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Ale widząc za wiele, aby przeczyć, a za mało, aby zyskać pew-
ność, znajduję się w stanie godnym pożałowania. Pragnąłbym po sto 
razy, (…) aby [natura] rzekła wszystko lub nic. 

       Blaise Pascal 
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WSTĘP 

Zostałem wychowany przez matkę jako ortodoksyjny katolik, co dziś postrze-
gam jako wielką wartość. Kościół bowiem, od świętych tekstów po samą atmosferę, 
ukształtował mnie aksjologicznie od estetyki po moralność. Mam jednakże naturę 
niespokojną, co, odkąd pamiętam, zawsze pchało mnie na grząskie tereny niełatwych 
pytań w kwestiach egzystencjalnie ważkich i było źródłem jednej z największych 
przygód w moim dotychczasowym życiu, najdalszej podróży duchowej, jakiej nie 
mógłbym sobie wcześniej nawet wyobrażać. 

Będąc mniej więcej w tym samym wieku, co Jezus z Nazaretu gdy umierał za 
ludzkość, bezceremonialnie, wchodząc do kuchni podczas odwiedzin w domu ro-
dzinnym, oznajmiłem matce, że jestem ateistą. Próbując zrozumieć, jak się tam zna-
lazłem , próżno szukać jednego punktu zwrotnego, ale o wskazanie kilku można się 1

pokusić.  

Preludium egzystencjalnych zmagań miało miejsce kilka lat wcześniej, w czasa-
ch studenckich. Dzielenie pokoju przez katolika, ewangelika i ateistę (ja byłem tym 
pierwszym) nie zapowiadało mentalnego spokoju. Każdy z zapałem do dyskusji i lot-
ny w tych tematach. Starcie światopoglądów często przerywał dopiero wschód słoń-
ca, co nie przeszkadzało stawiać się w poniedziałek o godz. 8 rano na ulubionych za-
jęciach - filozofii. 

Parę lat później miał miejsce mój półroczny pobyt w Anglii, w Londynie. Naj-
pewniej to geograficzne oderwanie się od źródeł, w których wzrastałem, czego 
przedsmakiem był mój wyjazd z domu rodzinnego w Szczecinie na studia w Katowi-
cach, nie pozostało bez wpływu na ewolucję mojego światopoglądu, zwłaszcza w 
kwestiach, którymi się tu dzielę. To właśnie podczas emigracji sięgnąłem po audio-
book pt: „Świat Zofii” autorstwa Josteina Gaardera. Jest w tym coś symptomatyczne-
go, że w procesie rewizji egzystencjalnych fundamentów, kształtowanych we wcze-
snym etapie życia, efektywną okazała się właśnie książka pisana językiem prostym, 
jak dla dzieci, podana ponadto na nieznanym mi dotychczas, neutralnym wspomnie-
niowo miejscu na ziemi. Dzieło to, które pochłaniałem z fascynacją, okazało się dla 
mnie czymś w rodzaju podręcznika, którego poszczególne rozdziały stanowiły 
wprowadzenie do bardziej wnikliwych lektur i rozważań. I tak, zaraz po powrocie do 
kraju, zacząłem uczęszczać na półroczny kurs filozofii. Czując silny niedosyt spowo-
dowany tym, że koncentrował się on głównie na filozofii starożytnej, kontynuowałem 
badania na własną rękę, przerabiając, bardzo wnikliwie jak na laika, trzytomową „Hi-
storię Filozofii” Władysława Tatarkiewicza. Podobnie jak wspomniany audiobook, 
służyła mi ona za wprowadzenie i punkt odniesienia do książek o węższym polu te-
matycznym. 

 Chodzi rzecz jasna o moje poglądy dotyczące Boga, nie o kuchnię.1
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Równolegle, właśnie w stolicy empiryzmu, w której niegdyś Lock i Hume roz-
wijali swoje koncepcje, stawiwszy czoła intelektualnemu wyzwaniu sięgnąłem po 
lekturę „Boga Urojonego” Richarda Dawkinsa. Okazała się bardzo przekonującym 
kompendium argumentów na rzecz sekularyzacji mojego umysłu. Była katalizatorem 
dalszej eksploracji pisarzy tej maści: Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel C. 
Dennett, Julian Baggini oraz kilku innych światopoglądowo im pokrewnych. 

Oczywiście wiedzę o sobie samym, świecie i życiu w ogóle, nie zdobywa się 
tylko z książek . Są też pozostałe media, rozmowy z innymi ludźmi, a nade wszystko 2

codzienne doświadczenie. Wszystko to działając komplementarnie, regularnie przy-
prawiane własnymi przemyśleniami, kształtuje (powinno!) nasz obraz świata i nas 
samych w nim. Obraz, którego spójność, świadomie lub nie, jest dla nas probierzem 
jego prawdziwości. To właśnie coraz bardziej uzmysławiany brak owej spójności w 
systemie religii katolickiej z otaczającą mnie rzeczywistością, stał się dla mnie bodź-
cem do rozpoczęcia opisanych powyżej poszukiwań „bez trzymanki”.  

Niniejszy esej nie jest miejscem na przerabianie filozoficznych argumentów w 
batalii teizm/ateizm. Jeśli o nie chodzi, to przypomina mi się przytoczona w książce 
Przebudzenie Antony’ego de Mello opowieść o biznesmenie, który w barze spotkaw-
szy człowieka z bananem w uchu, próbuje mu to bezskutecznie powiedzieć, na co 
tamten, po kilkukrotnych próbach biznesmena, w końcu oznajmia mu, że nie słyszy, 
bo ma banana w uchu. A mówiąc poważnie, obalanie ich byłoby świetną zabawą, ale 
nie warto spędzać nad nimi zbyt dużo czasu, ponieważ dowody te nie wyjaśniają po-
wodów, dla których ludzie stają się religijni. Zapewne znakomita większość tych, co 
poświęcą swój czas na ten esej i tak wyeksponuje fragmenty popierające ich dotych-
czasowy pogląd, jeszcze bardziej się w nim utwierdzając. Poza tym muszę szczerze 
wyznać, że najzwyczajniej w świecie jestem już nieco zmęczony tą intelektualną grą, 
a zważywszy na ogrom fachowej literatury - wspomnieni pisarze-filozofowie robią to 
rzetelnie i zazwyczaj merytorycznie - w kwestii tej nie powiedziałbym nic, co nie zo-
stało już powiedziane wcześniej i to przeważnie znacznie lepiej. Ponadto jestem 
świadom dynamizmu tego procesu duchowo-intelektualnego, toteż nie będąc pewien 
ostateczności swoich poglądów, traktuję je jako hipotezy robocze, o czym będzie 
mowa na końcu. 

To, czym pragnę się tu podzielić, to spostrzeżenia z pogranicza różnych dyscy-
plin humanistycznych, będące nieoczekiwaną pochodną wieloletniego roztrząsania 
kwestii istnienia Boga. Te niejednokrotnie zaskakujące mnie odkrycia, będąc wtór-
nymi względem dociekań teologicznych, nie pozostały również bez wpływu na nie 
same. W tym miejscu muszę przestrzec dogmatycznie antyreligijnych pieniaczy, że 
nie znajdą tu wiele pożywki. Żadne wielkie zgorszenia ze strony Kościoła nie miały 
miejsca w moim życiu bezpośrednio, wręcz przeciwnie, a mam też świadomość, że 
ludziom w stanie duchownym, poza wieloma jeszcze przypadkami ubóstwiania ich 

 Choć też nie dewaluowałbym książek tak łatwo, jako głównego źródła wiedzy, może nawet mądrości. 2

Wszak też piszą je ludzie, stąd dla mnie jest w tym źródle wiele z rozmowy, wprawdzie jednostronnej, ale 
dzięki temu pomijającej to, co najbardziej kradnące czas i często męczące: konwenanse i kurtuazję.
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zwłaszcza na wsiach, patrzy się na ręce bez cienia wyrozumiałości. Zrozumiałem to, 
gdy zaraz po tym, jak obroniłem doktorat, zacząłem stykać się - co przez pierwsze 
czterdzieści razy było nawet zabawne - z pół żartem czynionymi uwagami dotyczą-
cymi moich błędów w pisowni (choćbym nie wiem ile razy w życiu napisał słowo 
„wrażenie”, zawsze zrobię to przez „r-z” - komputerowy słownik musi mną gardzić), 
czy tego, że nie wiem o muzyce czegoś, co zdaje się oczywiste. Ludzie od tytułu przy 
nazwisku wymagają bycia alfą i omegą, podobnie chyba jest z księżmi i moralnością. 
W każdym razie bodźcem, który sprawił, że podjąłem się spisania owych spostrze-
żeń, były nie tylko dyskusje, w których krąży się zazwyczaj wokół kilku powierz-
chownych aspektów, z większości którymi rozliczyć się chcę raz na zawsze, ale nade 
wszystko względy egoistyczne: pragnienie uporządkowania sobie w mojej małej 
głowie dotychczasowych konkluzji, dość głęboko i możliwie jak najprecyzyjniej, co 
w tej mętnej materii stanowi nie lada wyzwanie. Przy czym czuję się w obowiązku 
zaznaczyć, iż esej ten, z racji na mój wynikający z braku odpowiednich kompetencji 
dyletantyzm, w żadnym razie nie ma pretensji naukowych, choć - i tu biję się w pierś 
- pewnie miejscami przez moje filozoficzne predylekcje może sprawiać inne wraże-
nie. Jest raczej osobistym i szczerym wyznaniem, subiektywnym spojrzeniem stano-
wiącym punkt wyjścia do dalszych rozważań i otwarciem na kontrargumenty (mery-
toryczne, proszę!) moich adwersarzy. 

Uważny Czytelnik zauważy, że powyższa adnotacja jest tyleż uczciwa co spryt-
na: czyniąc ją po prostu uchylam sobie furtkę dla ewentualnych błędów czy arbitral-
nych rozstrzygnięć kategorialnych. I tak na przykład każdy odbierający przedłożony 
tekst zbyt personalnie może poczuć się dotknięty moim ogólnikowym określaniem 
ludzi jako wierzących czy niewierzących, teistów czy ateistów, religijnych czy niere-
ligijnych, wreszcie fideistów czy racjonalistów. Takich określeń stosuję więcej, a 
każdy ma nieco inną denotację. Choć dokładam starań by mój język był precyzyjny, a 
wszystkie te określenia potrafią się krzyżować na różne sposoby, to jednak temat 
trzeba jakoś ująć i zamknąć w zwartej formie. Stąd przepraszam jeśli gdziekolwiek 
wykazałem się brakiem dyscypliny językowej. 

Nim zaczniemy, cztery jeszcze kwestie formalne domagają się wyjaśnienia. Po 
pierwsze: budowa niniejszej pracy. Całość ująłem w cztery rozdziały. Pierwszy roz-
dział w pięciu punktach opisuje defekty wspólne obu postawom: teistycznej i ate-
istycznej. Rozdział drugi przedstawia aż dwa razy więcej punktów in minus jeśli 
chodzi o religię. Trzeci rozdział w jednym tylko punkcie przedstawia defekt ateizmu. 
W zakończeniu stanowiącym niejako konkluzję całości opisuję czym jest dla mnie 
agnostycyzm. Ilość punktów w poszczególnych rozdziałach (I:5, II:10, III:1) jest 
umowna. Mam świadomość, że pewne ich aspekty na siebie nachodzą. To odgórne 
nadanie przejrzystej struktury odbywające się kosztem prawdziwości obrazu wynika 
jednak z nieodpartej potrzeby porządku i czyni całość płynnym. 

Po drugie: daruję sobie dokładne podawanie źródeł w przypisach. Odsyłam do 
nich raczej po ciekawostki lub rzeczy, które nie mają decydującego wpływu czy bez-
pośredniego związku z tematem eseju, niż po kolejne tamże. Bezwstydnie korzystam 
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w tym miejscu ze wspomnianej furtki: również w tej kwestii płynność wywodu wy-
grała z aspiracjami naukowymi. Autorów z których korzystam oraz tytuły ich książek 
podaję po krótce bezpośrednio w tekście, natomiast dokładna bibliografia znajduje 
się na samym końcu. W razie pytań czy potrzeby wskazania dokładnego źródła z 
przyjemnością służę pomocą - moje książki są popisane i pozaznaczane na takie wła-
śnie potrzeby. 

Po trzecie: w tekście znajdują się wątki osobiste, rodzinne. Jest to wynik swo-
istego romansu merytoryczności, na której zawsze mi zależy, oraz subiektywizmu, o 
którym wspomniałem zrzucając z siebie obciążenie naukowości. Wątki te swoją lek-
kością stanowią przeciwwagę dla fragmentów dotyczących filozofii, które mogą być 
trudniejsze do przebrnięcia. 

Po czwarte wreszcie: tytuł eseju jest ukłonem w stronę Bertranda Russella i jego 
wydanego przed niemal stu laty eseju pt: Dlaczego nie jestem chrześcijaninem.  

