wiarą?
Czy rzeczywiście potrzebuje ona namysłu?
A jeśli tak, to jak myśleć religijnie?
Czym jest myślenie religijne?
Czym różni się ono od teologicznego 

myślenia?

Pytania na debatę 
dla prof. Krzysztofa Mecha –
Powtarzam pytanie pierwsze wcześniej skie-
rowane do ks . Niedałtowskiego: Czy współ-
czesne przemiany w sferze cywilizacyjnej 
(demokracja, równość płci, lepsze rozwią-
zania społeczne, poprawa jakości i długo-
ści życia…) oraz naukowej (postęp nauk, 
szczególnie ścisłych, wynalazki techniczne) 
wpływają na to jak pojmujemy religię i reli-
gijną postawę? 

Czy wiedza o istocie i/lub specyfice in-
nych religii wnosi coś do rozumienia tego 
jak myśleć religijnie?

Czym jest myślenie religijne?
Czym różni się od myślenia filozoficznego?

Pytania na debatę 
dla prof. Michała Kaczmarczyka –
Jeszcze raz powtarzam pytanie skierowa-
ne wcześniej do poprzednich dyskutantów: 
Czy współczesne przemiany w sferze cywi-
lizacyjnej (demokracja, równość płci, lep-
sze rozwiązania społeczne, poprawa jakości 
i długości życia…) oraz naukowej (postęp 
nauk, szczególnie ścisłych, wynalazki tech-
niczne) wpływają na to jak pojmujemy reli-
gię i religijną postawę? 

Czy rozumienie mechanizmów życia 
społecznego przekreśla/ umacnia przeko-
nanie o potrzebie i możliwości myślenia 
religijnego?

Czym jest myślenie religijne?
Czym różni się od myślenia socjologicznego?

Krzysztof Niedałtowski:
Postanowiłem pomyśleć religijnie i krytycz-
nie o problemie, który Pan Zbyszek zadał 
i odnieść się do niego z bagażem bardziej 
własnych doświadczeń i przemyśleń niż ści-
śle badań naukowych i poniekąd metodą 
dyskursywną chciałbym zacząć od odwró-
cenia tego pytania . To trochę przewrot-
ne, przygotowując to wystąpienie i myśląc 
o tym – zapytałem sam siebie, czy możliwe 
jest dzisiaj myślenie niereligijne? Wzięło mi 
się to pewnie głównie z lektury, którą przy-
niosłem tu ze sobą – André Comte-Sponvil-
le – Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie 
do duchowości bez Boga, emerytowanego pro-
fesora Sorbony . Jeśli może istnieć duchowość 
ateistyczna, duchowość bez Boga, to pewnie 
może istnieć także myślenie religijne, które 
zakłada istnienie Boga, i nie kłóci się w ża-
den sposób z racjonalnością, z absolutnym 
nawet oświeceniowym ideałem sprawdzania, 
empirii i tego wszystkiego, co zgodne z rozu-
mem i sprawdzalne doświadczalnie . Comte-
-Sponville spotkał się wielokrotnie z wieloma 
zarzutami, szczególnie ze strony środowiska 
francuskiego, że jest takim trochę krypto-
-chrześcijaninem . Mimo tego, że deklaru-
je swój ateizm, to nie oderwał się całkowi-
cie od sposobu myślenia chrześcijańskiego, 
bo z takiego wyrasta . W tej książce bardzo 
pięknie o tym pisze, z ogromnym szacun-
kiem dla tradycji chrześcijańskiej, ale z bar-
dzo zdecydowanym powiedzeniem – jestem 
ateistą . Jeden z dziennikarzy zapytał go, czy 
za 50 lat będą jeszcze ateiści . Tak sformuło-
wane pytanie zdziwiło go co prawda, nato-
miast powiedziało mu o odwróceniu kierun-
ku pewnego wektora . Dwadzieścia – trzy-
dzieści lat temu takie pytanie byłoby prawie 
niemożliwe . Pytanie, czy jest jakakolwiek 
szansa ocalenia myślenia religijnego? Tak, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSaetCrP2Ec5LGZGVbFbS_UJWKmgw:1580414384613&q=Andr%C3%A9+Comte-Sponville&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzTAsqsxT4tTP1TcwMUhOMdSSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnIL1rEKuaYl1J0eKWCc35uSapucEF-XllmTk7qDlZGAGDvvSNVAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjlnvivjqznAhUv06YKHSr3CloQmxMoATAOegQIDBAH&sxsrf=ACYBGNSaetCrP2Ec5LGZGVbFbS_UJWKmgw:1580414384613
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSaetCrP2Ec5LGZGVbFbS_UJWKmgw:1580414384613&q=Andr%C3%A9+Comte-Sponville&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzTAsqsxT4tTP1TcwMUhOMdSSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnIL1rEKuaYl1J0eKWCc35uSapucEF-XllmTk7qDlZGAGDvvSNVAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjlnvivjqznAhUv06YKHSr3CloQmxMoATAOegQIDBAH&sxsrf=ACYBGNSaetCrP2Ec5LGZGVbFbS_UJWKmgw:1580414384613
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSaetCrP2Ec5LGZGVbFbS_UJWKmgw:1580414384613&q=Andr%C3%A9+Comte-Sponville&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzTAsqsxT4tTP1TcwMUhOMdSSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnIL1rEKuaYl1J0eKWCc35uSapucEF-XllmTk7qDlZGAGDvvSNVAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjlnvivjqznAhUv06YKHSr3CloQmxMoATAOegQIDBAH&sxsrf=ACYBGNSaetCrP2Ec5LGZGVbFbS_UJWKmgw:1580414384613
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSaetCrP2Ec5LGZGVbFbS_UJWKmgw:1580414384613&q=Andr%C3%A9+Comte-Sponville&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzTAsqsxT4tTP1TcwMUhOMdSSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnIL1rEKuaYl1J0eKWCc35uSapucEF-XllmTk7qDlZGAGDvvSNVAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjlnvivjqznAhUv06YKHSr3CloQmxMoATAOegQIDBAH&sxsrf=ACYBGNSaetCrP2Ec5LGZGVbFbS_UJWKmgw:1580414384613
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ale czy ktoś odważyłby się zapytać, czy za 50 
lat będą jeszcze ateiści? Sponville odpowiada, 
że „będą, oczywiście”, zawsze będzie pewnie 
tak, że będą i ateiści, i teiści . Dobrze i mą-
drze warto to rozgraniczyć i metodologicz-
nie też ustawić, bo przecież ateizm, jak pisze 
sam Sponville: „«Gdy się wierzy, że posiadło 
się prawdę, trzeba wiedzieć, że się w to wie-
rzy, a nie wierzyć w to, że się to wie» . W ten 
właśnie sposób myślę o religii . Nie wiem, 
czy Bóg istnieje, ale wiem, że wierzę, że nie 
istnieje . Ateizm jest wiarą negatywną . Athe-
os po grecku znaczy «bez Boga», jest jednak 
wiarą, a więc mniej niż wiedzą, ale więcej niż 
zwykłym wyznaniem niewiedzy lub ostroż-
ną i wygodną odmową zajęcia stanowiska, 
tak jak to jest w przypadku agnostyków” .

Ateizm funkcjonuje tu jako wiara: „wie-
rzę, że Boga nie ma” . Może nawet jeszcze 
jedna formuła, która się tam przemyka – 
„nie wierzę, że Bóg jest”, niby wielkiej róż-
nicy w tym nie ma, ale są to takie pewne 
postawy dochodzenia do uczciwości w my-
śleniu . To odwrócone pytanie trochę wzięło 
mi się również stąd, że tydzień temu wróci-
łem z Iranu i popatrzyłem tam na sytuację, 
paradoksalnie, zupełnie odwrotną, myślenia 
o tym, czy religia i sposób teologicznego roz-
poznawania świata jest do pogodzenia – tak 
jak pan Zbyszek o to pytał, czy procesy ta-
kie jak demokratyzacja, równość płci, polep-
szanie struktur społecznych, czy te procesy 
sprawiają, że myślenie religijne ustępuje pola . 
Potocznie się tak właściwie myśli, że rzeczy-
wiście im społeczeństwo jest bardziej wy-
kształcone, im ludność jest bardziej zamoż-
na, im więcej jest klasy średniej, tym mniej 
myślenia religijnego . Zgodnie z porzekadłem 
ludowym „jak trwoga to do Boga”; jak nie 
ma trwogi, to zapominamy o myśleniu reli-
gijnym . Ja spotkałem tam paradoksalnie coś, 

co dla mnie, jako religioznawcy, jest przykre 
i bardzo zaskakujące . Myślę, że państwowe 
struktury pro-religijne, czyli to, co się dzie-
je dzisiaj w Iranie, jako państwie islamskim, 
można powiedzieć teokratycznym nawet – 
gdzie rządzą ajatollahowie, gdzie narzucają 
wszystkie struktury życia społecznego, po-
czynając od cenzury telewizji, poprzez cen-
zurę Internetu i innych środków komuniko-
wania, poprzez zakaz spożywania alkoholu, 
poprzez niemożliwość spotykania się chłop-
ca i dziewczyny, jeśli nie są mężem i żoną, 
na ulicy publicznie, i tym podobne procesy 
– rodzi myślenie ateistyczne . Otóż młodzież 
irańska, z którą miałem okazję rozmawiać, 
studenci i absolwenci, dziennikarze dekla-
rują cały swój désintéressement w stosunku 
do religii, ponieważ kojarzy im się to z uci-
skiem, z aparatem opresji, z tym właśnie na-
rzucaniem kontroli i cenzury przez środowi-
ska związane z religią i legitymizujące swo-
ją postawę społeczną, polityczną, również 
przez religię, a jednocześnie kompromitujące 
się poprzez korupcję, poprzez różnego rodza-
ju postawy bardzo niesprawiedliwe społecz-
nie . Proszę więc zauważyć paradoks . Prze-
dziwna sytuacja społeczna, dokładnie od-
wrotna, rodzi ateizm, a nie pogłębia religijne 
myślenie . Zdawałoby się, że tam powinno 
ono być powszechne . 

Jeszcze jedno uzupełnienie do tego pyta-
nia: czy możliwe jest w XXI myślenie ma-
giczne? Jeśli pytamy o religijne, to ja chcę 
dość prowokacyjnie pójść jeszcze krok głę-
biej . Bo jeśli w klasycznym religioznawstwie 
rozróżnimy magię i religię, to będzie to bar-
dzo proste rozróżnienie, że magia jest jakby 
degradacją religii, jest jakby czymś, co idzie 
w stronę karykaturyzacji religii . Jeśli religia 
jest zawsze czymś, co używa języka prośby, 
czyli uznaje byt potężniejszy, większy od 
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ludzkiego i wie, że tylko on może rozwią-
zać pewne sprawy, to zwracam się do niego 
z prośbą . Zawsze jest to język prośby i ofia-
ry, poddania i podporządkowania, i uznania 
jego wielkości . Natomiast w magii, w my-
śleniu magicznym, istnieje akceptacja bytu 
wyższego, akceptacja, że jest ktoś silniej-
szy ode mnie, ale tu następuje język rozka-
zu . Istnieje zaklęcie magiczne bądź formuła 
magiczna, której mogę użyć, żeby ten więk-
szy, ten silniejszy został wprzęgnięty w moje 
plany i żebym ja ostatecznie decydował, ja-
kie będą wyniki tego działania . Przypisuje 
się to myślenie zwykle czarnej Afryce bądź 
tzw . ludom pierwotnym, szerzej rozumia-
nym, i myślimy właśnie, że to czarownic-
two, magia (nieraz mieszając trochę te po-
jęcia), przynależą do tych najmniej oświe-
conych . Tymczasem myślenie magiczne po-
jawia się (i to chyba coraz mocniej w XXI 
wieku) w społeczeństwach oświeconych, 
w społeczeństwach, w których – zdawało-
by się – jest dużo racjonalizmu . To myślenie 
przejawia się w tym, że akceptujemy, iż ist-
nieje jakaś sfera nadnaturalna i próbujemy 
ją wprząc we własne plany, poprzez chodze-
nie do wróżek, poprzez czytanie horosko-
pów . Także poprzez myślenie życzeniowe, że 
chciałbym, żeby tak się stało i może tak się 
stanie, jeśli coś tam spełnię, jako niemal ma-
giczną czynność . I jeszcze głębiej w takim 
myśleniu, w którym w uniwersalnych reli-
giach pojawia się oczekiwanie, że ten więk-
szy spełni to, co ja sobie wymyśliłem, bo ja 
wiem lepiej, bo to ja jestem – Niemcy mają 
na to ładne określenie – Selbstgerichtlichkeit 
– samosprawiedliwość, czyli że to ja wiem, 
co jest dobre, co jest sprawiedliwe i co jest 
słuszne, i ten większy, ten potężniejszy, ten 
nadnaturalny jest tylko, o tyle przydatny, 
o ile spełnia to moje rozpoznanie świata, 

moje widzenie dobra i zła, moją sprawiedli-
wość, która jest samosprawiedliwością . 

Chciałbym zamknąć ten mój pierwszy 
wywód przytoczeniem myśli z bardzo cie-
kawej książki Ozdoba świata . Opowiada ona 
o Andaluzji w czasach renesansu islamskie-
go . Maria Rosa Menocal napisała tę książ-
kę znakomitym językiem, świetnie stawiając 
pewne tezy, niekiedy zdawałoby się paradok-
salne . Jedną z nich przytacza za Francisem 
Scottem Fitzgeraldem, który miał powie-
dzieć (nie w naukowym, ale w szeroko rozu-
mianym myśleniu), że miarą wielkości umy-
słu jest to, czy potrafi zmieścić w sobie dwie 
lub nawet więcej ze sobą sprzecznych idei . To 
jest coś, co brzmi paradoksalnie, niezgodnie 
z logiką arystotelesowską, ale Menocal pró-
buje to rozwijać, idąc właśnie tym tropem 
w stronę współistnienia w Andaluzji w okre-
sie renesansu islamskiego, chrześcijaństwa, 
judaizmu i islamu, które nie zwalczały się 
wzajemnie, i które były dla siebie wręcz in-
spiracją . Cała ta „Szkoła tłumaczy”, cała lite-
ratura poetycka islamu, filozofia judaizmu, 
grecka filozofia tłumaczona na arabski i he-
brajski – stały się wielką inspiracją dla roz-
woju myślenia . Chciałbym więc zakończyć 
może i takim pytaniem – czy oprócz juda-
izmu, chrześcijaństwa i islamu, nie mogłoby 
się na tym samym, wielkim wozie zmieścić 
myślenie ateistyczne, czy agnostyczne? I czy 
to naprawdę nie jest do pogodzenia? 

Zbyszek Dymarski:
Zanim oddam głos profesorowi Mechowi, 
przypomnę jeszcze jedno pytanie wspólne, 
jakie zadałem wszystkim prelegentom . Za-
pytałem ich o to, czy ta sfera przemian, któ-
re się dokonują, przemian cywilizacyjnych, 
naukowych, kulturowych, obyczajowych, 
także medycznych wpływa na myślenie 
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religijne? Teraz prof . Krzysztof Mech usto-
sunkuje się do tego pytania i do pytań spe-
cjalnie do niego adresowanych .

Krzysztof Mech:
Odniosę się do tych pytań, ale pośrednio . 
Może zacznę od pewnej anegdoty, a potem 
na tej anegdocie spróbuję zbudować odpo-
wiedź, pośrednio będzie ona odpowiedzią 
na te pytania . Na lekcji biologii siostra za-
konna, która uczy dzieci w szkole, pyta je: 
„co to jest?”, wskazując na wiewiórkę . Jasiu, 
taki troszeczkę zatroskany, mówi: „no jak 
dla mnie to wiewiórka, ale znając siostrę, 
to Pan Jezus” . To jest oczywiście anegdot-
ka, która ma za zadanie wypowiedzieć pe-
wien szczególny status myślenia religijnego . 
Za tym kryje się pewna wizja świata, mówię 
o tej wizji, którą prezentuje siostra z tej aneg-
dotki . Świat – tak jak postrzega go siostra – 
jest pełny znaczeń religijnych . Może spoty-
kała Jezusa w swoim życiu osobistym, może 
w zdarzeniach i historii osobistej bądź zbio-
rowej? Otóż ewentualny uśmiech z powodu 
tej historii spowodowany jest tym, że współ-
cześnie, my Europejczycy, radykalnie zdesa-
kralizowaliśmy nasz obraz świata i samych 
siebie . Proces desakralizacji, odczarowania, 
jak mówią, sięgnął bardzo głęboko . Stworzy-
liśmy sobie wizję naturalnego świata, świata, 
który rządzi się właściwie własnymi prawa-
mi, prawami, które bada nauka . Naturalny 
świat jest całkowicie niezależny od Boga, 
czy – nawet jeżeli Bóg istnieje – to oddziału-
je On na tenże porządek świata? Ten proces 
miał długie dzieje, zaczął się moim zdaniem 
od czasów św . Tomasza, potem miał kolejne 
odsłony i wreszcie stworzył obraz świata au-
tonomicznego, a więc takiego świata, który 
daje się wyjaśnić, interpretować bez odwoły-
wania się do czynników religijnych . Krótko 

mówiąc, dokonaliśmy desakralizacji świata 
– w tym sensie, że uwolniliśmy świat od re-
ligijnych znaczeń . Pytamy o naturalne przy-
czyny zdarzeń i rzeczy, zarówno na poziomie 
nauki, jak i życia codziennego, nie poszuku-
jąc nadzwyczajnych wyjaśnień . 

Podobny proces dotknął także nasze euro-
pejskie myślenie o nas samych . Kiedy przy-
glądamy się myśleniu o człowieku Ojców 
Kościoła, to widzimy, że jedna idea wybija się 
na pierwszy plan . Ludzka racjonalność – dla 
myślicieli pierwszych wieków chrześcijań-
stwa – jest śladem obecności boskości w nas . 
Logos, ten boski Logos, o którym mówi cho-
ciażby prolog Ewangelii świętego Jana, Lo-
gos zamieszkał w każdym z nas . Nasza ludz-
ka racjonalność, która pozwala nam dobrze 
mówić, dobrze myśleć i dobrze działać, jest 
w nas na skutek owego zamieszkiwania w nas 
owego elementu boskiego . Zdesakralizowali-
śmy nas samych . Ostatecznie proces desakra-
lizacji objął zarówno człowieka, jak i świat . 
Nauki, które uprawiamy, nauki fizyczne, na-
uki biologiczne, nauki o świecie, generalnie 
nauki o phisis (φύσις), a także nauki o czło-
wieku, są tego znakomitym przykładem . Na-
sza zdolność do redukcji tego, co duchowe 
idzie tak daleko, że jesteśmy skłonni uznawać 
– takie teorie powstały w XX wieku – iż my-
ślenie ludzkie jest efektem procesów dokonu-
jących się na poziomie fizjologii mózgu . To 
nie ja myślę – podmiot myślący, ale myślenie 
dokonuje się na poziomie fizjologii mózgu .

Z takiej perspektywy wydaje się, że moż-
na powiedzieć, iż religijne myślenie zostało 
wyrugowane poza obszar naszej współcze-
snej samowiedzy o nas samych i o naszym 
świecie . Mówiąc inaczej, wtedy, kiedy jeste-
śmy chorzy albo przybliża się śmierć, wte-
dy jesteśmy religijni, ale wtedy jest to religij-
ność pod tytułem: „Jak trwoga to do Boga” . 
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Nie o takiej religijności będziemy dzisiaj 
rozmawiać . Skoro tak, to pojawi się pytanie: 
Czy religia jest potrzebna człowiekowi XXI 
wieku? Czy myślenie religijne ma jeszcze ja-
kieś podstawy, a jeśli tak, to jakie są to pod-
stawy? Gdzie szukać takich podstaw? 

Zacznę od wątku, który znajduję u Kan-
ta . Ten wątek można potem obserwować 
w wielu odsłonach u myślicieli postoświece-
niowych . Z jednej strony Kant mówi nam 
tak: ja jestem sam dla siebie autonomos, autos 
– ja, nomos – prawo . Ja jestem sam dla sie-
bie prawem . W samym sobie znajduję pra-
wo moralne . To prawo moralne nie odsyła 
mnie do żadnej religii, do żadnego innego 
principium poza własnym autonomicznym 
rozumem . Ten wątek dociera do nas później 
w innych odsłonach myślenia europejskie-
go w XX wieku . Zgodnie z tym wątkiem 
myślenie człowieka, racjonalność człowie-
ka jest wystarczającą podstawą do tego, by 
fundować nie tylko kulturę i etykę, ale tak-
że, aby fundować myślenie ludzkie o świe-
cie . Wiara nie jest do niczego potrzebna . 
Ale u tego Kanta znajdujemy dziwny wą-
tek . Jeżeli mamy pogodzić prawo moralne, 
którego sam jestem nośnikiem z myśleniem 
o szczęśliwości, to potrzebna jest nadzieja . 
Potrzebna jest ufność, potrzebna jest pewna 
wiara . Ten sam wątek pojawia się u Heideg-
gera, który był przeciwnikiem myślenia reli-
gijnego . Mówi on, że zapytanie jest poboż-
nością myślenia . Ten sam wątek podejmuje 
Habermas . To jest myślenie, zgodne z któ-
rym dochodzimy do przekonania, że nie da 
się uciec od wiary jako pewnej ufności . Ona 
wydaje się być bardziej fundamentalna niż 
podział na myślenie religijne i niereligijne . 
Siedzę pod lampą, przecież to lampa zaraz 
może na mnie spaść . Dalej, wierzę także 
w to, że ten banknot, który mam w kieszeni, 

ten kawałek zadrukowanego papieru jest co-
kolwiek wart . Ekonomia jest dziś (i zawsze) 
oparta na ufności . Badania postmoderni-
styczne pokazują, że ta ufność rozszerza się 
na bardzo różne aspekty i różne wymiary 
ludzkiego życia . Oczywiście nie jest to wia-
ra religijna, ale jest to nadzieja na dobro, 
na prawdę, nadzieja, że one nadejdą . Jest 
to fundamentalna ufność w to, że nadzie-
ja na coś lepszego jest w ogóle możliwa, że 
może być w ogóle lepiej z myśleniem, z dzia-
łaniem i że nie będzie gorzej . 

Okazuje się, że w tym sensie wszyscy jeste-
śmy ludźmi wierzącymi . W tym sensie Julia 
Kristeva mówi o niewiarygodnej potrzebie 
wiary . Nie ma na myśli wiary religijnej, ale 
właśnie owo fundamentalne otwarcie czło-
wieka na pewną nadzieję . Na pewne dobro, 
na prawdę, która może nadejdzie . Z takiej 
perspektywy okazuje się, że wszyscy, jak już 
powiedziałem, jesteśmy ludźmi wierzącymi . 
Nie w sensie religijnym, ale w sensie bardziej 
fundamentalnym . Skoro tak, to pojawia się 
pytanie, gdzie pojawia się myślenie religij-
ne? A więc ufność nie w to, że jutro wstanę 
i nic złego mi się nie stanie, ale w to, że ja-
kaś tradycja religijna ma dla mnie znacze-
nie . Wchodzimy w obszar pewnych decyzji, 
pewnych rozstrzygnięć, które mają charak-
ter egzystencjalny . Dlaczego pewna święta 
księga, napisana kilka tysięcy lat temu, ma 
dla mnie znaczenie? Dlaczego mam zaufać 
tej księdze, a nie innej? Jakie są zasady? Jaki 
jest porządek myślenia, że wchodzimy w ob-
szar myślenia religijnego?

Istnieją dwie fundamentalne etymologie 
łacińskiego pojęcia religia . Jedna nawiązują-
ca do słowa religare, to znaczy wiązać, mówi, 
że potrzebna jest jakaś więź z Bogiem, wiara 
w Niego, ewentualnie w bogów, coś więk-
szego i mocniejszego niż ja sam . Druga 
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etymologia nawiązuje do tradycji (relegere 
oznacza zbierać) . To jest zbieranie tego, co 
inni już na temat Boga (lub bogów) pojęli 
i podtrzymywanie tego dla innych . Tisch-
ner mówi o konieczności zawierzenia świad-
kom . Mówi o łańcuchu świadków . A więc 
wiara religijna jest zawierzeniem, że pewna 
tradycja, która jest łańcuchem świadectw 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie, 
ma dla mnie jakiś sens . Wtedy oczywiście 
wiara religijna jest czymś innym niż wia-
ra, o której mówiłem na początku . Do wia-
ry religijnej potrzebne jest uznanie jakiejś 
mocy, większej niż ja . Jakiejś tradycji, której 
muszę (chcę?) zaufać . Bardzo dziękuję, tyle 
może wystarczy na początek . 

Zbyszek Dymarski: 
Bardzo dziękuję za to obszerne wprowa-
dzenie . Teraz udzielam głosu socjologowi, 
profesorowi Michałowi Kaczmarczykowi . 
Prócz pytania kierowanego do wszystkich 
prelegentów, zadałem mu również te z po-
granicza religijności i socjologii . 

Michał Kaczmarczyk:
Dziękuję za bardzo miłe przywitanie . Naj-
pierw chciałbym odnieść się do pytania 
Zbyszka Dymarskiego na temat współcze-
snej religijności . Nie będę więc na razie dys-
kutował z moimi przedmówcami, ale raczej 
z dwiema tezami, które – jak sądzę – mają 
charakter socjologiczny i są bardzo po-
wszechnie spotykane w dyskusjach, w któ-
rych mówi się, jak zmienia się religijność, 
jak zmienia się  świat i Europa . Żeby było 
sprawiedliwie, to jedna teza głoszona jest 
często przez wierzących, a druga przez nie-
wierzących . Będę się starał w ten sposób za-
chować pewną równowagę . 

Pierwsza teza, którą bardzo często się 

słyszy i jest często podnoszona zwłaszcza 
w Europie, mówi tak: w świecie ma miejsce 
proces sekularyzacji, czyli odchodzenie od 
religii . Przyczyną tego jest modernizacja . Ja 
myślę, że ten pogląd jest fałszywy . Moder-
nizacja wcale nie musi prowadzić do seku-
laryzacji . Oczywiście jednym z przykładów 
może być Polska do lat dwutysięcznych . Ale 
wiadomo, że w odniesieniu do Polski pod-
nosi się argumenty, że w Polsce religia jest 
silnie związana z tożsamością narodową, 
więc nie należy tego traktować jako kon-
trprzykładu dla tezy o sekularyzacji . Ale 
są inne przykłady, choćby Stany Zjedno-
czone, pod pewnymi względami najbardziej 
nowoczesny kraj na świecie . W nim takiej 
sekularyzacji, jak w niektórych krajach eu-
ropejskich, zupełnie nie można odnotować . 

Widać to też wyraźnie w wynikach badań 
socjologicznych . Amerykanie są po prostu 
bardziej religijni . W Europie procesy seku-
laryzacji też są zresztą wątpliwe . Ja nie chcę 
zaprzeczać, że w wielu krajach, na przykład 
w Czechach, we wschodnich Niemczech, 
liczba osób wierzących jest niezwykle niska . 
To nie oznacza, mierząc to w absolutnych 
liczbach, że w Europie mamy do czynienia 
z jakąś skrajną ateizacją . Wręcz przeciwnie, 
absolutne liczby są cały czas bardzo duże . 
W Niemczech i we Francji, czyli w krajach, 
które często są uważane za wybitnie zseku-
laryzowane, do kościoła chodzą ciągle na-
dal miliony ludzi . Dochodzi do tego jeszcze 
inne bardzo ciekawe zjawisko . Do Europy 
przyjeżdżają imigranci – nie tylko muzuł-
manie, z najróżniejszych miejsc na świecie, 
nawet z Karaibów . Oni ożywiają to chrze-
ścijaństwo w Europie, zwłaszcza katolicyzm .

To jest zjawisko, które pokazuje, że pro-
ces modernizacji nie musi wcale oznaczać 
sekularyzacji . 
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Co więcej, jeżeli spojrzymy na różnicę 
w religijności między różnymi narodami 
Europy, to możemy zauważyć, że szczegól-
nie zsekularyzowane nie są te kraje, któ-
re uważane są za najbardziej nowoczesne . 
Na przykład wschodnie Niemcy nie są bar-
dziej nowoczesne niż Bawaria . Czechy po-
dobnie . Natomiast można odnotować inne 
zjawisko – wpływ na sekularyzację i to do-
syć duży, mają zjawiska polityczne, głównie 
relacje między kościołem a władzą politycz-
ną . Jest to widoczne zwłaszcza w krajach 
dawnego bloku wschodniego . Z jednej stro-
ny Polska, która nie uległa takiej sekularyza-
cji, a z drugiej strony Czechy .

Jest jeszcze druga teza, która – moim zda-
niem – też nie jest słuszna . Jest ona często 
podnoszona przez osoby religijne, kapłanów, 
biskupów . Mówi ona, że religia jest jedynym 
gwarantem moralności . Człowiek, który 
jest ateistą, nie może być człowiekiem mo-
ralnym, że jest to człowiek jakoś moralnie 
upośledzony, człowiek, któremu nie moż-
na ufać . Otóż wydaje mi się, że istota religii 
nie polega na tym, iż dzięki niej będziemy 
moralnymi ludźmi . To, co teraz mówię, od-
nosi się do niektórych dyskusji światopoglą-
dowych, na przykład na temat aborcji . Nie 
warto zaczynać takich dyskusji od sugestii 
w rodzaju: ty jesteś niewierzący, więc jesteś 
niemoralny . W sporze o aborcję poważna ar-
gumentacja moralna występuje po obu stro-
nach . Zarówno zwolennicy, jak i przeciw-
nicy prawa do przerwania ciąży mogą ar-
gumentować w sposób, który się odwołuje 
do ważnych, niezbywalnych dóbr i wartości . 
Nie chcę tutaj rozstrzygać tego sporu, zwra-
cam tylko uwagę na to, że moralność nie po-
zostaje w nim tylko po jednej stronie . 

Chciałem się jeszcze odnieść do tego, co 
powiedział pan profesor Mech . W sporej 

części zgadzam się, ale w pewnej chciałbym 
polemizować . Powiedziałbym przewrotnie, 
że nauka wymaga od nas wiary, a religia do-
starcza nam prawdy . Przecież to nauka opie-
ra się na indukcji, która jest zawsze zawod-
na . To jest metoda, o której Charles Sanders 
Peirce, amerykański filozof, mówił, że nigdy 
nie doprowadzi nas do prawdy, lecz wymaga 
wiary w przyszłą wspólnotę uczonych . Jedy-
ną racjonalną podstawą indukcji jest to, że je-
steśmy członkami większej społeczności . Je-
dynie ta większa społeczność zapewnia nam 
to, że w jakiejś większej liczbie przypadków 
będziemy mogli potwierdzić nasze wniosko-
wania indukcyjne . Ta teza pragmatyzmu 
pokazuje, że podstawy samej racjonalności 
są w pewnym sensie społeczne . Nauka, któ-
rą tworzymy, ma swoje źródła w tej naszej 
przynależności społecznej, jest tylko funkcją 
społeczną . W związku z tym nie ma czegoś 
takiego jak fundamentalny światopogląd na-
ukowy, z którego wszystko inne wynika . 

Po drugie, wydaje mi się, że pogląd 
Pana profesora o odczarowaniu świata, bar-
dzo mocno podszyty weberowską socjo-
logią, należałoby sprawdzić empirycznie . 
Nie wiem, czy to naprawdę tak jest, że lu-
dzie dzisiaj sądzą, iż wszystko można wyja-
śnić . W sprawach, co do których nauka ma 
coś do powiedzenia, niewątpliwie tak . Ale 
w sprawach związanych z naszym własnym 
życiem, z wyborami życiowymi, których 
dokonujemy, chyba już nie . To jest właśnie 
kwestia religii . Religia rozstrzyga dylematy, 
które dla naszego życia są nie do uniknięcia . 
Nie możemy uciekać przed pytaniem: Jak 
żyć? Nie możemy żyć, nie udzielając jakiejś 
odpowiedzi na to pytanie . Religia jest pew-
nym otwarciem się na jakąś rzeczywistość, 
która zmusza nas do wyboru . Nie możemy 
tego wyboru nie dokonać . I to jest bardzo 
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ważna sprawa . Myślę, że od tego należałoby 
zacząć dyskusję o religii w ogóle . William 
James pisał, że dostępne nam są pewne li-
ving options, a więc opcje, które mają dla nas 
duże znaczenie, momentous options, czyli ta-
kie opcje, co do których, nie możemy zwle-
kać, które mogą się nie powtórzyć oraz – for-
ced options – tu jesteśmy zmuszeni do podję-
cia decyzji . Na innych płaszczyznach rozpa-
trywałbym więc kwestię nauki i religii . Nie 
ma sporu między tymi dziedzinami . 

Zbyszek Dymarski:
Jak widać, każdy z dyskutantów na problem 
myślenia religijnego patrzy z innej strony . Czy 
po tej pierwszej turze wypowiedzi, chcą pa-
nowie coś dopowiedzieć, uzupełnić, dodać? 

Krzysztof Niedałtowski: 
Chciałbym coś bardziej dopowiedzieć niż 
wejść w bezpośrednią polemikę – o tym roz-
łożeniu płaszczyzn . Podchodzimy z różnych 
zupełnie perspektyw do pytań religijnych 
i z innych do pytań naukowych . Zresztą Ti-
schner w swoim eseju o myśleniu religijnym 
również pisze, że myślenie religijne wycho-
dzi z doświadczenia religijnego . To jest to li-
ving – to, co jest ważne dla życia . Oczywi-
ście rozumiane nie na zasadzie objawienia 
prywatnego Matki Boskiej . Ale doświad-
czenie religijne to wszystko to, co człowie-
ka porusza na poziomie pytań ostatecznych . 
Tenże Sponville spójnie i mądrze wyjaśnia 
podstawy etyki człowieka niewierzące-
go . Można być człowiekiem niewierzącym, 
człowiekiem niereligijnym, mającym bardzo 
silne przekonania etyczne . Mało tego, moż-
na właściwie wyjaśnić cały świat bez odwo-
łania się do religii, ale z jednym, jak przy-
znaje Sponville, ma duży kłopot . Ze swoją 
śmiercią nie . Bo jak ja umrę, to mnie nie ma 

i już . Tą sytuacją jest śmierć kogoś bliskie-
go . I mówi Sponville, że ateiści są w o wie-
le trudniejszej sytuacji niż ludzie religijni, 
bo nie ma dobrego wyjaśnienia dla tej ca-
łej zaistniałej sytuacji związanej ze śmier-
cią bliskiej osoby . Nie ma, z jednej strony, 
pocieszenia . Z drugiej, nie ma zrozumienia 
tej sytuacji . I nie ma też egzystencjalnego 
wyjaśnienia dla pozostałych przy życiu . Co 
zrobić z faktem śmierci osoby bliskiej? Jest 
to rzeczywiście sytuacja, w której myślenie 
religijne zakorzenione jest bardzo egzysten-
cjalnie w tym, co nas obchodzi, co nas do-
tyka . Co jest ostateczne dla naszego bytu . 

Zachodzi pewna analogia, którą chciał-
bym przywołać i może na tym zakończyć 
te moje dopowiedzenia . Chodzi mi o analo-
gię między religią i sztuką . Istnieje tu pew-
na specyficzna korelacja i dialog . I zawsze 
bardzo chętnie się odwołuję do pewnej my-
śli amerykańskiego antropologa Johna Wel-
dona Smitha, który badając sztukę ludów 
pierwotnych, napisał (i myślę, że jest to uni-
wersalna myśl), że religia i sztuka mają so-
bie nawzajem bardzo wiele do zaoferowania . 
Nie muszą się wykluczać, ani konkurować 
ze sobą; wręcz przeciwnie – mogą się bardzo 
mocno wspierać, chociaż w naszym oświe-
ceniowym świecie wygląda to na poważny 
rozwód (co najmniej od 200 lat) . 

Dlaczego mogą się wspierać i są sobie po-
trzebne? Otóż, dlatego że religia bez ducha 
sztuki staje się dogmatem, czyli tylko na-
uką odpowiadającą na pytanie, w co masz 
wierzyć? I odpowiadającą katechizmowym 
zdaniem . I to jest śmierć religii . Natomiast 
sztuka bez ducha religii, bez metafizyki, bez 
myślenia religijnego, staje się tylko pustą for-
mą . Herbert powiedziałby sztukaterią, czyli 
ozdobnictwem . Obie takie wydmuszki, jak 
powiada John Weldon Smith, nie wymagają 
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od człowieka ofiary – czyli taka sztuka bez 
myślenia religijnego i religia bez ducha sztuki, 
nie wymagają od człowieka ofiary, ale też nie 
obiecują człowiekowi zbawienia . Czyli nie ma 
także tego, co jest ostatecznym celem życia 
człowieka . Zbawienie to jest pojęcie konfesyj-
ne, wręcz religijne . Ale ostateczne dobro czło-
wieka, to jest chyba uniwersalne i filozoficzne 
pojęcie, do którego możemy się odnosić . My-
ślę więc o tym w takich kategoriach, że zarów-
no nauka oraz religia, jak i sztuka i religia nie 
muszą być ze sobą w konflikcie, a wręcz prze-
ciwnie mogą się wzajemnie uzupełniać . Czy 
też nawet może istnieć pewna synergia – takie 
jest moje głębokie przekonanie . 

Zbyszek Dymarski:
Teraz oddaję głos profesorowi Krzysztofowi 
Mechowi .

Krzysztof Mech:
Mam kilka uwag . Pierwsza rzecz – dotyka-
my tutaj trwającej, co najmniej dwa tysiące 
lat, dyskusji, dotyczącej relacji między rozu-
mem a wiarą . Ja rzeczywiście uważam, że ro-
zum to jest świetne narzędzie do tego, żeby 
pomóc niewierzącym uzasadniać ich nie-
wiarę . A dla wierzących, jest to świetne na-
rzędzie, żeby uzasadniać ich wiarę . Z takiej 
perspektywy oczywiście wybór jest nieunik-
niony, ale to nie jest wybór między dogma-
tem, a brakiem . Mówiłem o zupełnie innym 
sensie myślenia religijnego . To też oczywiście 
jest tradycja nawiązująca do Tischnera, którą 
trzeba przywołać . Nie mam na myśli myśle-
nia dogmatycznego, kościelnego – jak to cza-
sami nazywamy . Tylko sam źródłowy feno-
men myślenia na własny rachunek i własną 
odpowiedzialność, że coś w moim życiu jest 
ważne, albo że coś innego jest ważne, mu-
szę wybierać . I to wybieram nie na poziomie 

myślenia, które zawierza pewnemu dogma-
towi, tylko fundamentalnego zawierzenia 
w ogóle komuś . To zawierzenie może mieć 
charakter religijny, bo ono wymaga dużo 
większego zaangażowania niż daje myślenie 
areligijne . Ono wymaga więcej . Wymaga ca-
łościowego zaangażowania, także uczucio-
wego . Pojawiają się inne wymiary . Ale wy-
bór pozostaje nieuchronny . I to nie jest wy-
bór między tym, czy innym kościołem, mię-
dzy tym, czy innym dogmatem . Tylko jest 
to wybór fundamentu, albo jest coś, czemu 
warto zawierzyć, albo nie ma nic . I to po-
zostaje egzystencjalną decyzją każdego z nas . 