Kończąc ten przydługi jak na rozmiary całej pracy wstęp, przejdźmy, drogi Czy-
telniku, do treści właściwej. Tak jak pisałem, zacznę od rzeczy najmniej przesądzają-
cych, tzn takich, które po wielu latach obserwacji okazały się, co do tego nie mam 
cienia wątpliwości, wspólne obu postawom. Tym samym zamierzam wykazać i spro-
stować powszechny błąd kategorialny, który polega na tym, że wielu ludzi w potocz-
nym rozumowaniu przeprowadza linię podziału teizm/ateizm zbyt pochopnie, docho-
dząc do nieprawdziwych konstatacji. Zdradliwość takiego wnioskowania na skróty, 
konwencjonalność dychotomii na różnych poziomach tego dyskursu, wyjaśniam w 
pierwszym punkcie poniższego zestawienia pięciu niedociągnięć właściwych obu 
orientacjom. 
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I  

WSPÓLNE NIEDOCIĄGNIĘCIA 

1. Bałagan terminologiczny i manipulacja językiem 

W dyskursie o reperkusjach światopoglądów teistycznego i ateistycznego prawie 
zawsze mają miejsce rażące symplifikacje. Tyczy się to zwłaszcza używanych pojęć. 
Ślepe oparcie się na etymologi może rodzić semantyczne pułapki , wszelako próby 3

odwoływania się doń uważam za słuszne. To, że nie przesądza ona o znaczeniu sło-
wa, to truizm, niemniej jednak dawniej język opisywał rzeczywistość, podczas gdy 
dziś ją tworzy. Ta pozornie subtelna zmiana kierunku miewa niebezpieczne skutki. 

Ponadto w materii, która nas tu interesuje, operuje się terminami abstrakcyjnymi 
i pojemnymi, często ogniskującymi w sobie wiele aspektów rzeczywistości, do której 
się odnoszą. Weźmy za przykład słowa „kościół” czy „ateiści”. Jeśli jakiekolwiek 
zgrupowanie zawiera więcej, niż kilka osób, niemożliwość dłuższego utrzymania ja-
kiegoś wspólnego mianownika - np. jakiejś podzielanej idei - rośnie proporcjonalnie 
do stopnia abstrakcyjności danej idei i czasu trwania danej grupy. Krótko mówiąc, 
trudniej o podział w grupie w sprawie np. tego, że 2 + 2 = 4, niż w sprawie tego, jak 
zdefiniować sprawiedliwość czy piękno. Tym bardziej jeśli dane zgrupowanie jest tak 
wielkie, że ogarnia sporą część zróżnicowanej pod względem kulturowym ludzkości 
oraz tym jeszcze bardziej, jeśli trwa na przestrzeni wielu zgoła różniących się od sie-
bie epok. I tak np. jedyny wspólny mianownik chrześcijan to zmartwychwstanie Je-
zusa. Głębsza analiza uzmysławia, że chrześcijaństwo wyznawane wśród tylu naro-
dowości i przez prawie 2 tyś. lat parceluje się w każdej innej sprawie, swój główny 
nurt kierując właściwie coraz bardziej w stronę nijakości . Niedostrzeganie faktu, że 4

tyle jest „chrześcijaństw” ile chrześcijan, wynikać może tylko z ignorancji. Mówię to 
w oparciu o moją wiedzę o chrześcijaństwie oraz liczne rozmowy z innymi ludźmi na 
temat ich motywacji wiary i praktyki obrzędów. A już wszelkie generalizacje czynio-
ne w temacie religii czy filozofii obcych kulturowo, np. jakże pokojowego buddy-
zmu, czynione przez ludzi zachodu, są dla mnie nie warte uwagi, w świetle tak plura-
listycznego naszego „podwórka”. 

*** 

Opisany brak dyscypliny językowej daje spore pole do manipulacji w dyskusji i 
tym samym sposobność uwiedzenia swoją wizją mniej wytrawny umysł. W myśl 
zdania: „im więcej oceniasz tym mniej rozumiesz”, rekompensujące ignorancję 
uproszczenia to już równia pochyła do konstruowania w oparciu o lęki diagnoz nie-

 Takie jak  czarna bielizna lub atak z użyciem broni.3

 Problem powierzchowności opisuję w pkt. 4 niniejszego rozdziału.4
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skażonych racjonalną myślą. Przemycanie ich w hasłach, takich jak „średniowieczny 
katolicyzm” czy „ateistyczny terror”, celowo brudzi konotacje samych pojęć, sku-
tecznie deformując obraz świata. Sądy o tak negatywnym zabarwieniu emocjonalnym 
mniej mówią o rzeczach zawartych w treści a więcej o ludziach, którzy je wygłasza-
ją. Twórcza moc języka daje się zauważyć także w takich stygmatyzujących określe-
niach jak „sekta” czy „zabobon”, które nigdy nie służą do samookreślenia przez żad-
ną grupę a tylko do silnie pejoratywnego nacechowania wiary innej niż „nasza”. Na-
zwy wielu religii (metodyści, kwakrowie, nawet chrześcijanie) mają swe źródło w 
drwinach. Z drugiej strony Jan Paweł II w encyklice, której jeszcze się bliżej przyj-
rzymy, z dumą przypomina, że w filozofii arystotelesowskiej termin „teologia” ozna-
czał „najbardziej wzniosłą część i prawdziwe szczytowe osiągnięcie refleksji filozo-
ficznej” . Podobnie jest z religiocentrycznym terminem „prawosławie” czy po prostu 5

z odmówieniem prawa do zazdrośnie strzeżonego, na przykład przed buddyzmem, 
określenia „religia” . 6

Opisawszy semantyczne niedogodności oraz mogące wyniknąć zeń ryzyko ję-
zykowych nadużyć spróbuję teraz wykazać, że antyteza teizmu i ateizmu w kontek-
ście etyki jest fałszywa, a tym samym, że linie podziału dobra i zła  są pokrętne i bie7 -
gną w zupełnie innych miejscach, niż przyjmuje się powszechnie. 

*** 

Przeciwstawienie wiary w istnienie Boga i jego negacji bywa zwodnicze. Na 
pierwszy rzut oka tylko w jedną stronę, tzn. dlatego że pozornie to pierwsze jest kon-
kretnym założeniem, to drugie natomiast w pewnym sensie jego brakiem i tym sa-
mym przestrzenią na różne inne. Sprawa jest jednak znacznie bardziej skomplikowa-
na, co wyjaśni następny punkt. Tymczasem weźmy jako przykład nieco uproszczone, 
jednak funkcjonuje w myśli potocznej zdanie: 

Kościół katolicki mordował w imię Boga, Stalin natomiast nie mordował w 
imię tego, że Boga nie ma, ale w imię obsesji władzy i swojej wizji pań-
stwa, dla których nieistnienie Boga mogło być tylko jedną z przesłanek.  

 Czy współczesny organista ma prawo dowodzić wyższości swojego instrumentu powołując się na autorytet 5

żyjącego w XIV wieku kompozytora Guillaume’a de Machaut, według którego organy to król instrumen-
tów?

 Kryteria religii mogą być różne. Przykładowo William James mówił, że stanowi o niej osoba boska, Alfred 6

Whitehead natomiast, że zajmuje się czymś, co w naturze świata jest stałe.

 Dobro i zło są kategoriami etycznymi niezwykle szerokimi i ulotnymi, stąd pragnę zaznaczyć, że mam 7

świadomoś naiwnego upraszczania za każdym razem, gdy o nich mowa i w dalszej części wywodu pojęć 
tych używać będę w potocznym znaczeniu.
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Zostawiając na boku dyskusyjną kwestię stosunku Stalina do istnienia Boga , 8

zwracam uwagę na instrumentalne traktowanie tej przesłanki przez różnych zbrod-
niarzy. Jestem tak samo przekonany o niejednoznaczności motywacji wielu zbrodni 
religijnych. Po głębszej analizie bowiem nietrudno uzmysłowić sobie, że u źródeł 
wielu konfliktów motywacja religijna i idea Boga nie występują wyabstrahowane od 
aspiracji terytorialnych władców czy papieży, od różnic etnicznych, czy po prostu od 
pragnienia władzy. Zdają się raczej służyć racjonalizacji typowo ludzkich żądz. I nie 
ważne jak jednoznacznie brzmi oficjalnie wyartykułowany motor danego dążenia - 
czy to z nieświadomych, czy perfidnie z utylitarnych pobudek - widniejący na sztan-
darze. Niezależnie od tego w imię jakiej idei prosty lud da się omamić, decyzje na 
górze nie są tak wzniosłe, jak chciałyby niektóre autobiografie czy spisujący 
historię . Jest sporo prawdy w znanych słowach Seneki Młodszego: „Dla ludu religia 9

jest prawdą, dla mędrców fałszem, a dla władców jest po prostu użyteczna”. 

Mam oczywiście świadomość potencjalnego niebezpieczeństwa tkwiącego w 
ideach Narodu, Rasy, czy Boga, niemniej wspólny mianownik większości zła czynio-
nego w ich imię ma źródło nie w samych pojęciach, lecz w fundamentalizmie , na10 -
wet jeśli to ostanie (idea Boga) ma ku niemu szczególne skłonności.  

Nieuczciwość polegająca na upraszczaniu tej bardzo skomplikowanej kwestii, 
mająca na celu za wszelką cenę skłonienie adwersarzy do przyznania racji, jest udzia-
łem zarówno teistów jak i ateistów. Chcąc raz na zawsze odżegnać się od poniżający-
ch przepychanek, kto zabił więcej, pragnę zwrócić uwagę jeszcze na trzy rzeczy, o 
których, pomimo ich spekulatywnego charakteru, warto pamiętać. 

Po pierwsze: licytując się ofiarami, czy to krucjat czy obozów koncentracyjny-
ch, najczęściej operuje się liczbami całkowitymi bez uwzględnienia zaludnienia w 
danym miejscu oraz czasu trwania haniebnych żniw. Systemy totalitarne na wykaza-
nie się nie miały aż półtora tysiąca lat. Z drugiej strony, w pewnym sensie amortyzuje 
to sumę zła popełnianego przez tyle czasu i przypisywanego pobudkom religijnym. 
Przez cały czas hegemonii Kościoła we wszystkich dziedzinach życia, większość 
w s z e l k i c h  przedsięwzięć miała szlachetne ambicje działania z ramienia bożego. 
Stąd nie ma za dużo przesady w prowokacyjnym stwierdzeniu, parafrazując przeko-
nania Harrisa czy Hitchensa, że więcej uczyniono dobra w imię Boga niż w imieniu 

 Ta uwaga tyczy się także Hitlera czy Einsteina (dziwnie wymieniać ich obok siebie), których pogląd w tych 8

sprawach jest odpowiednio modyfikowany (zwłaszcza przez kręgi wierzących) na potrzeby poparcia odpo-
wiedniej tezy. Chodzi o wszelkie odwołania Hitlera do istoty boskiej, rodzaj swoistego panteizmu Einsteina 
czy sympatyzowanie Stalina z kościołem prawosławnym.

 I odwrotnie - nie są też aż tak bezbożne. Pierwsze prześladowanie chrześcijan miało miejsce w 64 r. po 9

tym, jak Nero nie mogąc zapobiec rozpowszechnieniu się plotki, że to on podpalił Rzym, zrzucił winę na 
chrześcijan.

 Jest to pewne uproszczenie. W istocie nie sposób oczywiście wskazać jednego źródła zła. Zazwyczaj jest 10

to wypadkowa kilku, różnych elementów (ignorancja, bieda, frustracja) z różnym nasileniem każdego z nich. 
Polecam: Anatomia ludzkiej destrukcyjności Ericha Fromma, oraz słynną pozycję Tak zwane zło Konrada 
Lorenza, który dowodzi filogenetycznego podłoża zła.
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czegokolwiek innego . W imieniu Boga (bogów) po prostu dotychczas w ogóle wię11 -
cej zrobiono, bo poniekąd nie było innego wyjścia . 12

Po drugie: nie uwzględnia się stanu dostępnej infrastruktury. Od XVIII wieku 
wpływy Kościoła maleją (jeśli nie w strukturach organizacji świata, to przynajmniej 
w myśli filozoficznej), a właśnie od tego mniej więcej czasu znacznie łatwiej o ma-
sowość wszelkich zjawisk. Mam na myśli to, że strach pomyśleć, co by było, gdyby 
Kościół zamiast miecza czy stosiku, miał karabiny, pociągi towarowe, i generalnie 
całą infrastrukturę bliższą współczesności, o bombie atomowej nie wspominając. Po-
niekąd odpowiedź przynosi rzeczywistość - radykalny odłam Islamu dziś jest mental-
nie w tym samym miejscu, co Kościół katolicki gdy wojował mieczem . To kilku13 -
wiekowe przesunięcie wynika najpewniej z różnego czasu trwania każdej z tych reli-
gii. 

Po trzecie: mam osobiste przekonanie, że dobro, działające zazwyczaj po cichu, 
nie ma takich zdolności piarowych jak zło, które jest po prostu bardziej medialne. 
Pamięć o dobrych efektach wielowiekowej działalności Kościoła - szpitale, szkoły, 
nadzieja niesiona chorym, ułomnym, ubogim, samotnym, zniewolonym czy umiera-
jącym - niekomfortowo komplikuje jego jednolity obraz. A zatrważająca większość 
ludzi przejawia skłonność do uproszczeń. Jako człowiek wychowany przy Kościele 
muszę uczciwie stwierdzić, że ułomności jakie on przejawia nie są specjalnie więk-
sze, niż ułomności innych instytucji tworzonych przez ludzi.  

2. Brak konieczności korelacji danego założenia z wnioskiem na gruncie filozoficz-
nym 

Żyjący w XVIII wieku szkocki filozof i historyk David Hume był tym, przez 
którego angielski empiryzm podkopał swoje podstawy, dostrzegając w doświadcze-
niu czynnik subiektywności i niepewności. Sformułowawszy prawa kojarzenia po-
dzielił on wiedzę na faktyczną (empiryczną) i racjonalną (konieczną). Ta druga (wie-

 Przestrzegając jednak przed zbytnią relatywizacją, uważam, że nawet po najgłębszej analizie wypada jed11 -
nak wysnuć jakieś konkretne wnioski i nazwać rzecz po imieniu. Próby scharakteryzowania np. Kościoła 
pierwszych Chrześcijan czy Kościoła w Polsce postkomunistycznej uważam za podstawne i istotne. Jednak-
że do wszelkich łatwych generalizacji, dotyczących tak złożonego, pluralistycznego niemal w każdym 
aspekcie tworu, jak ogólnie Kościół, pozostaję podejrzliwy. Do tej kwestii powrócę jeszcze w pkt. 8 rozdz. 
II.