Jeszcze ostatnia uwaga, na kanwie tego, 
co pan profesor powiedział (bo że pan pro-
fesor jest zwolennikiem pewnej innej filo-
zofii, to od razu widać, od razu) . Otóż, je-
śli się myśli o człowieku i o Bogu, to często 
są dwie analogie . Opowiem, jak byłem, kiedyś 
na spotkaniu w Toruniu u profesora Bania-
ka . Tam byli i księża, i niewierzący . Niewie-
rzący mówili tak: wasza religijność jest efek-
tem pewnej słabości w was . To pokazywał 
Freud, Marks i Nietzsche . Mówiąc innym 
językiem, mamusia źle się z wami obchodzi-
ła . Albo macie resentyment, albo macie cho-
robę woli mocy, albo żyjecie w świecie nie-
sprawiedliwych relacji społecznych . Krótko 
mówiąc, religia jest efektem słabości . A co 
mówili księża? W pewnym sensie mówili 
to samo . Wasz ateizm jest efektem słabości . 
Może mieliście ojca paskudnego . Albo ko-
goś, kto was skrzywdził, może księdza, nie-
prawdaż? I dlatego jesteście niereligijni .

Do czego to prowadzi? To prowadzi 
do dwóch analogii . Jeżeli myśli człowiek re-
ligijny, to powie tak: dlatego ja jestem ra-
cjonalną istotą, dlatego jestem istotą miło-
sierną, dlatego ja jestem istotą sprawiedli-
wą, bo Bóg jest sprawiedliwy . Tak jak On 
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jest sprawiedliwy, tak ja jestem sprawiedli-
wy . Co głosi druga analogia? Myśli dokład-
nie odwrotnie: tak jak ja, człowiek, jestem 
sprawiedliwy, tak tę cechę przenoszę w ob-
szar światów nierzeczywistych . To analogia: 
tak jak ja jestem rozumny, tak rozumny jest 
Bóg . Stoimy przed wyborem między tymi 
dwoma analogiami . Albo jesteśmy zwolen-
nikami jednej analogii, albo drugiej .

Zbyszek Dymarski:
Bardzo dziękuję . 

Michał Kaczmarczyk:
Pojawiło się tutaj bardzo dużo wątków . 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że do jakie-
goś stopnia, feuerbachowska teza o antro-
pomorfizacji Boga, jest przekonująca . Róż-
ne ludy tworzą różnych bogów i ci różni 
bogowie pozostawiają archeologom wiedzę 
o tych ludach . Tłumaczenie religii za po-
średnictwem struktur społecznych, to jest 
kwestia znana od czasów Emila Durkheima . 

Jednak tego rodzaju pytanie, to znaczy, 
co zdeterminowało religię określonych lu-
dzi, to jest pytanie postawione już z punktu 
widzenia naukowego . A tymczasem wybór 
religii następuje niejako na wcześniejszym 
etapie . Ja jestem zwolennikiem tezy o prze-
wadze tej pierwszej opcji, o której pan po-
wiedział . To znaczy: człowiek, który działa, 
podejmuje decyzje życiowe, chce, żeby jego 
działania, decyzje były dobre . I poszuku-
je wiedzy o tym, co jest dobre . Zakłada, że 
to dobro istnieje . On wykracza poza siebie . 
Ten akt działania, ten akt myślenia, jest ak-
tem autotranscendencji . I w akcie autotran-
scendencji następuje odniesienie do dobra, 
które jest obiektywne . Zakładane jest jako 
obiektywne . Jestem przekonany, że to jest 
najbardziej fundamentalna cecha człowieka . 

I że akty poznawcze i wnioskowania są na-
stępstwem tego . To jest ta pierwsza sprawa, 
wydaje mi się, że najbardziej ważna . 

Wątek ten jest w chrześcijaństwie bardzo 
mocno obecny, za sprawą tego, że chrześci-
jaństwo jest syntezą dwóch wielkich nur-
tów: filozofii platońskiej oraz judaizmu . 
Poniekąd jest pewną interpretacją platoni-
zmu . Możemy się spierać, na ile udaną . Ale 
to nie wszystko . Mimo tego, że chrześcijań-
stwo jest ideowo i kulturowo pewną syntezą 
– czyli u jego podstaw legły wielkie religie 
osiowe: judaizm, filozofia Platona – to wno-
si też coś nowego . Zastanówmy się, co zna-
czy być chrześcijaninem . To nie jest pytanie, 
o to, czy Bóg istnieje . To nie jest wcale cen-
tralna kwestia chrześcijaństwa . 

Przypomnijmy rzecz oczywistą, że naj-
ważniejszą postacią chrześcijaństwa jest 
Chrystus i jego przekaz . Nawet gdybyśmy 
założyli, że Chrystusa nie było, że ewange-
liści wymyślili go sobie . To i tak ten prze-
kaz, który jest w Ewangeliach, ma tak fun-
damentalne znaczenie filozoficzne, że on 
rozstrzyga pewne wybory, które my musimy 
dokonać w naszym życiu . Znaczenie chrze-
ścijaństwa, ranga chrześcijaństwa – nawet 
gdybyśmy patrzyli na to jako niewierzący 
naukowcy, wynika właśnie z tego, z wagi 
przekazu Chrystusa . Jako naukowcy i nie-
naukowcy możemy pomijać dyskusję o ist-
nieniu Boga, skupiając się na samej treści fi-
lozoficznej tego, co odnajdujemy w Ewan-
gelii . I dojść do bardzo istotnych wniosków, 
co ten przekaz mówi nam w naszym życiu . 
Ukierunkowuje nas i może nam pomóc bar-
dziej, niż nam się wydaje…

Zbyszek Dymarski:
Czy panowie mają do siebie jeszcze jakieś 
pytania? 
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Krzysztof Mech:
Warto powtórzyć to, co powiedział Michał 
Kaczmarczyk . Ważne jest ostatecznie to, czy 
ten facet zmartwychwstał, czy nie . To jest 
podstawowa sprawa dla chrześcijaństwa . 
Jaki jest status tego wydarzenia? I tutaj św . 
Paweł ma rację, co tu dużo mówić . Funda-
mentalną kwestią chrześcijanina jest okre-
ślenie, czy uznaję ten fakt, czy też nie . Kolej-
ny wybór, który trzeba dokonać . 

Michał Kaczmarczyk:
Chciałbym ad vocem . Ja może będę tutaj 
trochę nieortodoksyjny . Myślę, że to wcale 
nie jest tutaj najważniejsza sprawa . Jeśli już 
jesteśmy chrześcijanami, jeśli mamy w so-
bie tę wiarę, to wyobrażenie, które jakoś 
nas wewnętrznie porywa, to decyzja jest 
już w gruncie rzeczy podjęta . Co innego, 
jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy na przykład 
chcą zdecydować się na jakąś religię . Dla 
mnie wtedy nie jest najważniejszy wcale 
fakt, czy Jezus zmartwychwstał, czy nie 
zmartwychwstał . Czy mam na to jakiś 
dowód, czy nie . Dla mnie najważniejszy 
wtedy jest przekaz Chrystusa . I to, że fakt 
zmartwychwstania jest jakąś konsekwen-
cją tego, co Chrystus powiedział i tego, co 
Chrystus robił . To nie jest tak, że na chy-
bił trafił, rzucając orła czy reszkę, zdecy-
duję się na buddyzm albo na chrześcijań-
stwo . W chrześcijaństwie jest pewna filo-
zofia która może mnie przekonać do tego, 
że ja powinienem być chrześcijaninem, 
a nie muzułmaninem, buddystą i tak da-
lej . W świecie współczesnym, gdzie religia 
jest w dużej mierze kwestią wyboru, uwa-
żam, że chrześcijaństwo ciągle ma szansę . 
Inna sprawa – czy ono samo siebie potrafi 
wypromować . Myślę, że to w żadnym razie 
nie jest stracona religia . 

Krzysztof Niedałtowski:
My tu prawie konfesyjnie zaczęliśmy roz-
mawiać, wewnątrz chrześcijaństwa . A prze-
cież dyskusja ma być o tym, że istnieje dru-
ga opcja – pozareligijna . I myślenie religijne 
jest jakimś wyborem . Nie poruszamy się już 
tylko wewnątrz tego myślenia religijnego . 
Sadzę, że już czas na dyskusję . 

Zbyszek Dymarski:
Oddajemy zatem głos Państwu, którzy przy-
słuchujecie się jej .

Adam Karpiński: 
Ja tu przyszedłem dowiedzieć się, czy wia-
ra i religia człowiekowi jest potrzebna? I czy 
w XXI wieku ona będzie dalej potrzebna?

Natomiast metodologia przyjęta przez 
prowadzącego dyskredytuje ten problem . 
Nie da nam na nie odpowiedzi . Pan hipo-
stazuje wiarę – jest wiara i człowiek obok . 
Tak nie można . Pan profesor Michał Kacz-
marczyk próbował z tym polemizować, 
ukazując działającego człowieka, wskazu-
jąc, że wiara jest w nas . Zatem pytanie jest 
w ogóle źle postawione, bo jeżeli człowiek 
będzie w XXI wieku żył, to będzie wiara . 
Pięknie to nazwał Sołowjow, Bierdiajew . 
Każdy człowiek ma „tamtą stronę”, czyli 
to, co jest dla niego nieudokumentowane . 
Tego nie znajdzie w żadnym słowniku ma-
tematycznym, czy innym, nie ma żadnego 
dowodu na to, że to, co on myśli, jest praw-
dą . Ale on to przyjmuje, że to jest praw-
da . Bo to jest sens życia, który każdy ma . 
Ja to nazywam w swoich tekstach „elemen-
tem tamtej strony”, który w nas drzemie . To 
jest ten działający człowiek, panie Micha-
le, o którym pan mówił . Jeżeli tak, to wte-
dy religia nie jest poza nami, nie ma relacji 
do czegoś tam . 
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Teraz do Pana profesora Mecha . Jaki pan 
może mieć wybór? 26 maja 1949, moja mat-
ka rzuciła mnie w ten świat i koniec . Co Pan 
myślał, że miałem inne wyjście…? Chcia-
łem tylko zwróć uwagę, że zaproponowane 
tu podejście jest wątpliwe .

Zbyszek Dymarski:
To może ja sobie udzielę głosu w kwestii od-
powiedzi profesorowi Karpińskiemu . My-
ślę, że przekonanie o tym, iż przekraczamy 
ten praktyczny i materialny wymiar wy-
maga wiary, właśnie w to, że przekracza-
nie ma sens . Wiary w to, że nasze istnienie 
nie kończy się tylko w tej formie cielesnej . 
Myślę, że można sobie z dużym prawdopo-
dobieństwem wyobrazić taką sytuację, że 
cielesność to jest wszystko, czym jesteśmy . 
I można z tym żyć . 

W kwestii wyboru to myślę, że ten mo-
ment pierwszy, o którym pan wspominał 
jest bardzo istotny . Ale i potem, to jest w ży-
ciu, pojawia się wiele istotnych momentów 
wyboru . I czy chcemy, czy nie chcemy, za-
wsze musimy jakoś wybierać . 

Krzysztof Mech:
Dla Pana, który nie dokonuje żadnych wy-
borów, mam mnóstwo współczucia . Nato-
miast jeśli chodzi o kwestię myślenia religij-
nego, bo rzeczywiście, Zbyszek tak to po-
myślał, to jest to pojęcie ukute przez Ti-
schnera, przynajmniej ja tak to podejmuję 
– to nie jest myślenie kościelne ani doktry-
nalne . To trzeba podkreślić . Pytanie zada-
ne w ten sposób: czy w ogóle w XXI wie-
ku, tak to pojąłem, czy w ogóle jeszcze moż-
liwe jest myślenie religijne? To znaczy, że 
trzeba je jakoś uprawomocnić . Nie można 
go oskarżać, trzeba go uprawomocnić . Być 
może się nie da, ale na pewno chodzi o to, 

że jest to najbardziej własne myślenie każde-
go z nas, a nie myślenie doktryny takiej, czy 
innej . Oczywiście to jest o tyle istotne, że 
jako religioznawcy wiemy, że zawsze rodzi-
my się w łonie pewnej wspólnoty . Przycho-
dzimy na świat – i to hermeneutyka świet-
nie pokazała, chociażby Ricoeura – rodzimy 
się na łonie pewnej tradycji językowej, pew-
nych systemów wartości i sposobów działa-
nia, środowiska . Ten wybór oczywiście nie 
jest wyborem całkowicie dowolnym . Dzi-
siaj, może bardziej możemy wybierać mię-
dzy różnymi tradycjami, niż to było 200, 
300, czy 500 lat temu . Ale jednak tutaj cho-
dzi o sam fakt, moment, w którym człowiek 
sam staje wobec pewnej decyzji . Pewnej tra-
dycji zawierza albo nie zawierza . Może każ-
dą odrzucić, a może którąś z nich przyjąć . 
Na tym polega istota tego myślenia . 

Zbyszek Dymarski:
Według tego, jak ja rozumiem Tischnera, 
to dla niego myślenie, prawdziwe i głębokie 
myślenie, szuka prawdy, a Tischnera intere-
suje spośród tych prawd, jakie można odna-
leźć – prawda o człowieku i prawda dla czło-
wieka . Dla Tischnera jest tak, że to myślenie 
ma szukać takich sposobów, które ocalają 
człowieka . On na tej swojej drodze myśle-
nia – głębokiego, jak sądzę – znajduje pew-
ne prawdy w chrześcijaństwie . Uważa, że, 
w tym nurcie myślenia, jest oferowana pod-
powiedź, jak ocalić człowieka . Człowiek dla 
Tischnera jest istotą, która chce ocaleć . My-
ślę, że nie tylko w wymiarze materialnym, 
ale także duchowym . To poszukiwanie oca-
lenia spotyka na swej drodze świadków wia-
ry, o których tu wspominał profesor Mech 
i za nimi proponuje Tischner podążyć . Nie 
narzuca, nie mówi, że trzeba zacząć od dog-
matów, a potem wyciągnąć z tego wnioski . 
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Zauważa, że na tej drodze spotykamy tych, 
którzy o tej prawdzie, którą rozpoznali, 
świadczą swoim życiem . Tutaj to doświad-
czenie, problem doświadczenia, pojawia się 
wiele razy i myślę, że w kontekście Tischnera 
też trzeba, o tym powiedzieć . Co do świad-
ka wiary – pojawia się oczywiście pytanie, 
czy na przykład bojownicy państwa islam-
skiego są ludźmi religijnymi, czy nie, czy 
ta ich wiara jest prawdziwa, czy nieprawdzi-
wa? Poszukując odpowiedzi, trzeba najpierw 
odpowiedzieć na pytanie, czy ta wiara ocala, 
czy ocala mnie, czy ocala innych? Czy po-
zwala innym być na sposób ludzki? 

Michał Kaczmarczyk:
Odnosząc się do pytania, czy nawet tro-
chę, wychodząc poza nie – pierwsza sprawa 
to jest kwestia islamu . Nie chcę tu wystę-
pować w roli eksperta . Mogę powiedzieć, 
że czytałem Koran, ale nie była to dla mnie 
tak fascynująca lektura jak Biblia . W żad-
nym momencie nie poczułem, że chciałbym 
zostać muzułmaninem . Nie miałem w żad-
nym momencie czegoś, co mnie – jako tego 
„niewierzącego” z punktu widzenia Koranu 
– miałoby zachęcić do zaangażowania się . 
To jest moja osobista uwaga . 

Natomiast, jeśli chodzi o kwestię współ-
czesnego Kościoła polskiego, bo też pojawił 
się tu ten wątek, to myślę, że problem głów-
ny, na jaki może natrafić polski katolicyzm, 
co wiąże się troszkę z tym, o czym mówiłem 
na początku – ze związkiem katolicyzmu 
z tożsamością narodową, to jest coś, co chy-
ba jest największym problemem . Rzecz ja-
sna chrześcijaństwo odegrało ogromną rolę 
w kształtowaniu się tej tożsamości . Polska 
w dużej mierze dzięki chrześcijaństwu jest 
Polską, nowoczesnym europejskim krajem . 
Ale z drugiej strony myślę, że taką ważną 

sprawą, o której katolicyzm polski nie powi-
nien zapominać, jest uniwersalizm chrześci-
jaństwa . Nie powinniśmy ulegać partyku-
laryzmom grupowym, w tym narodowym . 
Chrześcijaństwo jest religią uniwersalistycz-
ną i jest to jedną z podstawowych zalet i wiel-
kich przewag, wartości chrześcijaństwa . To, 
że ono naprawdę obejmuje wszystkich ludzi . 
Przykazanie miłości bliźniego, etos miłości, 
który wykracza poza taką czysto formalnie 
rozumianą sprawiedliwość . To jest coś nie-
zwykle ważnego, co na każdym kroku warto 
podkreślać . Nie jest tak, że w życiu wystar-
cza nam sama sprawiedliwość, na przykład 
jakieś „reguły sprawiedliwości”, które mó-
wią, że zabójcę trzeba skazać na jakąś karę, 
że tyle a tyle mu się należy i wszystko będzie 
w porządku . Bardzo potrzebna jest również 
wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka . 
Wrażliwość na to, czego ten drugi człowiek 
od nas potrzebuje, na przykład współczucie 
dla ofiary i dla sprawcy . To wszystko wynika 
z etosu miłości . Myślę, że przekaz Chrystusa 
w dużej mierze na tym polega – etos miłości 
wykracza poza czysto formalnie rozumia-
ną sprawiedliwość . Wykracza poza to pra-
wo rzymskie, które było osiągnięciem for-
malnej racjonalności, ale tylko tym . Chry-
stus pokazuje, że ta formalna racjonalność 
prawa nie wystarcza, że potrzebna jest indy-
widualna wrażliwość, empatia w stosunku 
do drugiego człowieka . I to jest coś, czego 
w innych religiach też można się doszuki-
wać, ale na pewno w chrześcijaństwie stano-
wi to prawdę podstawową . 

Ewa Szumilewicz:
Mam pytanie, a właściwie uwagę do księ-
dza Niedałtowskiego . Na samym początku, 
kiedy ksiądz wspominał o tym, że możli-
wa byłaby symbioza myślenia teologicznego 
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z myśleniem ateistycznym, swoje rozumo-
wanie oparł ksiądz na takiej bardzo, wła-
ściwie, prostej przesłance, iż jedno impliku-
je fakt, że wierzę, że Bóg jest, a drugie, że 
wierzę, że Boga nie ma . Na podstawie tego 
prostego przesłania implikował ksiądz, że 
jest to wspólna płaszczyzna, na której można 
by w tym rozumowaniu poprowadzić kon-
sensus teoriopoznawczy . Jeżeli jest to jedy-
na przesłanka, na której można by było taką 
wspólną płaszczyznę, takie wspólne imagi-
narium właściwie stworzyć, to wydaje mi 
się, że jest to zbyt proste rozumowanie, po-
nieważ jedno implikuje zupełnie inną płasz-
czyznę ontologiczną od drugiego . To tak jak-
by powiedzieć, że wierzę, że jest noc i wie-
rzę, że nocy nie ma . Jedno i drugie impliku-
je zupełnie inne byty ontologiczne i zupełnie 
inną rzeczywistość . Opierając się na przykład 
na książce Baudrillarda Wymiana symbolicz-
na i śmierć, zakładamy, że w przypadku, gdy 
mówimy o ludziach wierzących, to tworzą 
oni świat, w którym na przykład jest zupeł-
nie inny nacisk na zagadnienie sensu życia 
i śmierci, na to jaka jest rzeczywistość, w któ-
rej działamy i którą tworzymy w danej chwi-
li . W tym momencie – jeżeli stawiamy sobie 
znak równości pomiędzy ateizmem i myśle-
niem teologicznym – to wydaje mi się, że tu-
taj po prostu ten znak równości jest posta-
wiony chyba o moment za szybko . Chyba że 
to rozumowanie księdza wymagałoby jakie-
goś doprecyzowania . Mnie ono – w takim 
ujęciu, w jakim zostało ono przedstawione – 
nie do końca przekonało .

Krzysztof Niedałtowski:
Nawet zaniepokoiło Panią . To trochę pro-
wokacja z mojej strony . Myślę, że jest to cie-
kawa metoda uruchamiania takiego myśle-
nia, które przełamuje stereotypy . Ja zapewne 

mam trochę takie zwichnięcie religioznaw-
cze również związane z przekraczaniem po-
ziomu logiki binarnej, ponieważ my jeste-
śmy bardzo europocentryczni, inaczej chyba 
zresztą nie możemy, musimy tak funkcjono-
wać . Podobnie zresztą jak z religią . Jest tak, 
że ja – jako religioznawca oczywiście – ubie-
ram na siebie biały fartuch, wkładam szkieł-
ko i oko, i wchodzę do gabinetu, nie używa-
jąc sądów wartościujących takich, że jedna 
religia jest lepsza od drugiej, bo to już były-
by sądy z poziomu teologii religii . To znaczy 
religii – w liczbie mnogiej . To jest upraw-
nione na tym gruncie . I rzeczywiście ja po-
winienem – jako teolog chrześcijaństwa 
– wartościować religie, mówiąc o tym, że 
jedna jest pełnią objawienia, a druga mniej, 
albo że jedna ma więcej środków zbawienia, 
a druga mniej . To jest myślenie teologii re-
ligii . Natomiast, odpowiadając na Pani py-
tanie, odwołam się do moich doświadczeń 
z pobytu na Uniwersytecie Waranasi w In-
diach . Kiedy byłem tam w świątyni Sziwy, 
znajdującej się na terenie męskiego kampu-
su uniwersyteckiego, spotkałem bardzo wie-
lu studentów . Waranasi to przecież najświęt-
sze miasto dla hinduistów, a i dla buddystów 
również bardzo ważne . W tej świątyni Szi-
wy były bardzo dziwne dla Europejczyka 
obiekty kultu – Sziwa Lingam, czyli coś, co 
przypomina fallusa i pochwę . I człowiek do-
staje lekkiego dreszczu na plecach, jak wi-
dzi, że oni na tym wyciskają sok z owoców 
i sypią czerwonym proszkiem, a potem do-
tykają swego czoła, robiąc sobie tikę . Z ta-
kimi medytującymi – i włączonymi w coś, 
co może nawet bulwersuje, oburza, czy prze-
raża – młodymi studentami prawa, historii, 
literatury itd ., zaczynam rozmowę o relie-
fach, które są na ścianie . Pytam: Kto to jest 
– Sziwa, czy Wisznu?, chociaż trochę o tym 
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wiem . Oni mi tłumaczą, że jest to raz Szi-
wa, raz Wisznu oraz, że raz Parwati jest 
matką Sziwy, a innym razem jest jego sio-
strą . A wasz Jesza – powiada do mnie stu-
dent – to też jest Sziwa . Jesza to Jezus . Jak 
to Jesza jest Sziwa? Bo Jesza jest wcieleniem 
Sziwy . Sziwa był przecież destruktorem . Ja 
mówię: Jezus nie był destruktorem . A wie 
Pan – to zależy, jak się na to spojrzy . Jeśli 
przyszedł Sziwa, żeby zniszczyć zło, to był 
destruktorem, ale po to, żeby stworzyć wię-
cej miejsca dla dobra . I w tym znaczeniu 
Jesza też jest destruktorem . Słuchając tego 
wywodu skonstatowałem, że jest to przy-
kład z logiki paradoksu, w której dwa zda-
nia sprzeczne, np . że ta szklanka istnieje, i że 
ta sama szklanka nie istnieje – są prawdziwe . 
Jest to uprawnione, by przyjąć je oba i uznać 
za prawdziwe . Nie chcę powiedzieć, że re-
latywizuję logikę arystotelesowską, bo pew-
nie jej się nie da zrelatywizować . Myśmy 
ją wyssali z mlekiem matki i nie ma szans 
na to, żeby myśleć inaczej, bo nam zabrak-
nie narzędzi do rozkręcania świata i składa-
nia go na powrót . Ale mam taką perspek-
tywę, w której gotów jestem trochę szerzej 
otwierać moje horyzonty po to, żeby przez 
takie choćby spotkania zadać sobie pewną 
porcję niepewności, a z drugiej strony odpo-
wiedzieć na to wiarą, która nie jest pewno-
ścią, ale właśnie pewnym ryzykiem osobistej 
decyzji zawierzenia . 

Karol Toeplitz: 
Ja chcę powiedzieć księże, że metodologicz-
nie to założenie, które tu zostało skrytyko-
wane, one jest poprawne .

Ks. Krzysztof Niedałtowski: 
Da się obronić?

Karol Toeplitz: 
Oczywiście, że tak . To tak przy okazji . Na-
tomiast, drodzy prelegenci i słuchacze, razi 
mnie nieostrość używanych pojęć . No, 
co to jest z tą metafizyką i sztuką? Tutaj 
pod „metafizyką” rozumie się coś, co można 
też inaczej pojmować . Wtedy cały wywód 
pada . Irytujące dla mnie jest wielorakie ro-
zumienie pojęcia „wiary” . Akurat w niedzielę 
miałem zajęcia ze studentami i przez ponad 
godzinę rozmawialiśmy na ten temat . Istnie-
ją różne sposoby definiowania samego poję-
cia „aktu wiary” . Ja za chwilę do tego wrócę . 
Żeby dać prosty przykład – Augustyńskie 
fides qua i fides quae, akt wiary i treść wia-
ry . O czym my mówimy w gruncie rzeczy 
– o akcie wiary, czy o treści wiary? Otóż, 
z aktem wiary mamy również do czynienia 
u ateistów, w jakimś rozumieniu tego słowa . 
Oczywiście, że tak . Mogę wszak wiarę ro-
zumieć, tak jak to chciał pewien szesnasto-
wieczny reformator, że wiara jest ufnością . 
Kropka, koniec, na tym można nadbudo-
wać cały otwarty system kościelno-religijny . 
No tak bym chciał to nazwać . Myślę sobie, 
że Ksiądz doktor chciałby, żeby akt wiary łą-
czył się z treścią wiary . O tym świadczy ko-
loratka, którą Ksiądz ma .

Krzysztof Niedałtowski:
Tak łatwo Pan klasyfikuje myślenie – 
po koloratce?

Karol Toeplitz: 
Otóż ja myślę, że – wracając na polskie po-
dwórko – założono w duszpasterstwie, że lu-
dzie mają osobiste doświadczenie z Bogiem . 
To jest błędne założenie, ze wszech miar 
błędne . Jeżeli trzeba będzie, to ja się po-
wołam na autorytet osoby, która tak twier-
dzi, bo to jest jeden z hierarchów Kościoła 
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rzymskiego . I teraz, rozróżniając akt wia-
ry i treść wiary (to są badania statystyczne 
Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego) 
na 96% Polaków deklarujących się jako ka-
tolicy, tylko 81% uznaje istnienie Boga . To 
ja się pytam: gdzie jest treść wiary? I dalej, 
nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, 
dla mnie dowód i wiara rozumiane z pozycji 
tradycyjnej, arystotelesowskiej logiki – wy-
kluczają się . Jak mam dowód, to mam pew-
ność . Nie mam dowodu, tak jak słusznie 
Ksiądz powiedział, to ja ryzykuję – wierzę 
w jakimś rozumieniu tego słowa . Wróćmy 
do przeglądu statystycznego: 81% uznaje ist-
nienie Boga, natomiast wbrew temu, o czym 
była mowa, 48% wierzy w śmierć Chrystu-
sa na krzyżu, a w jego zmartwychwstanie – 
47% . To jest polski katolicyzm . To są ofi-
cjalne dane statystyczne tegoż Kościoła . Co 
oznacza, że rozchodzi się akt wiary z treścią 
wiary i to założenie, o którym była mowa, że 
w duszpasterstwie ludzie mają indywidualne 
doświadczenie religijnej wiary, to się w peł-
ni w tych danych statystycznych potwier-
dza . Do czego zmierzam? Myślę, że przede 
wszystkim nie ma wyborów absolutnie do-
brych czy doskonałych . Ksiądz na wstępie 
zademonstrował coś takiego . Ja tu z uporem 
maniaka cytuję pewnego myśliciela, który 
powiada (to będzie parafraza cytatu z pierw-
szego tomu Albo-Albo): ożeń się, a będziesz 
tego żałował, nie żeń się, i tego będziesz ża-
łował, a zatem czy się ożenisz, czy się nie 
ożenisz, i tego, i tego będziesz żałował . To 
znaczy – zawsze będziemy mieli, przy każ-
dym wyborze – świadomie używam tu du-
żego kwantyfikatora, przed którego prze-
sadnym używaniem jednak przestrzegam 
– przy każdym wyborze będziemy mieli ar-
gumenty za i przeciw . No i to już powodu-
je konieczność dialogu . Do czego zmierzam? 

Wydaje mi się, że to, z czym mamy do czy-
nienia w fenomenie wiary, zmierza – tak jak 
te trendy europejskie na to wskazują – w kie-
runku subiektywizacji aktu wiary . To znaczy 
mamy tutaj do czynienia z pewnym kryzy-
sem instytucjonalnym, co socjologiczne da-
łoby się zapewne bardzo dobrze uzasadnić, 
wszelkich instytucji, w tym kościelnych . Ten 
akt subiektywizacji wiary może mieć cha-
rakter religijny, aczkolwiek nie musi, może 
on mieć ateistyczny, czy agnostyczny charak-
ter . Może ostrożniej – agnostyczny charak-
ter . Myślę, że społeczeństwa zarówno Czech, 
jak i byłej NRD są tego klasycznym przykła-
dem, dowodem empirycznym . Moje pytanie 
brzmi, jak do tego narastającego trendu su-
biektywizacji aktu wiary odniosą się insty-
tucje zajmujące się zawodowo tym, co nazy-
wamy wiarą? 

Krzysztof Niedałtowski: 
To, jak rozumiem, jest pytanie do mnie .

Karol Toeplitz:
Jeszcze chwilę, jeśli można . Mianowicie, 
z tym imperatywem kategorycznym Kan-
ta, to wcale nie jest takie proste, że prawo 
moralne jest we mnie . To niebo gwieździ-
ste nade mną, bo taki jest kontekst przecież 
całego imperatywu, to niebo gwieździste 
nade mną zostało zinterpretowane również 
nieateistycznie, niematerialistycznie . Jako 
klasyczny przykład podaję Vaihingera i fik-
cjonalizm . Nie jest bez znaczenia, czy się 
udowodni, że zmartwychwstał Chrystus, 
czy nie – taka teza padła, bo w momencie, 
w którym ja to udowodnię, to ja już nie wie-
rzę, a wiem . Istotne jest tutaj rozróżnienie 
między dowodem i brakiem dowodów, mię-
dzy pewnością, którą daje dowód, a brakiem 
pewności, którą daje wiara . 



» 79 «

 Debata – czy można myśleć religijnie w XXI wieku

Krzysztof Niedałtowski:
Poczułem się przedstawicielem instytu-
cji oficjalnej, więc spróbuję nie tyle odpo-
wiedzieć może, co jakąś refleksję popełnić . 
Bardzo dziękuję za te uwagi, bo to bardzo 
cenne . Socjologia religii jest bardzo ważną 
dziedziną wiedzy o religii – o religii bar-
dziej niż o wierze, bo tu też w pytaniach 
pojawiało się czasem lekkie zamieszanie 
między religią i wiarą . To są dwie odrębne 
dziedziny, dwie różne sprawy . Dwadzieścia 
chyba, może trzydzieści lat temu ks . prof . 
Piwowarski na z KUL-u, w ramach katedry 
socjologii religii zrobił badania, z których 
wniosek sformułował tak: około 30% pol-
skich katolików są to nieświadomi heretycy . 
Teraz uzasadnię to w bardzo prosty sposób, 
dlaczego heretycy – dlatego że nie wierzą 
w wiele prawd wiary, które są depozytem 
wiary Kościoła katolickiego, a nieświadomi 
– dlatego że nie wiedzą, że te prawdy wia-
ry należą do tego depozytu (więc jest po-
dwójna zakładka) . Wówczas, m .in . ja, pró-
bowałem opublikować to na łamach jedne-
go z tygodników katolickich . Redakcja się 
temu sprzeciwiła, mówiąc, że to będzie bar-
dzo bulwersujące i że polscy biskupi się ob-
rażą . Próbowałem motywować, że trudno 
się obrażać na rzeczywistość, bo taka ona 
jest, to wyszło z katolickiej uczelni . Taka 
jest diagnoza kondycji polskiej wiary i pew-
nie nie ma też, co rozrywać szat nad tym . 
Socjologicznie, historycznie Polska była 
na barykadach i trzeba było walczyć o prze-
trwanie, prawda? 

Jeśli się walczy o przetrwanie, to pewnie 
trudno o pogłębienie . Mało tego – jeśli jakiś 
ruch jest na tyle masowy, że obejmuje 95% 
populacji, to nie może być tak, że 95% po-
pulacji będzie świadoma, pogłębiona i bar-
dzo aktywna umysłowo i nie tylko . Jeśli Pan 

pyta, co zrobi z tym instytucja Kościoła, 
to jedynie słuszne powinno być pójście nie 
w szerokość, tylko w głębokość . Jeśli zdarzy 
się kryzys statystyczny, to nie jest to powód 
do rozpaczy . Myślę, że – tak jak kiedyś ks . 
Pasierb napisał – nie wszystkie chleby świata 
muszą być poświęcone . Ja myślę, że to będzie 
właśnie przesuwanie się (tu socjologia religii 
znowu przychodzi z pomocą) z religijności 
typu „religijność tradycji” do „religijności 
wyboru” . To są uproszczone kategorie, ale 
rzeczywiście warto się może nimi posłużyć . 

W Polsce jest ciągle bardzo dominują-
cym typem religijności „religijność tradycji”, 
w której rzeczywiście rodzina, czyli dziadek, 
babcia – i ja też chodzę – bo oni chodzili 
do kościoła . Proboszcz jest bardzo silną in-
stytucją w małym miasteczku, czy na wsi . 
Tak samo jak nauczyciel i policjant ma 
ogromny wpływ na życie . Jest jeszcze presja 
społeczna, bo jak nie ochrzczę dziecka, nie 
pójdę do ślubu kościelnego, to mnie wytkną 
palcami . To jest religijność tradycji, która 
nie jest sama w sobie zła . Ona jest podstawą 
do budowania czegoś większego, i dobrze, 
że coś takiego jeszcze istnieje . Natomiast 
dobre byłoby przechodzenie w stronę „reli-
gijności wyboru”, kiedy to właśnie można 
stanąć i powiedzieć: znam Biblię i znam Ko-
ran, wybieram Biblię, znam Jezusa i znam 
Mahometa, i znam Buddę, i wybieram Je-
zusa albo wybieram inaczej . To jest mój wy-
bór i wtedy jestem świadomym, pogłębio-
nym przedstawicielem – nie tylko przed-
stawicielem statystycznym jakiejś religii, ale 
doświadczam tej przygody wiary osobiście 
i w sposób głębszy . To się dość często zda-
rzało na emigracji, kiedy widać było jak tam 
odpadały te filary: proboszcz, rodzina i spo-
łeczeństwo, i wtedy nasi emigranci często 
byli postawieni w takiej sytuacji . O dziwo, 
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wielu z nich dalej wybierało jednak to, z cze-
go wyrastali . I tutaj już nie mam na to żad-
nych gotowych recept, dlaczego? Chociaż 
nieraz spowiadałem tych ludzi i pewnie coś 
tam mógłbym snuć dalej, ale to już jesteśmy 
pewnie trochę na innym podwórku .

Krzysztof Mech:
Chciałem poruszyć ten wątek ontologiczny, 
który Pani podniosła, on jest bardzo intere-
sujący . I także chciałem do Pana profesora 
Toeplitza się odnieść . Ja mam przekonanie, 
że można mówić o metafizykach, czy ontolo-
giach, które stoją z tyłu za poszczególnymi re-
ligijnymi doktrynami, czy tradycjami, także 
za tradycjami niereligijnymi . Mam przeko-
nanie o ostatecznej nieuzasadnialności żad-
nej z tych metafizyk . To znaczy, że, niestety, 
to ryzyko jest wpisane w los ludzki . Nie ma 
innej rady – czy wybieramy wiarę, czy nie-
wiarę, czy taką wiarę, bądź inną wiarę, to za-
wsze ostatecznie jest wybór i ryzyko, o któ-
rym Pan profesor wspomniał i o którym, ską-
dinąd, Tillich tak pięknie pisał . Natomiast 
chciałem jeszcze pogłębić problem, który 
Pan profesor postawił, mianowicie sprawa 
jest jeszcze bardziej zniuansowana, bowiem 
trzeba wziąć pod uwagę żydowską emunę . 
Trochę badań poświęciłam tym kwestiom . 
Otóż, wydaje się, że w tradycji żydowskiej ten 
rdzeń ‘mn’ oznacza twardy, stały, trzymający 
się Boga . To nie jest wiara w Boga . Ja nie zna-
lazłem żadnego miejsca w Starym Testamen-
cie, w którym mówiłoby się, że to jest wiara 
w Boga . Człowiek Starego Testamentu wie-
rzy, że Bóg go przez życie prowadzi, że go nie 
opuści w najcięższych chwilach . Jest to wiara 
ewentualnie Bogu, a nie wiara w Boga . Tym-
czasem, jak się weźmie List do Hebrajczyków, 
w rozdziale 11, w którym mamy quasi defini-
cję nowotestamentowej wiary, przeczytamy, 

że „kto zbliża się do Boga musi uwierzyć, że 
On istnieje” (Hbr 11,6) . Trzeba uwierzyć, że 
On jest . Nie ma innej rady . Oczywiście wte-
dy następuje to przeniesienie akcentów w ro-
zumieniu wiary .