 Harris opisuje to dosadnie: 12

Prawie każdy człowiek, który kiedykolwiek zamachnął się młotkiem lub ustawił żagiel, był po-
bożnym członkiem tej czy innej kultury religijnej.

 I znów błyskotliwy ale daleki od subtelności Harris: 13

Przyszłość, w której islam i Zachód nie stoją na krawędzi wzajemnego unicestwienia, to przy-
szłość, w której większość muzułmanów nauczy się ignorować większość swoich reguł, tak jak 
większość chrześcijan już nauczyła się to robić.
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dza konieczna) jako jedyna ma oparcie w logice a jej najlepszym przykładem jest 
matematyka. Natomiast wiedza empiryczna, dotycząca wszelkich codziennych wyda-
rzeń, choć pochopnie otrzymuje status racjonalnej i koniecznej, to w rzeczywistości 
nie ma ku temu logicznych podstaw. To, że jabłko spadało za każdym razem, gdy je 
puściłem, nie oznacza, że zawsze będzie spadać. Krótko mówiąc, prawdy pierwszego 
rodzaju: konieczne i oczywiste, nie dotyczą rzeczywistości, natomiast prawdy doty-
czące rzeczywistości, nie są konieczne ani oczywiste . 14

Tatarkiewicz wyjaśnia to następującymi słowy: 

O rzeczywistości sądzić możemy tylko na podstawie doświadczenia, a nie a priori. (…) 
Że zaś konieczność poznać można jedynie a priori, (…) to związek przyczynowy nie 
jest związkiem koniecznym. (…) Częste doświadczenie informuje o stałym następstwie 
faktów, ale nie poucza, że jeden fakt wynika z drugiego. 

A chwilę później zauważa, że wnioski z przyczyny o skutku nie wynikają z rozumo-
wania, ale z przyzwyczajenia. 

Doktryna Hume’a wbrew pozorom nie prowadzi do całkowitego sceptycyzmu 
(który będę odpierał w następnym punkcie). Co więcej, dalszy rozwój filozofii przy-
wraca człowiekowi względnie pewne oparcie dla jego wiedzy . W tym punkcie przy15 -
toczyłem Hume’a krytykę pojęcia przyczynowości po to, by wykazać, że przytłacza-
jąca większość naszej wiedzy, jeśli już nie poddaje się opisanym w poprzednim 
punkcie uproszczeniom czy manipulacjom językowym, to przynajmniej jest jedynie 
zbiorem postulatów, niesłusznie aspirujących do wynikania z logiki i jawiących się 
naszej świadomości pod pozorem oczywistości. Dlatego też w dalszej części tekstu 
będę się do Hume’a kilkakrotnie odwoływał. 

W ten sposób na przykład każde z założeń Bóg istnieje/ Bóg nie istnieje, może 
mieć całkowicie odmienne implikacje. Dawkins porównuje wiarę w Boga ze stanem 
zakochania i przytacza słowa neuropsychiatry Johna Smythiesa: 

Religia dostarcza bardzo wielu pozytywnych wzmocnień - ciepło i komfort (…) w peł-
nym zagrożeń świecie, nielękanie się śmierci, gwarancja wsparcia „z góry”, jaką daje 
modlitwa. 

Trzeba uczciwie powiedzieć, że całość przytoczonej przez Dawkinsa wypowie-
dzi Smythiesa, której fragment zacytowałem, zaczyna się słowami: „Wiara religijna 
ma bardzo wiele różnych oblicz, a jedno z nich…” itd. Potocznie jednak pokutuje 
przekonanie bez owego kontekstu. Powoduje to, że w świetle przytoczonych powyżej 

 Oczywiście siły działające na upuszczone jabłko można wyliczyć matematycznie (Hume żył w czasach 14

Newtona), ale będzie to już droga rozumowa, a dla niniejszych rozważań istotne jest, że Hume podważał 
empiryzm jako źródło wiedzy pewnej i odróżniał go od drogi rozumowej.

 Choćby nowe rozwiązania tych samych zagadnień zaproponowane przez Kanta, czy polemika szkoły sz15 -
kockiej z Hume’em.
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poglądów Hume’a, pogląd taki - może poza fragmentem o psychologicznej mocy 
modlitwy - jest po prostu nieprawdziwy. Ten kontekst stanowi drobna uwaga, a z 
wiedzy domniemanie koniecznej robi nam to, czym jest w istocie: wiedzę opartą na 
związku asocjacyjnym. I to w najlepszym razie. Bo choć rzeczywiście cytowany 
przykład postawy ludzi religijnych obecnie znajduje potwierdzenie w konformistycz-
nej (najczęściej dotyczącej tylko powierzchownej obrzędowości) postawie masy 
chrześcijan w świecie zachodnim, to czy można odnieść to do chrześcijan na Bliskim 
Wschodzie, lub do tych z czasów przedkonstantyńskich? Żeby przytoczyć tylko eks-
tremalne przykłady, a co z masą ludzi, którzy mniej spektakularnie, każdego dnia re-
zygnując ze sporej części siebie, podejmują wyzwania rzucone przez życie w domo-
wym zaciszu, poza wzrokiem publiczności? Gdzie takich ludzi znaleźć? W opowie-
ściach o rycerzach? W książkach z działu hagiografii? 

W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję. Przez ostatnie kilkanaście lat, ob-
serwowałem moją wspomnianą na wstępie matkę, opiekującą się moją babcią (swoją 
matką). Te kilkanaście lat temu, wzięła ją do siebie, bo ta nie mogła już chodzić. 
Matka będąc z zawodu pielęgniarką, opiekowała się babcią w sposób fachowy, nie-
jednokrotnie miałem pokusę zastanawiać się nawet, czy nie nazbyt fachowy. Wiek 
babci oraz stan obu dawały wiarygodnego materiału do racjonalizacji tych myśli. 
Matka świadoma wartości swego fachu niechętnie dawała się zastąpić, odkładając 
odpoczynek w postaci urlopu na wciąż przesuwane „kiedyś tam”. 

Ciężko powiedzieć, która połowa tego czasu była większym wyzwaniem: czy 
ostatnie lata, w których babcia całkowicie unieruchomiona, pokurczona, w rzadkich 
chwilach przebłysku świadomości ledwo wypowiadała pojedyncze słowa, czy wcze-
śniej, gdy mogła wstawać, chodzić i regularnie przeganiać nudę dając upust Alzhe-
imer’owi przez uskutecznianie efektownych performance’ów. 

Nie mówimy o czymś podobnym do opieki nad swoim małym dzieckiem - ta, 
jest pochodną pokładanych nadziei a sam uśmierzający wygląd bobasa każe stwier-
dzić, że gdy Wittgenstein przenikliwie pisał, że etyka i estetyka to jedno, to trafił w 
punkt. Mówimy o bardzo starym człowieku, z odleżynami, których sięgnięcia do ko-
ści nie dało się uniknąć, a które parę razy nieopatrznie spostrzegłem, nie zdążywszy 
odwrócić wzroku. Człowieku leżącym w mieszkaniu, którego - pomimo wnoszonego 
weń ciepła i typowego dla mojej matki schludnego stylu - stałym elementem na wiele 
lat stał się zapach kału. Heroizmu postawie matki dodaje nadto specyfika ich relacji - 
babci daleko było do macierzyńskiego ideału. Kiedyś miała powiedzieć córce, że 
nienawidzi jej od kołyski. (Trzeba uzmysłowić sobie mentalność ludzi tamtego czasu 
- to była jej jedyna córka, a pozostałe dzieci to dwóch synów, osoby duchowne, jeden 
niedoszły.) To, co pamiętam z czasu, gdy babcia była jeszcze w pełni sprawna, jej 
odnoszenie się do mojej matki, w pełni uwiarygadnia niechlubne zdanie z kołyską. 

Okresy tego swoistego umierania babci bywały różne. Właściwa mojej matce 
pogoda ducha dziwnie mieszała się z chwilami wycieńczenia, może nawet załamania. 
Można o tym myśleć w różny sposób, ale jedno jest pewne: niezamierzenie swoją po-
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stawą zawstydzała każdego, kto miał okazję to chwilę poobserwować, a wsparcie jej 
niezłomności na filarze wiary było niezaprzeczalne. W pewnym momencie zaczęli-
śmy w rodzinie żartować, że babcia przeżyje nas wszystkich. Tak się jednak nie stało, 
nie licząc dwóch moich bliskich wujków. Babcia zmarła w ostatnią noc sylwestrową.  

Po kilku tygodniach od jej pogrzebu, właściwie kilka dni przed tym, jak to pi-
szę, matka wyznała mi telefonicznie, że te kilkanaście lat było najpiękniejszymi la-
tami w jej życiu. Dziwne to piękno. To ten jedyny jego rodzaj, o którym Umberto 
Eco pisze, że nie jest obiektem pożądania. Czy będzie mi dane do niego kiedyś doro-
snąć? Nie wiem. 

Mówię o tym, bo tylko spod mojego nosa takich przykładów znam więcej, mogę 
więc przypuszczać, że takich ludzi jest rzesza. Ateiści skłonni przyznać słuszność 
wyrwanemu z kontekstu przytoczonemu stwierdzeniu Dawkinsa o tym, co daje reli-
gia, wybornie wiedzą o czym mówię. To oni wszak zarzucają wierzącym narzucanie 
wszystkim pozostałym cierpiętniczego stylu życia. Cierpiętnictwo zatem czy „ciepło 
i komfort”? 

Czy wiara rzeczywiście sama z siebie niweluje strach przed śmiercią? Z pewno-
ścią może temu służyć, ale jak to się ma do wielu ludzi nękanych wyrzutami sumie-
nia, ogarniętych chorobliwym strachem przed wizją piekła? Dawkins jest tego świa-
dom, w swoich filmach dokumentalnych czyni Kościołowi zarzut, że ten jednocze-
śnie podsyca i żywi się lękiem swoich wyznawców. 

Ubolewam, że łatwe popadanie w pułapkę wnioskowania na skróty przejawiają 
tak często także ateiści. Do tej pory niejednokrotnie uderzało mnie coś podobnego ze 
strony drugiego obozu: ateizm jednoznacznie interpretowany jako pójście na łatwi-
znę. Cóż trudnego w stanięciu twarzą w twarz z otchłanią nicości ? Identyczny ko16 -
mentarz usłyszałem też o agnostycyzmie, do czego nawiążę na samym końcu. Wyda-
je mi się, że gra tu rolę po prostu okupiona brakiem hume’owskiego rozumowania 
typowo ludzka skłonność pomniejszania cudzych trudów i eksponowania swoich, 
którą przejawiamy wszyscy, niezależnie od poglądów religijnych. 

3. Awersja do prawdy 

W toku kilkuletnich dociekań, za każdym razem podczas dokonywania istotnych 
dla mnie wniosków, czułem niepohamowaną powinność dzielenia się nimi z bliskimi 

 To ironiczne pytanie wskazuje tylko na mój przepełniony trwogą odbiór ateizmu. Natomiast także w tym 16

wypadku nie ma logicznego uzasadnienia i u różnych ludzi może to wyglądać różnie. Ateizm rzeczywiście 
może niwelować strach przed śmiercią. Takie podejście obrazuje słynne powiedzenie Epikura, że „póki je-
steśmy, nie ma śmierci, gdy jest śmierć, nie ma nas”, lub zwłaszcza podejście wyrażone przez Marka Twa-
ina: „Nie boję się śmierci. Nie żyłem przez miliardy lat, zanim się urodziłem, i nie czułem z tego powodu 
żadnego dyskomfortu.”
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mi ludźmi. Wynikało to z wagi, jaką mają dla mnie te rozważania . Jednak mam 17

wrażenie, że wychowanie w duchu zaangażowania w niniejsze kwestie obróciło się 
przeciwko intencjom. Dziś na palcach jednej ręki mogę zliczyć osoby, które pozy-
tywnie odbierały moją dociekliwość. W toku ewoluowania moich poglądów dotyczą-
cych wiary zaskoczyło mnie, jak bardzo uzależniony jest od nich poziom szczęścia 
bliskich mi osób z rodziny. Wydaje się to uzasadnione: z perspektywy wiary bowiem 
obrałem drogę wprost ku zatraceniu. Co jednak zaskakujące, dotychczas nigdy nie 
usłyszałem jakiegokolwiek potwierdzenia wartości samodzielności mojego myśle-
nia . Ile warta jest wolność swobodnego głoszenia własnych myśli, jeśli tych brak? 18

W żadnej innej kwestii nie odczułem osobiście tak dobitnie efektu stadności, który, 
co szczególnie przygnębiające, okupiony jest marnotrawieniem czegoś tak doniosłe-
go jak ludzki umysł. Chyba jednak wolę błądzić świadomie, niż trafić przypadkiem.  