Nowotestamentowa wiara − pistis (po grec-
ku wiara to jest pistis przecież) większy na-
cisk kładzie na treść wiary (Bóg) . W wierze 
rzeczywiście ma miejsce to rozłamanie, któ-
re wypowiedzieli myśliciele średniowieczni, 
na fides qua i quae creditur . Qua – oznacza, 
jak się wierzy; tu jednak bardziej o to chodzi, 
i quae – w co się wierzy, co jest treścią wiary . 
Wydaje się, że w tradycji Starego Testamen-
tu raczej to quae jest mniej istotne . Ważne 
jest, jak się wierzy – pewna moc zaufania 
komuś, kto mnie prowadzi przez całe moje 
życie . Oczywiście w takim dyskursie, jaki 
prowadzimy, musimy tutaj w nieuchronny 
sposób zakładać wspólne rozumienie pojęć, 
i stąd może takie doprecyzowanie, dzięki 
Panu profesorowi, było możliwe . 

Michał Kaczmarczyk:
W kwestii rozróżnienia na akt wiary i treść 
wiary – moim zdaniem ten związek jest dość 
ścisły . Nie chcę uogólniać, że jest tak za-
wsze . Powiedziałbym, że ten związek jest ści-
sły, dlatego że bardzo często nasz akt wiary 
wynika z tego właśnie, co jest treścią wiary . 
Natomiast w przypadku prowadzenia wnio-
skowania, czy dowodów naukowych, tak 
nie jest . To, w co wierzymy, wynika w du-
żej mierze z tego, co dzieje się w naszym ży-
ciu . To jest m .in . jedna z często stawianych 
tez przez socjologów religii . Max Weber sta-
wia słynną tezę, że ludzie ubodzy skupiają się 
na tym, co się stanie po śmierci, bo wtedy 
wreszcie sprawiedliwości stanie się zadość . 
Oni przestaną być ubodzy, po śmierci nastą-
pi „wyrównanie rachunków” . Z kolei ludzie, 
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którzy należą do klasy średniej, tworzą sobie 
moralność „dobrej roboty” i wierzą, że zosta-
ną wynagrodzeni za to, że sumiennie pracują 
i zarabiają pieniądze . Z kolei ci, którzy nale-
żą do najwyższych klas społecznych, chcą się 
pokazać w świetle kościelnej celebracji jako 
prawomocnej  części większego porządku, 
który ma podnieść ich rangę . Myślę jednak, 
że to, co pisał Weber nie jest najważniejsze . 
Ważniejsze jest to, że doświadczenia religij-
ne ludzi nie dadzą się sprowadzić do wspól-
nego mianownika . Doświadczenie religijne 
każdego człowieka będzie trochę inne . Ono 
może być słabe, może być silne . Bardzo czę-
sto doświadczenia religijne są właśnie bar-
dzo dziwaczne, ekscentryczne . Ze zbioro-
wych doświadczeń religijnych bierze się też 
rytuał, bardzo ważny dla społecznej integra-
cji . Myślę, że wnioskiem z tego wszystkiego, 
co powiedziałem, może być teza, że religia 
nie jest po prostu tylko jakimś tam aktem 
wiary, jakimś tam doświadczeniem . Jest do-
świadczeniem, które czyni różnicę w życiu – 
i to jest bardzo ważne . Człowiek, który ma 
doświadczenie religijne będzie inaczej rozu-
miał swoje życie, będzie inaczej postępował . 
Na początku powiedziałem, że religijność 
nie ma jakiegoś fundamentalnego znaczenia 
dla moralności . Nie można zakładać, że ate-
ista jest niemoralnym człowiekiem . Jednak 
– poddając to jeszcze raz refleksji – trzeba 
też powiedzieć, że człowiek religijny zupeł-
nie inaczej będzie patrzył na świat . Będzie 
zupełnie inaczej postrzegał znaczenie obiek-
tów, które go otaczają . Zupełnie inaczej bę-
dzie postrzegał drugiego człowieka . W tym 
sensie jego moralność też będzie na pewno 
inna niż człowieka, który nie ma takiego do-
świadczenia . Za przykład można podać ru-
chy społeczne w Stanach Zjednoczonych, jak 
ruch abolicjonistów, czy ruchy ekologiczne . 

One były tworzone przez ludzi szczególnie 
zaangażowanych religijnie lub wywodzą-
cych się  z takich kręgów . Ruch abolicjoni-
stów był na przykład wspierany przez kwa-
krów . Mogą to być różne sekty religijne, któ-
re są bardzo mocno zaangażowane w realiza-
cję dobra na ziemi . Myślę więc, że religia czy-
ni różnicę . Od tego socjologia też powinna 
zacząć – skąd się to bierze, jak to wyjaśnić? 

Natalia Marcinowska:
Ja chciałam podziękować Panom za ciekawą 
dyskusję, ale też jednocześnie skrytykować . 
Bo pytaniem, na które mieliście Państwo po-
niekąd odpowiedzieć, jest: czy można myśleć 
religijnie w XXI wieku? Wydaje mi się, że 
jakby punktem wyjścia w tej dyskusji w ogóle 
powinno być oddzielenie tego, co jest myśle-
niem religijnym od tego, co jest myśleniem 
w ogóle . Tutaj na przykład można się powo-
łać na Hannah Arendt, która mówiła, że jed-
ną z fundamentalnych cech myślenia jest zdy-
stansowanie się od świata, takie zamknięcie 
się w sobie i zdolność do prowadzenia dialogu 
z samym sobą . Wydaje mi się, że myślenie re-
ligijne byłoby w tym momencie czymś zupeł-
nie przeciwnym właśnie – tak jak myślenie 
byłoby zamknięciem się w sobie, we własnym 
kręgu refleksji, to myślenie religijne byłoby 
wychodzeniem właśnie do świata, bez wzglę-
du na to, czy to byłby świat naturalny, czy ten 
nadprzyrodzony . W sumie dalej moglibyśmy 
takie myślenie religijne podzielić na myślenie 
religijne w obrębie jakiejś religii, tutaj Pań-
stwo mówiliście o wierze w Boga, o jakichś 
konkretnych wyznaniach . Z kolei to myśle-
nie można podzielić na myślenie doktrynal-
ne właśnie i to, o czym Pan Mech mówił, że 
myślenie doktrynalne nie jest myśleniem re-
ligijnym – w sumie jest, w tym sensie, myśle-
niem czysto pragmatycznym . Może właśnie 
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dlatego ta różnica w opiniach katolików 
na temat dogmatów, czy też tego, czy wierzą, 
że Chrystus zmartwychwstał, czy nie wierzą, 
wynika z tego, że po prostu inna jest funkcja 
religii w dzisiejszym społeczeństwie, ale też 
inna jest funkcja samej religii wśród samych 
wyznawców . Jednych będzie interesował wła-
śnie poziom doktrynalny, czy problemy teo-
retyczne religii i tak dalej, a inni będą potrze-
bowali drogowskazów moralnych . To tyle . 
Na koniec – dla mnie dzisiaj najważniejszą 
i najbardziej palącą sprawą jest to, czy można 
myśleć religijnie właśnie poza religią . 

Krzysztof Mech:
Można .

Natalia Marcinowska:
Ja też myślę, że można . My przez to, że jeste-
śmy zdominowani trochę przez katolicyzm 
i jakby z gruntu wartościujemy to myślenie re-
ligijne . Takie mam odczucie, w obrębie kon-
kretnej religii instytucjonalnej jako bardziej 
wartościowe niż to myślenie religijne poza re-
ligią . To jest w nas takie najwspanialsze i naj-
bardziej wyjątkowe, że my potrafimy dokony-
wać tej autotranscendencji bez pomocy tych 
instytucji, które być może miały kiedyś fak-
tycznie fundamentalne znaczenie . Natomiast 
dzisiaj – w momencie, kiedy indywidualizuje 
się społeczeństwo i poniekąd większą wartość 
przedstawia sama jednostka niż grupa i trady-
cja, może to jest bardziej wartościowe .

Zbyszek Dymarski:
Pytanie padło, zarzuty były . Bardzo proszę 
Panie profesorze – Pana głos . 

Krzysztof Mech:
Otóż, pierwsze jest myślenie – to nie ule-
ga wątpliwości . Próbowałem, na własny 

rachunek oczywiście, uzasadniać tezę, że 
myślenie ostatecznie wymaga pewnego za-
ufania . Pewnego wyboru, który jest ufno-
ścią . To znaczy, że jest nieuzasadnialne, że 
każde myślenie ma swoje fundamenty pły-
wające, niedające się uzasadnić . Skoro taka 
jest logika myślenia, no to myślenie jest ska-
zane na wiarę, ale nie na wiarę religijną . 
Do tego wątku wracam . To znaczy, że ufność 
jest wpisana w każde myślenie, co pokazuje, 
według mnie, i Kant, i Heidegger, i inni . Na-
tomiast nie jest to jeszcze myślenie religijne . 
Na kanwie tak pojętego myślenia może zro-
dzić się myślenie religijne, które jest czymś 
innym . Od razu powiem teraz tezę negatyw-
ną – to nie jest myślenie kościelne, to nie jest 
myślenie dogmatyczne . Myślenie dogma-
tyczne jest innym myśleniem niż myślenie 
religijne . Myślenie kościelne również jest in-
nym myśleniem . To jest myślenie, w którym 
– w moim przekonaniu – pozostajemy sami 
ze sobą, w pewnej wewnętrznej przestrze-
ni wyboru, zawierzenia pewnej wspólnocie 
(bądź niezawierzenia pewnej wspólnocie), 
zawierzenia w jakąś siłę, która jest, bądź jej 
nie ma – i tu zaczyna się horyzont myślenia 
religijnego i idące za tym, na co Pan profe-
sor wskazywał, zaangażowanie, świadectwo 
własnym życiem – to nie jest bez znaczenia . 
Te wybory są wyborami skutkującymi pew-
nym typem życia . W tym sensie to pytanie 
jest o tyle ciekawe, że podsumowuje te wątki 
i pokazuje, że myślenie religijne jest ufundo-
wane na pewnym podstawowym akcie ufno-
ści, który jest areligijny, ale nie antyreligij-
ny i dopiero na tym – w moim przekonaniu 
– gruncie nadbudowuje się pewna decyzja 
myślenia religijnego . Pewna decyzja zawie-
rzenia, najczęściej jakiejś wspólnocie . Oczy-
wiście, że mogę, jeśli będę wyznawcą bud-
dyzmu, to jak spadnę z konia jak św . Paweł, 
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to nie usłyszę głosu, który mówi: dlaczego 
mnie prześladujesz? Co by na takie pytanie 
odpowiedział buddyjski mnich? Nie zrozu-
miałby pytania ktoś, kto nigdy nikogo nie 
uderzył, czy nikogo nie prześladował . Ży-
jemy w ramach pewnych wspólnot religij-
nych . Myślenie religijne nie jest wyłącznie 
chrześcijańskim myśleniem . Nie jest także 
myśleniem buddyjskim, czy innym . To jest 
pewien, chciałoby się powiedzieć – wspólny, 
być może, wymiar, wspólny całej ludzkości 
– zawierzenie pewnej wspólnocie, nieunik-
niony akt . Oczywiście wyzwolone myślenie 
religijne może wyzwolić się z życia wspólno-
towego, być indywidualne, jak Pani wskazy-
wała, może tu jest duchowość właśnie . Stąd 
taka ogromna popularność pojęcia ducho-
wości i wielu badaczy, którzy ten obszar ba-
dają . Świetna książka Foucaulta – myślicie-
la, który przecież nie jest religijny, który po-
kazuje, że duchowość to jest budowanie ro-
zumiane jako poprawianie swojego miejsca 
w bycie, w przekształcenie podmiotu, jego 
konwersja (Foucault nawiązuje tutaj do ety-
ki stoickiej), ale bez związku z religią, z reli-
gią rozumianą jako ta przemiana, która ma 
zbudować nowego człowieka . To jest zupeł-
nie inny typ myślenia, ale ono też jest typem 
myślenia, które chciałbym nazwać myśle-
niem religijnym, czy duchowym . 

Krzysztof Niedałtowski:
Ja myślę, że bardziej duchowe niż religijne, 
bo na przykład Sponville by się obraził, gdy-
byśmy go zakwalifikowali do myślicieli reli-
gijnych . On rzeczywiście uznaje duchowość 
ateistyczną i w jakiś sposób wyznaje ją, ale 
na pewno nie chciałby być nazywany czło-
wiekiem religijnym, więc to jest pewien wy-
miar spirytualny, duchowy, ale nieprzypisa-
ny przez niego do jakiejkolwiek konfesji, też 

nieuznający istnienia istoty nadnaturalnej, tyl-
ko wynikający z własnego przemyślenia świata 
i duchowości, która jest tego owocem właśnie .

Zbyszek Dymarski:
Bardzo proszę, bardzo krótkie pytanie . 

Joanna Sarbiewska:
Ja właściwie pokuszę się o pewną diagnozę . 
Jako że zajmuję się naukowo dekonstrukcją 
jako nową fenomenologią i mistyką apofa-
tyczną, powiedziałabym, że właśnie dzisiaj, 
w XXI wieku, jest większa szansa dla reli-
gii niż kiedykolwiek . Na ścieżce via negativa . 
Odwołam się do tego, co powiedział ksiądz 
na początku, to znaczy ateizmu a religii – 
widzę tutaj ogromne powinowactwa . Mam 
na myśli doświadczenie negacji, które nie jest 
gestem destrukcji, tylko gestem oczyszczenia 
religii z idolatrii; które płynie niejako z „do-
tknięcia” i „uczestnictwa” w tajemnicy Boga . 
Podobnie pisze o tym Ricoeur w tekście: Re-
ligia, ateizm, wiara, traktując pewien rodzaj 
„ateizmu” jako moment konieczny oczysz-
czenia nas z psychologicznych i kulturowych 
projekcji Boga, tak by mogła wyłonić się au-
tentyczna, „ogołocona” wiara . W tym sensie, 
można powiedzieć, że tzw . hermeneutyka 
podejrzeń wykonała świetną robotę, to zna-
czy ona sprzymierzyła się właściwie z tym, co 
nie jest Bogiem . Ogołociła religię z dogma-
tycznych, ludzkich wyobrażeń, dających po-
czucie bezpieczeństwa, a tym samym unie-
możliwiających dojrzały, odważny „skok 
w wiarę” . Także Rahner słusznie rozpoznaje: 
chrześcijanin XXI wieku będzie mistykiem 
albo nie będzie go wcale . 

Choć może to brzmieć kontrowersyj-
nie, czy ryzykownie, jeżeli nie wystar-
czy nam odwagi, by wejść i przejść przez 
tę „ciemną noc” – noc krzyża, nie będziemy 
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chrześcijanami nigdy . Zwraca na to uwagę 
także Halik, odwołując się do doświadcze-
nia Jana od Krzyża, że nasz czas jest właści-
wie momentem nocy dziejów, nocy ciemnej . 
A Derrida dodaje, że chrześcijaństwo nie 
tylko się jeszcze nie skończyło, ale nawet nie 
odsłoniło jeszcze swej właściwej istoty . 

Krzysztof Mech:
Tylko czy z tej ciemności wyłoni się twarz 
zbawiciela, czy potwora – to tego nie wiemy . 

Joanna Sarbiewska: 
Noc krzyża jest doświadczeniem funda-
mentalnym . Mam na myśli, że to jest wła-
śnie moment dekonstrukcji religii dogma-
tycznej, a więc pewnych ludzkich, ograni-
czonych wyobrażeń na temat Boga, a tym 
samym otwarcia „ogołoconego”, mistyczne-
go zawierzenia . Chrystus staje się – w pew-
nym sensie – „ateistą” (choć nie jest to wła-
ściwe słowo), aby ujawnić „serce” chrześci-
jaństwa . Ten moment absolutnego opusz-
czenia, jest w istocie odejściem pewnego 
idolatrycznego sposobu pojmowania religii 
(który jest „zamachem” na boskie miste-
rium), dzięki czemu głębia czystego zaufa-
nia uzyskuje swój rezonans .

Dlatego myślę, że właśnie dzisiaj to nie 
katafatyczna, reakcyjna próba obrony „re-
ligii” w jej utartym kulturowo rozumieniu, 
ale właśnie apofatyczne wejście w tę noc, 
uważne wsłuchanie się w to, co ona do nas 
mówi, jest największą szansą myślenia i du-
chowego, i religijnego . Jeśli dziś budować ja-
kąś propozycję, to wreszcie ku odsłonięciu 
„istoty”, a więc apofatyczną właśnie .

Zbyszek Dymarski: 
Radykalne oczyszczanie chrześcijaństwa . 
Czy nie za radykalne?

Krzysztof Niedałtowski:
Ja tylko mogę powiedzieć, że to zabrzmia-
ło jak takie bardzo intrygujące rekolek-
cje, to, co Pani powiedziała . Przez negację 
można dojść do czegoś, co rzeczywiście wy-
zwala i być może oczyszcza, i bardziej sta-
wia na własny wybór . Chociaż nie byłbym 
zwolennikiem czysto subiektywnego trak-
towania religii . Takiego, w którym to my 
jesteśmy autorami naszego całego gmachu, 
który konstruujemy . To też ktoś ładnie zo-
brazował, że wielkie objawione religie są jak 
gotyckie katedry, a te nasze new-age’owskie 
kombinacje jak przybudówki z papy i blachy . 

Michał Kaczmarczyk:
Chciałem się jeszcze odnieść do kwestii 
Heideggera, ponieważ on jest ulubionym 
filozofem wielu osób . Chciałem powie-
dzieć, że Heidegger jest dobrym przykła-
dem takiego filozofa, który w pewnym sen-
sie – przez to swoje pojęcie Sein zum Tode 
– uważa, że śmierć określa nasze życie . Ja 
chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem 
jest odwrotnie . To znaczy – nasze życie 
określa to, czym jest nasza śmierć i religia, 
w dużej mierze nam na to pozwala właśnie, 
dotyka tego problemu . 

 
Zbyszek Dymarski:
Czas dobiegł końca . Bardzo dziękuję Pa-
nom prelegentom za wypowiedzi, za dys-
kusję, za chęć odpowiedzenia na nasze py-
tania . Dziękuję Państwu za przybycie . My-
ślę, że dotknęliśmy wielu spraw – waż-
nych, nie wszystkich oczywiście, na jeszcze 
mniej daliśmy odpowiedź . Po części będzie 
na to czas w trakcie cyklu jesienno-zimo-
wego, na który Państwo zapraszam . Dzię-
kuję bardzo jeszcze raz, dobrej nocy, do zo-
baczenia wkrótce . 
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ZBYSZEK DYMARSKI :
absolwent Politechniki Gdańskiej i Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie . 
Jest adiunktem w Instytucie Badań nad 
Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego . 

Prowadzi badania z dziedziny antropolo-
gii filozoficznej, antropologii religii i antro-
pologii miasta . Kieruje Pracownią Filozofii 
i Antropologii Miasta Europejskiego . Jest 

prezesem Pomorskiego Towarzystwa Filozo-
ficzno-Teologicznego oraz zastępcę redakto-
ra naczelnego „Karto-Teki Gdańskiej” .

Wydał Dwugłos o złu. Ze studiów nad my-
ślą Józefa i Tischnera i Leszka Kołakowskie-
go (2009) oraz tom [red .] Człowiek i miasto. 
Gdańszczanie między starą a nową tożsamo-
ścią (2017) .

MICHAŁ KACZMARCZYK:
profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kieruje 
Zakładem Teorii Socjologicznej i Metodolo-
gii Nauk Społecznych w Instytucie Socjolo-
gii . Ukończył studia prawnicze i socjologicz-
ne tejże uczelni . Interesuje się teorią społecz-
ną i socjologią prawa . Opublikował między 
innymi książki Wstęp do socjologicznej teorii 

własności (2006), Nieposłuszeństwo obywa-
telskie a pojęcie prawa (2010) oraz Aporia 
wolności. Krytyka teorii społecznej (2019) . 
Autor licznych artykułów naukowych oraz 
redaktor czasopisma „Miscellanea Anthro-
pologica et Sociologica” .

KRZYSZTOF MECH: 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, filozof 
i religioznawca .   Kierownik Zakładu Filozo-
fii Religii w Instytucie Religioznawstwa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego . Publikował m .in . 
w „Znaku”, „Kwartalniku Filozoficznym”, 

„Logosie i Ethosie”, „Nomosie” . Autor książek 
Chrześcijaństwo i dialektyka w koncepcji Paula 
Tillicha (2006), Logos wiary. Między boskością 
a racjonalnością (2008), oraz Człowiek − natura 
− transcendencja (2014) .

KRZYSZTOF NIEDAŁTOWSKI: 
teolog i religioznawca, ukończył Gdańskie 
Seminarium Duchowne, obronił pracę dok-
torską na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim z dziedziny etnologii religii poświęco-
ną maskom rytualnym Afryki Zachodniej . 
Stypendysta uniwersytetów w Monachium 
i Leuven . Jego pasją jest badanie relacji mię-
dzy religią i sztuką . Inspiracji do swoich tek-
stów naukowych i literackich szuka podczas 
podróży studyjnych w miejscach, gdzie żyją 
wyznawcy religii uniwersalnych i etnicznych . 

Brał udział w tworzeniu gdańskiego Radia 
Plus i Forum Dialogu Gdański Areopag . Od 
ponad dwudziestu lat jest duszpasterzem ar-
tystów Archidiecezji Gdańskiej i pełni funk-
cję prezydenta Fundacji „Pro Arte Sacra”, 
która troszczy się o sztukę sakralną . Wykła-
da również religiologię w Gdańskim Semi-
narium Duchownym . Gościnnie prowadzi 
zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim i Akade-
mii Sztuk Pięknych . Wydał książkę Zawsze 
Ostatnia Wieczerza (2006)
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Cztery fazy pogladów
Jerzego Prokopiuka

1. Cztery fazy poglądów

Urodzony w roku 1931 Je-
rzy Prokopiuk jest polskim 
tłumaczem, znawcą licz-
nych tradycji ezoterycz-
nych, otwarcie przyznający 
się do swojego gnostycz-
nego światopoglądu . Ów 
światopogląd, zwany jest 
przez niego teoantropocen-
tryzmem oraz spirytuali-
stycznym holizmem . Głów-
ną inspiracją jego poszuki-
wań stanowi antropozofia 
Rudolfa Steinera . Ważne miejsce w jego 
poszukiwaniach posiada także psychologia 
głębi Carla Gustava Junga, którego dzie-
ła – jako pierwszy – Prokopiuk tłumaczył 
na język polski . Polski tłumacz obu myśli-
cieli uważa za neognostyków, czyli gnosty-
ków transformacyjnych, przeciwstawiając 
ich optymistyczne poglądy pesymizmowi, 
charakterystycznemu dla gnostyków eska-
pistycznych . Gnoza transformacyjna sta-
nowi zalążek idei Ruchu Nowej Ery (New 
Age) . Prokopiuk staje się jednym z propa-
gatorów „wodnikowych idei” w naszym 

kraju, publikując kilkaset 
tekstów o charakterze ese-
istycznym oraz dwudziestu 
dwóch książek . Z czasem 
jednak coraz częściej zauwa-
ża się w jego pismach pesy-
mistyczny nastrój, przywo-
łujący atmosferę antycznego 
gnostycyzmu . Dlatego moż-
na powiedzieć, że rozwój 
światopoglądu Prokopiu-
ka przechodzi przez cztery 
zasadnicze fazy . Pierwszą, 
naznaczoną przez gorącz-
kowy pesymizm młodości, 

wynikający z rozczarowania do katolicy-
zmu i niechęci do materializmu . Drugą, 
wskazującą na fascynację antropozofią oraz 
kontakt z polskim ezoterykiem Robertem 
Walterem . Trzecią, określoną przez budo-
wę własnego oryginalnego światopoglą-
du, wynikającego z refleksji nad różnymi 
postaciami tradycji ezotertcznej . Czwartą, 
dookreśloną przez powrót do młodzień-
czych wątpliwości1 . 

1 Por . M . Wróblewski, Ateizm w poglądach Jerzego 
Prokopiuka, w: Ateizm. Próba dokończenia projektu, red . 
S . Wróbel, K . Skonieczny, Warszawa 2018, s . 285–286 . 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(5)/2019, s . 87‒91

Fot . Monika Rzeczycka
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2. Gorączkowy pesymizm młodzieńca 

Wychowany w rodzinie katolickiej Proko-
piuk jako szesnastolatek traci wiarę . Utrata 
wiary spowodowana jest między innymi „let-
nią” i bezrefleksyjną religijnością rodziców, 
jak też karygodnym zachowaniem szkol-
nych katechetów . Do tego dochodzą pertur-
bacje natury erotycznej, związanej z dojrze-
waniem płciowym, a także odkrywaniem 
homoerotycznych skłonności . Jednocześnie 
jest on niechętny materializmowi, co wyni-
ka ze styczności z propagandą komunistycz-
ną, jak też niechęci do nauk ścisłych . Pro-
kopiuk wówczas interesuje się literaturą oraz 
marzy o byciu poetą, a co za tym idzie pisze 
wiersze . Jego młodzieńcze niepokoje objawia-
ją się w poczuciu obcości wobec świata . Jego 
zaś ulubionymi lekturami są nacechowane 
symbolizmem dzieła okresu Młodej Polski, 
a także prace podejmujące problematykę fi-
lozoficzną i religioznawczą . W ten sposób 
zaczyna się jego zainteresowanie orientalny-
mi religiami wyzwolenia oraz teozofią, czy-
li synkretycznym światopoglądem Heleny 
Bławatskiej, zakładającym możliwość uzy-
skania bezpośredniego kontaktu człowieka 
ze światem duchowym2 . Według niej, teo-
zofia wskazuje na najwyższą wiedzę, mają-
cą swoje korzenie na wschodzie, stanowiąc 
wspólne jądro wszystkich religii . Bławatska, 
w przeciwieństwie do wcześniejszych teozo-
fów, zdecydowanie odcina się od chrześcijań-
stwa, co tłumaczy, dlaczego jej narracja od-
wołuje się do pojęć charakterystycznych dla 
myśli hinduskiej, takich jak karma oraz re-
inkarnacja, wprowadzając je trwale do języka 
nowej duchowości3 . 

2 J . Prokopiuk, Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka, 
Katowice 2004, s . 34–36 . 

3 I . Trzcińska, Teozofia, online: <http://www.

Przełomowym momentem w życiu Pro-
kopiuka jest wyjazd na studia do Warsza-
wy . Początkowo jest on studentem orienta-
listyki, a później filozofii i anglistyki . Kie-
runków tych jednak nie kończy, z powodu 
pobytu w więzieniu za udział w domnie-
manym spisku przeciwko władzy ludowej . 
O wiele ważniejsze znaczenie dla jego edu-
kacji ma znajomość z Walterem, który wpro-
wadza go w tajniki antropozofii . Nie jest 
to jednak łatwe, z racji krnąbrnego usposo-
bienia ucznia, a także wspomniane kłopoty 
z prawem (czy może raczej bezprawiem cza-
sów stalinowskich) . Prokopiuk przekonany 
o niemożności sprostania wymaganiom sta-
wianym przez antropozofię, przeżywa zała-
manie nerwowe . Wówczas zaczyna intere-
sować się psychologią Jungowską . Równo-
legle rozpoczyna swoją pracę translatorską . 
Najpierw tłumaczy poezję, z czasem kieru-
jąc swoją uwagę w stronę dzieł o charakte-
rze filozoficznym i religioznawczym . Bo-
dajże najbardziej pełną listę autorów tłuma-
czonych przez Prokopiuka podaje w 2010 
roku Stefan Baranowski . Najważniejszy-
mi postaciami na tej liście, wskazującymi 
na inspiracje w rozwoju światopoglądowym 
polskiego gnostyka, w moim mniemaniu, 
są: Steiner, Jung, Johann Wilhelm Goethe, 
Friedrich Schiller, Novalis, Erich Fromm, 
James Hillman, Gerhard Wehr oraz być 
może najbardziej zasługujący na pierwszeń-
stwo Mistrz Eckhart4 . 

tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/687>; [dostęp: 
21 .01 .2020] .

4 S . Baranowski, Dzieło przekładowe Jerzego Prokopiuka, 
w: Mel vitae = miód życia. 75-lecie Jerzego Prokopiuka, 
red . J . Prokopiuk, Z . Rosińska, Akasha, Kraków 2010, 
s . 289–290 . 

http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/687
http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/687
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3. Fascynacja antropozofią 

Antropozofia jest kluczem do zrozumienia 
światopoglądu Prokopiuka . Antropozofia ro-
zumiana jest na trzy sposoby . Po pierwsze, 
traktowana jest ona jako ścieżka inicjacyjna, 
pozwalająca na prowadzenie tak zwanych ba-
dań duchowych . Po drugie, rozumiana jest 
ona jako światopogląd wynikający z owych 
badań duchowych . Po trzecie, ujmowana jest 
ona jako projekt cywilizacji alternatywnej re-
alizowany w różnych obszarach życia, zwłasz-
cza w edukacji, poprzez działalność Szkół Wal-
fdorskich5 . Według antropozofii istotą rzeczy-
wistości jest duch, której świat materialny jest 
zaledwie odblaskiem . Centralnym wydarze-
niem w historii świata jest życie, śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa, umożliwiające po-
nowne nasycenie rzeczywistości materialnej 
duchem . Rozpoznanie rzeczywistości ducho-
wej domaga się od człowieka przekształcania 
jego możliwości kognitywnych, afektywnych 
oraz wolicjonalnych w ramach ezoteryki, skła-
dającej się z gnozy, mistyki oraz magii . Myśle-
nie przekształca gnoza . Mistyka przekształca 
uczucia . Magia przekształca wolę6 .

Antropozofia również kładzie nacisk 
na kwestie etyczne, napominając, że jedne-
mu krokowi na drodze poznania duchowego, 
winny towarzyszyć trzy kroki na ścieżce roz-
woju moralnego . Szczytem tego rozwoju jest 
etyka wolności i miłości, kiedy powodowani 
wewnętrznymi pobudkami, decydujemy się 
na działanie o charakterze altruistycznym, 
do którego zobowiązywał Chrystus . Stąd też 
mocna obecność symboliki chrześcijańskiej 
w pismach Steinera, a co za tym idzie posta-
ci Chrystusa jako wzoru do naśladowania . 

5 J . Prokopiuk, Szkice antropozoficzne, Białystok 2003, 
s . 10–11 . 

6 Tenże, Manifest wolności, Białystok 2014, s . 197 .

Chrystus, według antropozofii, zdaje się kro-
czyć drogą środka, dążąc do uduchowienia 
rzeczywistości materialnej i „przeanielenia” 
człowieka . Droga ta nie jest zatem ucieczką 
w duchowość, ani tym bardziej jej negacją 
i sprowadzeniem ujęcia rzeczywistości jedynie 
do wymiaru materialnego7 . Prokopiuk, mó-
wiąc o sobie jako antropozofie, podkreśla, że 
jest ona dla niego metodą poznania rzeczywi-
stości duchowej oraz światopoglądem inspiru-
jącym go do własnych przemyśleń8 . 

4. Propagator New Age 

Prokopiuk spośród trzech integralnych ele-
mentów ezoteryki najwięcej miejsca poświę-
ca gnozie . Definiuje on gnozę jako poznanie 
o charakterze transracjonalnym, objawiające 
się w postaci „doświadczenia wewnętrzne-
go” (przeciwstawionego wierze), stanowią-
cego wynik: albo spontanicznego wglądu, 
albo metodycznego treningu . Tak rozumiana 
gnoza jest podstawą wszelakich wyznań reli-
gijnych, a gnostycyzm jest tylko jedną z jego 
postaci . Prokopiuk wyróżnia trzy główne 
odmiany gnozy . Po pierwsze, gnozę eskapi-
styczną dążącą do ucieczki ze świata mate-
rii i uwolnienie się od ciała, zaliczał do niej 
antyczny gnostycyzm oraz orientalne religie 
wyzwolenia . Po drugie, gnozę transforma-
cyjną dążącą do przekształcenia człowieka 
oraz świata, w skład jej wchodzi antropozofia 
i psychologia Junga . Po trzecie, gnozę lateral-
ną, zakładającą istnienie i możliwość tworze-
nia światów alternatywnych . Być może naj-
bardziej ambitnym przedsięwzięciem Proko-
piuka jest próba stworzenia własnego świata 
alternatywnego, jakim jest Atlan9 . 

7 Tenże, Szkice…, dz . cyt ., s . 97 . 
8 Tenże, Rozdroża…, dz . cyt ., s . 130 .
9 Tamże, s . 145 . 
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Teksty Prokopiuka na temat różnych 
form ezoteryki i gnozy traktują również 
o tak zwanym paradygmacie wyobraźni, 
za pomocą którego polski gnostyk wskazu-
je na tendencje w dwudziestowiecznej na-
uce, uwzględniające czynnik imaginatywny, 
zbliżając się tym samym do świata ezoteryki, 
co szczególnie widoczne jest w psychologii 
oraz fizyce kwantowej . Szczególne znacze-
nie w tym względzie posiada dla niego psy-
chologia Jungowska oraz nurty z nią koja-
rzone, takie jak psychoanaliza, psychologia 
humanistyczna oraz psychologia transper-
sonalna . Paradygmat wyobraźni ma stano-
wić dla niego zalążek szerszych przemian 
cywilizacyjnych, prowadzących do powsta-
nia Nowej Ery . Prokopiuk jest bowiem prze-
konany o kryzysie współczesnej cywilizacji 
naukowo-technicznej, a także o jej różnych 
formach regresji do dawnych praktyk religij-
nych . Jego zdaniem remedium na kryzys jest 
synteza religii i wiary, której wzorem wyda-
je się być antropozofia, dążącą do przezwy-
ciężenia jednostronności materialistycznego 
przyrodoznawstwa oraz tradycyjnej mistyki . 

5. Lucyferyczne pokusy 

Z czasem jednak do optymistycznych po-
glądów Prokopiuka zdają się wkradać wąt-
pliwości . Noszą one znamiona tak zwanych 
lucyferycznych pokus . Lucyfer w antropo-
zoficznej demonozofii nie jest jedynie repre-
zentacją zła, lecz jego specyficznej odmiany, 
jaką jest iluzja . Stąd Lucyfer jest pojmowany 
przez antropozofów jako patron wszelkich 
tendencji eskapistycznych w życiu, zarazem 
tych wzniosłych, kojarzonych ze sztuką oraz 
religią (zwłaszcza mistycyzmem), lecz także 
tych mniej wzniosłych, związanych z róż-
nymi formami odurzania się . Prokopiuk, 

mówiąc o lucyferycznych pokusach w swo-
im życiu, zwraca uwagę na niemożność po-
godzenia się z prowadzeniem życia na wzór 
Chrystusa, a także towarzyszącym mu od 
młodego wieku poczuciu obcości w świecie . 
Stanowią one niejako powrót do manichej-
skich wątpliwości, kwestionujących ustale-
nia steinerowskiej teodycei oraz nie zawsze 
łatwych rozmów z Walterem, dotyczących 
istnienia zła w świecie . Skoro bowiem zło 
domaga się transformacji w dobro, to dlacze-
go tyle jest na świecie zła, którego nie sposób 
przemienić (przynajmniej w tym życiu)10 . 

Wątpliwości Prokopiuka sprawiają, że 
z czasem coraz mniej w swoich pismach po-
święca uwagi Nowej Erze . Za to coraz czę-
ściej podsumowuje swoje dotychczasowe 
osiągnięcia pisarskie oraz dokonywane wy-
bory, starając się przekonać czytelników 
do swojego oryginalnego światopoglądu, 
zwanego teoantropecentryzmem oraz spiry-
tualnym holizmem11 . Według niego istotą 
rzeczywistości jest duch utożsamiony z Bó-
stwem wielu światów . Świat, w którym ży-
jemy jest tworem demiurga, którego można 
utożsamić z Bogiem religii monoteistycz-
nych . Relacją pomiędzy Bóstwem a człowie-
kiem jest wolność, której najwyższą formą 
jest kreatywność zdolna generować inne rze-
czywistości, takie jak Atlan . Dlatego celem 
rozwoju człowieka jest w dużej mierze roz-
wój twórczej wyobraźni, potwierdzający nie-
jako założenia gnozy lateralnej . Do kształ-
towania wolności potrzebna jest ezoteryka 
przekształcająca, w kierunku rzeczywistości 
duchowej, pole ludzkich działań, obejmujące 
sferę myśli, uczuć oraz woli . Innymi słowa-
mi, pomimo miłości Bóstwa do świata i par-
tycypacji w jego twórczych możliwościach, 
10 Tamże, s . 132 .
11 Tamże, s . 148 . 
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pozostaje otwartym pytanie, czy wszyscy lu-
dzie chcą żyć w takim świecie . 

6. Antropozoficzny heretyk 
czy heretycki antropozof? 

Jednym z ulubionych określeń Prokopiuka 
jest heretyk12 . Biorąc pod uwagę wpływ, jaki 
na jego myślenie i sposób życia wpłynęła an-
tropozofia, warto zastanowić się, czy jest on 
w większym stopniu antropozoficznym he-
retykiem, czy też heretyckim antropozofem? 
Mówiąc o Prokopiuku jako antropozoficz-
nym heretyku, bierze się w dużym stopniu 
pod uwagę jego sposób bycia, czy wręcz ce-
chy osobowości . Dążenie bowiem do własnej, 
oryginalnej, heretyckiej drogi sprawia, że pol-
ski gnostyk nie do końca odnajduje się w śro-
dowisku rodzimych antropozofów czy jun-
gistów . Dla niego kontakt z dziełami Steine-
ra oraz Junga stanowi raczej zachętę do wła-
snych poszukiwań i rozważań, stanowiących 
materiał do tworzenia własnego światopoglą-
du . Ów światopogląd można traktować jako 
wyraz osobowości jego autora, obejmujący 
również projekt świata alternatywnego, jakim 
jest Atlan . Świat ten przywołuje ustalenia an-
tropozoficznych badań duchowych, zdradza-
jąc tym samym zainteresowania jego twórcy . 

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę stwier-
dzenie, że Prokopiuk jest heretyckim an-
tropozofem, to wówczas powstaje pytanie 
o relację pomiędzy ontologią a antropozofią . 
Z filozoficznego punktu widzenia, antropo-
zofia może się jawić jako jedna z wielu wer-
sji spirytualizmu, domagająca się od pozna-
jącego podmiotu nie tylko sprawności inte-
lektualnej . Uprawianie antropozofii wiąże 
się z określoną postawą moralną, wskazującą 
12 Tenże, Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka, Białystok 

2004, s . 8 . 

na charakterystyczny dla wiedzy duchowej 
warunek przemiany podmiotu poznania . 
Postulat transracjanolizmu siłą rzeczy budzi 
sceptycyzm wśród tych, którzy poprzestają 
na samym racjonalizmie . Nie znaczy to jed-
nak, że istnieje możliwość innego spojrzenia 
na relację pomiędzy filozofią a ezoteryką . Tą 
możliwością jest spojrzenie na filozofię od 
strony ezoteryki, o czym świadczą liczne pi-
sma Prokopiuka . Autora nie tylko godnego 
uwagi ze względu na erudycję i specyficz-
ne poczucie humoru, lecz także ze względu 
na próbę nadania ezoterycznemu światopo-
glądowi większej intersubiektywności jako 
alternatywy światopoglądowej dla wiary re-
ligijnej oraz tych, którzy zdają się wierzyć je-
dynie w moc ludzkiego rozumu . 
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Paradygmat wyobraźni, „Literatura na Świe-
cie” 1982, marzec–kwiecień, nr 3–4(128–
129), s . 4–13 .

Rolnictwo stare i nowe, „Zorza” 1982, 
24 października, nr 29(1327), s . 18–19 .

Rolnictwo przyszłości, „Zorza” 1982, 7 listo-
pada, nr 31(1327), s . 19 .

Ziemia Świetlista, czyli o rolnictwie biologicz-
no-dynamicznym, „Zorza” 1982, 21 listo-
pada, nr 33(1329), s . 14–15 .

UFO, czyli jawna tajemnica (przedmowa), 
w: C . G . Jung,  Nowoczesny mit. O rze-
czach widywanych na niebie, tłum . J . Pro-
kopiuk, WL, Kraków 1982, s . 5–44 .

W harmonii z przyrodą (rozmowa Alicji 
Niedźwieckiej z J . Prokopiukiem), „No-
winy Jeleniogórskie” 1982, 29 grudnia, 
nr 48(1258), s . 4–5 .

Rok 1983

Łączenie Nieba z Ziemią (rozmowa Ewy No-
wakowskiej z J . Prokopiukiem), „Polity-
ka” 1983, 8 stycznia, nr 2(1340), s . 11 .
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Wyganianie Diabła Belzebubem, „Przegląd Ty-
godniowy” 1983, 8 kwietnia, nr 19(58), s . 12 .

Kuncewicz, czyli podwójna pokusa antyku, 
„Przegląd Tygodniowy” 1983, 8 maja, 
nr 19(58), s . 14–15 .

Chłopiec wśród potworów, czyli film gnostyc-
ki, „Film” 1983, 12 czerwca, nr 24(1771), 
s . 14–15 .

Mandala życia, czyli o nauce XXI wieku (przed-
mowa), w: R . Prinke i L . Weres, Mandala 
życia, KAW, Poznań 1983, s . 7–15 .

Od filozofii do antropozofii, „Studia Filozo-
ficzne” 1983, maj–czerwiec, nr 5–6(210–
211), s . 127–142 .

Jung jako metahumanista, „Człowiek i Świa-
topogląd” 1983, październik, nr 10, 
s . 147–154 .

Przemieniać siebie, innych i Ziemię… (roz-
mowa Zbigniewa Bieżańskiego z J . Pro-
kopiukiem), „Mandragora” 1983, paź-
dziernik, nr 2, s . 59–65 .

Rok 1984

Metoda aktywnej imaginacji C. G. Junga, 
„Polska Sztuka Ludowa” 1984, styczeń–
luty, nr 1–2, s . 3–7 .

Novalis, czyli ziarno przyszłości (przedmo-
wa), w: Novalis,  Uczniowie z Sais…, 
tłum . J . Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 
1984, s . 5–47 .

Rolnictwo biodynamiczne, „3-e Oko” 1984, 
styczeń, nr 1, s . 19–21 .

Rolnictwo biodynamiczne, „3-e Oko” 1984, 
luty, nr 2, s . 17–21 .

Rolnictwo biodynamiczne, „3-e Oko” 1984, 
kwiecień, nr 4, s . 27–29 .

Rolnictwo biodynamiczne, „3-e Oko” 1984, 
maj, nr 5, s . 29–31 .

Antropozofia Rudolfa Steinera jako meto-
da poznania świata duchowego, w: Drogi 

rozwoju wewnętrznego, zebrał T . Doktór, 
Warszawa 1984, s . 1–23 .

Antroposophie in Polen (Interview mit Ray-
mond Zoller und Jerzy Prokopiuk), „Info 
3” 1984, April, Nr 4, s . 11–13 .

Szkoła bez dwój (rozmowa Katarzyny Żaczkie-
wicz z J . Prokopiukiem), „Sztandar Młodych” 
1984, 23 listopada, nr 235 (10446), s . 3 .

Ułan, czyli romans z mężatką (rozmowa Anny 
Baczewskiej z J . Prokopiukiem), „Razem” 
1984, 25 grudnia, nr 52(415), s . 28–29 .

Rok 1985

Frithjof Capra w walce o nowy paradygmat, 
„Człowiek i Światopogląd” 1985, styczeń, 
nr 1, s . 114–119 .

Szkoła bez lęku (rozmowa Kazimierza Olej-
nika z J . Prokopiukiem), „Walka Mło-
dych” 1985, 27 stycznia, nr 4(1706), s . 11 .

Robert Walter – nauczyciel, doradca, uczony, 
„3-e Oko” 1985, luty, nr 2, s . 6–8 .

W odpowiedzi starowiercy, „Człowiek i Świa-
topogląd” 1985, marzec, nr 3, s . 133–136 .

„Samuel Zborowski” – sztuka heretycka, w: Pro-
gram sztuki Juliusza Słowackiego „Samuel 
Zborowski”, Teatr im . Cypriana K . Norwi-
da, Jelenia Góra, marzec 1985, s . 6 .

Tajemnice dziecka, „3-e Oko” 1985, maj, nr 5, 
s . 4–14 .

Szkoła człowieczeństwa (rozmowa Alicji 
Niedźwieckiej z J . Prokopiukiem), „Spra-
wy i Ludzie”1985, 5 maja, nr 18(162), s . 7 .

Proces Templariuszy, „Fikcje i Fakty” 1985, 
maj, s . 68–75 .

Proces Templariuszy, „Fikcje i Fakty” 1985, 
czerwiec, s . 40–44 .

Proces Templariuszy, „Fikcje i Fakty” 1985, 
lipiec, s . 26–34 .

Proces Templariuszy, „Fikcje i Fakty” 1985, 
sierpień, s . 67–74 .
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Rok 1986

Antropozofia Rudolfa Steinera jako metoda 
poznania świata duchowego, „Pismo Li-
teracko-Artystyczne” 1986, luty, nr 2, 
s . 127–144 .

Cień demona w nas (rozmowa K . Żaczkie-
wicz z J . Prokopiukiem), „Sztandar Mło-
dych”1986, 31 marca, nr 62(10781), s . 6 .

Paradygmat wyobraźni, „3-e Oko” 1986, 
marzec, nr 3, s . 1–6 .

Prostota jako zasada życia, „Mandragora” 
1986, nr 1/5, s . 120–128 .

Interview mit Jerzy Prokopiuk  (Raymond 
Zoller), „Dreigliederung des sozialen Or-
ganismus”, 1986, nr 38–59, s . 62–67 .

Antropozofia jako most między starym a no-
wym poznaniem, „Pismo Literacko-Arty-
styczne” 1986, czerwiec–lipiec, nr 6–7, 
s . 211–225 .

Między śmiercią a narodzinami (przedmo-
wa), w: Koło życia i śmierci. Wybór tekstów 
na temat śmierci, odradzania się i umierania, 
red ., oprac . i wstęp Philip Kapleau, współ-
praca Simon Peterson, tłum . Z . Miłuński, 
„Pusty Obłok”, Warszawa 1986, s . 9–13 .

Outsidera wspomnienie z początków „Współ-
czesności”, „Poezja” 1986, grudzień, nr 12, 
s . 72–75 .

Rok 1987

Zabawa w Mesjasza (rozmowa K . Żaczkie-
wicz z J . Prokopiukiem), „Sztandar Mło-
dych” 1987, 9 stycznia, nr 6(10976), s . 6 .

Gnostycyzm – religia wyzwolenia, „Fikcje 
i Fakty” 1987, marzec, s . 50–53 .

Manicheizm – religia Światłości, „Fikcje 
i Fakty” 1987, czerwiec, s . 48–52 .

Przynoszący ratunek (przedmowa), w: 
A . Bancroft, Współcześni mistycy i mędrcy, 

tłum . M . Kuźniak, „Pusty Obłok”, War-
szawa 1987, s . 5–8 .

Gnoza, gnostycyzm i manicheizm. Apolo-
gia pro domo sua, „Literatura na Świecie” 
1987, grudzień, nr 12(197), s . 3–11 .

Mit manichejski, „Literatura na Świecie” 
1987, grudzień, nr 12(197), s . 91–99 .

Rok 1988

„Misja” i parę przeklętych problemów, „Pismo 
Literacko-Artystyczne” 1988, luty, nr 2, 
s . 153–164 .

Zniszczenie mądrych niewiast, „Mój Świat” 
1988, kwiecień, nr 4, s . 20–21 .

Eckhart – mistrz życia (przedmowa), w: 
Mistrz Eckhart, Kazania i traktaty, tłum . 
J . Prokopiuk, PAX, Warszawa 1988, 
s . 5–48 .

C. G. Jung i jego światopogląd, „Miesięcz-
nik Literacki” 1988, lipiec, nr 7 (261), 
s . 109–112 .

Wolę szaleństwo od ślepoty (rozmowa Bole-
sława Roka z J . Prokopiukiem), „Wiedza 
i Życie” 1988, październik, nr 10 (646), 
s . 10–16 .

Hermetyzm – gnoza egipsko-hellenistyczna, 
„Fikcja i Fakty” 1988, wrzesień, s . 30–32 .

Theosophie, Antroposophie Und die Russen, w: 
Victor B . Fedjuschin, Russlands Sehnsucht 
nach Spiritualität, Bücherschau: „Flens-
burger Hefte” Winter 1988, H . 23: En-
gel, s . 173–175 .

Rok 1989

Cień demona nad Niemcami, cień demo-
na nad światem, „Pismo Literacko-Arty-
styczne” 1989, nr 2, s . 123–130 .

Renesans pogaństwa?, „Poezja” 1988, nr 12, 
s . 3–14 .
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Diabeł, seks i śmierć. Gnostyckie fascynacje 
Lawrence’a Durrella, „Literatura na Świe-
cie” 1989, nr 4 (213), s . 282–302 .

Tylko wielcy ludzie tworzyli herezję (roz-
mowa Bożeny Helbrecht, księdza Win-
centego Myszora i Jerzego Prokopiuka), 
„Literatura na Świecie” 1989, nr 4(213), 
s . 333–337 .

Bibliographische Notizen zur Rezeption des 
deutsche philosophischen und anthroposo-
phischen Gedankes in Polen 1982 bis 1987, 
[w:]  Initiativen kultureller Zusammenar-
beit Bundesrepublik Deutschland – Volks-
republik Polen 1982–1988, Hrsg . von Al-
brecht Lempp, Deutsches Polen Institut, 
Darmstadt 1989, s . 131–151 .

C. G. Junga „lapis philosophorum”: dyptych 
filozoficzno-alchemiczny (przedmowa), w: 
C . G . Jung, Rebis, czyli kamień filozofów, 
PWN, Warszawa 1989, s . VII–LXI .

Sens życia w psychologii głębi. Freud 
a Jung, „Oświata i Wychowanie” 1989, 
nr 40(728), s . 27–29 .

Rok 1990

Conversation with the Polish Anthroposo-
phist: Jerzy Prokopiuk, written by Isabella 
Zaremba-Szydłowska, „Camphill Corre-
spondence”, May–June 1990, s . 3–5 .

O Aniele Ślązaku słów kilka (przedmowa), w: 
Anioł Ślązak, Cherubowy wędrowiec, Wydaw-
nictwo Miniatura, Kraków 1990, s . 4–10 .

New Age Movement. Podstawowe kategorie 
pojęciowe, „I” 1990, nr 3, s . 42–44 .

Rok 1991

Podróż wśród gwiezdnych symboli (przedmo-
wa), w: L . Weresa, Homo-Zodiacus, Cinpo 
International, Poznań 1991, s . 5–17 .

Seks, magia, miłość, tantra..., (rozmowa 
Bartłomieja Zborski z J . Prokopiukiem), 
„Pan” 1991, nr 5(42), s . 21 i 24–25 .

Die polnische Kultur und die Anthroposophie, 
„Wege zur Erarbeitung der Anthroposo-
phie” 1991, nr 3, s . 18– 26 .

Pedagogika. Rudolfa Steinera, „Edukacja 
i Dialog” 1991, marzec–kwiecień, nr 3/4 
(26/27), s . 34–38 .

Spirala ognia i krwi, miłości i śmierci, czy1i 
czerwienie Tomasza Stando. Fragment lis-
tu, (Helix of Fire and Blood, of Love and 
Death, or the Rednesses of Tomasz Stando), 
komentarz w:  Tomasz Stando: Obrazy, 
Warszawa 1991, s . 3 i 4 .

J . Prokopiuk, W . Dudzik, K . Renik, W . Paw-
luczuk, O teatrze (zapis rozmowy), „Polska 
Sztuka Ludowa” 1991, marzec–kwiecień, 
nr 3–4, s . 11–12 .

„Hymn o Perle” w świetle gnozy, „Masada” 
1991, jesień, s . 118–135 .

Po trzykroć romantyczny „Mistrz”  (rozma-
wiali Jerzy Prokopiuk i Krzysztof Sier-
żęga), „Czary” 1991, listopad, nr 6, 
s . 12–13 .

Hermanna Hessego spirala życia, w: H . Hes-
se,  Podróż na Wschód, tłum . J . Proko-
piuk, Wydawnictwo Wodnika, Warsza-
wa 1991, s . 73–103 .

Światy alternatywne, „Nowa Fantastyka” 
grudzień 1991, nr 12(111), s . 70–72 .

Anioł Ślązak – mistyk barokowy (posłowie), 
w: Anioł Ślązak,  Cherubowy wędrowiec, 
Wydawnictwo „Myśl”, Warszawa 1991, 
s . 141–147 .

Jung u początku swej drogi (przedmowa), w: 
C . G . Jung, O psychologii i patologii tzw. 
zjawisk tajemnych, tłum . E . Sadowska, 
„Sen”, Warszawa 1991, s . 5–15 .
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Rok 1992 

Światy alternatywne, „Nowa Fantastyka” 
1992, styczeń, nr 1(112), s . 71–73 . 

Światy alternatywne, „Nowa Fantastyka” 
1992, luty, nr 2(113), s . 71–73 .

Wybrałem herezję (rozmowa Katarzyny Bie-
las z Jerzym Prokopiukiem), „Gazeta Wy-
borcza” 1992, 3 stycznia, nr 2(774), s . 17 .

Mówią o „Życiu” (rozmowa Jerzego Cie-
chanowicza z Jerzym Prokopiukiem, re-
daktorem naczelnym miesięcznika „Gno-
sis”), „Życie Warszawy” 1992, 6 stycznia, 
nr 4(14149), s . 9 .

Christengemeinschaft (Społeczność Chrześci-
jan), czyli odnowa chrześcijaństwa, „Gno-
sis” 1992, styczeń, nr 2, s . 37–42 .

Christengemeinschaft (Społeczność Chrześci-
jan), czyli odnowa chrześcijaństwa, „Gno-
sis” 1992, sierpień, nr 5, s . 33–38 .

Pedagogika Rudolfa Steinera, w: Wychowanie bez 
lęku. Pedagogika steinerowska, red . J . Proko-
piuk, STO, KOS, Warszawa 1992, s . 3–11 .

Glosa do Zmiany kodu, „Polityka” 1992, 29 
lutego, nr 9 (1817), s . 18 .

Demony są wśród nas, „Kino” 1992, nr 5, s . 9 .
Istota i pochodzenie zła. Perspektywa antropo-

zofii Rudolfa Steinera, „Albo-Albo” 1992, 
nr 2, s . 103–114 .

Wioska Montaillou, czyli heretycy i górale, w: 
Programie sztuki Adama Kwaśnego „Ka-
tarzy”, Bücklein Consort, Kraków 1992, 
s . 6–15 .

We współpracy z R . Makowskim, Zakon 
Rycerzy Świątyni, „Twój Horoskop” paź-
dziernik 1992, nr 6, s . 106–114 .

Zło i grzech w gnozie manichejskiej, w: Bóg, 
Szatan, grzech, t . II: Dzieje grzechu. Ob-
szary grzechu, praca zbiorowa pod red . 
J . Kurczewskiego i W . Pawlika, Nomos, 
Kraków 1992, s . 115–129 .

Przed wyborem (rozmowa Rafała Sierchuła 
z J . Prokopiukiem), „Ten Świat” 1992, 
nr 5/6 (12/13), s . 4–5 .

Czas Wodnika (O gnozie, herezjach i an-
tropozofii z J . Prokopiukiem rozmawiają 
Marek Klecel i Zdzisław Skrok), „Nowe 
Książki” 1992, listopad, nr 11, s . 1–4 .

Armata Pachelbela, czyli dna i szczyty litera-
tury okultystycznej, „Nowe Książki” 1992, 
listopad, nr 11, s . 12–15 .

Szatan ma prawo do rzodkieweczek, „Szkice” 
1992, nr 3, s . 57 .

Noc z Grotowskim, „Notatnik Teatralny” 
1992, nr 4, s . 119–120 .

Gustaw Meyrink – „Szatan z Pragi” (i jego 
Golem) (posłowie), w: G . Meyrink,  Go-
lem, Wydawnictwo „Alfa”, Warszawa 
1992, s . 293–327 .

„L(o)KI: tajemniczy tekst runiczny z Bibliote-
ki Zamku w Pszczynie. Komunikat wstęp-
ny, w:  Materiały, Muzeum Wnętrz Za-
bytkowych w Pszczynie, VII, Pszczyna 
1992, s . 245–247 .

Rok 1993

Steinerowska demonozofia, w: Ś . F . Nowic-
ki,  Astrologia Gruppy, b . w ., Warszawa 
1993, s . 17–27 .

New Age Movement. Podstawowe kategorie 
pojęciowe, w: Encyklopedia „Kto jest Kto?” 
Polska 1992–93, New Age Studio, War-
szawa 1993, s . 279–284 .

Pełne nadziei ukrzyżowanie Pawła Kwieka, 
w: Transgresje II, Wrocław 1993, s . 27–28

The hopeful crucifixion of Paweł Kwiek, 
in:  Transgressions II, Wrocław 1993, 
s . 29–30 . 

Tajemnica wampira, „Kino” 1993, nr 2–3, 
s . 18–19 .
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Gnoza i rock (Impresje analityczne w for-
mie listu do Sławka Gołaszewskiego), „I”, 
nr 6, s . 2–6 .

Jaką kuszącą moc ma sama myśl o zmia-
nie? (Forum „Pani”: Lidia Nowicka, Jerzy 
Prokopiuk, Jan Suliga, Barbara Teodor-
czyk), „Pani” 1993, kwiecień, nr 4(31), 
s . 13–14 .

Antropozofia Rudolfa Steinera jako alterna-
tywa kulturowo-cywilizacyjna, w:  Eko-
rozwój 2020, Biblioteka „Zielonych Bry-
gad”, nr l, 1993, s . 7–8 .

Nauka i potrzeba jej przemiany, w: Ekoroz-
wój 2020, Biblioteka „Zielonych Bry-
gad”, nr l, 1993, s . 31–33 .

Pedagogika Rudolfa Steinera, w: Szkoły dialo-
gu . Wybór artykułów z miesięcznika „Edu-
kacja i dialog” z lat 1990–1992: książka 
dla nauczycieli i rodziców, wyboru doko-
nali A . Paciorek, J . Radziewicz, St . Więc-
kowski, Społeczne Towarzystwo Oświa-
towe, Warszawa 1993, s . 67–71 .

Gnoza, gnostycyzm, neognostycyzm, w: Staro-
żytna mądrość a nauka współczesna, red . 
J . Sieradzan, Wydawnictwo Miniatura, 
Kraków 1993, s . 18–36 .

Człowiek jako symbol w myśli Rudolfa Steine-
ra i C. G. Junga, w: Uniwersalne warto-
ści etyczne w różnych kulturach, materiały 
V Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, 
Kraków 7–8 czerwca 1993, red . B . Szy-
mańska i J . Pawlicki, Kraków 1993, 
s . 97–102 .

Utopia i tragedia Hermanna Hessego: Gra 
szklanych paciorków (posłowie), w: 
H . Hesse, Gra szklanych paciorków, Wy-
dawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993, 
s . 749–755 .

Karol Gustaw Jung i pewien przypadek au-
topsychoterapii, „Albo-Albo” 1993, nr 2, 
s . 7–20 .

Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit (Filo-
zofia wolności), w: Przewodnik po literatu-
rze filozoficznej XX wieku, red . B . Skarga, 
t . 1, PWN, Warszawa 1993, s . 409–413 .

Rok 1994

Dywanik wyciągnięty spod nóg (rozmowa 
Romana Warszewskiego z J . Prokopiu-
kiem), „Dziennik Bałtycki” 1994, nr 88 
(15034), s . 5 .

Wypowiedź w ankiecie  Szatan dzisiaj, 
w: „Fronda” 1994, wiosna–lato, nr 1, 
s . 78–80 .

Elementale – duszki natury, „Nieznany 
Świat” 1994, nr 1 (37), s . 10–12 .

Wino, bogowie i krew, w: Program sztuki Eu-
rypidesa „Bachantki”, scenariusz i reżyseria 
M . Orski, Warszawa, styczeń 1994, s . 1 .

Eros i Tanatos Ottona Weiningera (posłowie), 
w: O . Weininger, Płeć i charakter, Sagit-
tarius, Warszawa 1994, s . 294–302 .

Mit Raju, „Konteksty” 1994, nr 3–4, s . 4–7 .

Rok 1995

„Potwór” Frankensteina: stworzenie, któ-
re cierpi i wzywa do odrodzenia, „Kino” 
1995, kwiecień, nr 334, s . 12–14 .

(wraz z A . Kasią), Św. Augustyn a maniche-
izm, w: Nurty chrześcijaństwa. Materiały 
z wykładów, red . M . Dobkowski i Sł . Ko-
sieliński, Wydawnictwo Naukowe „Sem-
per”, Warszawa 1995, s . 32–44 .

Przedmowa, w: C . G . Jung, Odpowiedź Hio-
bowi, tłum . J . Prokopiuk, Ethos, Warsza-
wa 1995, s . 5–17 . 

Posłowie, w: C . G . Jung, Odpowiedź Hiobo-
wi, tłum . J . Prokipiuk, Ethos, Warszawa 
1995, s . 202–206 .
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(wraz z W . Eichelbergerem i A . Mencwe-
lem),  Nie myl palca z księżycem . Rozmo-
wa o książkach Josepha Campbella, „Ex Li-
bris” 1995, kwiecień, nr 73, s . 16–18 . 

(wraz ze Ś . Fl . Nowickim),  Steinerowska 
demonozofia, „Gnosis” 1995, maj, nr 7, 
s . 27–31 .

Christengemeinschaft (Społeczność Chrześci-
jan), czyli odnowa chrześcijaństwa, „Gno-
sis” 1995, maj, nr 7, s . 40–43 . 

Sekrety templariuszy, „Verte”, tygodnik kul-
turalny przy „Łódzkiej Gazecie Wybor-
czej” 1995, 2 czerwca, nr 56, s . 1 i 6 .

Jerzy Prokopiuk,  Magia, „Verte”, tygodnik 
kulturalny przy „Łódzkiej Gazecie Wy-
borczej” 1995, 13 lipca, s . 1, 4 i 5 .

Noszę w sobie siły, które dają mi moc… (roz-
mowa z J . Prokopiukiem), „Nie z tej zie-
mi” 1995, nr 9 (61), s . 27–29 .

Jezus Mag, „Verte”, tygodnik kultural-
ny przy „Łódzkiej Gazecie Wyborczej” 
1995, 31 sierpnia, s . 6 .

Główne kategorie pojęciowe New Ąge (Ruchu 
Nowej Ery), w: Oblicza nowej duchowości, 
red . M . Gołaszewska, Uniwersytet Jagiel-
loński, Kraków 1995, s . 37–47 .

Rok 1996

Byłem inkwizytorem (rozmowa z J . Proko-
piukiem), „Słowo Polskie” 1996, 8 lute-
go, s . 4 .

Ślepe uliczki strachu (rozmowa Agniesz-
ki Olędzkiej z J . Prokopiukiem), „We-
getariański Świat” 1996, luty, nr 13/14, 
s . 22–23 .

„Man as a Symbol in the Thought of Rudolf 
Steiner and C. G. Jung”, in:  Peculiar-
ity of Man as a Biocultural Species . Pro-
ceedings of the Symposium of the World 
Congress of Universalism (Warsaw, 

August 16–17, 1993), edit . A . Wierciń-
ska, Wydawnictwo Sorus, Poznań 1996, 
s . 121–126 .

Stwory, bestie i zwierzęta, w: Stwory, bestie 
i zwierzęta w sztuce nieprofesjonalnej (ka-
talog wystawy), Państwowe Muzeum Et-
nograficzne, Warszawa 1996, kwiecień–
wrzesień, s . 7–16 .

Na Ziemię zstąpienie: Awiessałoma Podwod-
nego siedmiostopniowa drabina subtelnych 
ciał człowieka, w: A . Podwodnyj,  Ciała 
subtelne, Studio Astropsychologii, Biały-
stok 1996, s . 7–23 .

Dzieje patologii wyobraźni, „Nowe Książki” 
1996, czerwiec, nr 6, s . 30–31 .

Rudolf Steiner (hasło), w: Pisarze niemieckoję-
zyczni XX wieku, red . M . Zybura, PWN, 
Warszawa–Wrocław 1996, s . 299–300 .

Światłość i barwy twarzy ludzkich, w:  Vel-
lis Passis. Portrety,  malarstwo Mariusza 
Kałdowskiego, Kraków, czerwiec 1996, 
s . 1–4 .

O głębszym znaczeniu klątwy, w: St . Gor-
don,  Księga klątw, Amber, Warszawa 
1996, s . 7 .

Świat według okultystów (rozmowa 
Gr .  Szczęśniak z J . Prokopiukiem), 
„Czwarty Wymiar” 1996, wrzesień, nr 9, 
s . 32–34 .

Marzenie o Raju i jego degrengolada, „Nowe 
Książki” 1996, wrzesień, nr 9, s . 54–55 .

Peregrynacje ezoteryczne: I .  Ezoteryka i ja, 
„Czwarty Wymiar” 1996, październik, 
nr 10, s . 43–44 .

Dwie twarze szamana,  „Nowe Książki” 
1996, październik, nr 10, s . 57–59 .

Peregrynacje ezoteryczne: II .  Czar ezoteryki, 
„Czwarty Wymiar” 1996, listopad, nr 11, 
s . 44–45 .

Śmierć – wróg i przyjaciel, „Nowe Książki” 
1996, grudzień, nr 12, s . 46–47 .
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Peregrynacje ezoteryczne:  III .  Historiozofia 
ezoteryki, „Czwarty Wymiar” 1996, gru-
dzień, nr 12, s . 50–51 .

Carl Gustav Jung: Psychologie und Alchemie 
(Psychologia i alchemia), w: Przewodnik 
po literaturze filozoficznej XX wieku, red . 
B . Skarga, t . 4, PWN, Warszawa 1996, 
s . 268–269 .

Antwort auf Hiob (Odpowiedź Hiobowi), 
w: Przewodnik po literaturze filozoficznej 
XX wieku, red . B . Skarga, t . 4, PWN, 
Warszawa 1996, s . 278–286 .

Rok 1997

Peregrynacje ezoteryczne: IV .  Historiozofii 
ezoteryki, zakończenie, czyli resztka „twar-
dej gęsi”, „Czwarty Wymiar” 1997, sty-
czeń, nr 1, s . 55 .

Wielkie katedry i jądra papieża, „Nowe 
Książki” 1997, styczeń, nr 1, s . 50–51 .

Peregrynacje ezoteryczne: V .  Motywacje ezo-
teryczne, „Czwarty Wymiar” 1997, luty, 
nr 2, s . 49 .

Fundament ludzkiej myśli, „Nowe Książki” 
1997, luty, nr 2, s . 47 .

Peregrynacje ezoteryczne: VI .  Opis „Peregri-
ny” jako nawy ezoteryki, „Czwarty Wy-
miar” 1997, marzec, nr 3, n . 31 .

Moje encyklopedie, „Nowe Książki” 1997, 
marzec, nr 3, s . 8–9 .

Po co nam buddyzm?, „Nowe Książki” 1997, 
marzec, nr 3, s . 34–35 .

Stos pod Montségur, „Życie Warszawy” 1997, 
15–16 marca, s . 8 .

Zdążyć przed apokalipsą, czyli jak uniknąć 
antropoentropii Marka Chlebusia (wstęp), 
w: M . Chlebuś,  News Deal, News Age, 
Warszawa 1997, s . 3–9 .

Życie i śmierć bogów, „Życie Warszawy” 
1997, 29–31 marca, „Niedziela”, s . 8 .

Peregrynacje ezoteryczne: VII . Człowiek w an-
tropozofii Rudolfa Steinera, I, „Czwarty 
Wymiar” 1997, kwiecień, nr 4, s . 27 .

Epidemie i ich tajemnice, „Nowe Książki” 
1997, kwiecień, nr 4, s . 15–17 .

Rudolf Steiner i jego filozofia wolności, w: My-
ślenie w czasach wieloznaczności, red . 
H .  Perkowska, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
1997, s . 167–176 .

Peregrynacje ezoteryczne: VIII .  Człowiek 
w antropozofii Rudolfa Steinera, II, 
„Czwarty Wymiar” 1997, maj, nr 5, s . 15 .

Gnoza Novalisa, w:  Między Oświeceniem 
i Romantyzmem, red . J . Z . Lichański, 
Wydawnictwo DiG, Warszawa 1997, 
s . 311–326 .

Hermes – patron ezoteryków, w:  Retrospek-
cje ezoteryczne. Znaki i echa nieznanego, 
red . F . Chodkiewicz, Z . Latała, A . Wal-
czewska-Górecka, Nowohuckie Centrum 
Kultury, Kraków 1997, s . 55–57 .

Peregrynacje ezoteryczne: IX . Człowiek w an-
tropozofii Rudolfa Steinera, III, „Czwarty 
Wymiar” czerwiec 1997, nr 6, s . 51 .

Gnoza, mistyka, magia, „Nowe Książki” 
1997, nr 6, s . 59–61 .

List do Redakcji miesięcznika „Nie z tej Zie-
mi”, „Nie z tej Ziemi” 1997, lipiec/sier-
pień, nr 7/9, s . 25 .

Peregrynacje ezoteryczne: X . Człowiek w an-
tropozofii Rudolfa Steinera, IV, „Czwarty 
Wymiar” 1997, lipiec, nr 7, s . 19 .

Peregrynacje ezoteryczne: XI . Człowiek w an-
tropozofii Rudolfa Steinera, V, „Czwarty 
Wymiar” 1997, sierpień, nr 8, s . 55 .

Heretyk – to brzmi dumnie, „Nowe Książki” 
1997, sierpień, nr 8, s . 49–50 .

Od tłumacza i konsultanta (wstęp), w: T . Crisp, 
 Nowy słownik snów, Amber, Warszawa 

1997, s . 7–8 .
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Peregrynacje ezoteryczne: XII . Człowiek w an-
tropozofii Rudolfa Steinera, VI, „Czwarty 
Wymiar” 1997, wrzesień, nr 9, s . 51 .

Niepokojące towarzystwo diabła…, „Nowe 
Książki” 1997, nr 9, s . 34–35 .

Czym jest w istocie New Age?, „Plus” 1997, 
sierpień, nr 8, s . 8–9 .

Wokół szekspirowskiej „Burzy”, W: Progra-
mie sztuki Williama Shakespeare’a „Bu-
rza”, Teatr Animacji w Poznaniu, premie-
ra 28 września 1997, s . 10 .

Tęsknota za średniowieczem, czyli ucieczka 
od wolności, „Nowe Książki” 1997, nr 10, 
s . 4–5 .

Gerardus van der Leeuw i jego fenomone-
nologia religii (przedmowa), w: G . van 
der Leeuw,  Fenomenologia religii, tłum . 
i wstęp J . Prokopiuk, KiW, Warszawa 
1997, s . 9–16 .

Peregrynacje ezoteryczne: XIII .  Człowiek 
w antropozofii Rudolfa Steinera, VII, 
„Czwarty Wymiar” 1997, październik, 
nr 10, s . 35 .

Peregrynacje ezoteryczne: XIV .  Człowiek 
w antropozofii Rudolfa Steinera, VIII, 
„Czwarty Wymiar” 1997, grudzień, 
nr 12, s . 19 .

Żydzi z Panem Bogiem w tle, „Nowe Książ-
ki” 1997, nr 12, s . 49–50 .

Człowiecze narodzenie (rozmowa Izabeli 
Polkowskiej z J . Prokopiukiem), „Wege-
tariański Świat” 1997, grudzień, nr 12, 
s . 24–25 .

Rok 1998

Peregrynacje ezoteryczne: XV . Człowiek w an-
tropozofii Rudolfa Steinera, IX, „Czwarty 
Wymiar” 1998, styczeń, nr 1, s . 45 .

Peregrynacje ezoteryczne: XVI .  Myśl Car-
la Gustava Junga: człowiek jako psyche, 

I, „Czwarty Wymiar” 1998, luty, nr 2, 
s . 62–63 .

Moc zwierciadła, „Nowe Książki” 1998, 
nr 2, s . 7–9 .

Patologia ducha?, „Nowe Książki” 1998, 
nr 2, s . 23–24 .

Peregrynacje ezoteryczne: XVII .  Myśl Carla 
Gustava Junga: człowiek jako psyche, II, 
„Czwarty Wymiar” 1998, marzec, nr 3, 
s . 31 .

Wypowiedź w ankiecie dla A . Talaga, Świa-
domość końca wieka, „Intuicje” 1998, 
nr 4, s . 8 .

Peregrynacje ezoteryczne: XVIII . Myśl Carla 
Gustava Junga: człowiek jako psyche, III, 
„Czwarty Wymiar” 1998, maj, nr 5, s . 55 .

„Gadał dziad do Obrazu…”, Nowe Książki” 
1998, maj, nr 5, s . 45–46 .

Peregrynacje ezoteryczne: XIX .  Myśl Carla 
Gustava Junga: człowiek jako psyche, IV, 
„Czwarty Wymiar” 1998, czerwiec, nr 6, 
s . 35 .

Być sobie kapłanem, sędzią i lekarzem... (roz-
mowa Izabelli Bodnor z J . Prokopiukiem), 
„Przekrój” 1998, 14 czerwca, nr 24/2764, 
s . 36 .

Święty Graal – czymże jest? (przedmowa), w: 
J . L . Weston, Graal. Od starożytnego ob-
rzędu do romansu średniowiecznego, Wy-
dawnictwo Wrocławskie, Wrocław 1998, 
s . 6–8 .

Demony, czarownice, czary, „Nowe Książki” 
1998, lipiec, nr 7, s . 58–59 .

Bogowie i mity Starożytnego Egiptu, „Nowe 
Książki” 1998, lipiec, nr 7, s . 60 .

Bogowie i mity Azteków, „Nowe Książki” 
1998, lipiec, nr 7, s . 61 .

Peregrynacje ezoteryczne: XX .  Myśl Carla 
Gustava Junga: człowiek jako psyche, V, 
„Czwarty Wymiar” 1998, sierpień, nr 8, 
s . 35 .
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Mówi Intermediarius (J . Prokopiuk w roz-
mowie z Remigiuszem Hanajem i Ra-
fałem Lewandowskim), „Gnosis” 1998, 
sierpień, nr 10, s . 141–152 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXI .  Myśl Carla 
Gustava Junga: człowiek jako psyche, VI, 
„Czarty Wymiar” 1998, wrzesień, nr 9, 
s . 42–43 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXII .  W drodze 
do wtajemniczenia, I, „Czarty Wymiar” 
1998, październik, nr 10, s . 21 .

Nie ma światła bez ciemności, „Nowe Książ-
ki” 1998, październik, nr 10, s . 52 .

Gnoza i gnostycyzm, „Daimonion”, Warsza-
wa 1998, ss . 29; wyd . 2: Wydawnictwo 
Vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2019, ss . 48 .

Różokrzyż, Max Heindel i Wspólnota Ró-
żokrzyżowców (przedmowa), w: M . He-
indl,  Misteria Różokrzyżowców, Tłum . 
J . Prokopiuk, Wydawnictwo Print, Kra-
ków 1998, s . 5–22 .

Utrata środka, czyli agonia kultur, „Graffiti” 
1998, listopad, nr 2, s . 51–54 .

New Age: utopia czy rzeczywistość?, „Czwar-
ty Wymiar” 1998, grudzień, nr 12, s . 5, 
6 i 13 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXIII .  W drodze 
do wtajemniczenia, II, „Czwarty Wy-
miar” 1998, grudzień, nr 12, s . 32 .

Hermetyzm i gnoza, „Wiedza Tajemna” 
1998, grudzień, nr 3, s . 44–47 .

Rok 1999

Wypowiedź, w bloku „Horoskopy tysiąc-
lecia” dla artykułu Mirosława Pęczaka 
i Agnieszki Kowalczewskiej  Nasza apo-
kalipsa, „Polityka” 1999, 2 stycznia, nr 1 
(2174), s . 50 .

Kultura polska a antropozofia, „Wiedza Ta-
jemna” 1999, styczeń, nr 4, s . 5–7 .

W zoo symbolicznym, ale praktycznym, 
„Nowe Książki” 1999, luty, nr 2, s . 59 .

Błędy i próby mesjanizmu żydowskiego, 
„Nowe Książki” 1999, luty, nr 2, s . 62 .