Wszelako uważam, że moja wylewność nie była roztropna (wspomniana roz-
mowa z matką w kuchni). Z biegiem czasu moje podejście do dzielenia się poglądami 
skręciło ku pragmatyce. Mając w trosce odpowiednie funkcjonowanie nas jako spo-
łeczności, żywię przekonanie, że prawda (i różne jej stopnie) nie jest dla każdego , a 19

już na pewno nie każdy jej pragnie - z całą stanowczością twierdzę, że mylił się Ary-
stoteles czy św. Augustyn, co do pragnienia wiedzy przejawianego rzekomo przez 
wszystkich ludzi. Dziś oczywistym jest dla mnie, że dla większości z nas prawda nie 
jest wykładnią światopoglądu. Zmusza ona do rewizji poglądów i zmiany pewnych 
przyzwyczajeń, ogołaca z racjonalizacji, a to bardzo niekomfortowe, zwłaszcza w do-
rosłym czy późnym wieku, kiedy już się „nie opłaca” za dużo zmieniać i zwłaszcza, 
gdy samemu jest się beneficjentem własnej ślepoty. Sytuacja księdza z dłuższym sta-
żem, uzmysławiającego sobie nieprawdziwość wyznawanej dotychczas wiary, jest 
nie do pozazdroszczenia. Każdy z łatwością szafujący jakimikolwiek radami w stronę 
takiego człowieka, zapewne nigdy nie wysilił się, by zanalizować jego rzeczywiste 
położenie . 20

 Nie tylko z tego. Często żywię naiwne przekonanie, że skoro dla mnie nic, co ludzkie, nie jest obce, to jest 17

tak również dla innych i chcą o tym rozmawiać. Zwłaszcza jeśli chodzi o tematy kontrowersyjne. Moja żona 
do dziś wypomina mi, że na weselu jej siostry rozmawiając z ich babcią, beznamiętnie opisywałem jak pali-
łem jointa.

 Znów pewne uproszczenie. Mam ogromny dystans do mojej samodzielności w myśleniu. Zbyt dobrze 18

widzę, jak kształtowane jest przez zewnętrzne okoliczności. Poza tym naczytawszy się Francoisa de La Ro-
chefoucauld dostrzegam źródło moich perturbacji światopoglądowych w nonkonformistycznym usposobie-
niu.

 Pogląd ten może brzmieć wyniośle. Zapewniam jednak, że sam nieustannie odczuwam ból deficytu men19 -
talnej pojemności na prawdę w różnych obszarach filozofii, daremnie pragnąc zrobić dwa kroki wstecz. Py-
tanie o to, ile prawdy jestem w stanie znieść, nie ratując się ucieczką jest mi bardzo bliskie, stąd czuję się 
pierwszym adresatem niniejszej konstatacji.

 Jest ono nie tylko tożsame z utratą każdej stałej pracy w dorosłym wieku. To przede wszystkim utrata za20 -
wodu, ostracyzm w rodzinie i wśród wyznawców religii (pozostałych nie ma w kręgu znajomych), przy któ-
rych załamanie filozoficznego fundamentu, samo w sobie straszne, zdaje się być jednak tylko niegroźnym 
preludium.
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Sprawa jest nie mniej delikatna również w sytuacjach, które nie niosą ze sobą 
tak poważnych następstw. Chodzi o coś, co Erich Fromm nazywa mapą, mającym 
określoną strukturę i wewnętrzną spójność obrazem świata, w który każdy z nas jest 
wyposażony. Owe ramy orientacyjne będące stałym punktem pozwalającym na orga-
nizację przeżywanych wrażeń są niezbędne by działać celowo i konsekwentnie. Sto-
pień błędu takiej mapy nie jest najistotniejszy, pełni ona bowiem funkcję psycholo-
giczną. Co więcej, w praktyce życia codziennego przybliżone wyjaśnienie zjawisk 
okazuje się zupełnie wystarczające. By uzmysłowić sobie ciężar znaczenia integral-
ności takiego wspólnego układu odniesienia, na którym opierają się wszystkie poję-
cia, wystarczy wyobrazić sobie, że nagle wychodzi na jaw jakaś globalna mistyfika-
cja. Na przykład okazuje się raptem, że kontynent Ameryki Północnej ma zupełnie 
inny kształt, niż ten, który znamy, albo że Cesarstwo Rzymskie ostatecznie upadło 
trzysta lat temu i wszystko, co wydarzyło się od tamtego czasu, mieści się w trzech 
wiekach. Oczywiście są to rozważania tylko na gruncie teoretycznym, realizacja mi-
styfikacji o takim zasięgu wymagałaby niewyobrażalnie skomplikowanych zabiegów 
i zaangażowania niezliczonej ilości ludzi i instytucji. Ale wbrew pozorom większość 
z nas sama z siebie nie jest w stanie w żaden przekonujący sposób zweryfikować tych 
informacji. Nie widziałem ziemi z odległości zapewniającej mi zobaczenie kształtu 
nowego kontynentu, nie uczestniczyłem też w upadku Rzymu, a historia ludzkości 
zna niewiele mniej spektakularne epistemologiczne błądzenia, także na gruncie na-
uki . Taka rewizja wiedzy wydaje się absurdalnie gruntowna, a jednak zapewniam, 21

że codzienne zajęcia większości ludzi nie uległyby zmianie. Pokazuje to zaskakującą 
niewspółmierność pomiędzy brakiem zasięgu wpływu na nasze codzienne czynności 
rzeczy, które jednocześnie mają olbrzymią rangę dla naszej świadomości. A poglądy 
metafizyczne konstytuują ją znacznie głębiej, niż widza o geografii czy historii. Z 
dystrybucją prawdy (lub mniemań) trzeba być zatem bardzo ostrożnym i stosować 
dozowanie. To duża odpowiedzialność, zwłaszcza że samemu można tkwić w błę-
dzie. 

Taki sceptycyzm może jednak rodzić zobojętnienie, zwłaszcza w świetle naszy-
ch ułomności epistemicznych co do tzw. prawd ostatecznych. Prawda ontologiczna, 
indywidualna potrzeba jej oraz sposoby, jakimi się do niej zbliżamy to zagadnienia 
filozoficzne i psychologiczne o bardzo ciężkim kalibrze, na rzetelne zgłębianie któ-
rych nie pozwala mi brak odpowiednich kompetencji. Nad tym katorżniczym zagad-
nieniem pochylimy się jeszcze za chwilę, rozważając jednak jedynie ogólne kwestie 
związane z nim. 

Tymczasem na potrzeby niniejszych rozważań chcę tylko zwrócić uwagę, że na 
dość wczesnym etapie życia w procesie socjalizacji nabywamy nawyków percepcyj-
nych warunkujących nasz odbiór świata oraz metodę konstruowania naszej „from-
mowskiej” mapy. Jakkolwiek duża byłaby w wieku dorosłym nasza otwartość na 
prawdę, zawsze jednak operuje ona w granicach trybu w jakim percypujemy świat, 

 Jednym z przykładów jest sprawa czaszki z Piltdown. Całe szczęście dzięki metodologii nauka nowożytna 21

potrafi (i przede wszystkim chce) takie informacje weryfikować, demaskując podobne oszustwa.
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czegoś w rodzaju oprogramowania, będącego, ogólnie mówiąc, wypadkową naszej 
konstrukcji psychicznej i wychowania, przy czym to drugie ma nieporównywalnie 
większe znaczenie. Owe tryby da się sprowadzić do dwóch głównych: fideizm i ra-
cjonalizm . Każdy z tych systemów przyswajania rzeczywistości ustanawia różne 22

kryteria dowodu. Inaczej mówiąc, żadne napływające do nas fakty, nie otrzymają sta-
tusu dowodu, jeśli nie będą operowały w dostępnym dla nas trybie. I tak na przykład 
Fiodor Dostojewski w swoim wyznaniu deklaruje, że nawet gdyby okazało się, że 
prawda jest poza Chrystusem, on i tak wybrałby Chrystusa. Ateista z kolei wkładając 
„tomaszowy palec” w Jego rany prędzej, niż się nawróci uzna, że postradał zmysły. 

Choć uzmysławia to wąskie granice naszej otwartości niezależnie od obranego 
trybu, wszelako w mojej ocenie powyższa analogia nie jest równorzędna i wypada na 
korzyść racjonalizmu jako uczciwszej optyki. Dzieje się to z dwóch powodów. 

Po pierwsze: jest prawdopodobne, przynajmniej teoretycznie, że naukowiec z 
włożonym w ranę po włóczni palcem ostatecznie uznałby, że należy zacząć budować 
wiedzę od nowa, nie sprzeniewierzając się jednocześnie swoim zasadom, a wręcz po-
twierdzając je. Natomiast logicznym impasem wydaje się próba wyjścia z sytuacji, w 
której autor „Zbrodni i Kary” doznaje objawienia samego Chrystusa oznajmiającego 
mu, że on sam nie jest prawdą. 

Po drugie: radykalna konwersja jest możliwa tylko w ramach fideizmu (zmiana 
wyznania) lub, co ma miejsce rzadziej, pomiędzy oboma trybami w obie strony. Nie 
jest natomiast możliwa w zakresie samego racjonalizmu, co wynikając ze spójności 
metodologicznej dowodzi jego skuteczniejszych narzędzi weryfikacji a tym samym 
większej wiarygodności. Będąca jego następstwem naturalistyczna wizja świata jest 
po prostu jednolita, bo wszystko, niezależnie od tego, ile wciąż jeszcze nie wiemy, 
składa się na ten sam, jeden model bytu, stanowiący fundament współczesnej nauki. 
Jest to uderzające w zestawieniu z mnogością systemów religijnych, często wyklu-

 Jest to bardzo ogólna klasyfikacja. Fideizm może być pochodną głębokiej świadomości ograniczeń ludz22 -
kiego umysłu ale też konformizmu czy uległości wobec autorytetu. Racjonalizm natomiast wrzucam do jed-
nego worka z empiryzmem, który w historii nowożytnej filozofii zachodniej jest do niego przeciwstawny 
(pomijając Johna Locka, według którego racjonalizm, jak i wszystko inne, ma źródło w empiryzmie). 

Ponadto, nie tylko, jak wykazałem w poprzednim punkcie, racjonalizmowi jest do empirii dalej niż się po-
wszechnie sądzi, nadto, co również stoi w opozycji do tego, co się powszechnie przyjmuje, jest mu bliżej do 
emocji. Profesor neurobiologii, neurologii i psychologii Antonio Damasio w swojej książce Błąd Kartezjusza 
pisze: 

Wiele wskazuje na to, że natura budowała aparat racjonalności nie ponad aparatem biologicznej 
regulacji, lecz z niego i z nim. Uważam, że mechanizmy zachowań wykraczające poza instynkt 
i popęd wykorzystują zarówno „katakumby” jak i „wyższe piętra” mózgu. Kora nowa współ-
działa z korą starego jądra mózgu, a racjonalność jest wynikiem ich kooperacji.  

I w innym miejscu:  

Działanie popędów biologicznych, stanów ciała oraz emocji jest prawdopodobnie konieczną 
podstawą racjonalności. (…) Racjonalność, nawet jeśli dokonuje działań najbardziej wysubli-
mowanych, jest prawdopodobnie kształtowana i modulowana przez sygnały pochodzące z ciała.

�17



czających się nawzajem . Ciężko nie dojść do wniosku, że są one wytworem czysto 23

ludzkim. Całe szczęście ciężar eksplikacji w jaki sposób rzeczywistość nadnaturalna 
wchodzi w interakcję z naturalną, ponieść muszą ci, którzy porywają się na metafi-
zyczną ekstrawagancję postulatu istnienia tej pierwszej. 

Przedstawiając fideizm i racjonalizm jako dysjunkcję nie mogę nie odnieść się 
do encykliki Jana Pawła II Fides et ratio, która jest ustosunkowaniem się Kościoła 
właśnie do niniejszej kwestii i której poświęcę teraz dwie strony. Czynię to nie bez 
oporów, literatura religijna bowiem przeładowana jest językiem mętnym, nieprecy-
zyjnym i obfituje w sformułowania mające swą dostojnością sprawiać wrażenie z za-
światów. W encyklice, do której chciałbym się odwołać, jest tego zaskakująco nie-
wiele, jednak żeby nie być gołosłownym, oto jeden przykład: 

Mądrość poznaje dzięki wspólnocie natury, opiera się na wierze i formułuje prawidłowy 
osąd wychodząc od prawdy samej wiary. (…) Cechą daru mądrości jest to, że osądza 
wedle Bożej prawdy. 

Czytając to nawet w myśli człowiek zniża głos, zwalnia tempo i przybiera pate-
tyczny ton, a w tle automatycznie słyszy szum gwałtownego wiatru i grzmoty. To 
musi zawierać jakąś nadzwyczajną super-prawdę, wobec której maluczki, onieśmie-
lony człowiek nie odważy się nawet zadać pytania. Uważam, że to niedopuszczalne, 
że Kościół przez praktykowanie takiej nowomowy wyuczył w wiernych ciche przy-
zwolenie na każde intelektualne bagno przykryte Bożą aurą. Siła autorytetu mitry i 
zdobnych szat jest doprawdy paraliżująca. 

Przechodząc jednak do meritum, encyklika Fides et ratio, choć w dużej mierze 
interesująca, jeśli chodzi ściśle o wytłumaczenie stosunku wiary i rozumu stanowi 
przykład próby intelektualnej ekwilibrystyki w celu obrony za wszelką cenę naucza-
nia Kościoła w czasach przesiąkniętych scjentyzmem. Niełatwa to sytuacja, o czym 
deliberować będziemy w ostatnich punktach następnego rozdziału. Głowa Kościoła 
oscyluje pomiędzy wykluczaniem się obu podejść a ich komplementarnością lub 
niemal utożsamieniem. Pisze: 

Filozofia i różne dyscypliny naukowe znajdują się na płaszczyźnie rozumu przyrodzo-
nego, natomiast wiara (…) dostrzega w orędziu zbawienia ową <<pełnię (…) 
prawdy>>. 

O śmierci krzyżowej Jezusa:  

 Głoszenie, że wszyscy wierzymy w jednego Boga jest mrzonką. Hindusi nie wierzą w tego samego Boga 23

co chrześcijanie, bo hindusi wierzą w wielu Bogów. Dla chrześcijan Jezus ma współudział w bóstwie, dla 
muzułmanów jest tylko prorokiem. Takich fundamentalnych rozbieżności jest więcej. Ogólnym wspólnym 
mianownikiem jest jedynie dotycząca świata nadnaturalnego idealistyczna spekulacja, której rozmaite drogi 
w różnych częściach świata i w różnym czasie, pod wpływem przeróżnych czynników, rozchodzą się nie-
przewidywalnie, wzbogacając kulturę jaką jest w stanie wytworzyć ludzki umysł i świadcząc tym samym o 
jego bogactwie.
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Tutaj (…) wszelka próba sprowadzenia zbawczego planu Ojca do kategorii czysto ludz-
kiej logiki musi się skończyć niepowodzeniem. 

A już kilka stron dalej pisze jak następuje: 

(…) prawda, którą Bóg objawia nam w Jezusie Chrystusie, nie jest sprzeczna z praw-
dami, do jakich można dojść drogą refleksji filozoficznej.  (…) Cechą wyróżniającą 
tekst biblijny jest przeświadczenie, że istnieje głęboka i nierozerwalna jedność między 
poznaniem rozumowym a poznaniem wiary. 

I wreszcie: 

Rozum nie musi zaprzeczyć samemu sobie ani się upokorzyć, aby przyjąć treści wiary. 

Dla chwilowego rozluźnienia posłuchajmy jeszcze przytoczonego w encyklice 
uzasadnienia św. Tomasza: 

Skoro zarówno światło wiary, jak i światło rozumu pochodzą od Boga, to nie mogą so-
bie wzajemnie zaprzeczyć. 

Pomijając ostatni cytat, który ze względu na logikę rozumowania traktuję w ka-
tegoriach humorystycznych, osobiście nie dorastam do tego wywodu, który ewident-
nie kieruje się logiką jednocześnie sytego wilka i całej owcy. W omawianym doku-
mencie papieskim znajduje się wszak kilka cytatów, które - co jest słuszne i w mojej 
ocenie przy odrobinie poetyckiego podejścia do życia daje się obronić - pojmują wia-
rę luźniej, jako i n t e r p r e t a c j ę  wiedzy zdobytej rozumem. Oto one: 

Znaki przynaglają rozum, by sięgnął poza rzeczywistość samych znaków i dostrzegł 
głębszy sens w nich zawarty. 

Wiara wkracza nie po to, by pozbawić rozum autonomii albo ograniczyć przestrzeń jego 
działania, lecz po to tylko, by uzmysłowić człowiekowi, że w tych wydarzeniach obja-
wia się i działa Bóg Izraela.” 

Wiedza zdobyta przez rozum może (…) być prawdziwa, ale zyskuje pełne znaczenie 
tylko wówczas, jeśli jej treść zostaje wpisana w szerszy kontekst wiary. 

Niemniej jednak, co istotne, pragnę uściślić, że na potrzeby niniejszego wywodu 
w moim pojęciu wiara, w odróżnieniu od rozumu, to cechujące się bezkrytycyzmem 
przyjęcie czegoś za prawdziwe bez uprzedniego potwierdzenia tego drogą doświad-
czenia lub logicznego rozumowania. Pomijając trzy powyższe cytaty myślę, że po-
dobnie pojmował to biskup Rzymu ostatecznie stwierdzając o Orędziu Chrystusa 
Zmartwychwstałego: 

Wyraźnie ujawnia się tutaj granica między rozumem i wiarą, ale dokładnie zostaje też 
zakreślony obszar, na którym może dojść do ich spotkania. 
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 Sądzę, że możemy całkiem precyzyjnie wskazać obszar, o którym mowa. To 
wydarzenia, które nazwalibyśmy nadnaturalnymi, od przemienienia wody w wino aż 
po zmartwychwstanie Jezusa trzy dni po zamęczeniu go na śmierć. To uznanie wła-
śnie tych zdarzeń, stanowiące dla wierzących furtkę do pełnej prawdy, jest warun-
kiem sine qua non wszelkiego uprawiania filozofii, wskazującym jej właściwe, słu-
żebne względem wiary miejsce. W Fides et ratio głowa Kościoła w kilku miejscach 
przypomina o jej podległości, w tym nawet ostatecznie wprost: 

Prawdy wiary stawiają (…) określone wymogi, które filozofia musi respektować, gdy 
nawiązuje relację z teologią. 

Widać zatem, że wbrew czynionym przez Kościół usilnym próbom pogodzenia 
fideizmu i racjonalizmu, skądinąd zrozumiałym, rozważanie ich w kategoriach dys-
junkcji nie jest bezzasadne. Przy czym rzeczywiście człowiek jest istotą na tyle 
skomplikowaną, że n i e  t r z y m a ł b y m  s i ę  t e g o  p o d z i a ł u  k a t e -
g o r y c z n i e ,  a  r a c z e j  t r a k t o w a ł  g o  i n s t r u m e n t a l n i e  w  
c e l u  z r o z u m i e n i a  s z e r s z e g o  k o n t e k s t u  s a m e g o  p r o c e -
s u  p o z n a n i a. Dlatego też w kwestii rodzaju szkiełka, przez które spoglądamy 
na otaczającą nas rzeczywistość, a które dopasował nam świat dorosłych gdy byliśmy 
dziećmi, należy wyjaśnić jeszcze dwie kwestie. 

Po pierwsze: różne tryby zazwyczaj przyporządkowujemy do różnych aspektów 
życia. I tak na przykład Kościół nakłaniając do postawy wiary, zagospodarował kwe-
stie eschatologiczne, co oczywiście jest zrozumiałe, ze względu na poziom weryfi-
kowalności tez dotyczących tego obszaru równy zeru. Z kolei domenami nauki mają-
cej oparcie w ścisłych dowodach są na przykład dziedziny techniki czy medycyny. 
Choć i w tych obszarach Kościół pretenduje do roli udziałowca, to jednak, mówiąc z 
przymrużeniem oka, w praktyce większość ludzi w niedzielę skłania się ku fide-
izmowi, w pozostałe natomiast dni tygodnia twardo polegając na racjonalizmie. 

Po drugie: ciężko mówić o bezwzględnym, bezkompromisowym kierowaniu się 
którymkolwiek z trybów. Najbardziej zagorzali racjonaliści, co było już powiedziane 
wcześniej i do czego jeszcze będziemy wracać, ostatecznie nie są w stanie zweryfi-
kować większości zastanej w życiu wiedzy wykraczającej poza ich bezpośrednie do-
świadczenie, stąd, zagrożeni widmem skrajnego sceptycyzmu, skazani są na sporą 
dozę polegania na wiedzy innych. Podobnie skrajni fideiści, choćby nie wiem jak 
ślepo opierali się na autorytecie, przykładowo, któregoś z pism uznanych za święte, 
koniec końców, mając w perspektywie „dostojewski" absurd, jako środek transportu 
wybiorą samolot, a nie latający dywan. Krótko mówiąc, w racjonalizmie jest więcej 
fideizmu niż się powszechnie sądzi i odwrotnie, stąd należy zaznaczyć, że mówimy 
tu raczej o  d o m i n a c j i  niż o monopolu któregoś z trybów. 

I tu pojawia się matka wszelkich komplikacji: tzw. „ale”. Pozwolę sobie na za-
powiadane wcześniej krótkie rozważania dotyczące epistemologii oraz pojęcia praw-
dy. Warto bowiem w tym miejscu zrewidować pogląd na temat dotychczasowej drogi 
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światopoglądowej i punktu, w którym, drogi Czytelniku, się znajdujesz. Za wprowa-
dzenie niech posłuży nam słynne zdanie Immanuela Kanta: 

Źródłem naszych błędów jest nie tylko brak samej wiedzy, ale również to, że często 
wydajemy sądy i opinie nie mające rozeznania, jakie elementy są do tego niezbędne. 

Julian Baggini w swojej książce o ateizmie całą wiedzę człowieka wyprowadza 
z dwóch metod przeprowadzania procesu tworzenia wyjaśnień wszelkich zjawisk, 
mających umocowanie w danych. Są to: indukcja i abdukcja. 

Indukcja polega na wyciąganiu wniosków dotyczących tego, co nie było, nie 
jest i być może nie będzie obserwowane, na podstawie tego, co było lub jest obser-
wowane. Dla tej metody niezbędne jest założenie, że świat naturalny jest jednolity, a 
jego prawa, bez względu na to, jak nieprzewidywalne bywają dla człowieka, nie ule-
gają zawieszeniu. Choć niniejsze założenie, nawiązując do filozofii Hume’a, w żaden 
sposób nie jest wsparte logiką i tym samym nie daje nam absolutnej pewności, to 
jednak dokonujemy go wszyscy w każdej chwili, przy każdej najmniejszej nawet 
czynności. 

Abdukcja natomiast to metoda wnioskowania do najlepszego wyjaśnienia. W 
porównaniu z indukcją zakłada więcej niż jedno wyjaśnienie, z którego szuka się 
najbardziej prawdopodobnego, mówiąc ogólnie: prostszego, spójniejszego i bardziej 
zrozumiałego od innych, zazwyczaj także weryfikowalnego. 

Konieczność wiary w budowaniu światopoglądu, wynikającą z ograniczoności 
bezpośredniego doświadczenia, uzmysłowiliśmy sobie omawiając konstrukcję 
„frommowskiej” mapy. Baggini kładzie nacisk na rozróżnienie takiej właśnie wiary 
jako zaufanie (greckie pistis) od wiary religijnej, kwestionując zasadność tej drugiej. 

Nie do końca podzielam powyższy podział. Myślę, że możemy traktować wiarę 
w to, że kształt kontynentu Ameryki Północnej jaki znamy z map, nie jest jednak wy-
nikiem globalnego spisku, oraz z drugiej strony wiarę w to, że poprzez jakiś rytuał, 
bądź wypowiedzenie pewnych określonych słów, czy choćby poprzez osobiste, we-
wnętrzne nastawienie, jesteśmy w stanie wpłynąć na bieg wydarzeń, na który nie mo-
żemy mieć wpływu, jako dwa przekonania, będące skrajnościami jednego continuum. 
Owo continuum jest ciągiem mniemań wzrastających pod względem stopnia pewno-
ści. W tym miejscu, pochyliwszy się nad nim musimy poświęcić kilka słów na temat 
złożoności formowania się naszego stosunku do świata.  

Powyższy semantycznie nieco naciągany szereg stopni, obejmujący zakres od 
plotki przez → przypuszczenie → wiarę →  przekonanie →  pewność → aż po wie-
dzę, krzyżuje się z innymi ciągami wyznaczanymi przez kryteria całkowicie odmien-
nej natury, takie jak pragnienie vs lęk (one potrafią być cichym dyktatorem ), lub au24 -

 patrz przyp. 31.24
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torytet (on również jest stopniowalny) vs jego antonim . Sam wybór autorytetu może 25

być narzucony lub wolny i świadomy. 

Istnieje jeszcze ważna kwestia korelacji wiary/wiedzy z postępowaniem. Nało-
gowi palacze nie palą dlatego, że nie wiedzą o szkodliwości tego uzależnienia. Chyba 
że Sokrates miałby rację mówiąc, że jak wiedzą i palą, to wciąż nie wiedzą i należa-
łoby może powiedzieć, że mimo napływających informacji nie dociera to do nich. 
Koncepcja etyczna, mówiąca, że niewiedza jest jedynym źródłem zła wydaje mi się 
naiwna, a na pewno upraszczająca. Niemniej jednak nieuczciwie byłoby nie docenić 
wpływu tego, co się uważa, na jakiekolwiek działania w danej dziedzinie (a może jest 
odwrotnie?). 

To jest ten aspekt wiary, który, mam wrażenie, Baggini pomija w swoim języ-
kowym  rozważaniu - mniemam, że przez nieopatrzność - oddzielając zaufanie od re-
ligii. Święty Paweł w liście do Efezjan głosząc samowystarczalność wiary do zba-
wienia, chwilę później zaznacza, że dopiero konkretne uczynki rzeczywiście o niej 
świadczą. Dla mnie wiara religijna w tym pojęciu jest już tożsama z pistis - zaufa-
niem w nowinę o zbawieniu, głoszoną właśnie przez religię. 

Bądź co bądź, jeśli do tygla sądów i procesu ich formowania się dołożymy kry-
tykę empiryzmu Hume’a, potęgę przyzwyczajenia, powszechność konformizmu, czy, 
zdawałoby się błahą rzecz, jak złudzenia umysłu, choćby wzrokowe, jako te najła-
twiejsze do wychwycenia, widzimy, że nasz własny umysł jest najprzebieglejszym z 
kłamców, który, choć przysposobiony do przetrwania naszego organizmu, w kwestia-
ch spekulacji dotyczących epistemologii całkowicie zawodzi. 

Wszelako stawiając w tym miejscu czoło powiewowi zobojętnienia, warto do-
strzec światełko w tym wszechogarniającym naszą orientację pomroku i uzmysłowić 
sobie, że prawda ma charakter asymptotyczny. To, że nie możemy jej poznać w sen-
sie absolutnym, nie znaczy, że nie możemy się do niej zbliżać, choćby metodą via 
negativa, tzn. poprzez wykluczanie nieprawdy. Poza tym Baggini wskazując na Pla-
tona jako źródło szkodliwego mitu o pełnej prawdzie, ma sporo racji. Przekonanie, że 
wiedza jest albo całkowicie pewna, albo w ogóle nie jest wiedzą, stanowi niebez-
pieczne pokłosie jego idealistycznej filozofii. Baggini trafnie konstatuje, że z faktu, 
że możemy się mylić, nie wynika, że nie mamy dobrych powodów, by sądzić, że 
mamy rację . 26

Reasumując, w pewnym stopniu wracamy do kwestii proporcji trybów racjona-
listycznego i fideistycznego. Myślę, że Baggini, jak przystało na racjonalistę, odróż-
niając wiarę pistis od wiary religijnej, za kryterium brał stopień wiarygodności prze-
słanek do tychże. W świetle tego, niniejsze rozróżnienie może sprawiać wrażenie ar-

 Nie znajduję odpowiedniego określenia na kogoś, kto stanowi przeciwieństwo autorytetu. Chodzi o kogoś 25

takiego, jak na przykład Don Juan w temacie wierności wybrance, lub Hitler w kwestiach etyki.