Słowo o Jungowskim Leksykonie (przedmo-
wa), w: D . Sharp,  Leksykon pojęć i idei 
C. G. Junga, tłum . J . Prokopiuk, Wy-
dawnictwo Wrocławskie, Wrocław 1998, 
s . 7–15 .

Kultura polska a antropozofia, II, „Wiedza 
Tajemna” 1999, luty, nr 5, s . 4–6 .

Wywiad z Jerzym Prokopiukiem – antro-
pozofem, w: A . Parczyńska,  Koncepcje 
Wyższego Ja, praca magisterska napisana 
pod kierunkiem dr Marii Sokolik, Uni-
wersytet Warszawski, Instytut Stosowa-
nych Nauk Społecznych, Warszawa 1999, 
s . 129–153 . 

Tajemniczy hrabia de Saint-Germain, 
I, „Czwarty Wymiar” 1999, marzec, 
nr 1–3, s . 28–29 i 52 .

Koniec przedostatniej teokracji?, „Nowe 
Książki” 1999, marzec, nr 3, s . 34 .

Tarot – fakt i mit (przedmowa), w: A . Świr-
ska, Zaproszenie do tarota, Wydawnictwo 
Horus, Warszawa 1999, s . 11–21 .

Labirynty herezji, Muza, Warszawa 1999, 
s . 313 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXIV .  W drodze 
do wtajemniczenia, III, „Czwarty wy-
miar” 1999, kwiecień, nr 4, s . 29 .

Tajemniczy hrabia de Saint-Gemain, II, „Czwar-
ty Wymiar” 1999, kwiecień, nr 4, s . 53–54 .

Nienawistnik o gnostykach, „Nowe Książki” 
1999, kwiecień, nr 4, s . 58–59 .

Hermes, Gnosis und die Kunst des Űber-
setzens, Rede anlässlich der Verleihung 
des Űbersetzerpreises der Robert Bosch-
Stiftung, gehalten im Deutschen Po-
len-Institut, Darmstadt, am 27 Mai 
1987, „Beiträge zur Dreigliederung, 
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Anthroposophie und Kunst”, Heft 47, 
Früjahr 1999, 3 . 47–51 .

Ludzkość odrodzi się po zagładzie (rozmowa 
Krzysztofa Matysa z J . Prokopiukiem), 
„Kurier Poranny” (Białystok) 1999, 
8 maja, nr 106 (2610), s . 11 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXV .  W drodze 
do wtajemniczenia, IV, „Czwarty wy-
miar” 1999, maj, nr 5, s . 53 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXVI .  W drodze 
do wtajemniczenia, V, „Czwarty wymiar” 
1999, lipiec, nr 7, s . 24–25 .

Byłem inkwizytorem (rozmowa Artura Bie-
leckiego z J . Prokopiukiem), „Gazeta 
Dolnośląska” 1999, 29/30 maja, s . 9 .

Zdążyć przed Apokalipsa, czyli jak uniknąć 
antropoentropii Marka Chlebusia, „Gno-
sis” 1999, czerwiec, nr 11, s . 100–102 .

Rudolf Steiner, antropozofia i eurytmia, „Di-
daskalia . Gazeta Teatralna” 1999, czer-
wiec–sierpień, nr 31–32, s . 80–85 .

Grawitacja zła (rozmowa A . Kowalczewskiej 
z J . Prokopiukiem), „Machina” 1999, li-
piec, nr 7(40), s . 130 .

Diabelska trylogia, „Nowe Książki” 1999, li-
piec, nr 7, s . 10–11 .

Człowiek i mądrość, „Nowe Książki” 1999, 
lipiec, nr 7, s . 18–19 .

Drzewo Życia i Drzewo Poznania, w: J . Ko-
zakiewicz,  Drzewo (program wystawy), 
Centrum Sztuki Współczesnej, Warsza-
wa, 23 VI – 15 VIII 1999, s . 1–2 .

Tajemniczy hrabia de Saint-Germain, III, 
„Czwarty Wymiar” 1999, sierpień , nr 8, 
s . 32–33 .

Grawitacja zła (rozmowa z J . Prokopiu-
kiem – antropozofem, ezoterykiem, tłu-
maczem, redaktorem naczelnym pisma 
„Gnosis”), w: A . Kowalczewska, Funkcje 
społeczne „życia pozarozumowego”, pra-
ca magisterska napisana pod kierunkiem 

prof . dr hab . Władysława Władyki, Uni-
wersytet Warszawski, Wydział Dzienni-
karstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 
1999, s . 54–63 .

Moje poglądy na patriotyzm i kosmopolityzm 
(w formie listu do Redaktora Naczelnego 
„Graffiti” Grzegorza Leończuka), „Graf-
fiti” 1999 sierpień, nr 3, s . 90–91 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXVII . W drodze 
do wtajemniczenia, V, „Czwarty Wymiar” 
1999, wrzesień, nr 9, 1999, s . 48–49 .

Jestem heretykiem (rozmowa Krzysztofa Ma-
tysa z J . Prokopiukiem), „Kartki” 1999, 
nr 19 (1/99), s . 8–11 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXVIII . W drodze 
do wtajemniczenia, VI, „Czwarty Wy-
miar” 1999, październik, nr 10, s . 48–49 .

Koniec świata? Głos sprzeciwu, „Nowe Książ-
ki” 1999, nr 10, s . 26–27 .

Święty Graal – czymże jest?, „Wiedza Tajem-
na” 1999, nr 10, s . 29–30 .

Samorealizacja człowieka w ujęciu antropozo-
fii Rudolfa Steinera, w: Peculiarity of Man. 
„Być sobą” w warunkach współczesnej cy-
wilizacji, Kielce 1998, Warszawa–Kielce 
1999, s . 213–226 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXIX .  Wtajemni-
czenie – ale po co?, „Czwarty Wymiar” 
1999, grudzień, nr 12, s . 35–36 .

Matrix – świat gnostycki. (Drążenie tła), 
„Kino” 1999, nr 12, s . 26–28 .

Cywilizacje są śmiertelne (rozmowa Paw-
ła Wrońskiego z J . Prokopiuka), „Gaze-
ta wyborcza”1999, 30 grudnia, nr 304 
(3300), s . 14–15 .

Rok 2000

Peregrynacje ezoteryczne: XXX .  Wtajemni-
czenie spontaniczne, „Czwarty wymiar” 
2000, styczeń, nr 1, 2000, s . 34–35 .
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Peregrynacje ezoteryczne: XXXI .  Wtajemni-
czenie spontaniczne, „Czwarty Wymiar” 
2000, luty, nr 2, s . 34–35 .

Zło, niby barwny wąż…, „Nowe Książki” 
2000, luty, nr 2, s . 63 .

Ścieżki wtajemniczenia .  Gnosis aeterna, 
tCHu, Warszawa 2000, ss . 246 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXXI .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Cień, „Czwarty Wy-
miar” 2000, marzec, nr 3, s . 34–35 .

Hymn na cześć Dionizosa, w: K . Szymanow-
ski, Król Roger (program), Opera Narodo-
wa, Warszawa 2000, s . 45–47 .

Przejście przez „czarną dziurę”, „Nowe 
Książki” 2000, kwiecień, nr 4, s . 22 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXXIII . Wtajem-
niczenie spontaniczne . Cień, II, „Czwarty 
wymiar” 2000, maj, nr 5, s . 19 .

Most między dawnymi a nowymi czasy 
(przedmowa), w: F . Walczowski, O duszy 
narodu polskiego, Wydawnictwo V .I .D .I ., 
Nowy Sącz 2000, s . 7–10 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXXIV .  Wtajem-
niczenie spontaniczne . Cień, III, „Czwarty 
Wymiar” 2000, czerwiec, nr 6, s . 41 .

Gnoza, indywidualny mit i „tantra” Wil-
liama Blake’a, „Wiedza Tajemna” 2000, 
czerwiec, nr 18, s . 4–5 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXXV . Wtajemni-
czenie spontaniczne .  Cień, IV, „Czwarty 
Wymiar” 2000, lipiec, nr 7, s . 43 .

Dyptyk (anty)diabelski, „Nowe Książki” 
2000, lipiec, nr 7, s . 36 .

Prawdę ma tylko Bóg (rozmowa Stanisława 
Obirka SJ z J . Prokopiukiem), „Życie Du-
chowe” 2000, nr 23, s . 20–24 .

Gnostyczne i gnostyckie wizje przyszłych lo-
sów świata, „Arkadia – pismo katastro-
ficzne” 2000, nr 8, s . 35–40; [tekst wy-
głoszony na konferencji Naukowej pt: 
„Mity i rzeczywistość u progu trzeciego 

tysiąclecia”, Mikołów, 20–23 listopada 
1999 r .] .

Heretyk (choć nie do końca), „Nowe Książki” 
2000, sierpień, nr 8, s . 21 .

Stanislav Grof: przemiana zła w dobro 
(przedmowa), w: S . Grof,  Przygoda od-
krywania samego siebie, Uraeus, Gdynia 
2000, s . 15–18 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXXVI .  Wtajem-
niczenie spontaniczne . Cień, V, „Czwarty 
Wymiar” 2000, sierpień, nr 8, s . 44–45 .

O przyjaźni na drodze do wtajemniczenia, 
„Czwarty Wymiar” 2000, wrzesień, nr 9, 
s . 37–39 .

Jerzy Prokopiuk,  Peregrynacje ezoteryczne: 
XXXVII .  Wtajemniczenie spontanicz-
ne .  Cień, VI, „Czwarty Wymiar” 2000, 
październik, nr 10, 2000, s . 51 .

O Jungu – wrogo i życzliwie, „Nowe Książki” 
2000, październik, nr 10, s . 76–78 .

Eliphas Lévi – mag romantyczny (posłowie), 
w: E . Lévi, Historia magii, tłum . J . Pro-
kopiuk, Warszawa 2000, s . 389–392 .

Recenzja książki: M . Brumlik,  Gnostycy. 
Marzenie o samozbawieniu człowieka, 
tłum . S . F . Nowicki i I . Nowicka, Uraeus, 
Gdynia 1999, „Ars Regia” 1998/1999, 
nr 13–14, s . 288 .

Droga do wtajemniczenia – rdzeń antropo-
zofii Rudolfa Steinera (przedmowa), w: 
R . Steiner, Droga do wtajemniczenia, wy-
bór i wstępem J . Prokopiuk, tłum . T . Ma-
zurkiewicz, J . Prokopiuk oraz W . Wolań-
ski, H . K . i M . K . Wołowski, W . Rebis, 
Poznań 2000, s . 5–26 .

Peregrynacje ezoteryczne: XXXVIII .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Cień, VII, 
„Czwarty Wymiar” 2000, grudzień, 
nr 12, s, 49 .

Pożegnanie z XX wiekiem, I, „Czwarty Wy-
miar” 2000, grudzień, s . 34–35 .
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Tarot jako uzdrowiciel (przedmowa), w: B . 
Antonowicz-Wlazińska, Tarot intuicyjny, 
Studio Astropsychologii, Białystok 2000, 
s . 9–16 .

Nie ma Krzyża bez Róży, w: Krzyż z różnych 
perspektyw, Materiały sympozjum popu-
larno-naukowego, Xaverianum, Opole 
2000, 22–24 maja, s . 5–12 .

Miłość, dobro i zło w myśli Rudolfa Steinera, 
w: Peculiarity of Man. Tradycyjne i współ-
czesne systemy wartości. Przeciwieństwo 
pierwsze: dobro i zło, Warszawa–Kielce 
2000, Staszów 1999, s . 181–189 .

Powrót Bogini (wstęp), w: R . Graves,  Bia-
ła Bogini, tłum . I . Kania, Wydawnictwo 
Alfa, Warszawa 2000, s . 7–30 .

Prawda i fałsz w perspektywie antropozofii Ru-
dolfa Steinera, w: Materiały z konferencji: 
Tradycyjne i współczesne systemy wartości. 
Przeciwieństwo drugie: prawda i fałsz „The 
Peculiarity of Man”, vol . 7, Warszawa–
Kielce 2001, Staszów 2000, s . 253–269 .

Rok 2001

Peregrynacje ezoteryczne: XIII . Wtajemnicze-
nie spontaniczne . Cień, XI, „Czwarty Wy-
miar” 2001, kwiecień, nr 4, 2001, s, 49 .

Słowo o antropozofii i antropozoficznej sztu-
ce leczenia (przedmowa), w: F . Huse-
mann i O . Wolff,  Obraz człowieka jako 
podstawa sztuki leczenia, Wydawnictwo 
V .I .D .I ., Nowy Sącz 2001, s . 9–18 .

Peregrynacje ezoteryczne: XLIII .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Cień, XII, „Czwarty 
Wymiar” 2001, maj, nr 5, s . 42–43 .

A-Belur (hasło), w:  Religia. Encyklopedia 
PWN, t . 1:, red . nauk . T . Gadacz i B . Mi-
lerski, PWN, Warszawa 2001 .

Psychopata paranoidalny, „Nowe Książki” 
2001, maj, nr 5, s . 36–37 .

Peregrynacje ezoteryczne: XLIV .  Wtajemni-
czenie spontaniczne .  Anima i animus, I, 
„Czwarty Wymiar” 2001, czerwiec, nr 6, 
s . 37 .

Święci polscy – inaczej, „Nowe Książki” 
2001, czerwiec, nr 6, s . 65 .

Aktywna imaginacja według Junga, „Cha-
raktery” 2001, nr 6, s . 28–30 .

Nieba i piekła: okultyzm, mistyka i demonolo-
gia, Uraeus, Gdynia 2001, ss . 256 .

Peregrynacje ezoteryczne: XLV . Wtajemniczenie 
spontaniczne . Anima i animus, II, „Czwarty 
Wymiar” 2001, lipiec, nr 7, s . 55 . 

Votum separatum, czyli zwierzenia herety-
ka, I:  Autoprezentacja, „Przekrój” 2001, 
15 lipca, nr 28/2925, s . 37 .

Zrecenzować leksykon?, „Nowe Książki” 
2001, lipiec, nr 7, s . 53 .

Anioła Ślązaka „anielski” obraz Boga, „Arka-
dia – pismo katastroficzne” 2001, nr 9/10, 
s . 86–101; [Tekst wygłoszony na kon-
ferencji naukowej pt . „Podróż do źródeł 
mistyki śląskiej”, Mikołów, 16–17 listo-
pada 2000 r .] .

Peregrynacje ezoteryczne: XLVI .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Anima i animus, III, 
„Czwarty Wymiar” 2001, sierpień, nr 8, 
s . 31 .

Peregrynacje ezoteryczne: XLVII . Wtajemni-
czenie spontaniczne . Anima i animus, IV, 
„Czwarty Wymiar” 2001, wrzesień, nr 9, 
s . 43 .

Mistrz z Komorowa – Robert Walter (1908–
1981), I, „Czwarty Wymiar” 2001, paź-
dziernik, nr 10, s . 18–19 .

Belzebub–ciałopalenie (hasła), w: Religia. En-
cyklopedia PWN, t . 2, red . nauk . T . Ga-
dacz i B . Milerski, PWN, Warszawa 2001 .

Votum separatum, czyli zwierzenia heretyka, 
II:  Herezja – rzecz niełatwa, „Przekrój” 
2001, 5 sierpnia, nr 31/2928, s . 6 .
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Grawitacja zła (rozmowa z J . Prokopiukiem, 
antropozofem, ezoterykiem, tłumaczem, 
redaktorem naczelnym pisma „Gnosis”), 
w: A . Kowalczewska, Ezoteryka na sprze-
daż, W . A . Dialog, Warszawa 2001, 
s . 66–73 .

Mistrz z Komorowa – Robert Walter (1908– 
1981), II, „Czwarty Wymiar” 2001, listo-
pad, nr 11, s . 22–23 .

Wspomnienie o zmarłym Przyjacielu, w: Pro-
fesor Zdzisław Bizoń, red . A . Kokosz-
ka i M . Wojnar, Servier Polska, Kraków 
2001, s . 28–31 .

O magii – ze zrozumieniem, „Nowe Książki” 
2001, listopad, nr 11, s . 63 .

III Wojna Światowa. Właśnie się zaczęła?, 
„Wegetariański Świat” 2001, listopad, 
nr 11 (73), s . 6–7 i 30–31 .

Medycyna alternatywna: renesans świętej me-
dycyny? (przedmowa), w: R . Jütte, Histo-
ria medycyny alternatywnej, WAB, War-
szawa 2001, s, 7–12 .

Freud a Jung. Pogadanka subiektywna, „Al-
bo-Albo” 2001, nr 1, s . 9–13 .

Filozofowie i magia, czyli nędza racjonali-
zmu, „Czwarty Wymiar” 2001, grudzień, 
nr 12, s, 46–47 .

Peregrynacje ezoteryczne: XLVIII .  Wtajem-
niczenie spontaniczne .  Anima i animus, 
V, „Czwarty Wymiar” 2001, grudzień, 
nr 12, s . 53 .

Matematyka ezoteryczna, „Nowe Książki” 
2001, grudzień, nr 12, s . 18–19 .

Erwin Sówka – z Ziemi do Nieba, w: E . Sów-
ka, Od okultyzmu do Hare Kriszna, MŚ, 
Katowice 2001, s . 2–7 .

Rok 2002

Poletko Pana Boga. Czym jest przeznaczenie 
i jak być wolnym?  (rozmowa Krzysztofa 

Jedlińskiego z J . Prokopiukiem), „Cha-
raktery” 2002, styczeń, nr 1 (60), 
s . 53–54 .

Piękny nastrój naszych czasów, „Nowe Książ-
ki” 2002, styczeń, nr 1, s . 68–69 .

O herezji i heretyckości, „Albo-Albo” 2001, 
nr 2, s . 75–79 .

Prawdę ma tylko Bóg, w:  Sezon dialo-
gu . Rozmów dwadzieścia trzy (rozmawiają 
St . Obirek SJ i K . Mądel SJ), WAM, Kra-
ków 2002, s . 97–102 .

Peregrynacje ezoteryczne: XLIX .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Anima i animus, VI, 
„Czwarty Wymiar” 2002, luty, nr 2, s . 45 .

O magii – tolerancyjnie, „Nowe Książki” 
2002, luty, nr 2, s . 60–61 .

Freud a Jung. Pogadanka subiektywna, w: Fe-
nomen Junga. Dzieło. Inspiracje. Współ-
czesność, red . nauk . K . Maurin i A . Mo-
tycka, Eneteia, Warszawa 2002, s . 11–14 .

O wybaczaniu i wybaczeniu, w:  Fenomen 
Junga. Dzieło. Inspiracje. Współczesność, 
red . nauk . K . Maurin i A . Motycka, Ene-
teia, Warszawa 2002, s .185–194 .

Ciapiński-Fatima (hasła), w:  Religia. Ency-
klopedia PWN, t . 3:, red . nauk .T . Gadacz 
i B . Milerski, PWN, Warszawa 2002 .

Janusowe oblicze mistyki, „Nowe Książki” 
2002, marzec, nr 3, s . 66–67 .

Diabeł, „Nowe Książki” 2002, marzec, 
nr 3, s . 67 .

Magia średniowieczna, „Nowe Książki” 
2002, marzec, nr 3, s . 68 .

Peregrynacje ezoteryczne: LI .  Wtajemnicze-
nie spontaniczne .  Anima i animus, VII, 
„Czwarty Wymiar” 2002, kwiecień, nr 4, 
s . 38 .

Tarot jako dialog z losem (przedmowa), w: 
B .  Antonowicz-Wlazińska,  Tarot intu-
icyjny, Studio Astropsychologii, Biały-
stok 2002 .
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Nota  o książce Jadwigi Wais,  Gilgamesz 
i psyche, Warszawa 2002, s . 10 .

Peregrynacje ezoteryczne: LII .  Wtajemnicze-
nie spontaniczne .  Anima i animus, VIII, 
„Czwarty Wymiar” 2002, maj, nr 5, s . 58 .

Etyka ludzkości, „Nowe Książki” 2002, maj, 
nr 5, s, 54–55 .

W co wierzy ktoś, kto nie wierzy? Wyznanie 
gnostyka, w: Co nas łączy? Dialog z niewie-
rzącymi, wstęp L . Kołakowski, WAM, 
Kraków 2002, s . 110–113 .

Wina kosmiczna, „Charaktery” 2002, czer-
wiec, nr 6 (65), s . 22–25 .

Buddyzm jako panaceum?, „Nowe Książki” 
2002, czerwiec, nr 6, s . 32 .

Peregrynacje ezoteryczne: LIII . Wtajemniczenie 
spontaniczne . Anima i animus, IX, „Czwar-
ty Wymiar” 2002, lipiec, nr 7, s . 33 .

Fatum-indiculus (hasło), w: Religia. Encyklo-
pedia PWN, t . 4:, red . nauk . T . Gadacz 
i B . Milerski, PWN, Warszawa 2002 . 

Grzechy główne – boskie omyłki?, „Nowe Książ-
ki” 2002, lipiec–sierpień, nr 7/8, s . 48 .

Astrologia w myśli Junga  i Jung w świetle 
astrologii (przedmowa), w: P . Piotrow-
ski, Jung i astrologia, Studio Astropsycho-
logii, Białystok 2002, s . 7–10 .

Peregrynacje ezoteryczne: LIV .  Wtajemni-
czenie spontaniczne .  Anima i animus, X, 
„Czwarty Wymiar” 2002, sierpień, nr 8, 
s . 29 .

„Heretyk jest sam dla siebie ortodoksem” (roz-
mowa Jakuba Czupryńskiego z J . Proko-
piukiem), „Gnosis” 2002, sierpień, onli-
ne: <http://www .gnosis .art .pl/e_gnosis/
rozmowy_gnosis/prokopiuk_czuprynski .
htm> [dostęp: 01 .03 .2020] .

Mandejczycy – ostatni gnostycy?, „Czwarty 
Wymiar” 2002, wrzesień, nr 9, s . 26–28 .

Czy celibat to perwersja? „Nowe Książki” 
2002, wrzesień, nr 9, s . 61 .

O śmierci Boga-Człowieka, „Nowe Książki” 
2002, wrzesień, nr 9, s . 63 .

Mandejczycy – ostatni gnostycy?, „Czwar-
ty Wymiar” 2002, październik, nr 10, 
s . 29–31 .

Fallos Wszechmocny, „Nowe Książki” 2002, 
październik, nr 10, s . 63 .

Indie-koncelebra (hasło) w: Religia. Encyklo-
pedia PWN, t . 5:, red . nauk . T . Gadacz 
i B . Milerski, PWN, Warszawa 2002 .

Wieża – od symbolu do archetypu, Teatr Łaź-
nia, Kraków 2002, s . 7 .

Peregrynacje ezoteryczne: LV .  Wtajemniczenie 
spontaniczne . Anima i animus, XI, „Czwar-
ty Wymiar” 2002, listopad, nr 11, s . 32–33 .

Dylemat Sieci, „Nowe Książki” 2002, listo-
pad, nr 11, s . 73 .

Istoty anielskie czy demoniczne? Uwagi wstęp-
ne w kwestii „istot pośredniczących” w gno-
zie i w gnostycyzmie, w: Księga o aniołach, 
praca zbiorowa pod red . H . Oleschko, 
WAM, Kraków 2002, s . 394–399 .

Kreatywna i kosmiczna rola aniołów w antro-
pozofii Rudolfa Steinera, w: Księga o anio-
łach, praca zbiorowa pod red . H . Ole-
schko, WAM, Kraków 2002, s . 456–462 .

Peregrynacje ezoteryczne: LVI . Wtajemnicze-
nie spontaniczne .  Anima i animus, XII, 
„Czwarty Wymiar” 2002, grudzień, 
nr 12, s . 27 .

O prawdzie, „Gnosis” 2002, online: <http://
www .gnosis .art .pl/e_gnosis/anthropo-
s_i_sophia/prokopiuk_o_prawdzi . . .>; 
[dostęp: 01 .03 .2020] .

O życiu duchowym, „Gnosis” 2002, onli-
ne: <http://www .gnosis .art .pl/e_gnosis/
anthropos_i_sophia/prokopiuk_o_zy-
ciu_d . . .>; [dostęp: 01 .03 .2020] .

Mity Parsifala i Fausta – stany rozwoju sa-
moświadomości Europejczyka, „Gnosis” 
2002, online: <  http://www .gnosis .art .

http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/rozmowy_gnosis/prokopiuk_czuprynski.htm
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/rozmowy_gnosis/prokopiuk_czuprynski.htm
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/rozmowy_gnosis/prokopiuk_czuprynski.htm
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_o_prawdzi...
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_o_prawdzi...
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_o_prawdzi...
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_o_zyciu_duchowym.htm
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_o_zyciu_duchowym.htm
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_o_zyciu_duchowym.htm
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_mity_parsifala_i_fausta.htm
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pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/proko-
piuk_mity_pars . . .>; [dostęp: 01 .03 .2020] .

Obraz duszy polskiej (malują J . Prokopiuk 
i K . Kłopotowski), „Gnosis” 2002, onli-
ne: <http://www .gnosis .art .pl/e_gnosis/
rozmowy_gnosis/prokopiuk_klopotow-
ski .htm>; [dostęp: 01 .03 .2020] .

Impresje wizjonetyczne, „Gnosis” 2002, 
online:

<http://www .gnosis .art .pl/e_gnosis/w_
labiryncie_duszy/prokopiuk_wizjo-
netk . . .>; [dostęp: 01 .03 .2020] .

Trubadurzy – kryptokatarzy?, „Gnosis” 2002, 
online: <http://www .gnosis .art .pl/e_gno-
sis/ksiazki_stare_i_nowe/prokopiuk_
trubadu . . .>; [dostęp: 01 .03 .2020] .

Koncyliaryzm-Mędrcy (hasło), w:  Reli-
gia. Encyklopedia PWN, t . 6, red . nauk . 
T . Gadacz i B . Milerski, PWN, Warsza-
wa 2002, s . 378–379 

Mandala, czyli labirynt, „Nowe Książki” 
2002, grudzień, nr 12, s . 23 .

Mgły Qumran, „Nowe Książki” 2002, gru-
dzień, nr 12, s . 26 .

Zobaczyłem przeszłość (reportaż Elżbie-
ty Mackiewicz, rozmowa z Jerzym Pro-
kopiukiem, Lechem Emfazym Stefań-
skim i Łaszkiem Żądło), „Super Express” 
2002, 27 grudnia, nr 300 (3541), s . 8–9 .

Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Ste-
inera, w:  Peculiarity of Man. Tradycyjne 
i współczesne systemy wartości. Przeciwień-
stwo trzecie: piękno i brzydota, Warszawa–
Kielce 2002, Staszów 2001, s . 137–152 .

Rok 2003

Peregrynacje ezoteryczne: LVII .  Wtajemni-
czenie spontaniczne. Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, I, „Czwarty Wymiar” 2003, 
styczeń, nr 1, s . 27 .

Uczony, medium i gnostyk, „Nowe Książki” 
2003, styczeń, nr 1, s . 19 .

Peregrynacje ezoteryczne: LVIII .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, II, „Czwarty Wymiar” 2003, 
luty, nr 2, s . 23 .

Inkwizycja – paranoją w akcji , „Nowe Książ-
ki” 2003, luty, nr 2, s . 34 .

Herezja znaczy wolność, „Nowe Książki” 
2003, luty, nr 2, s . 37 .

Męka-Parwati (hasło), w:  Religia. Encyklo-
pedia PWN, t . 7, red . nauk . T . Gadacz 
i B . Milerski, PWN, Warszawa 2003 .

Utożsamienie się czy tożsamość?, „Albo-Albo” 
2002, nr 3, s . 65–76 .

Peregrynacje ezoteryczne: LIX . Wtajemnicze-
nie spontaniczne .  Wielka Matka i Stary 
Mędrzec, III, „Czwarty Wymiar” 2003, 
marzec, nr 3, s . 58 .

Czwarty wymiar – inaczej (teorie i próby), 
„Nowe Książki” 2003, marzec, nr 3, 
s . 30–31 .

Exodus – fundamentalistycznie, „Nowe 
Książki” 2003, marzec, nr 3, s . 28–28 .

Peregrynacje ezoteryczne: LX .  Wtajemnicze-
nie spontaniczne .  Wielka Matka i Stary 
Mędrzec, IV, „Czwarty Wymiar” 2003, 
kwiecień, nr 4, s . 49 .

Przegrana bitwa…, „Nowe Książki” 2003, 
kwiecień, nr 4, s . 18–19 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXI .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, V, „Czwarty Wymiar” 2003, 
czerwiec, nr 6, s . 31 .

„Życie jest dymem, parą, prochem i popio-
łem…”, „Nowe Książki” 2003, czerwiec, 
nr 6, s . 11 .

Parys-Rut (hasło), w:  Religia. Encyklopedia 
PWN, t . 8, red . nauk . T . Gadacz i B . Mi-
lerski, PWN, Warszawa 2003 .

http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_mity_parsifala_i_fausta.htm
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_mity_parsifala_i_fausta.htm
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/rozmowy_gnosis/prokopiuk_klopotowski.htm
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/rozmowy_gnosis/prokopiuk_klopotowski.htm
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/rozmowy_gnosis/prokopiuk_klopotowski.htm
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/w_labiryncie_duszy/prokopiuk_wizjonetk...
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/w_labiryncie_duszy/prokopiuk_wizjonetk...
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/w_labiryncie_duszy/prokopiuk_wizjonetk...
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/ksiazki_stare_i_nowe/prokopiuk_trubadu...
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/ksiazki_stare_i_nowe/prokopiuk_trubadu...
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/ksiazki_stare_i_nowe/prokopiuk_trubadu...
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Peregrynacje ezoteryczne: LXII .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Stary 
Mędrzec, VI, „Czwarty Wymiar” 2003, 
lipiec, nr 7, s . 33 .

Bóg jako Sędzia, „Nowe Książki” 2003, li-
piec–sierpień, nr 7–8, s . 12 .

Nasi bracia odłączeni – wilkołaki i wampi-
ry, „Nowe Książki” 2003, lipiec–sierpień, 
nr 7–8, s . 18 .

Dyskretna wielkość bogów, „Nowe Książki” 
2003, lipiec–sierpień, nr 7–8, s . 20 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXII . Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Stary 
Mędrzec, VII, „Czwarty Wymiar” 2003, 
sierpień, nr 8, s . 31 .

Szkice antropozoficzne . Chrześcijańska dro-
ga poznania świata duchowego, Studio 
Astropsychologii, Białystok 2003, ss . 256 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXIII .  Wtajem-
niczenie spontaniczne, Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, VIII, „Czwarty Wymiar” 
2003, wrzesień, nr 9, s . 27 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXIV . Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Stary 
Mędrzec, IX, „Czwarty Wymiar” 2003, 
październik, nr 10, s . 27 i 40 .

Bóg, Szatan, Hiob, „Gnosis” 2003, on-
line: <http://www .gnosis .art .pl/e_gnosis/
punkt_widzenia/prokopiuk_bog_sza-
tan_hi . . .>; [dostęp: 12 .03 .2020] .

Czy uczony może być poetą?, „Nowe Książki” 
2003, październik, nr 10, s . 66 .

Światłość i radość. Zapiski z życia duchowe-
go, Wydawnictwo „Dom na Wsi”, Ossa 
2003, ss 135 .

Rut-żywotność (hasło), w:  Religia. Encyklo-
pedia PWN, t . 9, red . nauk .T . Gadacz 
i B . Milerski, PWN, Warszawa 2003 .

Podręcznik psychologii C. G. Junga  i  Strza-
skane zwierciadło dusz, „Nowe Książki” 
2003, listopad, nr 11, s . 70 i 74–75 .

Pośmiertny sen miłośnika chłopców, „Gnosis” 
2003, online: <http://www .gnosis .art .
pl/e_gnosis/ksiazki_stare_i_nowe/pro-
kopiuk_milosni . . .> [dostęp: 12 .03 .2020] .

Paradoksalny świat „Matrixa”, „Kino” 2003, 
listopad, nr 11, s . 24–26 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXV . Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Stary 
Mędrzec, X, „Czwarty Wymiar” 2003, li-
stopad, nr 11, s . 23 .

Jestem nieustannym teraz…, „Nowe Książki” 
2003, grudzień, nr 12, s . 28–29 .

Światłość i radość, „Gnosis” 2003, online: 
<http://www .gnosis .art .pl/e_gnosis/an-
thropos_i_sophia/prokopiuk_inspira-
cj . . .> [dostęp: 12 .03 .2020] .

W oczekiwaniu lepszego świata (rozmo-
wa Adama Ciocha z J . Prokopiukiem), 
„Fakty i Mity” 2003/2004, 12 grudnia – 
1 stycznia, nr 51/52 (198/199) .

Rok 2004

Smok i archanioł i Jezus z Nazaretu – żyd czy 
chrześcijanin?, „Nowe Książki” 2004, sty-
czeń nr 1, s . 51 i 64 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXVI .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XI, „Czwarty Wymiar” 
2004, luty, nr 2, s . 33 i 40 .

Myśl Carla Gustava Junga a literatura pięk-
na jego epoki (Nietzsche – Spitteler – 
Hesse), w:  Modernistyczne źródła dwu-
dziestowieczności, red . M . Dąbrowski, 
A . Z . Makowiecki, Wydział Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2003, s . 35–46 .

Wywiad z Jerzym Prokopiukiem („Antropozo-
fem”), w: P . Nowak, Samoznoszące się pro-
roctwa. Problematyka polskiego ruchu New 
Age w perspektywie liderów, w konfrontacji 
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z krytykami, praca magisterska napisa-
na pod kierunkiem dr hab . Joanny To-
karskiej-Bakir, Uniwersytet Warszawski, 
ISNS, Warszawa 2003, s . 142–243 .

Wywiad z Jerzym Prokopiukiem, antropozo-
fem, w: A . Parczyńska,  Koncepcje Wyż-
szego Ja, praca magisterska napisana 
pod kierunkiem dr Marii Sokolik, Uni-
wersytet Warszawski, ISNS, Warszawa 
1999, s . 129–148–153 .

Terapia medytacyjna (tym razem buddyjska), 
„Nowe Książki” 2004, luty, s . 57 .

Posłowie, w: J . Arguellesa, Faktor Majów, 
Pulsar, Warszawa 2004, s . 187–189 .

Ad vocem: głos w dyskusji, w: Symbole Eu-
ropy. Integracja jako proces psychologiczny 
i kulturowy, red . A . Motycka i K . Mau-
rin, red ., Eneteia, Warszawa 2004, 
s . 101–102 .

Czarownica masło kleci..., „Nowe Książki” 
2004, marzec, s . 16 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXVII .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XII, „Czwarty Wymiar” 
2004, kwiecień nr 4, s . 31–32 .

Światłość i radość, II, (fragmenty), „Albo-Al-
bo” 2004, nr 2, s . 86–89 .

Jungizm poprawiony, „Nowe Książki” 2004, 
maj, s . 77 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXVIII .  Wta-
jemniczenie spontaniczne,  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XIII, „Czwarty Wymiar” 
2004, czerwiec, nr 6, s . 31 .

Katarzy – ostatni chrześcijanie?, „Nowe 
Książki” 2004, czerwiec, s . 44 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXIX .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XIV, „Czwarty Wymiar” 
2004, sierpień, nr 8, s . 35 .

Koniec demokracji?, „Nowe Książki” 2004, 
lipiec, s . 25 .

O pożytkach grzechu, „Nowe Książki” 2004, 
lipiec, s . 27 .

Filozof duma nad czarownicą, „Nowe Książ-
ki” 2004, sierpień, s . 61 .

Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka, Stu-
dio Astropsychologii, Białystok 2004, 
s . 272 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXX . Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Stary 
Mędrzec, XV, „Czwarty Wymiar” 2004, 
listopad, nr 11, s . 31 .

Wypowiedziw, w: A . Szostkiewicz,  Biblia 
buntowników, „Polityka” 2004, 30 paź-
dziernika, nr 44 (2476), s . 71–73 .

Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka, KOS, 
Katowice 2004, ss . 232 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXI .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XVI, „Czwarty Wymiar” 
2004, grudzień, nr 12, s . 33 .

Święty, którego można pokochać, „Nowe 
Książki” 2004, grudzień, s . 48–49 .

Rok 2005

Współpracował ze mną los...  (rozmowa Sła-
womira Gołaszewskiego z J . Prokopiu-
kiem), „Czwarty Wymiar” 2005, styczeń, 
nr 1, s . 32–33 .

Tajemnice templariuszy, „Nowe Książki” 
2005, styczeń, s . 28–29 .

Szaleństwo i twórczość, „Gnosis” 2005, on-
line: <http://www .gnosis .art .pl/e_gno-
sis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_sza-
lenstw . . .> [dostęp:10 .03 .2020] .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXII . Wtajem-
niczenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, XVII, „Czwarty Wymiar” 
2005, marzec, nr 3, s . 32–33 .

Groźne piękno bogów Północy, „Nowe Książ-
ki” 2005, marzec, s . 58–59 .
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Peregrynacje ezoteryczne: LXXXIII . Wtajem-
niczenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, XVIII, „Czwarty Wymiar” 
2005, kwiecień, nr 4, s . 31–32 .

Ecce Homo. O Maksymilianie Wołoszynie, 
poecie i antropozofie, „Gnosis” 2005, on-
line:  <http://www .gnosis .art .pl/e_gnosis/
anthropos_i_sophia/prokopiuk_wolo-
szyn .htm> [dostęp: 10 .03 .2020] . 

Coda do „Szaleństwa i twórczości”, „Gno-
sis”2005, online: <http://www .gnosis .art .
pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/proko-
piuk_coda_szal . . .> [dostęp:10 .03 .2020] .

Pochwała „bluźnierstwa”, „Gnosis” 
2005, online: <http://www .gnosis .
art .pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/
prokopiuk_pochwala_ . . .> [dostęp:

10 .03 .2020] .
Wnuk Boży . „Nie” rozmawia z Jerzym Proko-

piukiem . . . (Waldemar Kuchanny), „NIE” 
2005, 14 kwietnia, nr 15 (759), s . 3 .

Od Thanatosa do Chrystusa, „Nowe Książki” 
2005, maj, s . 16–17 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXIV .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XIX, „Czwarty Wymiar” 
2005, czerwiec, nr 6, s . 27 .

Słowo wstępne, w: S . Gołaszewski, Afirma-
cje. Zielone dzieci, druk ulotny autora, 
b . d . i b . m ., s . 3 .