 Jest to argument obustronny. Baggini niezamierzenie podsunął go także teistom.26
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bitralnego, a przynajmniej subiektywnego. Nie do końca zatem jest tak, iż stwierdze-
nie teistów, że ateiści również w coś wierzą, pozbawia wiarę jej cechy dystynktyw-
nej. Stawia jedynie znak równości pomiędzy przesłankami jednych i drugich. A na-
wet jeślibym uznał to za nieuczciwą relatywizację, to i tak w moim przekonaniu pro-
blem tkwi w czym innym. 

Mianowicie szkodliwość nauczanej przez religie wiary, jako narzędzia budowa-
nia światopoglądu, polega na tym, że nie jest ona tylko wtórnym uzupełnieniem dzia-
łania indukcji i abdukcji, lecz aż punktem wyjścia w procesie poznawczym. W i e -
r z e n i e  jako punkt startowy tego procesu, z perspektywy logiki jest co najmniej 
podejrzane, bo odbiera jakiekolwiek narzędzia pozwalające odróżnić prawdę od fał-
szu, a tym samym, co szczególnie uderzające, pozbawia jakiegokolwiek kryterium 
nawet jeśli chodzi o wybór przedmiotu wiary. Przekonanie rosnące odwrotnie pro-
porcjonalnie do jego uzasadnienia odsuwa bazę porozumienia pomiędzy ludźmi i nie-
sie ze sobą potężne niebezpieczeństwo . Istota wiary w zasadzie kończy dyskusję. A 27

coś przecież zdecydowało, że wierzy się w to, a nie tamto. Co takiego? 

Moim zdaniem są dwie drogi. Pierwszą jest ocierające się o indoktrynację suge-
stywne wychowanie w jednej opcji, z jednoczesnym trzymaniem w niewiedzy o po-
zostałych opcjach, względnie zniekształcaniem wiedzy o nich na ich niekorzyść . W 28

tym wypadku nie można mówić o jakimkolwiek wyborze, lecz o wyuczonej wierze, a 
ściślej mówiąc o wyuczonym wyznawaniu wiary. Drugą drogą jest wybór. Jeśli ktoś 
wyprowadza swoją wiarę z przyczyny sprawczej innej, niż opisana powyżej i w jaki-
kolwiek sposób podejmuje się uzasadniania jej, pretenduje już do bycia decyzyjnym. 
Każdy wybór natomiast implikuje udział przesłanek.  

Choć w fideistycznie ukierunkowanym umyśle owe przesłanki po cichu roszczą 
sobie prawo do pozycji dowodu, to konsekwentnie za Bagginim, żeby nie pozbawiać 
cechy dystynktywnej tym razem dowodu (pamiętamy, że on przestrzegał przed roz-
ciąganiem terminu wiara), powinienem powiedzieć, że daną osobę „to coś” po prostu 
przekonało. Myślę, że nawet byłoby to po myśli osób wierzących, które dewaluują 
dowód jako taki, pojmowany w kategoriach naukowych, na samo słowo reagując 
alergicznie (oczywiście w przypadku, gdy przeczy on prawdom wiary). Jednakże 
konsekwentnie, tak jak zdystansowałem się do przydzielenia terminu „wiara” jedynie 

 Harris pisze: 27

Prawdopodobieństwo, abyśmy prowadzili zimną wojnę z islamskim reżimem wyposażonym w 
broń nuklearną dalekiego zasięgu, jest niewielkie. Zimna wojna wymaga, ażeby obie strony 
były wzajemnie odstraszane groźbą zagłady. Pojęcia męczeństwa i dżihadu poniewierają taką 
logiką, która pozwoliła Stanom Zjednoczonym i Związkowi Radzieckiemu spędzić pół wieku, 
stojąc, mniej lub bardziej stabilnie, na skraju armagedonu.

 Twarde działania Kościoła realizujące tę opcję opisuję w pkt. 8 następnego rozdziału. Niemniej podobne 28

aspekty sterowania świadomością są wspólne również z metodami rozpowszechnionymi w świecie laickim, 
stąd już opis tychże umieściłem w niniejszym rozdziale w pkt. 5, dotyczącym wspólnych niedociągnięć.
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ludziom religijnym, tak teraz uznaję użycie przez nich określenia „dowód”, cokol-
wiek bym sobie nie myślał o jego sile . 29

Tak jak przecenienie dowodów, o czym pisałem wcześniej, może prowadzić do 
skrajnego sceptycyzmu, tak całkowita samowystarczalność wiary może w pewnym 
momencie zacząć zjadać swój ogon. Problem w tym, że do tego pierwszego syste-
mowo nikt nie zachęca , drugie natomiast jest przez Kościół wyniesione na najwyż30 -
sze miejsce w hierarchii ludzkich cnót . Jako zaprzeczenie możemy tu wprawdzie 31

znów przywołać głoszoną przez św. Tomasza z Akwinu syntezę wiary i rozumu, ale 
doktor Kościoła to jednak nie to samo, co mający swe poczesne miejsce w Starym 
Testamencie filar religii i wzór zawierzenia jako ideału postawy chrześcijańskiej - 
Abraham . Baggini zauważa, że słowami „błogosławieni, którzy nie widzieli, a 32

uwierzyli” chrześcijaństwo zatwierdziło zasadę, iż dobrze jest wierzyć w coś, na co 
nie ma dowodów, i dodaje, nie bez kąśliwości, że jest to raczej wygodne hasło dla 
systemu przekonań, na poparcie którego nie ma żadnego dobrego dowodu. Stygma-
tyzacja odwrotnej postawy poprzez rozpowszechniony przez Kościół epitet „Tomasz 
niedowiarek” jest niezaprzeczalna. I w ten oto sposób nakręca się kult czystej (żeby 
nie powiedzieć ślepej) wiary, będący równią pochyłą do absurdu. Skoro dowodem 
jest Pismo, a wiara nie potrzebuje podpory dowodów, pójdźmy krok dalej i uwierzmy 
w coś, czego nie ma w żadnych pismach a jest jedynie wynikiem naszej wyobraźni. 
Skoro credo quia absurdum , to cnotliwiej i pewniej byłoby znaleźć jakiś jeszcze 33

większy absurd. Uzasadnianie wiary w prawdziwość zdania wypowiedzianego przez 
Chrystusa o samym sobie, że jest prawdą, tym, że właśnie tak o sobie powiedział, jest 
klasycznym petitio principii - myleniem wniosku z przesłanką, powodującym logicz-
ne chodzenie w kółko. Wyjście od fideizmu to bez wątpienia majstersztyk diabła i 

 Jest to swoista terminologiczna zabawa w kotka i myszkę: zjawisko, prawidłowość, cokolwiek, co ma w 29

mocy o czymś przekonać, ale nie ma nic wspólnego z dowodem, którego stopień potrzeby widzi się jako 
odwrotnie proporcjonalny do poziomu szlachetności człowieka, który ją przejawia.

 Baggini bardzo wyraźnie zaznacza, że „w racjonalnym ateizmie istnieje niebezpieczeństwo przecenienia 30

stopnia, w jakim można coś ulepszyć, jeśli tylko będziemy zarządzali społeczeństwem bardziej racjonalnie.”

 W analizowanej przed chwilą encyklice papież racjonalizuje wiarę ludzi w słuszność nauki Kościoła (a 31

tym samym każdej wiary czy sekty) potrzebami mającymi wyrażać ich człowieczeństwo: 

Wiara w porównaniu ze zwykłym poznaniem opartym na oczywistych dowodach, jawi się czę-
sto jako rzeczywistość bogatsza o pewien ludzki wymiar, (…) bowiem (…) angażuje (…) głę-
biej zakorzenioną zdolność zawierzenia innym ludziom (…). (…) Umiejętność (…) zawierzenia 
(…) własnego życia innej osobie to z pewnością jeden z aktów antropologicznie najbardziej 
doniosłych i wymownych. (…) Człowiek (…) poszukuje (…) osoby, której mógłby zawierzyć. 
Wiara chrześcijańska wychodzi mu naprzeciw (…).

 Abraham wypełniając polecenie Boga wystawiającego jego wiarę na próbę, gotów był zabić własnego 32

syna. Przypomina mi się Harris, który pisze: 

Mężczyźni, którzy dopuścili się tych potworności 11 września, z całą pewnością nie byli „tchó-
rzami”, jak ich wielokrotnie przedstawiano w zachodnich mediach, ani nie byli szaleńcami w 
potocznym znaczeniu tego słowa. Byli ludźmi wiary - autentycznej wiary.

 „Wierzę, bo to absurd” - wyznanie przypisywane Tertulianowi, teologowi żyjącemu w II wieku.33
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epistemologiczna droga w chaszcze. Giordano Bruno powiedział, że przyzwyczajenie 
się do wierzenia jest największą przeszkodą poznania. 

Mówiliśmy wcześniej o mnogości wykluczających się systemów religijnych. 
Teraz, gdy omówiliśmy kwestie związane z jakością oraz źródłami naszej wiedzy 
(przekonań?), wróćmy do pluralizmu wyznaniowego i pomyślmy: co sprawia, że 
dana religia jest uznawana przez jej wyznawcę za prawdziwą (względnie za najbliż-
szą prawdy)? Dlaczego niemal zawsze wybór pada na wyznanie, w którym tenże zo-
stał wychowany? Czy jeśli jestem takim wyznawcą, to czy mogę uczciwie powie-
dzieć, że moje wyznanie ma stabilniejsze oparcie w faktach niż wyznanie kogoś z 
drugiego końca świata , z innej kultury? Czy mogę uczciwie powiedzieć, że jestem 34

bardziej pewny prawdziwości swojej wiary niż tamten? Czy w ogóle zadałem sobie 
trud, by poznać inne opcje wierzeń, czy może nie ma w tym wszystkim najmniejszej 
cząstki wyboru? Czy gdybym na większość pytań odpowiedział przecząco, to zmie-
niłbym coś w swoim życiu? Jeśli nie, to co to o mnie mówi? W końcu: czy stosunek 
do wyznania mojej religii i kwestie eschatologiczne są dla mnie na tyle istotne, że 
podejmuję się stawić czoła powyższym pytaniom? 

4. Indyferencja i duchowo-intelektualna mielizna 

Obraz wyznawców wiary katolickiej, jaki się wyłonił z niezliczonych rozmów z 
jej członkami w trakcie burzliwych lat mojej kontestacji wierzeń religijnych, był 
przygnębiający. Biorąc stopień świadomości jako kryterium, to pomijając nieliczne 
wyjątki, zatrważająca większość plasuje się w skali o niewielkiej rozpiętości. Ci bar-
dziej zaangażowani przy próbach uzasadnienia prawdziwości swojej religii okazywa-
li się w ogóle nie zaznajomieni z jej źródłami i filarami, de facto z istotą tego, za wy-
znawców czego się uznają. Pozostali - i tych, o zgrozo, jest najwięcej - okazjonalnie 
przejawiają swoją przynależność do Kościoła z pobudek, nawet zbytnio się z tym nie 
kryjąc z zażenowania, czysto oportunistycznych. Chrzczenie dziecka, chcąc uchronić 
go np. od nieprzyjemności związanych z niebraniem udziału w szkolnych jasełkach, 
stawia tezę o trudnych wyzwaniach bycia wyznawcą wiary w laickim świecie w wy-
jątkowo kompromitującym świetle. W pkt. 1 rozdziału I pisałem o synkretycznym 
charakterze religii, koniecznym dla wyznaniowego zaanektowania rzesz ludzi, masy 
heterogenicznej pod względem dyspozycji intelektualnej, tradycji, uprzedzeń. W tym 
miejscu zwracam uwagę na rezultat tej komasacji: spłycenie treści i ostudzenie zaan-
gażowania wyznawców. Ale taka jest zawsze cena zwiększenia targetu, a jak wiado-
mo, w religii katolickiej, od czasów Konstantyna, a ściślej mówiąc od Teodozjusza 
Wielkiego, stanowi to priorytet . 35

 Geografia nie ma tu znaczenia. Chodzi po prostu o inny system wierzeń.34

 W przeciwnym razie tak częste powoływania się przez hierarchów Kościoła w dyskusjach politycznych 35

na niemal stuprocentowy odsetek wyznawców katolicyzmu w Polsce byłoby bezpodstawne.
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Nie bez powodu jednak uwagę na ten temat umieściłem w rozdziale o wspólny-
ch niedociągnięciach. Również z nielicznymi wyjątkami, ludzie deklarujący się jako 
ateiści w najlepszym wypadku uzasadniają swe racje w sposób intelektualnie kulawy, 
najczęściej jednak przejawiając całkowitą obojętność w tych sprawach. Ergo: linia 
podziału na tych, co mają na ten temat coś do powiedzenia oraz tych, co nie koniecz-
nie, biegnie poza dychotomią wyznaniową. Zarówno bowiem teizm jak i ateizm, ale 
także brak deklaracji (!) może być ciężko wypracowanym stanowiskiem filozoficz-
nym. Analogicznie jednak każda z tych postaw może być - i prawie zawsze jest - re-
zultatem, choć lepszym słowem byłoby: odbiciem, niemal całkowitej indyferencji w 
sprawach metafizycznych. Dzisiejszy świat puszcza konfetti i udaje, że w ogóle tych 
spraw nie ma, za to Kościół niczym natrętny akwizytor ze swoim zestawem gotowy-
ch odpowiedzi, zwalnia człowiekz z jakichkolwiek poszukiwań okupionych wysił-
kiem. Jan Paweł II w swojej encyklice przypomina: 

Uprawianie filozofii oraz uczęszczanie do szkół filozoficznych wydawało się pierw-
szym chrześcijanom raczej przeszkodą niż okolicznością sprzyjającą. Dzięki spotkaniu 
z Ewangelią uzyskali oni tak wyczerpującą odpowiedź na dotąd nierozstrzygnięte pyta-
nie o sens życia, że uczęszczanie do szkół filozofów wydawało im się praktyką jakby 
oderwaną od rzeczywistości i pod pewnymi względami przestarzałą. 

W każdym razie w wypadku braku samodzielności filozofowania każda dekla-
racja jest właśnie o d b i c i e m  wychowania w duchu tejże, bądź odwrotnie: odbi-
ciem braku wychowania w duchu którejkolwiek i zagospodarowania umysł przez 
którąś z nich na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” . Niezależnie od kierunku am36 -
plituda aktywności i głębi intelektualnej wychyla się wówczas bardzo nieznacznie. 
Przy czym stwierdzam to bez intencji wartościowania, samemu widząc przejawy 
mentalnej apatii w wielu innych dziedzinach życia. Przykładowo niejeden umysł bie-
gły w doktrynie prawa podatkowego bez wysiłku dowiódłby mojej bezmyślności i 
naiwności w kwestiach finansowych. 

5. Zniewolenie - konsumpcjonizm jako współczesna alternatywa religii 

Nie trzeba studiować pism filozoficznych poświęconych zgłębianiu kategorii 
wolności by zorientować się, że pojmowana w sensie absolutnym - podobnie jak 
omawiana wcześniej prawda - jest ona ułudą. Ten jej aspekt, o który mi chodzi w 
omawianym temacie, doskonale wyłożył Fromm. Najkrócej to ujmując, człowiek 
przeważnie sam za pomocą różnych mechanizmów rezygnuje z wolności w celu za-
pewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa i zneutralizowania poczucia samotności. 

Jak zastanawiam się nad istotą, rolą, metodami działania, rozmiarem wpływów i 
ich uciemiężającą siłą Kościoła w wiekach średnich, uderza mnie podobieństwo w 

 Kościół wpadł na to dość wcześnie (już w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa) wprowadzając zwyczaj 36

chrztu niemowląt. Freud celnie powiedział, że gdy budzi się w dziecku myślenie, nauki religijne stały się już 
nietykalne.
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każdym z tych aspektów do współczesnej religii jaką jest Zysk. Niezwykle ciężko to 
dostrzec, bo każda teraźniejszość będąca udziałem człowieka jest ogołocona z obiek-
tywizmu stąd jawi mu się jako normalność. Centra handlowe, współczesne świątynie 
stanowiące krajobraz powszedni jak niegdyś wieże kościelne, to tylko fizyczny sym-
bol potężnej, skomplikowanej struktury. Kogo dziwi, że za każdym razem włączając 
radio trafia akurat na reklamy, które do tego fizycznie otaczają nas ze wszech stron w 
postaci banerów? Kto widzi coś niestosownego w propozycji sprzedawcy dołączenia 
jeszcze jednego produktu już przy samej kasie (i kilka razy po drodze do niej)? Wy-
stawiona dłoń z ulotką? Telefon z propozycją otwarcia kolejnego konta? Strona inter-
netowa, która po otwarciu wymaga wpierw zamknięcia conajmniej jednego okienka? 
Wszystko zewsząd zdaje się wołać: „zauważ mnie!” i docelowo: „kup!”. Słowa 
„promocja” i „wyprzedaż” to dawne „krzyż” i „dogmat” a bezmyślne „niech będzie 
pochwalony” zamieniliśmy na frazes: „czy może być bez grosza?”. W zasadzie cięż-
ko znaleźć rzeczownik, który nasza kultura nie synonimizowałaby z produktem. Na-
wet jeśli dawniej nieustanne stawiennictwo w kościele osiągano mechanizmami bez-
względnej społecznej manipulacji, to i tak takie napędzanie koniunktury zdaje się 
bardziej wyszukane niż obecne działania polegające na zaprojektowaniu produktu 
(od kobiecych rajstop po samochód) na rychłe zużycie, dbając o jak najszybszy po-
wrót klienta. 

Wszystkie te elementy tak bardzo wtopiły się w naszą rzeczywistość, że są jej 
immanentne. Wyjednywający boskie przebaczenie cierpiętniczy wyraz twarzy zastą-
piliśmy bezmyślnym uśmiechem nie mającym - nie dajmy się zwieść - nic wspólnego 
z radością. Jesteśmy społeczeństwem wykreowanego uśmiechu, będącego elementem 
świata bardzo kolorowej reklamy, w której żyjemy. Stopień instynktowności obrania 
takiej strategii nie pozwala na określenie jej jako wyrachowanej, niemniej obliczona 
jest wyłącznie na sprzedaż. Z punktu widzenia stratyfikacji dwie tylko warstwy pozo-
stają wolne od przymusu uśmiechania się: najniższa i najwyższa. Pierwsza nie ma 
czego sprzedać, druga nie potrzebuje tego robić. 

Niegdyś ze strachem tkwiliśmy wzrokiem w chmurach, dziś zadufani w sobie 
podniósłszy się z kolan, zachłyśnięci technocentryzmem i logiką suchego utylitary-
zmu nie spoglądamy wyżej niż suchy piach, po którym stąpamy. Ta przerażająca 
prawda boleśnie dosięga mnie za każdym razem, gdy z hipnotycznym zdumieniem 
przypatruję się gołębiom - tym obdarzonym skrzydłami zwierzętom, którym jednak 
większość krótkiego życia zbywa na dziobaniu ziemi. Kościół sprzedając odpusty 
zbierał środki na wojny i budowę bazyliki św. Piotra. Dzisiaj każdy pieniądz - udo-
wodnił to filozof Peter Unger - wydany na cokolwiek poza rzeczami niezbędnymi do 
przeżycia, to pieniądz, który ma na sobie krew przymierającego głodem dziecka. Ko-
ściół systemowo generuje sztuczne lęki, dzisiejsza filozofia zysku - sztuczne potrze-
by. Chcąc uniknąć gromienia współczesnej kultury i sprowadzania jej do bezduszne-
go konsumpcjonizmu, pragnę tylko uczciwie zwrócić uwagę, że jest jednak sporo 
aroganckiego etnocentryzmu w głoszeniu, że największa degradacja rodzaju ludzkie-
go ma źródło w średniowiecznych kajdanach wiary. A zbytnie generalizacje dotyczą-
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ce współczesnego małostkowego człowieka-akwizytora nie są mniej zasadne niż po-
wszechne wyobrażenie przednowożytnego chłopa zniewolonego zabobonami. 
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II 

FAŁSZYWOŚĆ RELIGII 

1. Nieskuteczność modlitwy 

Jest sporo uproszczenia w sformułowaniu modlitwy jako wniosku o zawieszenie 
praw natury, na korzyść wnioskodawcy, który sam uznaje się niegodnym pozytywne-
go rozpatrzenia. Często jednak bywa, że sprowadzenie rzeczy do absurdu ze szczyptą 
humoru pozwala ujrzeć ją pełniej, bo we wcześniej niedostrzeganym świetle. 

Rozpatrując modlitwę w kategoriach prośby , w formie, którą powyższa defini37 -
cja nieco przerysowała, nie sposób nie dostrzec jej dość luźnego związku z prawi-
dłami rządzącymi światem fizycznym. Jak się dobrze zastanowić, to nic paradoksal-
nie bardziej nie przekonuje do braku efektywności upraszania się w pacierzach niż 
wielość spełnionych zawartych w modlitwach próśb. Słowo w i e l o ś ć  jest kluczo-
we, bo to właśnie ono wskazuje tu na przypadkowość związków przyczynowych po-
między modłą a skutkiem. Jeśli chodzi o niesprawdzanie się modlitwy, to tylko cał-
kowite jego występowanie byłoby, o ironio, jedynym przekonującym dowodem na jej 
skuteczność (pomijając rozumowanie Hume’a). „Coś, co zawsze oszukuje, byłoby 
niezawodnym wskaźnikiem prawdy”, pisał Blaise Pascal. Fakt, że spełnionych próśb 
jest właśnie w i e l e , nie musi oczywiście wynikać z przypadkowości. Może mieć 
swoją przyczynę w działaniu modlitwy innym niż automatyczne, za ostateczny czyn-
nik decydujący mając wolę samego Boga. Nieznana jednak człowiekowi z definicji 
pozbawia modlitwę podstawowego kryterium jej skuteczności i daje wytrych do inte-
lektualnych nadużyć, celnie określonych przez Dawkinsa jako gra w tenisa bez siatki. 

Z naszymi wyznaniowymi kompleksami wynikłymi z ignorancji spłycamy for-
mę różańca sprowadzając ją do bezmyślnego klepania, jednocześnie przejawiając 
ślepą admirację wschodnich mnichów, doszukując się w ich mruczeniu pojęcia przez 
nich istoty wszechświata. I tu po raz kolejny rozbijamy się o kwestie semantyki. Po-
jęcie „modlitwa” denotują krzyżujące się rozmaicie szerokie wachlarze przeróżnych 
parametrów, od nastawienia człowieka po jej formę. Stąd mówiąc o niej, powinniśmy 
pytać raczej czym jest ona dla nas. Osobiście nie neguję oddziaływania modlitwy 
jako takiej. Przekonuje mnie wszelako jedynie jako rezultat i zarazem stymulator 
psychicznego nastawienia jej autora. I właśnie to nastawienie jest pierwotne wzglę-
dem działania i ewentualnie zamierzonego efektu . 38

 Skupianie się tu głównie na prośbach wydaje się uzasadnione. Dla istot ostatecznie zależnych od bóstwa 37

interes, co zrozumiałe,  jest najsilniejszą motywacja chęci nawiązania porozumienia z nim. Pozostałe rodzaje 
modlitwy (dziękczynna, chwalebna, przebłagalna za grzechy) zawierają się w moim, mniej popularnym jej 
pojmowaniu przytoczonym dalej.

 Nie wyjaśnia to wszakże źródła samego nastawienia.38
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Czy ktoś nas słucha? Pomimo mojego przemożnego pragnienia, by tak było, 
obawiam się, że nie bardziej niż wtedy, gdy rozważamy coś sami do siebie, lub po 
prostu przeklinamy pod nosem czy śpiewamy przy goleniu . Rozrzedzając pojęcia 39

stawiam na szali precyzję wywodu niebezpiecznie zmierzając ku niezrozumiałej abs-
trakcji. Niemniej warta to cena głębi więc zaryzykuję. Modlitwę pojmuję jako specy-
ficzne, kontemplacyjne nastawienie umysłu, pełną podziwu, pokory i zadumy posta-
wę wobec świata, z życzeniowością mającą wspólnego najwyżej tyle, co określenie 
sobie celów i odświeżenie mobilizacji. Jej inspiracją i przejawem może być zarówno 
przytoczona na zasadzie skojarzenia ulotna myśl jak i mechanicznie powtarzana jak 
mantra formułka.  

2. Uzurpacja unikalności moralnej 

W pkt. 1 wyjaśniłem, czemu nie zgadzam się z tymi, którzy ludziom z inklina-
cjami teologicznymi z zasady przypisują zwiększoną skłonność do zła, stwierdzając 
tym samym ścisłą zależność pomiędzy wiarą a moralnością . W tym miejscu chciał40 -
bym przymknąć oko na praktykę zachowań mieszkańców ziemskiego padołu i po-
chylić się nad ideą stanowiącą źródło wiary chrześcijańskiej. W toku zgłębiania tema-
tu nie dostrzegłem aby chrześcijaństwo miało w etyce cokolwiek, co szczególnie by 
je wyróżniało na tle pozostałych religii (czy systemów filozoficznych) . Powoływa41 -
nie się na rzekomo chrześcijańską miłość bliźniego razi ignorancją. Dobrze wiemy, 
że nawiązując do niej nikt nie uwzględnia poszerzenia znaczenia słowa „bliźni”, ja-
kiego dokonał Rabbi z Nazaretu. Widać zatem wyraźnie, że zarówno na poziomie in-
stytucjonalnym jak i - z nielicznymi wyjątkami świętych - jednostkowym stosunek 
do drugiego człowieka nie wychodzi ponad to zalecenie stawiając tym samym znak 
równości do podstawy współżycia obowiązującej wśród ludzi świeckich. 

Znalazłem tylko jedną rzecz, będącą bez wątpienia differentia specifica chrze-
ścijaństwa. Imperatyw, ignorowanie którego - od czasu posmakowania władzy w IV 
wieku - umożliwiło Kościołowi obecną pozycję w świecie. Jest nią miłość nieprzyja-
ciół. 

 Z powyższego zdania wcale nie wynika, że nie. Ale jeśli by tak było, to swoją drogą, czemu to robimy 39

skoro nikt nas nie słucha jest pytaniem z dziedziny psychologii. Zastanawiające jest jednak to, że takie za-
chowania są powszechne także wśród deklarujących się jako racjonaliści. Pytanie, u kogo poziom racjonali-
zmu jest większy, biorąc pod uwagę, że modlący przynajmniej zakłada istnienie adresata, pozostawiam 
otwarte.

 Chodzi oczywiście o zależność jednostronną: wiara (niewiara) determinuje bądź przynajmniej wpływa na 40

postępowanie. Ciężko to odwrócić, chociaż są ludzie, którzy wyprowadzają swoją wiarę (niewiarę) z postę-
powania innych (np. Bóg nie może istnieć, skoro jest tyle zła na świecie).