Semen Parsifalis (rozmowa Sławomira Goła-
szewskiego z J . Prokopiukiem), w: S . Go-
łaszewski, Afirmacje. Zielone dzieci, druk 
ulotny autora, b . d . i b . m ., s . 32–43 .

Przesłanie na XXI wiek, w:  Przesłanie Księgi 
Trzeciego Tysiąclecia (według pomysłu Mał-
gorzaty Bocheńskiej), czerwiec 2005, s . 1, 5 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXV .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XX, „Czwarty Wymiar” 
2005, sierpień, nr 8, s . 31 .

Steiner o Atlantydzie, „Nieznany Świat” 
2005, wrzesień, nr 9, s . 29–30 .

Gnoza i ja, „[fo:pa]” 2005, lipiec, nr 4, 
s . 2–7 .

Oszaleć – z Bogiem, „Nowe Książki” 2005, 
wrzesień, nr 9, s . 31–32 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXVI .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XXI, „Czwarty Wymiar” 
2005, październik, nr 10, 2005, s . 27 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXVII .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XXII, „Czwarty Wy-
miar” 2005, listopad, nr 11, s . 29 .

Proces templariuszy, tCHu, Warszawa 2005, 
ss . 158 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXVIII .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XXIII, „Czwarty Wy-
miar” 2006, styczeń, nr 1, s . 31 .

Duch to prawdziwa rzeczywistość (rozmowa 
Wojciecha Chudzińskiego z J . Prokopiu-
kiem), „Nieznany Świat” 2005, grudzień, 
nr 12, s . 5–8 .

Drzewo Życia i Drzewo Poznania. Misty-
ka i gnoza – odrębności i podobieństwa, 
w:  Mickiewicz mistyczny, red . A . Fabia-
nowski i E . Hoffmann-Piotrowska, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2005, s . 23–31 .

Rok 2006

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXIX . Wtajem-
niczenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, XXIV, „Czwarty wymiar”, nr 
2, luty 2006, s . 31 (1) .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXX . Wtajem-
niczenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, XXV, „Czwarty Wymiar” 
2006, marzec, nr 3, s . 27 .
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Templariusze (znowu) są wśród nas, „Nowe 
Książki” 2006, kwiecień, nr 4, s . 80–81 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXXI . Wtajem-
niczenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, XXVI, „Czwarty Wymiar” 
2006, kwiecień, nr 4, 2006, s . 35 .

Święty Graal i anty-Graal, „Kino” 2006, 
maj, nr 5, s . 15–19 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXXII .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XXVII, „Czwarty Wy-
miar” 2006, lipiec, nr 7, s . 33 .

Dzieje magii, t . 1:  Wprowadzenie, tCHu, 
Warszawa 2006, ss . 80 .

Kto włada tą planetą?, „Nowe Książki” 
2006, lipiec, nr 7, s . 22–23 .

Co zrobić z Gurdżijewem?, „Konteksty” 
2006, nr 2 (273), s . 163–164 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXXIII .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XXVIII, „Czwarty Wy-
miar” 2006, listopad, nr 11, 2006, s . 27 .

Cóż po inteligencji w czasie marnym? (Wy-
powiedź  w dyskusji), Środkowo-Euro-
pejskie Forum Kultury, Wigry 1995, w: 
Cz . Miłosz, Rozmowy polskie, WL, Kra-
ków 2006, s . 469–472 (przedruk) .

Rudolf Steiner a impuls wolnomularski, „Ars 
Regia” 2006, nr 15–16, s . 271–285 .

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXXIV .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XXIX, „Czwarty Wy-
miar” 2006, grudzień, nr 12, s . 35 .

Rok 2007

Peregrynacje ezoteryczne: LXXXXV .  Wta-
jemniczenie spontaniczne .  Wielka Matka 
i Stary Mędrzec, XXX, „Czwarty Wy-
miar”, nr 1, styczeń 2007, s . 35 .

Tylko niektóre herezje są w porządku (rozmo-
wa: Artur Górski, Jerzy Besala, Wacław 
Oszajca, Jerzy Prokopiuk), „Focus” 2007, 
luty, nr 2(137), s . 47–50 .

Na ścieżkach baśni, „Nowe Książki” 2007, 
styczeń, nr 1, s . 55 .

Gnoza i ja – raz jeszcze, w:  Odcienie gno-
zy, red . M . Piróg, KOS, Katowice 2007, 
s . 18–35 .

Peregrynacje ezoteryczne: XCVI .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, XXXI, „Czwarty Wymiar” 
2007, marzec, nr 3, s . 29 .

Dusza ludzka – oś świata, Studio Astropsy-
chologii, Białystok 2007, ss . 192 .

Peregrynacje ezoteryczne: XCVII . Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, XXXII, „Czwarty Wymiar” 
2007, kwiecień, nr 4, s . 27 .

Piękno jest tylko gnozy początkiem, KOS, Ka-
towice 2007, ss . 424 .

Gnostycyzm w prawosławiu, „Nowe Książki” 
2007, maj, nr 5, s . 14 .

Dzieje kosmosu jako historia człowieka. An-
tropozoficzna kosmogonia i historiozofia, 
w:  Religia wobec historii, historia wobec 
religii, red . E . Przybył, Nomos, Kraków 
2007, s . 55–63 .

Peregrynacje ezoteryczne: XCVIII .  Wtajem-
niczenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, XXXIII, „Czwarty Wymiar” 
2007, czerwiec, nr 6, s . 27 .

Ćwiczenia z tanatologii, „Nowe Książki” 
2007, czerwiec, nr 6, s . 25 .

Gdyby chrześcijaństwo wyglądało inaczej…, 
„Focus Historia” 2007, czerwiec, nr 3, s . 39 .

Peregrynacje ezoteryczne: XCIX .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, XXXIV, „Czwarty Wymiar” 
2007, czerwiec, nr 7, s . 31 .
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Peregrynacje ezoteryczne: C . Wtajemniczenie 
spontaniczne .  Wielka Matka i Stary Mę-
drzec, XXXV, „Czwarty Wymiar” 2007, 
sierpień, nr 8, s . 37 .

Półwiecze z Jungiem, w: Spotkania z Jungiem, 
red . K . Maurin i Z . W . Dudek, Eneteia, 
Warszawa 2007, s . 35–39 .

Peregrynacje ezoteryczne: CI . Wtajemniczenie 
spontaniczne .  Wielka Matka i Stary Mę-
drzec, XXXVI, „Czwarty Wymiar” 2007, 
wrzesień, nr 9, s . 35 .

Marksizm to ideologia zła, „Dziennik” 2007, 
nr 199 (412), s . 22 .

O katarach – spokojnie, „Nowe Książki” 
2007, październik, nr 10, s . 44–45 .

Zło we mnie – i co z nim zrobić?, w: Jeśli Bóg 
jest… Księga jubileuszowa na siedemdzie-
siąte urodziny Ojca Profesora Jana Andrze-
ja Kłoczowskiego OP, Instytut Myśli Józe-
fa Tischnera, Kraków 2007, s . 271–276 .

Rok 2008

Peregrynacje ezoteryczne: CIII .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Stary 
Mędrzec, XXXVIII, „Czwarty Wymiar” 
2008, styczeń, nr 1, s . 27 .

Peregrynacje ezoteryczne: CIV .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, XXXIX, „Czwarty Wymiar” 
2008, luty, nr 2, s . 27 .

New Age a „sprawa polska”, „Nowe Książki” 
2008, luty, nr 2, s . 66–67 .

„Słoń” jako taki, „Gnosis” 2008, luty, onli-
ne: <http://www .gnosis .art .pl/e_gnosis/
punkt_widzenia/prokopiuk_slon_jako_
tak . . .> [dostęp: 10 .03 .2020] .

Peregrynacje ezoteryczne: CV .  Wtajemnicze-
nie spontaniczne .  Wielka Matka i Stary 
Mędrzec, XL, „Czwarty Wymiar” 2008, 
kwiecień, nr 4, s . 23 .

Matrix, czyli okultystyczny bróg (ale nie ple-
wiony), Studio Astropsychologii, Biały-
stok 2008, ss . 240 .

Peregrynacje ezoteryczne: CVI .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Stary 
Mędrzec, XLI, „Czwarty Wymiar” 2008, 
czerwiec, nr 6, 2008, s . 36 .

Mój Jung, KOS, Katowice 2008, ss . 384 .
Eliade o inicjacji i stowarzyszeniach tajem-

nych, „Przegląd Filozoficzny” 2008, nr 4 
(64), s . 325–337 .

Herezja znaczy wolność, Studio Astropsycho-
logii, Białystok 2008, ss . 240 .

Hermes – wysłannik bogów, Constanti, War-
szawa 2008, ss . 60 .

Peregrynacje ezoteryczne: CVII .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Stary 
Mędrzec, XLI, „Czwarty Wymiar” 2008, 
lipiec, nr 7, s . 36 .

Peregrynacje ezoteryczne: CVIII .  Wtajemni-
czenie spontaniczne . Wielka Matka i Sta-
ry Mędrzec, XLII, „Czwarty Wymiar” 
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Jerzy Prokopiuk – zwierzenia dumnego he-
retyka .  (O niechęci do kultury masowej, 
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http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/punkt_widzenia/prokopiuk_slon_jako_tak...
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/punkt_widzenia/prokopiuk_slon_jako_tak...
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Chrześcijaństwo też kiedyś było sektą, „New-
sweek” 2009, nr 50, s . 24 .

Gnostycki świat „Gwiezdnych Wojen”, w: 
Dawno temu w Galaktyce popularnej, 
red . nauk . A . Jawłowski, Warszawa 2010, 
s . 11–26 .

Towiański – na nowo, w: Światło i ciemność. 
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Cuda między religią a nauką, „Nowe Książ-
ki” 2010, maj nr 5, s . 38 .
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„Ze świetlisto-radosnego rozbłysku zrodziła 
się moja Biblia” (rozmowa Manany Chyb 
z J .  Prokopiukiem, w: M . Chyb,  Czas 
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i literaturze, red . A . Marczyński, Funda-
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Jerzy Prokopiuk is a polish translator, who is 
especially interested in esotericism . He de-
fines his worldview by two terms: theoanthro-
pocentrism and spiritual holism . The major 
inspiration for him is Rudolf Steiner’s anthro-
posophy , as well as depth psychology creat-
ed by Carl Gustav Jung . Prokopiuk consid-
ers Steiner and Jung as neognostics or trans-
formation gnostics . Transformation gnosis is 
more optimistic than pessimistic old gnosis 
taken from the ancient times . Transforma-
tion gnosis, trying to transform individu-
al people, and also all social life, is the seed 
of New Age Movement . Prokopiuk becomes 
a popularizer of New Age in Poland, publish-
ing over five hundred essays and twenty-two 

Four Phases of Jerzy Prokopiuk Views
(Summary)

books about esoteric, but his later works are 
much more pessimistic . Hence Prokopiuk’s 
worldview has four phases . First phase, when 
he is a pessimistic young man, disappointed 
by catholic religion, but not interested in the 
materialistic worldview though . The second 
phase, when Prokopiuk gets to know the an-
throposophy and meets Robert Walter – pol-
ish anthropospher . The third phase, when 
he builds his original worldview, by getting 
inspirations from various esoteric traditions, 
and focuses on New Age . And the fourth 
phase, when he backs to his youthful doubts .

Key words: esotericism, gnosis, anthropos-
ophy, New Age, Jerzy Prokopiuk 
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Maria Urbańska-Bożek 

Kulturalny barbarzyńca 
jako czuły artysta życia

[Recenzja: Sabina Kruszyńska, Kulturalny Barbarzyńca. Fenomenologia radykalna 
Michela Henry’ego jako filozofia sztuki życia, UNIVERSITAS, Kraków 2018, ss . 249]

[W]iedzcie, że Vladimir, 
choć był proletariuszem, 

to i arystokratą, a jego 
życie to wezwanie, 
by w jego ślady po-

szli ci, którzy sądzą, 
że życie warte jest jeszcze tego, 

aby je przeżyć w pełni 1.

Fenomenologia Michela 
Henry’ego, francuskiego fi-
lozofa XX wieku, zakwe-
stionowała fenomenologię 
klasyczną . Henry zasługuje 
na naszą uwagę z racji radykalizmu swoje-
go myślenia, które kieruje ku odszukaniu 
i wskazaniu na ostateczną podstawę ludz-
kiego świata . Stawia pytania na temat kon-
dycji ludzkiej kultury, co implikuje zarazem 
pytanie o człowieka, który zdaniem Hen-
ry’ego pozbawia się człowieczeństwa . Hen-
ry za pośrednictwem i dzięki swej filozo-
fii radykalnej pragnie ukazać „aprioryczne 
(podmiotowe) warunki możliwości wiedzy/

1 B . Hrabal, List do uczestników wernisażu, w: tenże, Czuły 
barbarzyńca. Teksty pedagogiczne, tłum . A . Kaczorowski, 
Świat Literacki, Izabelin 1997, s . 122 .

kultury” oraz wskazać 
na jej metafizyczne podsta-
wy . Za fundament kultury 
przyjmuje on byt osobowy, 
który opisuje słowami Biblii . 
Według niego kultura jest 
środowiskiem naturalnym 
człowieka . Dzięki niej może 
on w pełni rozwinąć swe 
liczne potencjalności . Czło-
wiek jest aktywny za sprawą 
działania, które ma charak-
ter twórczy . Tworząc siebie 
oraz tworząc środowisko, 
człowiek może realizować 

własne powołanie . 
Sabina Kruszyńska w swojej książce sku-

pia się na praktycznym wymiarze myśli 
Henry’ego, ukazując ją w perspektywie fi-
lozofii mądrościowej, jest to filozofia sztuki 
życia: „Dobre ludzkie życie wymaga tego – 
pisze Kruszyńska – aby stać się artystą «ży-
cia» . Artysta «życia» zaś to ten, który wpro-
wadza w świat widzialny to, co niewidzial-
ne” . Owego artystę Autorka nazywa „kultu-
ralnym barbarzyńcą” . 

Fenomenologia klasyczna sprowadziła 
objawianie się, ukazywanie rzeczy świata 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(5)/2019, s . 122‒133
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do naocznego oglądu, jawienia się przed-
miotu przed oczami, badania go wzrokiem . 
Fenomenologia radykalna zaś pyta o inne 
modi jawienia się, czyli o sposoby stawania 
się widzialnymi dla świadomości . Nie inte-
resuje ją zatem sam fenomen (to, co się jawi), 
lecz to jak się on jawi (sam akt jawienia się) . 
Fenomenologia radykalna zmierza ku odsło-
nięciu „czystego jawienia się”, czyli do odsło-
nięcia „fenomenu prawdy” (s . 23)2 . W feno-
menologii klasycznej jawienie się przedmio-
tu ma charakter czasowy . To, co unaocznio-
ne zostaje unicestwione przez działanie cza-
su . W czasie nie może już bytować ani to, 
co przeszłe, ani to, co teraźniejsze, ani to, co 
przyszłe (s . 24) . „Fenomenologiczne jawie-
nie się rzeczy jest w istocie ich unicestwia-
niem – pisze Sabina Kruszyńska – Ich do-
nacja to znikanie w otchłani uczasowionej 
nicości, a zatem ich «być» (être) to «znikać» 
(disparaître)” (s . 25) . Według Henry’ego, nie 
świat, to, co znajduje się na zewnątrz powin-
no być warunkiem istnienia świadomości, 
lecz świadomość, uwolniona od uwarunko-
wań czasowo-przestrzennych, jako warunek 
sine qua non wszelkiej przedmiotowości – 
tego, co na zewnątrz . Taka świadomość nie 
posiada już tylko intencjonalnego charak-
teru, lecz „jawi się sama sobie bezpośrednio 
[…] jako stale będąca i […] nieuwarunko-
wana zewnętrznie” (s . 25) . Henry – wspo-
mniany, możliwy, choć jeszcze nie zidenty-
fikowany, modus jawienia się – nazywa ro-
boczo samoobjawieniem się, czy też samoja-
wieniem się . Owo jawienie się, pokazywanie 
się przedmiotu samo z siebie, zdaniem Hen-
ry’ego, jest warunkiem wszelkiego jawienia 
2 S . Kruszyńska, Kulturalny Barbarzyńca. Fenomenologia 

radykalna Michela Henry’ego jako filozofia sztuki życia, 
UNIVERSITAS, Kraków 2018 . Strony, na których znaj-
dują się cytaty i odnośniki z omawianej publikacji umiesz-
czać będę w tekście zasadniczym . 

się (s . 26) . Stawia on pytanie o niepoznawal-
ne, pragnie dotrzeć do tego, co niewidzial-
ne . Jednocześnie podejmuje próby mówie-
nia o tym, co z poza horyzontu poznania ro-
zumowego . W ten sposób filozof chce ocalić 
podmiotowość, która jego zdaniem w wyni-
ku redukcji fenomenologicznej została spro-
wadzona do przedmiotu, a co za tym idzie 
uśmiercona . Podmiotowość, która daje sie-
bie w aktach samoobjawienia, nie jest już 
świadomością intencjonalną . Tę podmioto-
wość/świadomość, „w której aktach samoja-
wienia zniesiony jest dystans między, c o ja-
wienia, j a k jawienia oraz b y c i e m” (s . 27), 
Henry nazywa życiem fenomenologicznym . 
Chcąc opisać samojawienie się, samoobja-
wienie, francuski myśliciel sięga do Medyta-
cji Kartezjusza . W nich odnajdujemy pierw-
sze próby wskazania na radykalny subiek-
tywizm, jako na korzeń wszelkiej wiedzy 
(s . 28) . U Kartezjusza „ja” jawi się samo so-
bie „[objawia sobie, samoobjawia, samojawi] 
jako istniejące – myślące, bo pewne swego 
istnienia przez myślenie” (s . 29) . Człowiek 
to rzecz myśląca – res cogitans, której isto-
tą i byciem jest myślenie . Człowiek zatem 
nie jest „czymś, co się jawi, ale jest samym 
jawieniem się”3 . Według autora Medyta-
cji świat jest realny, o ile jest widzialny, co 
oznacza, że wystarczy, iż zamkniemy oczy, 
a przestaje on istnieć . Świat to pozór, ni-
czym zjawa senna . Jedyną realnością jest sa-
mojawiące się „ja”: „Samojawienie dokonuje 
się w czuciu, we wrażeniowości, afektywno-
ści, pasyjności” (s . 30) . Tak dla Kartezjusza, 
jak i dla Henry’ego wiedza naukowa do-
konuje redukcji świata „żywego” do świata 

3 M . Henry, Wcielenie. Filozofia ciała, tłum . M . Frankiewicz, 
D . Adamski, Wydawnictwo Homini, Kraków 2012, 
s .  129–130, za S . Kruszyńska, Kulturalny barbarzyńca, 
dz . cyt ., s . 29 .
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„martwego”, izolując z niego to, co odnosi 
się do czucia, wartości, jakości niemierzal-
nych . Świat czuje to, czego nauka już nie 
uwzględnia, biorąc go na swój warsztat ba-
dawczy . Świat realny to świat pozbawiony 
uczuć, jakości i wartości, podzielony na res 
extensa i res cogitans . Jednak Henry w prze-
ciwieństwie do Kartezjusza nie jest dualistą, 
ponieważ realność światu nadaje za pośred-
nictwem przypisania mu cech podmioto-
wych . Pathos jako samoodczuwanie, czyli 
nieintencjonalna (nieodnosząca się do świa-
ta) czysta wrażeniowość, afektywność, dy-
namicznie czujące ja nie ustosunkowuje się 
do siebie jako przedmiotu ja – ego, lecz do ja 
– moi (mnie) odczuwanego jako należące-
go do siebie . Wrażeniowości nie odpowiada 
doświadczalny fenomen, jaki stanowi wra-
żenie . Wrażeniowość jest podstawą, funda-
mentem wszelkich wrażeń . 

Koncepcję wrażeniowości Henry roz-
budowuje jako komentarz do Choroby 
na śmierć Sørena Kierkegaarda i w odnie-
sieniu do jego kategorii „rozpaczy” . Według 
Duńczyka rozpacz jest chorobą ducha, któ-
ra wyraża się na dwa sposoby . Po pierwsze, 
w pragnieniu bycia sobą; jest to najbardziej 
typowa jej odmiana4 . Po drugie, w nieby-
ciu sobą, unicestwieniu siebie . Jak twierdzi 
Kierkegaard, w tym przypadku jaźń zostaje 
założona przez czynnik inny, co jest wyra-
zem „niemożliwości osiągnięcia przez jaźń 
samą z siebie równowagi i spokoju”5 . Roz-
pacz definiuje duński filozof jako rozpad 
centrum osobowego, czyli scalającego „sto-
sunku jaźni do siebie samej”, w czym poten-
cjalnie czai się możliwość rozpadu centrum 
4 Por . S . Kierkegaard alias Anti-Climacus, Choroba na śmierć. 

Chrześcijańsko-psychologiczne rozważania dla zbudowa-
nia i pobudzenia, tłum . J . Iwaszkiewicz, PWN, Warszawa 
1972, s . 147 .

5 Tamże oraz s . 155 .

osobowego6 . Podmiot odnajduje relację 
z sobą samym, kierując się ku sobie same-
mu . Tym, co zewnętrzne względem jaźni 
jest Moc Boga, na której wspiera się jaźń . 
Podmiot zatem dokonuje scalenia własnej 
osobowości w podwójnym ruchu . Najpierw 
kieruje się ku jaźni własnej, a odnajdując sie-
bie afirmuje swą osobę i umacnia się w woli 
bycia sobą . Następnie podmiot przechodzi 
do drugiego ruchu scalającego własne cen-
trum osobowe, mianowicie zwracając się 
w kierunku Mocy . To za sprawą owej po-
dwójnej aktywności podmiot „wykorzenia” 
rozpacz7 . Ta podwójna synteza jest zdaniem 
Kierkegaarda dowodem na istniejące w jed-
nostce ludzkiej napięcie między skończono-
ścią a nieskończonością, możliwością/wol-
nością a koniecznością . Zachowanie rów-
nowagi między członami tej dialektycznej 
relacji jest warunkiem koniecznym niedo-
puszczenia do głosu rozpaczy . Jeśli jakikol-
wiek z wymienionych korelatów zostanie 
zatracony lub zacznie dominować, jednostce 
grozi rozpacz8 . W ostatecznym rozrachunku 
rozpacz ma wymiar pozytywny w kontek-
ście życia jednostki ludzkiej, ponieważ wyj-
ście z tego stanu oznacza dla chrześcijanina 
ozdrowienie: „Śmierć z rozpaczy przemie-
nia się zawsze w życie”, ponieważ otwiera 
możliwość otwarcia się na chrześcijaństwo9 . 
Tym, co stanowi swoisty kontrapunkt dla 
rozpaczy jest u Kierkegaarda „pogodzenie 

6 Tamże, s . 149 .
7 Tamże, s . 148 . O rozpaczy i jej dialektycznych rela-

cjach, jako podstawy przeżyć duchowych podmiotu 
zob .: M .  Gołębiewska, Dialektyka rozpaczy w „Chorobie 
na śmierć” Sørena Kierkegaarda, w: Kierkegaard czyli mowy 
na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci 
Profesora Edwarda Kasperskiego, red . nauk . J . A . Prokopski, 
M . Urbańska-Bożek, Wydawnictwo Marek Derewiecki, 
Kęty 2019, s . 195–223 . 

8 S . Kiekegaard, Choroba na śmierć, dz . cyt ., s . 173–174 . 
9 Tamże, s . 152–153 .
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się z cierpieniem w wierze”10 . Duszę, któ-
ra jest poza stanem rozpaczy, definiuje się 
w Chorobie na śmierć jako połączoną z sobą 
i utwierdzoną w woli bycia sobą: „«Łącząc 
się z sobą i utwierdzając wolę bycia sobą, 
jaźń opiera się przejrzyście na Mocy, która 
ją założyła»”11 .

To dzięki Kierkegaardowi, pisze Kru-
szyńska, „Henry odkrywa, że w wymiarze 
ontologicznym rozpacz okazuje się tym, co 
ujawnia wewnętrzną strukturę bycia wraże-
niowości” (s . 32) . Nie można bowiem odse-
parować rozpaczy od podmiotu, który roz-
pacza ani też wskazać przedmiotu rozpaczy, 
jako odseparowanego od niej samej . Jednak 
Henry zastępuje rozpacz cierpieniem, które 
staje się dla niego „przykładem wrażenio-
wości samej w sobie” (s . 32) . Jego zdaniem, 
tym, co pozostaje po ejdetycznej redukcji 
cierpienia, jest samo cierpienie, ból . Cierpie-
nie i cierpiący są z sobą tożsami . Cierpienie 
zagarnia podmiot, dzięki czemu podmiot 
żyje jako ja − moi . Cierpienie stanowi mo-
dus bycia jako „żyjącej, samoobjawiającej 
i radykalnie immanentnej podmiotowo-
ści” (s .  32) . Cierpiący podmiot przycho-
dzi do siebie w swym pathos (odczuwa sam 
z sobą) . Na antypodach cierpienia umiesz-
cza Henry radość, która również stanowi 
przykład czystej pasyjności . Podobnie jak 
cierpienie radość zagarnia podmiotowość . 
Ja-moi, które doznaje siebie w cierpieniu i ra-
dości to zarazem ja cielesne – wrażeniowe 
i niewidzialne . Nazywane jest ono życiem 
fenomenologicznym («życiem»), które „okre-
śla się też jako materialne, czyli takie «któ-
re bez przerwy się modyfikuje i zmienia nie 
w nicość, ale w nową, zawsze teraźniejszą, 

10 Tamże, s . 224 .
11 Tamże, s . 291 .

obecną modalność tej samej cielesności»”12 . 
Mowa tu o materialności i cielesności feno-
menologicznej; ta konkretna i radykalna su-
biektywność jest fundamentalną prawdą . 
Według kryterium „wrażeniowości, praw-
dy sobości i prawdy radości” (s . 34) Henry 
będzie oceniał dzieła ludzkiej kultury . Będą 
to kryteria ustanowione na bazie życia, któ-
re rozumie on jako wieczny proces, imma-
nentny ruch „poruszający się sam w sobie” 
(s . 34) . Życie przychodzi „do siebie samego 
przez «czucie siebie»”13 . 

Radykalna pasywność, bierność w tym 
się właśnie ujawnia, że cierpienie, ból przy-
chodzi do siebie, nie mając w tym przyjściu 
udziału: „[…] Życie doznaje siebie w pa-
tosie; to źródłowa i czysta afektywność”14 . 
Co oznacza, że nie czujemy, doznajemy cier-
pienia, z racji tego, że cierpimy z tego, czy 
innego powodu, odczuwając konkretny ból 
w czasie rzeczywistym, ale że ze swej istoty 
jesteśmy stworzeniami afektywnymi, czują-
cymi, że pozostajemy otwartą raną dla sie-
bie samych, która w każdej chwili może za-
cząć krwawić bez wyraźnego powodu, bez 
działania na nią widocznych, szkodliwych 
czynników zewnętrznych (s . 35) . Za spra-
wą źródłowej afektywności czujemy siebie, 
jako należących do siebie, tożsamych z sobą, 
sobie się jawiących . Wspomniana źródłowa 
afektywność odsyła do tego, co Nieuwarun-
kowanie uwarunkowane .

Według Henry’ego fenomenologia ma 
prawo do stawiania pytań o podstawę by-
cia podmiotowego oraz do poszukiwania 

12 M . Henry, Wcielenie, dz . cyt ., s . 116 za S . Kruszyńska, 
Kulturalny barbarzyńca, dz . cyt ., s . 33 .

13 M . Henry, Eux en moi: une phénoménologie, w: tegoż, 
Phénoménologie de la vie, PUF, Paris 2003, t . 1, s . 201–202, 
za S . Kruszyńska, Kulturalny barbarzyńca, dz . cyt ., s . 34 . 

14 M . Henry, Wcielenie, dz . cyt ., s . 122 za S . Kruszyńska, 
Kulturalny barbarzyńca, dz . cyt ., s . 35 .
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odpowiedzi na nie . Zgadza się również 
na to, by fenomenologia radykalna była nie 
naukową i literacką, co mogłoby wspomóc 
ją, a nawet umożliwić wyartykułowanie tre-
ści potencjalnie niekomunikowalnych . «Ży-
cie» nie daje się opisać w kategoriach feno-
menologii analitycznej . Stosowne narzędzia 
ku temu posiada literatura i jej twórcy . Do-
świadczenia opisywane przez literaturę nie 
powinny być ignorowane przez filozofów, 
uważa Henry, lecz należy co najmniej hi-
potetycznie uznawać je za istotny przejaw 
podmiotowości (s . 39) . Francuski filozof 
odnalazł w Nowym Testamencie treści po-
zwalające na opisanie życia podmiotowego, 
jako życia radykalnie wewnętrznego (s . 40) . 
Życie to wypowiada się w języku a-przed-
miotowym; tu nie ma rozdźwięku między 
słowem a tym, co ono głosi . Dzięki chrześci-
jaństwu życie otrzymuje znaczenie tak feno-
menologiczne, jak i radykalne . Życie spro-
wadza się do objawienia siebie, „auto-obja-
wienia” (s . 41) .

Przekład treści ewangelicznych na język 
filozofii sprawia, że „język ten […] wypo-
wiada to, co w swej istocie niewypowiadal-
ne, a mianowicie radykalną i całkowicie zin-
dywidualizowaną podmiotowość jako wra-
żeniowość wypełnioną treściami radykal-
nie wewnętrznych doświadczeń” (s . 41–42) . 
Henry’emu idzie o literalne odczytanie treści 
zawartych w Nowym Testamencie i przenie-
sienie ich do dyskursu filozoficznego (s . 42) . 
Innymi słowami, treści Nowego Testamentu 
nie są metaforą, symbolem, wyobrażeniem, 
lecz wprost informują o tym, co należy czy-
nić, jak żyć, opisują życie . Chrześcijaństwo, 
twierdzi autor Wcielenia, nie tylko stwierdza 
istnienie Boga, lecz opisuje, czym On jest, 
a jest Prawdą, Życiem, wcielonym Słowem . 
Jest Życiem, które objawia się jako Prawda 

i jest życiem, które się wciela . Tu Logos i cie-
lesność są jednym . Fenomenologia radykal-
na ma otworzyć drogę ku nowej koncepcji 
człowieka oraz świata ludzi „właśnie przez 
filozoficzne przyswojenie prawd niesionych 
przez chrześcijaństwo” (s . 43) . 

Bóg Henry’ego jest Bogiem pathos – czu-
jącym, osobowym absolutem . Człowiek, 
jako żyjąca sobość zakorzeniona w «Życiu» 
absolutnym, nie powinien być nazywany 
stworzeniem, należeć tym samym do gru-
py bytów przygodnych, lecz synem Bożym: 
„Życie [«Życie»] ma ten sam sens dla Boga, 
dla Chrystusa i dla człowieka” (s . 44) pisze 
Henry w Słowach Chrystusa . Radykalna su-
biektywność, która się zradza, czyli „przy-
chodzi do świata” i wchodzi w życie, bytuje 
w nim jako żyjąca (s . 44) . Żyjąca sobość sa-
mozradza się w swej afektywności, w samo-
objawieniu jest zaś zradzana przez Absolut-
ne «Życie» .

Zwraca się uwagę na podobieństwo an-
tropologii Michela Henry’ego do tej, jaką 
uprawiali Søren Kierkegaard i Blaise Pascal . 
Sabina Kruszyńska jednak proponuje, aby 
skupić się przede wszystkim na różnicach 
z nimi . To, co warte podkreślenia według 
niej, to to, że perspektywa antropologicz-
na Henry’ego ma charakter fenomenolo-
giczny, a nie egzystencjalny (Kierkegaard, 
Pascal), zaś pojęcia ewangeliczne odsyłają 
do nowych znaczeń w jego filozofii (s . 55), 
co pozwala na badanie zakresów nieznanych 
współczesnej antropologii . I tak na przykład 
pojęcie chrześcijańskiego Boga daje możli-
wość opisu istoty człowieczeństwa w katego-
riach ludzkiego wcielenia (s . 56) . Człowiek 
jest cielesny, żyjący i jako taki myśli, cierpi 
i pragnie . Ciało jest życiem (żyje) za spra-
wą wcielenia Życia . Chrystus jest pierw-
szym Żyjącym wzorem «żyjącego» życia (s . 
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58) . W Bogu-Człowieku konkretna jednost-
ka ludzka odnajduje swój pierwowzór . Po-
dwojenie jako Boga i człowieka ma jedynie 
charakter formalny, a nie rzeczowy, realny: 
„Chrystus bowiem nie jest duchem, ale cie-
lesnością żyjącą, pełną i realną, choć tożsa-
mą z ciałem jako corps” (s . 58) . Chrystus jest 
również pierwowzorem trwania sobości oraz 
pośrednikiem między sobością a Bogiem . 
Chrystus przyszedł na świat, aby go zmienić 
„[p]odobnie człowiek zradza się w «Życiu», 
aby zmienić świat, aby stworzyć wokół sie-
bie świat żyjący” (s . 59) . Człowiek nie jest 
zatem stworzeniem biernym, ale wręcz jest 
skazany na aktywność . Tej aktywności nie 
można ograniczać ani zredukować do kon-
kretnej aktywności – człowieka myślącego, 
racjonalnego (homo rationalis), wytwórcę, 
twórcę, człowieka pracy (homo faber), ba-
wiącego się (homo ludens) , czy posługujące-
go się językiem (mówiącego) (homo loquens) . 
Fenomenologia radykalna odrzuca wszyst-
kie koncepcje człowieka, które opisują go 
jak przedmiot o określonych cechach (s . 62) .

Tym, co stanowi dla sobości najbardziej 
typowe, właściwe środowisko działania-
-tworzenia jest kultura . Z działaniem-two-
rzeniem, realizowaniem powołania każ-
dej sobości wiąże się wolność, która leży 
u źródeł narodzin ego . Ja-moi czuje swą wol-
ność i tym samym uznaje siebie za źródło 
i jedyny początek swej zdolności działania 
(s . 89–90) .

Ludzka aktywność rozumiana jako dzia-
łanie-tworzenie (praksis-poiesis) może zna-
leźć swe urzeczywistnienie tylko w kulturze 
«życia» . Henry wzywa za pośrednictwem fi-
lozofii do twórczej aktywności, przemiany 
własnego życia, kultury oraz doskonalenia 
siebie . Filozofię pojmuje on jako prakty-
kę życia, same praktyki zaś, jako twórcze, 

są „porównywalne z aktami, w których 
powstają dzieła sztuki” (s . 92) . Praktyki 
te chronią podmiot przed innymi praktyka-
mi, które zamiast wpływać twórczo na so-
bość, uprzedmiotowiają zarówno ją samą, 
jak i kulturowe otoczenie (s . 94–95) . Kru-
szyńska w swojej autorskiej interpretacji-ko-
mentarzu filozofii francuskiego fenomeno-
loga twierdzi, że da się założyć, 

[…] że według Henry’ego, dobre życie, 
to życie będące trwałym procesem ekste-
rioryzacji «życia» […] polegające na usta-
wicznym praktykowaniu wartości poznaw-
czych, etycznych, estetycznych i religijnych 
w taki sposób, aby miast wzajemnie wy-
kluczać, jednoczyły się one harmonijnie 
w jednym życiowym dziele (s . 95) . 

Dodatkowo Autorka twierdzi, że po-
mimo, iż Henry nie używa słowa „cnota”, 
to jednak na gruncie fenomenologii rady-
kalnej funkcjonuje ono w domyśle . Kru-
szyńska nazywa ją cnotą transgresji jako tej, 
która pozwala na przekraczanie przez czło-
wieka tego, co zastane . Tu filozofka czyni 
nawiązanie do idei nietzscheańskich, postu-
lujących nową sztukę życia, którą miałby 
stworzyć Nadczłowiek po upadku zachod-
niej kultury (s . 97) . Jej zdaniem w koncepcji 
Henry’ego:

Cnota transgresji odpowiada […] zdalno-
ści do ustawicznego przekraczania granic 
wyznaczonych przez praktyki uśmiercają-
ce podmiotowość . […] [J]ej praktykowa-
nie polega na przekraczaniu granic «śmier-
ci» (cudzysłów wskazuje na rozumienie 
tego pojęcia jako przeciwieństwa «życia») 
i nazwę ją cnotą transgresji skierowanej ku 
«życiu» . Przeciwstawię ją także innej tran-
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sgresji tej zalecanej przez filozofie „śmier-
ci podmiotu”, którą z kolei nazywać będę 
cnotą transgresji skierowanej ku «śmierci» . 
Transgresja skierowana ku «życiu» polega-
łaby na przekraczaniu granic stawianych 
podmiotowi w praktykach jego «uśmier-
cania», natomiast transgresja skierowana 
ku «śmierci» na przekraczaniu granic wy-
znaczonych przez praktyki go «ożywiają-
ce» (s . 99) .

Wspomnianymi praktykami uprzedmio-
tawiającymi podmiot są, jak pisze Henry 
w La Barbarie, poddając je ostrej krytyce – 
nauka i powiązana z nią technika (s . 130–
131) . Są one głównymi oskarżonymi w pro-
cesie obumierania kultury, w której czło-
wiek może zachować swą podmiotowość (s . 
132) oraz sprawczyniami szerzącej się w Eu-
ropie kultury barbarzyństwa (s . 132) .

Kruszyńska wyjaśnia, że barbarzyństwo 
stoi w kontrapunkcie do kultury «życia» 
i twierdzi ona, że można ją nazwać kultu-
rą «śmierci» . Naukowiec […] staje się figurą 
idealnego barbarzyńscy tylko wtedy, gdy 
podejmuje działania regulowane wyłącznie 
zasadami wiedzy przedmiotowej” (s . 133) . 
Dodajmy, że sama wiedza nie stanowi za-
grożenia dla kultury «życia», lecz przymus 
kreowania, konstruowania świata według 
paradygmatu obowiązującego w naukowym 
dyskursie . Dla autora La Barbarie „grząźć 
w barbarzyństwie” – komentuje Kruszyńska 
– to stwierdzenie, „że świat kultury europej-
skiej karleje, bo znikają w nim te przestrze-
nie, w których mogłyby się jednocześnie 
rozwijać wszystkie wartości ustanawiające 
człowieczeństwo” (s . 134) . 

Samą technikę przyrównuje Henry do al-
chemii: „jest samospełnieniem natury/przy-
rody, zamiast [być] samospełnieniem życia, 

którym jesteśmy . Jest barbarzyństwem, no-
wym barbarzyństwem naszych czasów, zaj-
mującym miejsce kultury”15 . Naukę i tech-
nikę zalicza Henry do wyższych form kul-
tury . Z kolei wśród jej form elementarnych 
wymienia jedzenie, seks, ubranie itp . Jednak 
najdoskonalszym jej przejawem są etyka, re-
ligia i sztuka . Kultura żyłaby i rozrastałaby 
się w pełni i właściwie, gdyby wszystkie jej 
praktyki były kulturotwórcze (s . 140) . 

Barbarzyństwo zdaniem Henry’ego „po-
lega na uśmiercaniu «życia», a uśmiercanie 
to odbywa się w procesach unicestwiania 
wartości: etycznych, estetycznych i sakral-
nych” (s . 144) . W tym kontekście staje się 
zasadne użycie przez Autorkę Kulturalnego 
barbarzyńcy wprowadzonej przez nią termi-
nologii oraz postawienie tezy, że: 

współczesne praktyki naukowe przedsta-
wiają dla Henry’ego wzorcowe przykłady 
działań, w których utrwala się i propagu-
je cnotę transgresji skierowanej ku «śmier-
ci» . «Życie» – pisze dalej Kruszyńska – nie 
może bowiem wzrastać w takich przed-
stawieniach, których łączność z nim jako 
źródłem wszelkich praktyk została progra-
mowo zablokowana . Dominacja współ-
czesnych praktyk naukowych nad innymi 
praktykami sprawiła, że na kulturę Za-
chodu składają się przedstawienia aksjolo-
gicznie wyjałowione (s . 144) .

Barbarzyństwo dotyka nie tylko «życia», 
które wówczas wycofuje się z «życia» pod-
miotowego oraz ze świata, dotyka ono rów-
nież samego człowieka sukcesywnie osła-
biając jego wrażeniowość . W wyniku cze-
go „karleje jego ja-moi oraz tegoż ja (wy)
15 M . Henry, La Barbarie, PUF, Paris 2008, s . 95, 

za S . Kruszyńska, Kulturalny barbarzyńca, dz . cyt ., s . 137 .
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tworów” (s . 145) . Dla Henry’ego barbarzyń-
stwo to: 

choroba, na którą zapada «życie» wte-
dy, gdy nie chce ono jako takie, jako «ży-
cie» być życiem cierpiącym, kiedy wybie-
ra znieczulającą „fałszywą świadomość” i, 
w konsekwencji, wybiera działania zmie-
rzające do wyeliminowania cierpienia 
w ogóle . […] [W] negującym cierpienie 
cierpiącym barbarzyńcy (naukowcu, któ-
ry pod płaszczykiem postępu skrywa ni-
hilizm własnego barbarzyństwa), Henry 
widzi postać, przez którą pathos, dosadnie 
objawia swą konieczność (s . 148) .

Francuski fenomenolog za główne doktry-
ny-ideologie barbarzyństwa uznał marksizm, 
psychologię-psychoanalizę i (post)struktura-
lizm: „[p]ierwsza zobowiązuje do rozpusz-
czenia podmiotowości w historyczności, 
druga w nieświadomości, trzecia w języku/
dyskursie” (s . 150) .

Kruszyńska podkreśla, że dla Henry’ego 
to praktyka artystyczna, a nie naukowa sta-
je się wzorem praktykowania sztuki «życia», 
dlatego Autorka pyta „jak jest możliwa sztu-
ka «życia» w ogóle oraz jakie są konieczne 
warunki bycia artystą «życia»” (s . 156) . Od-
wołując się do dwóch tekstów francuskiego 
filozofa Défficile démocratie oraz La méta-
morphose de Dophré, Kruszyńska pisze, że 
w sztuce «życia»

Absolut […] wyznacza […] kierunek 
wszelkich działań będących poiesis . […] 
[H]enriańska nauka o sztuce «życia», bę-
dąca […] nauką o takiej «trosce o siebie», 
która jest tym samym, co „troska o kulturę 
«życia»”, jest w swej istocie nauką o budo-
waniu sobości i świata «życia» przez prak-

tykowanie transgresji skierowanej ku «ży-
ciu» . To transgresja skierowana ku «życiu» 
– a więc z definicji skierowana ku religij-
nemu Absolutowi chrześcijaństwa […] . 
Dzieło sztuki reprezentuje w myśli Hen-
ry’ego dzieło kultury «życia», bo jest taką 
reakcją, w której narzucająca się w widze-
niu przedmiotowość zostaje przysłonię-
ta przez zagarniającą podmiot obecność 
wartości . Dzieło jako obiektywizacja «ży-
cia» odsłania subiektywność: podmioto-
wość twórcy, podmiotowość odbiorcy, ale 
odsłania ono przede wszystkim «żyjącą» 
w nich obu podmiotową nad-moc .

[…] Proces „wszczepiania się” podmiotu 
w praktyki «życia» to proces, w którym 
sztuka «życia» czyni artystę «życia», a jed-
nocześnie artysta «życia» stwarza sztukę 
«życia» . Analogicznie do procesu, w któ-
rym barbarzyństwo stwarza barbarzyń-
cę, a barbarzyńca stwarza barbarzyństwo . 
Sztuka, która „czerpie swe żywotne soki 
z tajemniczego źródła”, jest jednak sil-
niejsza od barbarzyństwa i może z barba-
rzyńcy uczynić kulturalnego barbarzyńcę . 
Warunkiem koniecznym jest jednak per-
manentne wyrywanie kultury i samego 
siebie „spod spojrzenia metafizyki repre-
zentacji”, która sprowadza, a właściwie zni-
ża kulturę do samych dzieł (s . 165–166) .

W barbarzyńskich praktykach chodzi 
o wytworzenie, reprodukowanie dóbr, któ-
re zaspakajają barbarzyńskie potrzeby-pra-
gnienia (s . 168) . Z kolei transgresja skiero-
wana ku «życiu» zmierza w kierunku świata 
ludzi wypełnionego wartościami . Transgre-
sja skierowana ku «śmierci» podąża w stronę 
odpodmiotowienia, ku nieludzkiemu świa-
tu bez wartości . Zbawienia dla człowieka 
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i jego kultury Henry upatruje w Bogu, poję-
tym jako Absolut, czyli jako Bóg filozofów . 
Za pomocą tego zabiegu Henry, choć okre-
śla Boga za pomocą chrześcijańskich kate-
gorii, to może skierować swój apel do każ-
dego myśliciela, intelektualisty, czy artysty 
(nie tylko chrześcijańskiego): 

[…] do wszystkich, którzy chcieliby, aby 
«zmartwychwstał» podmiot uśmiercany 
w filozoficznych i naukowych dyskursach, 
a w konsekwencji chcą także uczłowiecze-
nia kultury […] .

 
Wszyscy ludzie zachodniej kultury 
są przez Henry’ego wzywani do nieustan-
nego „odradzania się” w transcendental-
nym zradzaniu się, czyli inaczej mówiąc, 
do stawania się artystą «życia», którego 
podstawowym powołaniem jako żyjące-
go indywiduum jest tworzenie kultury 
«życia», obiektywizowanie tego, co nie-
widzialne, podtrzymywanie i urzeczy-
wistnianie wartości . Być kulturalnym 
barbarzyńcą to być „hodowcą” wartości 
i samego siebie, a więc przemieniać swe 
życie w sztukę, sztukę tworzenia dzieł «ży-
cia» (s . 169–170) . 

Dla Henry’ego, fenomenologa radykalne-
go, osobowy Absolut rozumiany „po chrze-
ścijańsku” stanowi fundament sobości . In-
spiracją do postawienia takiej tezy przez 
francuskiego filozofa oraz do sformułowa-
nia pytania „o konieczne warunki możli-
wości «wyrazu tego, co niewidzialne», po-
jawienia się niewidzialnego «życia» w świe-
cie widzialnym”, skłoniło malarstwo Vasilija 
Kandinskiego . Zdaniem rosyjskiego mala-
rza, jak i francuskiego fenomenologa sztuka 
jako taka niczego nie przedstawia i w tym 

sensie jest abstrakcyjna . Z kolei «życie» jest 
wyrażone w ciele sztuki w szczególny spo-
sób i „życie nigdy nie jest dla siebie samo 
przedmiotem, [ale] może ono i powinno two-
rzyć jedyną treść sztuki i obrazu – mimo to, że 
treść ta jest abstrakcyjna, jest niewidzialna”16 . 
Sztuka jest wówczas sztuką, gdy „staje się 
«życiem» co oznacza, że „sztuka poprzedza 
swój artystyczny wyraz” (s . 177), czyli że jest 
już w podmiocie, dlatego każdy może być 
artystą «życia» . Naturalnie zostają nimi tyl-
ko niektórzy . Tym «życiem» jest żywy czło-
wiek, który nosi je w sobie, czuje, doznaje, 
doświadcza go sam, będąc dziełem sztuki 
«życia» . „Trzeba więc powiedzieć jasno: sztu-
ka nie jest mimesis życia, tak jak nie jest mi-
mesis natury”17 . 

Dzieła «życia» otwierają ludzi na ich czło-
wieczeństwo oraz „ludzki” świat . Otwiera-
jąc się z kolei na świat „ludzki”, dokonuje 
się ono – owo otwarcie – w trzech wymia-
rach: sobości, Innego oraz świata przedmio-
towego . Otwarcie każdej z tych głębi uchy-
la drzwi do świata Transcendencji (s . 180–
181) . Harmonijna całość dzieła sztuki, jego 
„prawo nieskończonej ciągłości” to dla Hen-
ry’ego sam Bóg . Dzieło sztuki jako metafi-
zyczna kompozycja jest jednością „kontinu-
um przestrzeni, [kontinuum] estetycznej 
jedności przedstawienia, i wreszcie [kontinu-
um] jedności duchowej, to znaczy osadzenia 
w metafizycznej całości […]”18 . To, co poja-
wia się w twórcy/odbiorcy, można porównać 
do wewnętrznego wstrząsu wywołanego sil-
nym doświadczeniem, który nie tyle stawia 

16 M . Henry, Voir l’ invisible. Sur Kandinsky, Édition 
F .  Bourin, Paris 1988, s . 207, cyt . za S . Kruszyńska, 
Kulturalny barbarzyńca, dz . cyt ., s . 177 .

17 Tenże, Voir l’ invisible. Sur Kandinsky, dz . cyt, s . 206, cyt . 
za S . Kruszyńska, Kulturalny barbarzyńca, dz . cyt ., s . 178 .

18 Tenże, La métamorphose de Daphné, dz . cyt ., s . 182, cyt . 
za S . Kruszyńska, Kulturalny barbarzyńca, dz . cyt ., s . 192 .
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w nowej nieznanej do tej pory sytuacji, co 
zmusza do podjęcia nowych aktywności, 
działań, praktyk adekwatnych do powstałe-
go w twórcy/odbiorcy stanu . Artysta «życia», 
to ten, który w aktywności mającej na celu 
własne stawanie się/zradzanie chroni sie-
bie, Innego i wspólnotę, dzięki wypełnianiu 
świata wartościami (s . 193) . Sabina Kruszyń-
ska, całość tych działań podejmowanych 
w trosce o siebie, Innego i wspólnotę, nazy-
wa cnotą transgresji skierowanej na «życie», 
która to cnota, w przeciwieństwie do tran-
sgresji skierowanej ku «śmierci» nie polega 
na przekraczaniu wszystkich pojawiających 
się na horyzoncie ludzkiego świata granic, 
czy też pogoni za tworzeniem czegoś nowe-
go lub nowatorskiego . Tu w transgresji skie-
rowanej ku «życiu» nowość uzewnętrznia się 
w sposób niewymuszony i niezamierzony 
w „powtórzeniu”, jako nowym objawieniu 
tego, co już było . Nie chodzi o kopiowanie, 
lecz nowe objawienie „«życia», na dzieło nio-
sące w sobie metafizykę” (s . 194) . Od sztuki 
życia nie wymaga się również wizjonerstwa, 
lecz tego, by zająć się własnym życiem . Fe-
nomenologia radykalna apeluje i namawia 
do skierowania się ku sobie, w celu zajęcia 
się własnym wzrastaniem w wartościach/
cnotach, do wyzwolenia w sobie twórczej 
mocy, „do wzmagania w sobie twórczych 
mocy, pozwalających na to, by dzieła indy-
widualnego życia stawały się obiektywizacja-
mi Niewidzialnego i w ten sposób budowały 
gęstą od wartości tkankę życia wspólnotowe-
go” (s . 195) . Jednakże artyści «życia», o któ-
rych pisze Henry muszą nauczyć się żyć «ży-
ciem», które cierpi, jest cierpiętliwe (s . 198) . 
Dla Henry’ego „[ż]ycie jest wiecznym ru-
chem przechodzenia z Cierpienia w Radość . 
Praktyką, która umożliwia zdobycie wiedzy 
na ten temat jest, między innymi, mistyka:

Prawda mistyki nie jest jedynie prawdą 
wzmożonego cierpienia, ale także praw-
dą wzmożonej radości . Wzrastanie wra-
żeniowości, wzrastanie sobości, dokonuje 
się właśnie w wytrzymywaniu cierpienia, 
a wycofywanie się z niej, praktykowanie 
ucieczek od cierpienia, wywołuje karlenie 
sobości i jej sił . Znoszenie cierpienia, wy-
trzymywanie go, wzmaga w sobości siły/
moce «życia» i umożliwia tym samym 
upojenie radością, które buduje sobość tak 
samo, jak buduje ja znoszenie/wytrzymy-
wanie cierpienia” (s . 201) .

Podsumowując w swojej książce myśl 
Henry’ego, Kruszyńska pisze: 

Tragiczne może być jedynie życie poza 
«życiem» . Tragiczne jest barbarzyństwo . 
«Życie» natomiast jest pathos, jest cierpię-
tliwe, i to właśnie z pathos mierzy się żyją-
cy na dwa sposoby: wytrzymując lub ucie-
kając . Wytrzymując, wytrzymuje samego 
siebie; uciekając, oddaje się we władanie 
światu, czyli poddaje siebie władzy pozoru . 
Mówiąc inaczej: albo wytrzymując siebie, 
wciąż siebie zradza i tym samym zradza się 
jako syn Syna Bożego oraz twórca świata 
«życia», albo nie wytrzymując siebie, czyli 
«życia» obumiera . Jest to samouśmiercanie 
się w procesach kreowania swej tymcza-
sowej tożsamości (ja) z przedstawień . Jest 
to zarazem rezygnacja z siebie jako sobości, 
rezygnacja, która dając początek proceso-
wi barbaryzacji, wprowadza także ja-moi 
w świat greckiej tragedii . A w nim zawsze 
zwycięża fatum (s . 213−214) .

Kulturalny barbarzyńca Kruszyńskiej ni-
czym Hrabalowski Czuły barbarzyńca jest 
odpowiedzią na pytanie postawione przez 
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Fryderyka Nietzschego: „gdzie się znajdu-
ją barbarzyńcy wieku dwudziestego”?19 . 
Bohumil Hrabal ustami jednego z boha-
terów swojej książki, Egona Bondy’ego, 
wskazuje na „prototyp” dwudziestowiecz-
nego barbarzyńcy w osobie Vladimira Bo-
udnika20: „Nietzsche pytał, gdzie są barba-
rzyńcy dwudziestego wieku… Vladimir! 
No tak, już wszystko jasne! Vladimir! Bar-
barzyńca dwudziestego wieku, który pławi 
się w chłodnych wodach sztuki i w ciepłych 
wodach nauki, jak powiedział Dali”21 . Ar-
tyści tacy jak Hrabal i Boudnik to ci z wie-
lu, którzy z własnej (nad)wrażliwości/czu-
ciowości uczynili narzędzie tworzenia dzieł 
sztuki, sprowadzając również swoje życie 
do dzieła sztuki . To, co łączyło Boudnika 
i Hrabala, pisze Aleksander Kaczorowski 
to „wiara, że inspiracji należy szukać na uli-
cy, wśród zwyczajnych ludzi, bowiem samo 
życie jest nadrealne w stopniu, o jakim nie 
śniło się surrealistom . Trzeba je tylko spro-
wokować, tak jak robił to Boudnik, a potem 
opisać, tak jak to zrobił Hrabal”22 . Fenome-
nologia radykalna twierdzi, że czuciowość/
19 F . Nietzsche, Wola mocy, tłum . S . Frycz, K . Drzewiecki, 

posłowie B . Banasiak, Kraków 2003, s . 283 .
20 V . Boudnik (1924 – 1968) był czeskim grafikiem i mala-

rzem, twórcą eksplozjonalizmu – sztuki „w której twórca, 
dzieło i odbiorcy połączą się w jednej eksplozji wrażliwo-
ści” . (A . Kaczorowski, Eksplozja wrażliwości, w: B . Hrabal, 
Czuły barbarzyńca, dz . cyt ., s . 124) . Boudnik przyjaźnił się 
z B . Hrabalem, był również bohaterem jego opowiadań: 
Dandys w drelichu, Piękna rupieciarnia, Czuły barbarzyń-
ca . Pracował jako robotnik w hucie, nocami tworzył gra-
fikami . W kraju prześladowany i niedoceniany: „W stycz-
niu 1968 r . Boudnik pisał do jednego z przyjaciół: «Przez 
całe lata wykonywałem w fabryce pracę (…) . Chciałem za-
demonstrować swoją normalność – odpowiadając na ata-
ki i oszczerstwa, że jestem obłąkany . (…) Nawet nie wiesz, 
jak mnie to pogrąża, gdy dowiaduję się, że zamiast galerii 
plastycznych moją twórczością zaczyna interesować się psy-
chiatra (…) . To zabójcze być stale pod obserwacją» . 5 grud-
nia 1968 r . popełnił samobójstwo” . Tamże, s . 126 .

21 B . Hrabal . Czuły barbarzyńca, dz . cyt ., s . 68 .
22 A . Kaczorowski, Eksplozja wrażliwości, w: B . Hrabal, Czuły 

barbarzyńca, dz . cyt ., s . 125 .

wrażeniowość jest właściwa każdemu z lu-
dzi, problem polega jednak na tym, że więk-
szość z nich zatraciła ją w wysoce stechno-
logizowanym i zdehumanizowanym świe-
cie Zachodu, który wypracował schemat 
unikania, izolowania się od cierpienia, a co 
za tym idzie, od autentycznie odczuwanej, 
przeżywanej radości . Cywilizacja Zachodu 
skupiona na zaspakajaniu własnych, wtór-
nych pragnień i potrzeb stymulowanych 
z zewnątrz, przez wyspecjalizowane socjo-
techniki, traktuje człowieka przedmiotowo, 
poza odniesieniem do jego wrażliwości/czu-
ciowości, wartości duchowych i Boga, czyli 
tego wszystkiego, co buduje ludzką, subiek-
tywnie zorientowaną podmiotowość . Mi-
chel Henry wskazuje na możliwość ratunku 
dla ludzkiej podmiotowości za sprawą prak-
tyk proponowanych przez fenomenologię 
radykalną, odwołujących się do twórczości 
artystycznej i postulujących tworzenie dzie-
ła sztuki z własnego życia . Henry zachęca 
do bycia artystą «życia», do pielęgnowania, 
mówiąc w terminach proponowanych przez 
Kruszyńską, cnoty transgresji skierowanej 
ku «życiu» . Zarysowany przez Sabinę Kru-
szyńską obraz kulturalnego barbarzyńcy, 
daje się odczytać jako wzór czułego artysty 
«życia» . Istota ludzka żyjąc w odnawiają-
cym się ruchu wznoszenia (radości) i (o)pa-
dania (cierpienia/pathos), tworzy dzieło «ży-
cia» jako artysta «życia» . „Kulturalny bar-
barzyńca” nie chce uciekać od cierpienia, 
pathos życia własnego i wspólnotowego . On 
pragnie potencjalizować siebie, własne woli-
tywne moce, w celu budowania i umacnia-
nia fundamentów własnej podmiotowości, 
która wzrastać może jedynie w powtórze-
niu ruchu transgresji skierowanej na «życie» 
i «Życie» – Boga-Człowieka, który cierpiał 
i radował się jak człowiek . 
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Książka Sabiny Kruszyńskiej to nie-
zwykle inspirująca i ciekawa lektura, wpi-
sująca się w obecną światową dysku-
sję na temat kondycji człowieka Zacho-
du oraz podejmująca próbę odpowiedzi 
na pytania zadawane w kontekście pro-
blemów z ludzką jednostkową podmioto-
wością, która utraciwszy grunt, na którym 
mogłaby budować swą tożsamość, szuka 
możliwości ponownego odniesienia się 
do świata utraconego – świata wartości 

i transcendentaliów . Autorka oprócz zada-
nia sobie trudu syntetycznego opisu myśli 
Henry’ego, poddaje ją własnej oryginalnej 
interpretacji . Wpisuje fenomenologię ra-
dykalną w kontekst filozoficzno-literacki 
XX wieku, wskazuje na inspiracje, fascy-
nacje, „zapożyczenia” i kontynuacje myśli 
Michela Henry’ego . Dzięki tym wszyst-
kim zabiegom Sabinie Kruszyńskiej uda-
ło się napisać książkę ciekawą, aktualną 
w swej treści i inspirującą poznawczo . 

 
 



» 134 «

Maria Urbańska-Bożek 

Trud wiary w każdym czasie
[Recenzja: Józef Majewski, Wiara w trudnych czasach, 

Biblioteka WIĘZI, t . 351, Warszawa 2019, ss . 220]

Józef Majewski, teolog i an-
tropolog mediów, publicysta 
i dziennikarz, oddaje w ręce 
Czytelników swoją najnow-
szą książkę . W niej odnosi 
się do postawy teologii „«sło-
mianej» i «gaworząco-dzie-
cięcej»”, innymi słowy pustej 
w swym przekazie, nazbyt 
zracjonalizowanej i posłu-
gującej się prawniczym żar-
gonem . Autor odwołuje się 
przy tym do bogatej „trady-
cji Kościoła wzywającej teo-
logię do pokory i skromności wobec nie-
skończonego misterium Boga”1 (s . 8) .

Wykorzystany na okładce książki obraz 
Pietera Bruegla, Wieża Babel, jest swoistym 
komentarzem dla wielogłosu, często skłó-
conych ze sobą frakcji i grup wpływów we-
wnątrzkościelnych, bez perspektyw na po-
rozumienie, bez szansy na wypracowanie 
wspólnego konsensusu – takie przynajmniej 
odnosi się wrażenie po lekturze książki . 

1 Por . J . Majewski, Wiara w trudnych czasach, Biblioteka 
WIĘZI, t . 351, Warszawa 2019 . Strony, na których znajdu-
ją się cytaty i odnośniki z omawianej publikacji, umieszczać 
będę w tekście zasadniczym .

W biblijnej opowieści o wie-
ży Babel Bóg zaniepokojony 
jednomyślnością podjętych 
wspólnie ambitnych celów 
poznania przez człowieka ta-
jemnicy stworzenia, a tym 
samym przekroczenia przez 
niego wcześniej postawio-
nych mu granic, postanawia 
pokrzyżować plany ludzi, 
„plącząc” im języki . Umie-
jętność porozumiewania się 
buduje wspólnotę . Niezgo-
da prowadzi do jej rozłamu . 

Przypomnę tylko, że Bóg w sprawie rzeczo-
nej wieży interweniował z powodu niepo-
chamowanych ludzkich ambicji bycia kimś 
ponad Bogiem lub na równi z Bogiem .

Każdy rozdział książki Autor poświęcił 
innemu zagadnieniu, prezentując stanowi-
ska w sprawie stanu współczesnego Kościo-
ła . Majewski z niebywałą erudycją, znaw-
stwem tematu oraz zawiłości prawa kano-
nicznego z łatwością porusza się w gąszczu 
specjalistycznych rozróżnień dotyczących 
choćby nauczania objawionego, ostateczne-
go, czy autentycznego, takich pojęć jak de-
pozyt wiary, definicja ex cathedra, nauczanie 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(5)/2019, s . 134‒139
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de fide credenda, naucznie de fide tenenda, 
nadzwyczajne i zwyczajne Magisterium Ko-
ścioła, Magisterium zwyczajne powszechne 
itd ., itp . oraz objaśnia stanowiska, wspiera-
jąc się światową literaturą teologiczną . Zary-
sowuje i komentuje współczesne problemy, 
wyzwania i oczekiwania nie tylko części 
wiernych, ale i hierarchów Kościoła – szcze-
gólnie tego ubogiego Afryki, Azji i Amery-
ki Południowej . Wyzwania te dotyczą rów-
nież zajęcia zdecydowanego stanowiska Ko-
ścioła w kwestii powtarzających się skandali 
moralno-obyczajowych, uwspółcześnienia 
instytucji kościelnych, demokratyzacji ży-
cia wspólnot nie tylko na poziomie diece-
zji, dekanatów i parafii, ale także ogólno-
światowym, co oznacza realne włączenie 
w decydowanie o Kościele świeckich kobiet 
i mężczyzn . Umożliwiłoby to wzięcie peł-
nej odpowiedzialności przez nich za wspól-
noty tworzące Kościół powszechny, w któ-
rych żyjemy my − pojedynczy jego człon-
kowie . Nasze zaangażowanie w sprawy Ko-
ścioła, trudno nie zgodzić się z Majewskim, 
nie może ograniczać się jedynie do modlitw 
za kapłanów i przyszłe powołania, choć mo-
dlitwa jest bardzo ważnym elementem ży-
cia wspólnotowego . Podobnie jak Euchary-
stia stanowi jego rdzeń i buduje wspólnotę 
w aspekcie duchowym . W kontekście, doty-
czącym tak demokratyzacji życia w kościele, 
jak i pytania o koncepcję kapłaństwa dopa-
sowaną do współczesności, Józef Majewski 
porusza zagadnienie płci kapłaństwa, a na-
wet szerzej, roli, a właściwie braku roli kobiet 
w Kościele jako mistycznym ciele Chrystu-
sa . Kobieta w przeciwieństwie do mężczy-
zny, pisze Majewski przywołując słowa św . 
Ambrożego, nie została stworzona na obraz 
Boży . Na owo podobieństwo może powo-
łać się jedynie mężczyzna, który otrzymał 

władzę rządzenia, jako Jego – Boga – na-
stępca (s . 65) . Kobieta swoją niższą pozycję 
od mężczyzny „zawdzięcza” również niero-
zumności, grzeszności i nieczystości własne-
go ciała . W przeszłości istniała jednak ścież-
ka zbawienia dla kobiet, które chciały dążyć 
do doskonałości, zauważa ironicznie Majew-
ski, poprzez upodobnienie się do mężczyzny 
i to nie tylko pod względem duchowym, ale 
i cielesnym . Powyższa argumentacja wspie-
rała i objaśniała doktrynę wykluczającą ko-
biety ze sprawowania świętych czynności . 
Obecnie argumentacja ta nie ma i nie może 
mieć żadnej siły przekonującej dla współ-
czesnych społeczności katolickich . Powstała 
zatem potrzeba wypracowania nowej argu-
mentacji, która uzasadniałaby starą doktry-
nę o wykluczeniu kobiet ze święceń kapłań-
skich w „sposób pozbawiony elementów 
mizoginicznych czy dyskryminujących ko-
biety” (s . 69) . Obecnie, Kongregacja Nauki 
Wiary zaproponowała uzasadnienie „z po-
dobieństwa naturalnego”, które już nie od-
wołuje się do starej argumentacji o niższości 
płci kobiecej, lecz do absolutyzacji męskości 
Chrystusa, co oczywiście spotyka się z ostrą 
krytyką teologów . 

Po pierwsze – argumentuje Majewski – 
w przeszłości pod względem zbawczym, 
można powiedzieć, absolutyzowano nie 
płeć Jezusa Chrystusa, ale Jego człowie-
czeństwo, co wyraźnie doszło do głosu 
w fundamentalnej zasadzie teologicznej 
Ojców Kościoła: co nie zostało przyję-
te przez Drugą Osobę Boską we Wciele-
niu, nie podlega odkupieniu […] . W tym 
sensie wszystkie istoty ludzkie, mężczyź-
ni i kobiety, istoty płci żeńskiej i płci mę-
skiej, na równi pozostają w zbawczej relacji 
z Chrystusem . Tymczasem absolutyzacja 
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Jego męskiej płci wyklucza z tej relacji ko-
biety lub grozi takim wykluczeniem, w każ-
dym razie domaga się – rzecz niespotykana 
w historii doktryny – dwóch różnych kon-
cepcji odkupienia, odmiennych i nierów-
nych w wypadku mężczyzn i kobiet . 

Po drugie – absolutyzacja męskości Je-
zusa Chrystusa wyklucza możliwość po-
dobieństwa kobiety do Niego, rezerwuje 
to podobieństwo wyłącznie dla mężczyzn . 
Mężczyźni, stojąc w obliczu Chrystusa, 
którego męskość niejako idzie przed czło-
wieczeństwem, nie mają istotnych kło-
potów z pełnym przeżywaniem własnej 
tożsamości jako istot podobnych Zba-
wicielowi . Natomiast kobietom nie jest 
to dane . Innymi słowy – obraz i podobień-
stwo Boga noszą w sobie kobieta i mężczy-
zna, ale obraz i podobieństwo Chrystu-
sa może nosić wyłącznie mężczyzna […] 
„Kobiety już dłużej nie mają dostępu [pi-
sze Tina Beatti, dop . MUB] do sakramen-
talnego kapłaństwa nie dlatego, że są isto-
tami gorszymi od mężczyzn, ale dlatego, 
że z natury nie są zdolne do reprezentowa-
nia Chrystusa, wszak nie są mężczyznami, 
a męskość Chrystusa jest istotna (essential) 
dla Jego Boskiej tożsamości” (s . 70–71) .

Mężczyzna, krótko mówiąc, symbolicznie 
przedstawia zarazem to, co ludzkie, stworzo-
ne, śmiertelne i grzeszne, jak i „to, co boskie, 
niestworzone, wieczne i święte […], nato-
miast kobieta symbolicznie może przedsta-
wiać sobą tylko i wyłącznie to, co ludzkie, 
stworzone, śmiertelne i grzeszne” (s . 73) .

 W rozdziale pierwszym, ciekawym i od-
czarowującym przez Majewskiego naiwny, 
przesłodzony obraz pewnej kobiety, miano-
wicie Marii matki Jezusa z Nazaretu, Autor 

wykazuje, że Jej postawa i wizerunek rysuje 
się niejednoznacznie . Tradycja homiletycz-
na i „niedzielny” przekaz ukazuje nam Ma-
rię jako kobietę, Matkę Boga, która otrzy-
mała silną, niezłomną i niezachwianą wiarę 
w sens drogi, jaką podążał Jej Syn, lecz mil-
czy o „ciemnej nocy wiary” Marii, o łasce 
owej ciemności, w której udział miała Mat-
ka Jezusa . Powołując się na słowa Jana Paw-
ła II, Majewski pisze, że owa „ciemna noc 
wiary”, będąca ze swej istoty wyrazem Bożej 
miłości, świadczyć może o tym, że „trudno-
ści stały się doświadczeniem wiary Maryi 
nie z jej winy, ale z woli Boga i mają prowa-
dzić ostatecznie do miłosnego z nim zjed-
noczenia” (s . 14–15) . Zatem wszelkie trud-
ności, cierpienie i mroki mistycznej ciemnej 
nocy wiary nie ominęły również Jej . Pozna-
ła, czym jest kenoza (unicestwienie, uczy-
nienie pustą) wiary, stanięcie w jej „pół-
cieniu”, którą Ta traci pod Krzyżem Syna . 
Ona sama nie od razu i nie bez wysiłku mia-
ła zrozumieć, według Ewangelii Łukasza, 
„trudne słowa i zachowanie swojego syna” 
(s . 27) . Taką Marię rozumiem jako kobie-
ta, współodczuwam z nią jej cierpienie jako 
matka i doznaję zwątpienia jako osoba wie-
rząca . Nigdy nie była ona dla mnie „śliczną 
panienką” ani „Gwiazdą Zaranną”, lecz ko-
bietą z krwi i kości, dla której to, co się dzia-
ło wokół niej, było niesprawiedliwe i niezro-
zumiałe, a jedyne czego pragnęła, to tego, 
by jej syn zawrócił z drogi, której dla niego 
nie chciała i nie mogła zaakceptować jako 
matka, ponieważ prowadziła ona na krzyż, 
do hańbiącej śmierci krzyżowej . Maria była 
wielkim rycerzem rezygnacji, jak i wiary, ale 
tych nie otrzymała, lecz je wypracowała .

Czytając książkę Majewskiego, war-
to również zwrócić w niej uwagę na inną 
kwestię, domagającą się odważnej postawy 
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Kościoła . Chodzi o zdecydowane opowie-
dzenie się po stronie ubogich i to nie tyl-
ko jako instytucji wspierającej walkę z ubó-
stwem za pośrednictwem charytatywnych 
organizacji kościelnych, lecz również prak-
tykując życie ubogie pod każdym względem, 
tak ubóstwa w duchu, jak i ubóstwa mate-
rialnego . Jest to postawa, jakiej domaga się 
papież Franciszek, apelując o skromność ży-
cia kapłanów, o ograniczenie się do niezbęd-
nego minimum zapewniającego zaspokoje-
nie podstawowych potrzeb i jednoczesne 
skupienie się na wzrastaniu w życiu ducho-
wym . Dotyczy to zresztą nie tylko Kościo-
ła instytucjonalnego i jego przedstawicieli . 
Dotyczy to chrześcijaństwa zachodnioeuro-
pejskiego jako takiego, każdego z nas . 

Książka Majewskiego skłoniła mnie 
do pewnej refleksji, co dla mnie stanowi 
kryterium ciekawej i dobrze napisanej książ-
ki, refleksji, z którą pozwolę sobie teraz po-
dzielić się . Otóż, krytyka instytucji kościel-
nych stawia nas przed ważnym pytaniem 
o relację i napięcie, jakie powstaje w związ-
ku z tą krytyką, między „świadomością reli-
gijną” jednostki a „więzią kościelną” wspól-
noty, z której niejednokrotnie wyłamuje się 
owa jednostka . Leszek Kołakowski podkre-
śla w książce Świadomość religijna i więź ko-
ścielna, że konflikt ten jest nie tylko oczywi-
stym konfliktem między sumieniem i urzę-
dem, lecz religia jako „irracjonalny ład ła-
ski” oraz „religia zracjonalizowanego prawa” 
wyodrębniają i unaoczniają dwie kategorie 
człowieka religijnego . Pierwszy, jako wyraz 
religii prawa, jest istotą uformowaną w wy-
niku komunikacji opartej na umowie, „tj . 
na wymianie świadczeń wzajemnych we-
dle uzgodnionego rachunku”2, a co za tym 
2 L . Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s . 553–554 .

idzie opartym na zależności, więziach rze-
czowych, a nie osobistych, na komunikacji 
zależnej od obowiązków i roszczeń, od na-
grody i kary, od powinności i uprawnienia, 
od sprzedaży i zapłaty . Drugi został zrodzo-
ny z „religii łaski”, jest istotą wolną, a „nie 
pod prawem”; komunikacja między jednost-
kami przybiera wówczas rys egzystencjalny, 
a zatem, jak zauważa Kołakowski, jest „nie-
upośrednionym otwarciem obustronnym, 
wolnym od rachunku, a przez to wolnym od 
lęku, od sądu, od zawiści, od oczekiwania, 
od skrupułów, od przymusu, od rozkazów 
i nakazów”3 . Konkludując, Kołakowski do-
daje: „Ta wersja chrześcijaństwa, wersja Paw-
ła i młodego Lutra – a później Kierkegaarda 
– jest religijną artykulacją utopii egzysten-
cjalnej, która odnawia się wielokrotnie w hi-
storii jako próba, zawsze tak samo bezna-
dziejna, wyrugowania z życia więzi rzeczo-
wych i zastąpienia ich osobowymi . Wiara 
wczesnochrześcijańska, w swych pierwoci-
nach, była wiarą wspólnotową, członkowie 
gminy słuchali pouczeń Apostołów, a ci słali 
swoje listy z braterskim napomnieniem, for-
mułując i wyjaśniając prawdy wiary, wspie-
rając radą i dając ogólne wskazówki, które 
jednak nie mogły zastąpić osobistego zaan-
gażowania . Źródłem, z którego czerpali swe 
nauki, nie były Ewangelie, bo te dopiero 
miały powstać, lecz żywy Chrystus, które-
go znali osobiście, byli świadkami Jego po-
niżenia i śmierci, a w końcu Zmartwych-
wstania . Dla późniejszych pokoleń chrze-
ścijan źródłem wiary, powinna być Ewange-
lia – Słowo . Słowa, według Jean-Luca Ma-
riona, mowy Boga nie możemy zrozumieć, 
idąc za logiką lub znaczeniem słów mowy 
ludzkiej . Im bardziej ludzie rozumieją to, że 

3 Tamże .
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Słowo powinno przemawiać do nich w ter-
minach opisujących ludzki świat, tym bar-
dziej rozum zawiesza rozumienie słów języ-
ka naturalnego skonfrontowanych ze Sło-
wem . Dzieje się tak, ponieważ jest ono nie 
tyle niewypowiadalne, ile odsyła do Słowa, 
„(…) którego wcielenie obejmuje i przekra-
cza zarazem porządek mowy i sensu . Żaden 
ludzki język nie może wypowiedzieć Mowy 
Boga”4 . To niezmiernie istotne, że Słowo od-
syła, a nie oznajmia, orzeka, definiuje . Ono 
odsyła to tego, co żywe, poznawalne tylko 
intuicyjnie, poprzez uwewnętrznienie i do-
konanie głębokiej refleksji nad tym, do cze-
go ono odsyła, czyli do Boga . Podobnie żad-
na instytucja kościelna nie potrafi wyjaśnić 
Boga-Słowa, jak i nie jest w stanie zastąpić 
owej żarliwej wiary, ani wzbudzić jej w jed-
nostce . Jeśli istnieje potrzeba budowania 
Kościoła, to jako przestrzeni świętej spo-
tkań wspólnoty, dla której osoba i świadec-
two życia Chrystusa jest wyznaniem wiary . 
Druga rola przypada Kościołowi jako sza-
farzowi sakramentów i powiernikowi Credo 
chrześcijańskiej wspólnoty, który w osobach 
kapłanów nieustannie czuwa, aby nie zagu-
bić nieskończenie „osobistego zaintereso-
wania” oraz „żarliwości pożądania swojego 
wiecznego zbawienia”5, przy czym sami ka-
płani w najwyższym stopniu uwewnętrznia-
ją swoją wiarę, wskazując na jednostkę jako 
na jedyne źródło owej wiary . W odnawia-
jącym się ruchu od zsubiektywizowanego 

4 J-L . Marion, Bóg bez bycia, tłum . M . Frankiewicz, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, s . 196 .

5 S . Kierkegaard, Nienaukowe zamykające post scrip-
tum do Okruchów filozoficznych. Mimiczno-patetyczno-
dialektyczna kompilacja. Egzystencjalny sprzeciw, tłum ., 
wstęp i komentarze K . Toeplitz, Wydawnictwo Marek 
Derewiecki, Kęty 2011, s . 52 . Według Kierkegaarda wia-
ra „w swoim maksimum jest nieskończenie osobiście za-
interesowaną żarliwością pożądania swojego wiecznego 
zbawienia” .

uwewnętrznienia, osobistego doświadczenia 
Boga ku eklezjalnej wspólnocie ludzi wiary, 
obserwuje się próbę wyjścia poza „doświad-
czenie monadyczne”6 i pragnienie, by ko-
munikować Chrystusa . I tu zauważa się ów 
ruch od tego, co ogólne i obiektywne (Ko-
ściół/Zakon) do tego, co zindywidualizowa-
ne i subiektywizowane (uwewnętrzniona, 
samotna wiara)7 . 

Wiara jest niebywałym wysiłkiem, nie-
ustającym niepokojem, wyzwaniem, na-
miętnością duszy, ma charakter subiektyw-
ny . Religia in toto stanowi formę, którą wy-
pełniając treścią wiary, w sposób natychmia-
stowy uruchamia się w niej mechanizmy 
uśredniające i unifikujące jej zidywidualizo-
wany i niepowtarzalny charakter . Przygina 
jej bardzo wysokie wymagania do poziomu 
średniego, aby w przyszłości mogli sprostać 
im, bez szczególnego wysiłku, wszyscy po-
tencjalni wyznawcy . Pozbawia ona tym sa-
mym żarliwości i subiektywnego charakteru 
te treści wiary, które w jakiś sposób zakłó-
całyby ogólną, obiektywną perspektywę ich 
widzenia, dostępną wszystkim i powszech-
nie zrozumiałą8 i dodajmy – akceptowalną . 
Tak mniej więcej i w wielkim uogólnieniu 
rysuje się relacja między wiarą a religią . Je-
śli wiarę sprowadzimy do wiary w to, co 
Kościół w całości do wierzenia przedkłada 

6 L . Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i scep-
tyczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014, s . 97 .

7 Wykorzystuję w niniejszym akapicie treści z mojego ar-
tykułu pt . O (nie)możliwości chrześcijaństwa pozakonfesyj-
nego w kontekście polemiki Kierkegaarda z Kościołem lute-
rańskim”, w: Kierkegaard czyli mowy na piątkowym zebra-
niu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci Profesora Edwarda 
Kasperskiego, red . nauk . J . A . Prokopski, M . Urbańska-
Bożek, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2019, 
s . 125–128 .

8 Por . M . Hintz, M . Urbańska-Bożek, Reformacyjne dziedzic-
two etyki w koncepcji świeckiego chrześcijaństwa Dietricha 
Bonhoeffera, w: 500-lecie Reformacji, „Studia Nauk 
Teologicznych PAN” 2018, t . 13, s . 163 .
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wiernym, to będzie ona łatwa, niewymaga-
jąca zaangażowania i wysiłku ze strony jed-
nostki, jako że wystarczy spełniać nakazy 
Kościoła, a zbawienie wieczne zostanie nam 
zapewnione . Taką doktrynę możemy dzie-
dziczyć z pokolenia na pokolenie, w niej się 
rodzić i umierać bez konieczności podjęcia 
osobistej refleksji nad nią . Mało tego, by-
łoby to niemile widziane, bo przecież moż-
na by w wyniku rzetelnego namysłu dojść 
do wniosków podważających doktrynę, wy-
kazujących jej luki i niekonsekwencje, a na-
wet sformułować wnioski sprzeczne z dok-
tryną . Z kolei wiary, której treścią pozostaje 
tylko Chrystus, jako droga, zadanie i krzyż 
nie da się odziedziczyć w postaci tradycji reli-
gijnej . Każdy jeden z osobna musi świadomie 
i od początku podjąć ten niezmiernie trud-
ny wysiłek, bez oglądania się na doktrynę, 
wspólnotę, Kościół, ponieważ wszystkie one 
spełniają jedynie rolę pomocniczą, powin-
ny wspierać w drodze, a nie objaśniać Chry-
stusa i krzyż, milcząco trwać przy każdym 
z członków Kościoła, jedni w modlitwie, 
inni w postawie szafarza Sakramentów Świę-
tych, ze świadomością, że nikt i nic nie może 
przejąć na siebie roli absolutnego pośrednika 
ani między konkretnym człowiekiem a Bo-
giem, ani między człowiekiem i jego krzy-
żem . Mocnym uzupełnieniem dla tej myśli 
będą słowa samego Autora: 

„Tym, który decyduje o miejscu Kościo-
ła w świecie, jest Chrystus . Obecność 
Ukrzyżowanego rozstrzyga o istnieniu Jego 
wspólnoty . Kościół jest rzeczywiście tam, 
gdzie Zmartwychwstały uobecnia się mocą 
Ducha Świętego . To właśnie ta obecność 
decyduje o Kościele, a nie Kościół o niej . To 
prawda, że Kościół urzeczywistnia się tam, 

gdzie przysługują mu cechy znane z Credo: 
jeden, święty, powszechny i apostolski, ser-
cem Kościoła jest jednak rzeczywista obec-
ność Chrystusa . Gdzie bije to serce, tam 
spotyka się Kościół . Chrystus przychodzi 
do swoich w liturgii, głoszonym słowie Bo-
żym i sakramentach, we wspólnocie wie-
rzących w moc tego słowa i sakramental-
nych znaków . Przychodzi do nich w sposób 
szczególny również w ubóstwie, biedzie 
i nędzy tego świata . Nie tylko w ubogich, 
którzy deklarują się jako członkowie Ko-
ścioła . Najgłębszej nędzy tego świata obca 
jest myśl o Kościele-instytucji . Kto ma tyle 
odwagi, by śpiewać wzniosłe i radosne hym-
ny o Oblubieńcu (Chrystus) i jego Oblu-
bienicy (Kościół) wszystkim tym, których 
życiowa sytuacja przeczy istnieniu Boga? 
W «Mowie o sądzie ostatecznym» Jezus nic 
nie wspomina o deklaratywnej przynależ-
ności kogokolwiek do Kościoła . On mówi 
jedynie i bardzo prosto: «byłem głodny… 
spragniony… byłem przybyszem… na-
gim… byłem w więzieniu… », gdziekol-
wiek świat zamieszkują nędzarze, biedni 
i ubodzy, tam jest Chrystus” (s . 145–146) .

Książka Józefa Majewskiego jest ważnym 
i odważnym głosem w dyskusji na temat sta-
nu i przyszłości Kościoła katolickiego . Autor 
posługuje się w niej, co cenne, wyważonym, 
jasnym i precyzyjnym językiem . Swoją ar-
gumentację wspiera bogatą literaturą . Jest 
nie tylko erudytą, znakomitym teologiem, 
ale przede wszystkim katolikiem, który nie 
boi się wypowiadać i zajmować stanowiska 
w kwestiach uznawanych przez część człon-
ków Kościoła, jako kontrowersyjne i sporne, 
a co za tym idzie, wygodniej jest o nich nie 
dyskutować w ogóle . 
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ogólnopolskiego 

cyklu konferencyjnego
Oblicza sacrum 

w kulturach i cywilizacjach

C zwarta edycja cyklu konferencyjnego 
Oblicza sacrum w kulturach i cywi-

lizacjach odbyła się w dniach 20–21 wrze-
śnia 2019 roku, pod hasłem Sacrum w sztuce 
i przez sztukę w kontekście różnic między kul-
turami i cywilizacjami. Tym razem obrady 
miały miejsce na Uniwersytecie Gdańskim 
na Wydziale Nauk Społecznych . Jej organi-
zatorami były Instytut Filozofii, Socjologii 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskie-
go, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-
-Teologiczne oraz Polskie Towarzystwo Fi-
lozoficzne (Oddział Gdański) . W skład rady 
naukowej weszli profesorowie: Jan Skoczyń-
ski, Władysław Stróżewski i Karol Benito 
Tarnowski . Komitet organizacyjny tworzyli: 
prof . UG dr hab . Romuald Piekarski, prof . 
UW dr hab . Jacek Aleksander Prokopski, 
dr inż . Zbyszek Dymarski, dr Justyna Me-
lonowska, dr Maria Urbańska-Bożek, mgr 
Krystyna Bembennek, mgr Katarzyna Bog-
danowicz oraz mgr Krystyna Demkowicz .

Obrady zostały rozłożone na dwa dni 
i miały charakter plenarny . W pierw-
szym dniu (20 września 2019) przewi-
dziano dwie sesje, w których łącznie głos 

zabrało 12 osób1 . Jako pierwszy wystąpił 
prof . em . dr hab . Jan Skoczyński z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, wygłaszając re-
ferat na temat Desakralizacji języka reli-
gijnego, w którym poruszył kwestię ewo-
lucji języka religijnego w Polsce na prze-
strzeni ostatniego ćwierćwiecza . Według 
Skoczyńskiego język ten traci sakralny 
charakter i coraz wyraźniej nabiera cech 
języka sekularnego . Zdaniem Prelegenta 
za taki stan odpowiadają nie tylko środo-
wiska kościelne, ale również środowiska 
związane z szeroko rozumianą elitą po-
lityczną . Skoczyński przewiduje, że stan 
ten może w niedalekiej przyszłości stać 
się groźny, skutkując negatywnymi zja-
wiskami np . takimi, że przekaz religij-
ny w szybkim tempie ustąpi przekazowi 
ideologiczno-politycznemu .

1 Sprawozdanie zostało sporządzone na bazie i z wykorzy-
staniem licznych fragmentów abstraktów, które Prelegenci 
nadesłali Organizatorom Konferencji . Z ich pełnymi wer-
sjami można zapoznać się na stronie Konferencji: <http://
sacrum-w-cywilizacjach .ug .edu .pl/abstrakty>; [dostęp: 
10 .02 .2020] . Fotorelacja z Konferencji znajduje się pod ad-
resem: <http://www .ptft .pl/59-uncategorised/639-sacrum-
-w-sztuce-i-poprzez-sztuke-galeria-zdjec .html>; [dostęp: 
10 .02 .2020] .

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(5)/2019, s . 141‒148
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Dr hab . Piotr Skudrzyk z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach mówił na temat, 
który sformułował: „Zbliżyć Ziemię do Nie-
ba” – myśli na bazie historii cywilizacji Ar-
nolda Toynbee’ego . W wystąpieniu zaprezen-
tował główne rysy teorii Toynbee’ego . Po-
nadto przedstawił inspirowaną jego teorią 
klasyfikację typów Sacrum w kulturze: Sa-
crum religii pierwotnej jako nagiej siły oraz 
Sacrum religii wyższej odnoszące się do war-
tości etycznych i pozamaterialnego bytu . 
Przyroda jako taka zostaje pozbawiona Sa-
crum, zaś ewentualnym jedynym Sacrum 
staje się człowiek . 

Z kolei dr hab . Romuald Piekarski z Uni-
wersytetu Gdańskiego zaproponował temat: 
Konecznego i Toynbee’ego ujęcie roli piękna 
i doświadczenia sacrum w kontekście badań 
porównawczych nad cywilizacjami . W swo-
im wystąpieniu zwrócił on uwagę na zwią-
zek przeżywania pewnych odmian piękna, 
wartości estetycznych z zagadnieniem sa-
crum . Wskazał na wartości nadestetyczne, 
które można sprowadzić do jakości sacrum 
oraz jakości metafizycznych . W tym kon-
tekście zaprezentował poglądy i uwagi in-
terpretacyjne Arnolda Toynbee’ego i Feliksa 
Konecznego bezpośrednio odnoszone do li-
teratury i teatru .

Dr hab . Krzysztof Kosior, który repre-
zentował Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej wypowiedział się na temat Prze-
mian wizerunku Buddy (w rozwoju buddyj-
skiej soteriologii) . W popularnym odbiorze 
postać Buddy jest kojarzona z „pociesznym 
grubasem” . Tymczasem jest to tylko jeden 
z jego licznych wizerunków . Profesor Ko-
sior zaprezentował stadia rozwoju i zmiany 
w przedstawieniach postaci Buddy od ani-
konizmu i „greckich” posągów z Gandhary, 
poprzez te uwzględniające braministyczne 

cechy wielkiego człowieka (mahapurusza) 
i ciało radujące zaawansowanych w religij-
nej praktyce (sanbhogakaja), po tronującego 
w centrum mandali/świata i przewodzące-
go niebiańskiemu orszakowi . Jak zaznaczył 
Prelegent pojawiały się one stosownie do po-
stępującej uniwersalizacji buddyzmu, jego 
kulturowej ekspansji i towarzyszących temu 
zmian w buddyjskiej soteriologii .

Obrady sesji pierwszej zakończył dr Woj-
ciech Daszkiewicz z Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II wystąpie-
niem zatytułowanym, Cywilizacje w kon-
tekście „sacrum“ i „profanum“ . W referacie 
podjął się próby rekonstrukcji rozumienia 
cywilizacji w kontekście jednego z jej nośni-
ków, a mianowicie religii . Wskazał na za-
mieszanie związane z używaniem terminów 
„kultura” i „cywilizacja” . Występują ujęcia 
traktujące kulturę i cywilizację jako syno-
nimy (tradycja francuska), bądź ujmujące 
cywilizację jako sferę wyraźnie odrębną od 
kultury (tradycja niemiecka) . Jego zdaniem 
najbardziej odpowiednim ujęciem jest tra-
dycja określająca cywilizację, jako sferę in-
tegrującą kultury współmierne pod wzglę-
dem genetycznym oraz treściowym (np . 
Koneczny, Huntington), jako że nie widzi 
jej tylko jako tworu historycznego, nie uj-
muje jej również tylko w aspekcie kultury 
materialnej, ale krąży wokół rozumienia cy-
wilizacji jako swoistego logosu, ethosu oraz 
telosu . Daszkiewicz religię pojmuję bardzo 
szeroko, jako stosunek człowieka do sa-
crum . Z jednej strony religia jest ognisko-
wą cywilizacji, z drugiej, pomimo globali-
zacji, czynnikiem wzmacniającym różnice 
pomiędzy cywilizacjami .

Sesję drugą poświęconą Sacrum w sztuce 
z perspektywy teologiczno-filozoficznej otwo-
rzyło wystąpienie dra hab . Zbigniewa 
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Kaźmierczyka z Uniwersytetu Gdańskiego 
na temat Teologicznego wymiaru wybranych 
filmów kina rosyjskiego . Jego rozważania do-
tyczyły wpływu na religijność rosyjską idei 
i wierzeń sekciarskich, co zostało zobrazo-
wane przez Referenta ma bazie kilku wybra-
nych filmów rosyjskich, a mianowicie Le-
wiatana w reżyserii Andrieja Zwiagincewa, 
Wyspy oraz Cara Pawła Łungina .

Dr Joanna Winnicka-Gburek z Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach odniosła się 
do wartości współczesnego dzieła sztuki 
w perspektywie symboliki religijnej . Zda-
niem Prelegentki, aby odpowiedzieć na py-
tanie czy fakt, że dzieło sztuki odwołuje się 
do religii podwyższa jego wartość aksjolo-
giczną, czy też jest dla tej wartości obojęt-
ne, jest wcześniejsza odpowiedź na pytanie 
na czym zasadza się metafizyczny i zarazem 
etyczny aspekt symbolu religijnego . 

W niezwykle inspirującym wystąpieniu 
mgr Krystyny Bembennek, Hermeneutyczne 
rozpoznawanie sacrum w sztuce. Gadamerow-
ska interpretacja poezji Paula Celana, Prele-
gentka najpierw odniosła się do sposobu ro-
zumienia doświadczenia sztuki (sztuka jako 
gra, symbol, święto) w ujęciu Hansa-Georga 
Gadamera . Mając na uwadze jego rozważa-
nia z Aktualności piękna oraz Prawdy i me-
tody, uwypukliła wskazywaną przez tego 
filozofa bliskość między doświadczeniem 
sztuki a doświadczeniem sacrum . W drugiej 
części wystąpienia dokonała analizy prakty-
ki interpretacyjnej Gadamera, jaką stanowi 
jego lektura wiersza Paula Celana pt . Tene-
brae, w którym czytamy: „Módl się, Panie, 
módl się do nas, jesteśmy blisko” . Paradok-
salne przesłanie wiersza skłania Gadamera 
do postawienia pytania: czy jest to wiersz 
bluźnierczy, czy chrześcijański? Herme-
neutyczna lektura, którą proponuje filozof, 

prowadzi do odnotowania określonych sen-
sów płynących z poezji Celana (zgodnych 
z przesłaniem Rilkego: „Musisz twoje życie 
zmienić”), wiążących się z pytaniem o funk-
cję sztuki współczesnej w kontekście proble-
matyki sacrum .

Dr inż . Zbyszek Dymarski reprezentują-
cy Uniwersytet Gdański przedstawił temat: 
Bóg chrześcijaństwa czy pogaństwa – pytania 
o koncepcję boskości w kinie autorskim Krzysz-
tofa Zanussiego . W swoich filmach Krzysztof 
Zanussi nie przeprowadza wnikliwych ba-
dań nad religią, a jedynie porusza problemy, 
które są ważne dla religii . Stawia pytania 
o sens życia, o moralność, o pewność pozna-
nia naukowego, o wartość techniki, o grani-
ce postępu . Wszystkie one, zdaniem Zbysz-
ka Dymarskiego, są zakotwiczone w pyta-
niu o Boga i o to, co absolutne .

Kolejne wystąpienie, mgr Karoliny Dą-
browskiej, doktorantce Uniwersytetu 
Gdańskiego, zostało zatytułowane O dobru 
triumfującym nad złem na przykładzie iko-
ny Zwiastowania NMP . Ikona Zwiastowa-
nia NMP jest jedną z ikon dwunastu wiel-
kich świąt Kościoła Prawosławnego . Pierw-
sze ikony o tej tematyce powstały już w III 
wieku po narodzinach Chrystusa . Przedsta-
wiają one Maryję, której objawia się Archa-
nioł Gabriel, niosący wieść o Niepokalanym 
Poczęciu Jezusa . Magister Dąbrowska doko-
nała analizy Ikony Zwiastowania NMP oraz 
jej recepcji w późniejszej sztuce na podsta-
wie dzieła Fra Angelico . Zdaniem Dąbrow-
skiej pozwala ono zaobserwować, jak póź-
niejsze techniki i style malarskie przeka-
zywały wartości towarzyszące wydarzeniu 
Zwiastowania, które było początkiem final-
nego tryumfu dobra nad złem .

Mgr Krystyna Demkowicz pokusiła się 
o zaprezentowanie kategorii Wzniosłości 

https://www.google.pl/search?q=Andriej+Zwiagincew&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQwyM6oKlPiBHEsjcxyi7XEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWIce8lKLM1CyFqPLMxPTMvOTU8h2sjAAAnFO5SgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiD5byexsfnAhUKxYsKHdHjD64QmxMoATAXegQIEBAL
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w sztuce starożytnej na wybranych przykła-
dach rzeźby greckiej . Sztuka starożytna słu-
żyła celom religijnym podobnie jak rzeźba 
grecka okresu klasycznego (V wiek p .n .e .) . 
Ewolucja formy, jaka następuje od czasów 
archaicznych, zmierza do realizmu i co-
raz większego oddawania szczegółu ludz-
kiego ciała i ruchu . Proces ten obserwuje-
my w ciągu całego V wieku przed Chrystu-
sem . Niemniej cele sakralne pozostają wciąż 
na pierwszym planie . Najwybitniejszym ar-
tystą tego okresu i greckiej starożytności był 
Fidiasz, którego cała twórczość była określa-
na jako wzniosła . 

Pierwszy dzień konferencyjny zamy-
kał referat, dr Oksany Korol z Lwowskie-
go Uniwersytetu Narodowego im . Iwana 
Franki, Muzyczne wychowanie młodzieży 
na terenach Galicji na początku XX wieku: 
budowanie duchowości i świadomości kul-
turowej . Dr Korol skupiła się na procesie 
wychowania muzycznego młodzieży ga-
licyjskiej w pierwszej połowie XX wieku . 
W omawianym okresie szczególną uwagę 
poświęcono muzycznej edukacji na terenie 
miasta Stryj – jednego z najbardziej aktyw-
nych miast pod względem propagowania 
i rozwoju kultury i duchowości, poprzez 
narodową sztukę muzyczną w warunkach 
środowiska wielokulturowego tamtych cza-
sów . Zdaniem prelegentki aktywna działal-
ność poszczególnych muzycznych instytu-
cji i placówek obwodu Lwowskiego wnio-
sła cenny wkład nie tylko w rozwój kultu-
ry muzycznej, lecz także w ogólne podnie-
sienie poziomu świadomości i duchowości 
wśród miejscowej młodzieży . 

Obrady plenarne w sesji trzeciej – Li-
turgia-Sacrum-Cywilizacje – wznowiono 
w następnym dniu (sobota, 21 październi-
ka) o godzinie 8 .30, referatem dra Cezarego 

Kościelniaka (Uniwersytet im . Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu), pt . Kryzys Kościoła 
w kontekście kryzysu sztuki sakralnej. Uwagi 
w kontekście „Ducha liturgii“ Josepha Ratzin-
gera . Częścią kryzysu współczesnego Ko-
ścioła jest kryzys sztuki sakralnej i estety-
ki liturgicznej . Kluczowym dziełem teo-
logicznym podejmującym to zagadnienie 
jest Duch liturgii Josepha Ratzingera, gdzie 
wskazuje się na indywidualizm i emoty-
wizm w praktyce liturgicznej oraz oderwa-
nie od logotycznego źródła inspiracji sztu-
ki sakralnej . Dr Kościelniak zaprezentował 
podstawowe tezy Ratzingera, odnosząc je 
jednocześnie do aktualnej kwestii kryzysu 
sztuki sakralnej . 

Jako drugi w tej sesji wystąpił ks . dr hab . 
Józef Kożuchowski, reprezentujący Wyższe 
Seminarium Duchowne w Elblągu . Jego re-
ferat Świętowanie – liturgia – sztuka poru-
szał problem znaczenia świętowania i rozu-
mienia oraz przeżywania dnia świąteczne-
go . Swoją refleksję ks . prof . Kożuchowski 
snuł w kontekście rozważań Roberta Spa-
emanna i jego rozumienia liturgii Eucha-
rystii (zwłaszcza analiz o transsubstancjacji 
– przeistoczeniu) i świętowania . Zdaniem 
niemieckiego myśliciela dyskusja na temat 
przeistoczenia, które jest szczytowym mo-
mentem Mszy Świętej, będzie trwać w nie-
skończoność . Dlatego na uwagę zasługuje 
to, że Spaemann w języku klasycznej filozo-
fii Arystotelesa i św . Tomasza stara się wyka-
zać, za jaki termin ujmuje najbardziej precy-
zyjnie to, co się wydarza w tym szczególnym 
momencie Eucharystii . 

Dr hab . prof . UG Józef Majewski rozpo-
czynając sesję zatytułowaną, Muzyka a sa-
crum i wychowanie, podjął się refleksji nad 
muzyką Jana Sebastiana Bacha w kontekście 
Oświecenia . Swojemu referatowi nadał tytuł 
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Ad tuendam fidem. Muzyka Jana Sebastiana 
Bacha a Oświecenie . Wychodząc od myśli 
Witolda Lutosławskiego, który powiedział 
kiedyś: „Gdyby jakimś przewrotnym cudem 
odjęto nam to, co zbudowała w nas twór-
czość [Bacha] największego z geniuszów 
muzycznych ludzkości, nie moglibyśmy 
w tym spustoszeniu poznać samych siebie”, 
prof . Majewski pytał jak możliwa jest taka 
opinia w mocno zsekularyzowanej Europie, 
spadkobierczyni Oświecenia, tym bardziej, 
gdy uświadomimy sobie, że Bach w każdym 
calu był kantorem, kościelnym organistą, 
a za ostateczny cel swojej twórczości uznał – 
jak sam napisał – stworzenie „uregulowanej 
muzyki kościelnej, na chwałę Bożą”? Bach 
był krytykiem rodzącego się na jego oczach 
deistyczno-ateistycznego Oświecenia, stanął 
po stronie ortodoksyjnego luteranizmu – ad 
tuendam fidem, w obronie wiary w Jezu-
sa Chrystusa, co Profesor Majewski wyka-
zywał m .in . na przykładzie kilku Bachow-
skich utworów wokalno-instrumentalnych, 
a szczególnie na przykładzie jednego z jego 
arcydzieł czysto instrumentalnych – Musi-
kalisches Opfer .

Jako druga wystąpiła doktorantka Uni-
wersytetu Gdańskiego mgr Katarzyna Bog-
danowicz, poświęcając wystąpienie Scru-
tonowskiej interpretacji idei sacrum w ope-
rach Wagnera . Zdaniem prelegentki sacrum 
ujawnia się, gdy Odkupienie angażuje za-
równo śmierć, jak i miłość . Śmierć rzuca 
światło na życie w wieczności . Sama zaś mi-
łość erotyczna pragnie doskonałego zjedno-
czenia kochanków w śmierci . Odniesienie 
do miłości erotycznej, jak i samo poczucie 
erotyki w kulturze zachodniej, przypuszcza 
mgr Bogdanowicz, związane jest z dozna-
niem wartości sacrum . Dzieje się tak po wie-
lokroć w operze Tristan i Izolda Ryszarda 

Wagnera, niemniej w takim kontekście po-
zostają także opery Pierścień Nibelunga oraz 
Parsifal . Prelegentka, powołując się na Ro-
gera Scrutona, twierdziła, że we wskaza-
nych Wagnerowskich operach, można mó-
wić o ukrytym w muzyce sacrum . Scruton 
proponuje filozoficzną analizę trzech doj-
rzałych oper Wagnera w pryzmacie Kan-
towskiej soczewki, za sprawą której empi-
ryczny świat zostaje przekroczony . 

Prof . PWr dr hab . Jacek Aleksander Pro-
kopski podjął temat „Muzyka idei”. Mozart-
-Don Juan-Kierkegaard, czyli intermezzo este-
tyczno-religijne o poważnym charakterze . Prof . 
Prokopski wyszedł od stwierdzenia, że nasza 
zachodnia cywilizacja zrodziła się z helleńskie-
go i judeochrześcijańskiego nurtu kulturowe-
go . Pierwszy jest bardziej estetyczny, drugi zaś 
bardziej religijny . Przy czym obydwa są nie-
zbędne dla kompletności ludzkiego życia . Za-
równo zdolność do tego, co estetyczne, jak 
i do tego, co religijne, zostały dane człowieko-
wi przez Boga, obie więc należy pielęgnować 
i rozwijać . W opinii prelegenta nikt nie ak-
centuje tego tak mocno, jak duński myśliciel 
Søren Kierkegaard . W Stadiach erotyki bez-
pośredniej filozof snuje rozważania na temat 
idei i medium w sztuce . W jego przekonaniu 
najbardziej abstrakcyjną jest idea genialności 
zmysłowej, którą uosabia uwodziciel, będą-
cy „inkarnacją ciała”, czyli „uduchowieniem 
ciała przez własną duszę ciała” . Formą równie 
abstrakcyjną jest muzyka, w swym „falowa-
niu” i „spadaniu” oddająca wieczne zawiesze-
nie bohatera, np . opery, pomiędzy bytem Idei 
a bytem zsubiektywizowanym, egotycznym, 
niemal animalnym . Muzyczne dzieło Mo-
zarta Don Juan, twierdzi Prokopski, winno 
być słuchane, nie opowiadane, wówczas jego 
Mozartowskie operowe uosobienie można bę-
dzie uznać za nieśmiertelne i ponadczasowe . 
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W swej językowej niepochwytności sięgające 
Absolutu – samego Boga . 

Wystąpienie prof . UG dra hab . Józefa Tar-
nowskiego, Wlastimil Hofman (1881–1970) 
– malarz ciągłości kulturowej, zamykało se-
sję III . Zostało przedstawione nie tylko ży-
cie tego mało znanego polskiego artysty, 
lecz również jego sylwetka artystyczna, któ-
ra wyraźnie wpisywała się w tradycję reali-
styczną z pewnym impresjonistycznym za-
cięciem . Wśród obrazów Hofmana na szcze-
gólne wyróżnienie zasługują dzieła o tema-
tyce religijnej, traktowanej indywidualnie 
i poetycko . Po II wojnie światowej Hofman 
zamieszkał w Szklarskiej Porębie i nie do-
łączył do socrealizmu, lecz pozostał poza 
głównym nurtem, wierny wcześniejszemu 
sposobowi malowania i tematyce, w dużej 
mierze religijnej . Podsumowując prof . Tar-
nowski stwierdził, że twórczość tego arty-
sty, to znakomity przykład wierności wobec 
tradycyjnej kultury artystycznej, traktowa-
nej w sposób twórczy i oryginalny, w opozy-
cji tak do rodzącej się spontanicznie kultu-
ry modernistycznej, a potem do narzuconej 
przez władze kultury socrealistycznej, jak 
i do socmodernizmu .

Sesję piątą – Sztuka słowa i sztuka słowa 
a religia i cywilizacja – zainicjowało wystą-
pienie dra Tomasza Kąkola z Uniwersytetu 
Gdańskiego, zatytułowane Poezja mistycz-
na Baba Tahera . Baba Taher był jednym 
z pierwszych wielkich perskich poetów su-
fickich . Wśród wielu tematów jakie podej-
mowała „religijna literatura piękna” tego 
nurtu islamu, można odnaleźć nie tylko re-
fleksję na temat miłości, śmierci i przemija-
nia, pytania o zło, ale zarazem pewne kon-
trowersje wokół „ortodoksyjności” wyrażo-
nych w niej myśli: domniemany panteizm 
czy nawet amoralizm, bądź hedonizm . 

Pozostając w kręgu duchowości islam-
skiej dr Zbigniew Landowski (Uniwersytet 
Gdański) wygłosił rzecz o Sztuce baha’ i jako 
wyrazie religijnego sacrum . Wiara baha’ i jako 
konfesja synkretyczna wypracowała w swo-
im dorobku kulturowym specyficzny rodzaj 
sztuki sakralnej, przejawiający się przede 
wszystkim w sztukach plastycznych i archi-
tekturze . Istotą przejawów sacrum w arte-
faktach stała się dla wyznawców wiary Ba-
ha’i architektura, w tym zieleń . Ukazano 
wyjątkowe formy symboliki sacrum w ar-
chitekturze i jej fenomeny, np . metafizycz-
ną symbolikę zwierciadła, czy ogrodów . Styl 
sztuki sakralnej Wiary Baha’i, ma cechy mi-
nimalistyczne i zindywidualizowane .

Prof . UG dr hab . Elżbieta Mikiciuk mó-
wiła O naturze zła i jego przezwyciężeniu 
na przykładzie staroruskiej ikony Zstąpienia 
Chrystusa do otchłani ze szkoły mistrza Dio-
nizego . Teologowie prawosławni, tacy jak 
o . Sergiusz Bułgakow i o . Paweł Florenski, 
głoszą, że zło to „ontologiczny minus”, po-
zbawiony „prawdziwej rzeczywistości”, wła-
snej natury . Profesor Mikiciuk na przykła-
dzie staroruskiej ikony, „Zstąpienia Chry-
stusa do otchłani” ze szkoły mistrza Dio-
nizego, opisała symbolikę zła i jego przeja-
wów . Postacie czarnych demonów, uosabiają 
m .in . smutek, rozpacz, nienawiść, wrogość, 
śmierć, rozpad, nieczystość, obłudę i pychę . 
Upadłe anioły ukazane są z profilu, gdyż 
utraciły swoje oblicze, a więc zdolność bu-
dowania relacji miłości . Są czarne (stanowią 
„negatywy” świetlistych aniołów), a zatem 
„odwrócone” od Bożego światła, ducho-
wo martwe . Ukazane w sposób karykatu-
ralny, zastygłe w pokracznych, grotesko-
wych pozach, stanowią zaprzeczenie oso-
bowej pełni, są wynaturzeniem istnienia, 
„rakiem” dobra . Piekielna otchłań, w której 
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są pogrążone, to stan pustki i braku miłości, 
odrzucenia Boga . Demony dźgane są przez 
anioły, znajdujące się w jasnej mandorli, ota-
czającej Zbawiciela zstępującego do otchła-
ni . Każdy z aniołów trzyma w ręku buła-
wę, symbolizującą władzę poszczególnych 
cnót i wartości duchowych, wśród których 
odnajdujemy np .: radość, szczęście, mi-
łość, mądrość, rozum, czystość, pokorę czy 
prawdę . Jezus, zstępujący do otchłani, wy-
zwala z niewoli śmierci Adama i Ewę, daje 
im nowe, przemienione istnienie i pociąga 
ku Sobie . Uwalnia człowieka od demonów, 
które na nim „pasożytowały” (same nie po-
siadając niezależnego, samoistnego bytu) . 
Pozostają one w otchłani nieistnienia, po-
dobnie jak szatan, spętany łańcuchami, 
unieruchomiony, pozbawiony mocy .

Z kolei dr Michał Wróblewski z Uniwer-
sytetu Gdańskiego zajął się problematyką 
Piękna w światopoglądzie Jerzego Prokopiu-
ka . Jerzy Prokopiuk jest tłumaczem, znaw-
cą ezoteryki oraz osobą otwarcie przyznającą 
się do gnostycznego światopoglądu, zwane-
go przez niego spirytualnym holizmem (teo-
antropocentryzmem) . Prokopiuk, twierdzi 
Wróblewski, inspiruje się głównie antropo-
zofią Rudolfa Steinera, lecz także psycholo-
gią głębi Carla Gustava Junga oraz antycz-
nym gnostycyzmem . Punktem wyjścia dla 
jego poszukiwań jest człowiek pojęty jako 
symbol . W nawiązaniu do koncepcji sym-
bolu Paula Tillicha, gnostyk uważa, że czło-
wiek jest symbolem, wskazującym na istotę 
rzeczywistości, jaką jest według niego duch . 
Poznawanie rzeczywistości duchowej, we-
dług Prokopiuka określanej również mianem 
sacrum, prowadzi do nieortodoksyjnej wizji 
Boga . W wizji tej Bóg wielu kosmosów góru-
je nad Bogiem religii ortodoksyjnych, czyli 
nad Demiurgiem tego świata . Do atrybutów 

Boga między innymi należą piękno i twór-
czość . Człowiek poprzez obcowanie z pięk-
nem i szeroko pojętą twórczością, przekształ-
ca swoje myślenie, nadając mu imaginatyw-
ny czy też symbolowy charakter, prowadzący 
do gnozy . Gnoza zaś, w jego opinii, stanowi 
transracjonalny rodzaj poznania Boga, istoty 
świata i siebie samego, poprzez bezpośrednie 
doświadczenie wewnętrzne . Owo doświad-
czenie nie może być dane spontanicznie, lecz 
raczej jest rezultatem wysiłków, obejmują-
cych różnego rodzaju ćwiczenie i medyta-
cje . Takim systemem medytacyjnych trenin-
gów jest między innymi antropozofia, prze-
kształcająca ludzkie myślenie, uczucie i wolę . 
W treningu antropozoficznym duże znacze-
nie posiada obcowanie ze sztuką, a sam Ste-
iner może również uchodzić za interesujące-
go artystę jako chociażby architekt, rzeźbiarz 
czy twórca dramatów misteryjnych . Dlatego 
Prokopiuk niemało miejsca w swojej eseisty-
ce poświęca twórczości inicjacyjnej, przede 
wszystkim literaturze, uważając za Novali-
sem, że najwspanialszym dziełem człowieka 
jest on sam, gdyż pracując nad sobą, staje się 
współpracownikiem Boga .

Dr Katarzyna Linda-Grycza (Uniwer-
sytet Gdański) w referacie Między sacrum 
a profanum – zjawisko ikonopisania we współ-
czesnej Polsce, stwierdziła że ikona odpowia-
da współczesnej, wizualnej, postmoderni-
stycznej wrażliwości . Sukces, jaki osiągnę-
ła w ostatnich dziesięcioleciach na Zacho-
dzie, należy w dużej mierze przypisać kultu-
rze obrazkowej, w której aktualnie żyjemy . 
Kulturę współczesną w świecie zachodnim, 
również i w Polsce, wypełniają kolorowe, 
dopracowane wizualnie reklamy, opako-
wania produktów itp ., a ich formę dyktują 
prawa rynku . Nawet tzw . mass media i social 
media z formy tekstowej coraz intensywniej 
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przekształcają się w produkty obrazkowe: 
czaty i fora internetowe wyparł Facebook, 
zaś ten nieubłaganie ustępuje miejsca obraz-
kowemu Instagramowi . Jest to wynik glo-
balizującego się społeczeństwa, nastawio-
nego coraz intensywniej na wizualną stronę 
świata, a także coraz bardziej wszechobec-
nego prawa rynku . Jednym ze zjawisk spo-
łeczno-kulturowych, które coraz wyraźniej 
obserwować można we współczesnej Polsce 
w przestrzeni tak sakralnej, jak i poza sakral-
nej, jest renesans zainteresowania ikonopisa-
niem, które również nie pozostaje obojętne 

na ww . zmiany . Z jednej strony rośnie liczba 
pracowni oferujących „ręcznie pisane iko-
ny” . Z drugiej strony sztuka tworzenia ikon 
przestała być domeną tylko profesjonalistów 
– mnożą się kursy, warsztaty przeznaczone 
„dla każdego”, a ich organizatorzy zapew-
niają, że nie trzeba posiadać zdolności ar-
tystycznych, by wziąć w nich udział i iko-
nę „napisać” . Ikonopisanie we współcze-
snej Polsce to zjawisko oscylujące pomiędzy 
światem sacrum a profanum . 

Opracowała Maria Urbańska-Bożek
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