 Mam na myśli czyste koncepcje wszelkich religii czy filozofii, niezależnie od ich wypaczeń i historyczny41 -
ch reperkusji. 
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3. Obsesja na punkcie zła. Moralność widmo 

Cokolwiek by nie powiedzieć o dojrzałości takiej postawy moralnej, większość 
ludzi podejmuje codzienne etyczne wybory w oparciu o, że tak powiem, homeostazę 
sumienia. Krótko mówiąc: skoro rano zjadłem jabłko, to wieczorem mogę pozwolić 
sobie na batona. Przy całej ilości dobra i zła jakie ważymy w sobie regularnie, ko-
ścielne rytuały, a spowiedź w szczególności, rysują się w naszej świadomości jako to 
pierwsze. W dużej mierze jest to w istocie jedynie złudzenie dobrego uczynku, nie 
większe niż na przykład, trzymając się gastronomicznej analogii, informacja o braku 
tłuszczu na opakowaniu jogurtu. Żeby jednak oddać uczciwość - Kościół dla równo-
wagi kreuje również zło tam, gdzie go nie ma.  

Pewne zdarzenie z dzieciństwa zapadło mi w pamięć. Jako słuchający heavy-
metalu dzieciak kupiłem sobie za zaoszczędzone pieniądze koszulkę z mroczną 
okładką ulubionego zespołu. Matka zobaczywszy ją, niemal siłą zaprowadziła mnie 
do sklepu doprowadzając do zwrotu towaru. Dla nastolatka takie zderzenie buntu i 
poczucia niezależności z publiczną demonstracją matczynego nadzoru jest niezwykle 
zawstydzające, ale jest tu coś istotniejszego. Nie zagłębiając się w intencje mojej 
matki, zapewne szlachetne, obrazuje to optykę zaangażowanych w religię ludzi na 
wszystko co nas otacza. Widzę nieokiełznaną ich skłonność do moralnego etykieto-
wania składowych rzeczywistości, raczej silne zabarwiając emocjonalnie niż poprzez 
refleksję, na zasadach całkowicie dziś dla mnie niezrozumiałych i nie do zaakcepto-
wania. Oczywiście jestem jakoś w stanie zrozumieć, że dobiegające z mojego pokoju 
dźwięki zespołu Soulfly rysowały przed oczami mojej matki jej syna zażynającego 
kozła podczas czarnej mszy. Jest to wprawdzie wątpliwe powiązanie, niemniej na 
pewno da się go dowieść empirycznie na podstawie kilku przykładów z milionów mi-
łośników muzyki ciężkiej na całym świecie. Wystarczy eksponować ów jeden czy 
drugi przykład, udając, że to np. pięćdziesiąt procent próby. Choć ks. Natanek jest 
tylko smutnym przykładem skrajności, to bez wątpienia jest to rodzaj symbolu metod 
realizacji posłannictwa bożego. W dyscyplinie starannego urabiania struktur asocja-
cyjnych Kościół jest graczem wybornym, a argument ad extremum stanowi jego 
główną oręż, nie ważne, jak nieuzasadniony strach przed światem by rodził. Kreowa-
nie wroga jest niezbędne. Na walce z zagrożeniami duchowymi opiera się istota Ko-
ścioła, stąd ich stwarzanie przez sam Kościół jest całkowicie zrozumiałe. 

Na koniec tego punktu, chciałbym przytoczyć rozdziały książeczki pt: Zagroże-
nia duchowe, którą znalazłem w zakrystii po jednym z zagranych w kościele koncer-
tów: 

- Magia 
- Joga 
- Harry Potter 
- Zabobony 
- Bioenergoterapia 
- Halloween 
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- Amulety 
- Horoskop 
- New Age 
- Monster High 
- Wróżby 
- Budda 
I wiele innych  42

4. Wybiórcza etyka - rozdział teorii i praktyki. 

Punkt niniejszy dotyczy dwu optyk stosowanych przy wszelkich wyborach 
etycznych: deontologii i konsekwencjalizmu, postaw, które Kościół, zależnie od za-
mierzonego celu, stosuje wybiórczo, a których wyjaśnienie pomoże nam w dalszych 
rozważaniach. 

Krótko rzecz ujmując, deontologię rozumiemy jako to, co właściwe, obowiązek, 
bez oglądania się na jakiekolwiek skutki naszych działań. Dla konsekwencjalizmu 
natomiast owe skutki są nadrzędne i sprowadzić go możemy do powiedzenia: cel nie 
uświęca środków. I tak na przykład przykazanie „nie zabijaj” w przypadku aborcji 
jest jednoznaczne (deontologia), już jednak w przypadku wojny o słuszną sprawę 
(jakkolwiek to rozumieć) można dopisywać klauzule i czynić wyjątki (konsekwen-
cjalizm). 

Na poziomie teoretycznym nic nie wzbudza zastrzeżeń - lektura Katechizmu 
Kościoła Katolickiego wyjaśnia sprawę piątego przykazania klarownie i spójnie. Go-
rzej z praktyką. Idee głoszone przez instytucję Kościoła są istotnie szlachetne. Na 
przykład papież Polak w omawianym wcześniej dokumencie wśród jej dokonań wy-
mienia obalenie barier związanych z płcią. Ciężko się z tym nie zgodzić zważywszy 
na fakt, że już Jezus pozwalał kobietom usługiwać. Nadto poniższy fragment orędzia 
biskupa Watykanu przedstawia inicjatywę niesienia posłannictwa Bożego jako pełną 
tolerancji: 

Ewangelia głoszona w różnych kulturach (…) nie przeszkadza im zachować wła-
snej tożsamości kulturowej. Nie prowadzi to do żadnych podziałów, ponieważ 
cechą wyróżniającą społeczność ochrzczonych jest powszechność (…). Ewangelia 
nie sprzeciwia się danej kulturze, (…) w spotkaniu z nią nie chce pozbawiać jej 
właściwych dla niej treści ani narzucać jej obcych, niezgodnych z nią form. 

Przede wszystkim na uwagę zasługuje drugie zdanie mówiące, że dany pogląd 
łączy ludzi, bo wystarczy tylko, by wszyscy go podzielali. A mówiąc poważnie, to w 
jakiej sprzeczności stoi to do oczywistych nadużyć Kościoła nie uzmysłowią żadne 
książki historyczne tak wybornie, jak gest, zresztą wspaniały, głowy Kościoła w 

 Niniejsze „i wiele innych” jest również wzięte żywcem ze spisu treści a wśród nich w treści książeczki 42

było np. „techno” czy „słoń z podniesioną trąbą”.
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Dzień Przebaczenia w roku rozpoczynającym nowe milenium. Piotr naszych czasów, 
ten sam nota bene, od którego pochodzi powyższy cytat, prosił o wybaczenie grze-
chów Kościoła takich jak m.in. właśnie łamanie praw kobiet, podziały wśród chrze-
ścijan oraz głoszenie ewangelii przy użyciu przemocy.  

Jeśli chodzi o to ostatnie, to warto nadmienić, że kwestia inkwizycji jest znacz-
nie bardziej niejednoznaczna niż przyjęło się o niej mówić. Wszelako choćbyśmy 
ujęli ją holistycznie, nie możemy zaprzeczyć, że nawet jeśli wiele udogodnień czy 
zdobyczy, z których dziś korzystamy w dziedzinach prawa, administracji czy jakich-
kolwiek innych, ma swoje źródło w formie funkcjonowania inkwizycji, nawet jeśli 
pokutujące dziś w powszechnym mniemaniu niesłuszne wyolbrzymienie tego zjawi-
ska ma swoje źródło w nieprzychylnym Kościołowi oświeceniu, i wreszcie nawet je-
śli w etyczniej ocenie działań tej średniowiecznej instytucji grzeszymy prezenty-
zmem, nie zmienia to faktu, że Kościół oficjalnie sankcjonował tortury i mordy w 
imię zwalczania odstępstw w wyznaniu wiary i nawracania na swoją . Zasłanianie 43

się duchem epoki jest zwykłą relatywizacją, stanowiącą właśnie doskonały przykład 
konsekwencjalizmu Kościoła. W innych obszarach bowiem jego stanowisko wzglę-
dem historyzmu, który określa mianem „dzisiejszego niebezpiecznego nurtu myślo-
wego” jest dalekie od uznania: 

(…) uznaje on wybraną filozofię za prawdziwą, jeśli odpowiada ona wymogom danej 
epoki i spełnia wyznaczone jej zadanie historyczne. Podważa się w ten sposób (…) tr-
wałą wartość prawdy. (Encyklika Fides et ratio, Jan Paweł II) 

W tych bardzo skomplikowanych etycznych dylematach, w których nie ma pro-
stych i jednoznacznych rozwiązań, podział na opisane podejścia widać bardziej lub 
mniej. Niemniej wybiórczość metod argumentacji rysuje się w Kościele niezaprze-
czalnie przykładając się do wrażenia jego ogólnego braku uczciwości, który pojawiać 
się będzie w tle dalszych rozważań. 

5. Homoseksualizm. Celibat 

Stosunek Kościoła do homoseksualizmu jest jednym z najdobitniejszych przy-
kładów jego życzeniowego patrzenia na rzeczywistość. Jest to jedna z tych kwestii, 
myślenie o których determinuje któryś z dwóch zbiorów teorii normatywnych opisa-
nych powyżej. W tym wypadku, niezależnie od tego, jak próbować obejść nauczanie 
św. Pawła czy św. Augustyna, Kościół prezentuje podejście deontologiczne, skazują-
ce osoby o orientacji homoseksualnej na życie w cierpieniu. Przesłanką do takiej 
konstatacji jest przekonanie, że znaczna część tych ludzi z taką orientacją się urodziła 

 Podczas rozmowy na ten temat mój przyjaciel słusznie zwrócił mi uwagę na to, że nie chciałby, aby za 43

parę pokoleń mówiono, że Hitler np. udoskonalił piece gazowe, które pomagają ludziom w różnych obszara-
ch działalności, lub że demonizowali go ci, którym było to na rękę, nawet jeśli rzeczywiście namnożyliby 
mu ofiar w książkach do historii, albo że w zasadzie w zamierzchłym dwudziestym wieku nienawiść do Ży-
dów była tak powszechna, że aż zrozumiała.
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i jej zmiana nie jest możliwa (tej właśnie grupy dotyczy niniejszy ustęp) oraz, że ży-
cie z drugą istotą w związku intymnym jest jedną z fundamentalnych konstytuant 
ludzkiego szczęścia. 

Kościół ma w tym temacie jedno rozwiązanie: w swojej łaskawości wskazuje 
drogę całożyciowej wstrzemięźliwości seksualnej, samemu, przez swoich duchowny-
ch, dając przykład powodzenia takiej drogi. Choć istotnie, rezygnacja z aktywności 
seksualnej może być drogą doskonalenia się człowieka, to uwzględniwszy fakt, że 
jest możliwa do sprostania wyłącznie przez ludzi niezwykle głęboko uduchowionych, 
odgórne i bezwarunkowe nakładanie takiego jarzma na osoby o homoseksualnej 
orientacji uważam nie tylko za nieludzkie, ale także stanowiące główną przesłankę do 
uznania nauki Kościoła za nieprawdziwą, z racji na z automatu rodzące bezzasadny 
ekskluzywizm jeśli chodzi o „życie w łasce” . 44

Co do normatywnego organizowania życia seksualnego we własnych szeregach, 
jest ono dla mnie zrozumiałe. Chodzi o praktyczne względy dziedziczenia majątków 
zwierzchników Kościoła. Te natomiast podczas racjonalizacji rażą wysokim stopniem 
braku wiarygodności i niezamierzenie potwierdzają dokładnie to, czego dowodzą 
przeciwnicy celibatu. Mam tu na myśli częsty zarzut wobec duchownych, że preten-
dują do bycia organizatorem różnych aspektów życia swoich wiernych, a trwając w 
celibacie sami nie mają podstaw wiedzy o funkcjonowaniu rodziny. Linia obrony ich 
kwalifikacji w przewodnictwie życiowym chwiejnie wspiera się na czystej teorii. 
Wiedza z choćby nie wiem jak licznych spowiedzi jest niezastąpiona, z pewnością 
jednak, z racji na konkretne ukierunkowanie światopoglądowe pozwalające do niej 
przystępować, daje bardzo ograniczoną próbę. Natomiast tłumaczenie, że rozumienie 
przez księży pozycji głowy rodziny budowane było wzrastaniem w jednej z nich, jest 
wybitnie kompromitujące. Jak można lepiej pokazać, że nie ma się pojęcia o byciu 
rodzicem, niż przyrównując to do perspektywy wychowywanego dziecka? Co się ty-
czy zaś ilości czasu i obowiązków wymaganych przez zawód księdza i podawanych 
jako rzekomy powód nieposiadania rodziny, to ciężko o większą bezczelność wobec 
większości mężczyzn próbujących jednocześnie sprostać poświęceniu czasu swojej 
rodzinie i finansowemu utrzymaniu jej. Wspomniana sprawa dziedziczności jako je-
dynego uzasadnienia abstynencji seksualnej nasuwa się sama.  

Zadziwiają pojawiające się od czasu do czasu doniesienia o rozważaniu przez 
Kościół częściowego zniesienia celibatu z racji zrozumiałych trudności przezwycię-
żenia potrzeb fizycznych przez część duchowieństwa. (To zaskakująco pragmatyczne 
podejście to przejaw przebijającego się chwilowo w tym temacie konsekwencjali-

 Dwie uwagi do niniejszego zdania. Po pierwsze: bezwzględna synonimizacja „ludzi niezwykle głęboko 44

uduchowionych” z osobami duchownymi (księżmi, zakonnikami, mnichami) jest błędem kategorialnym i 
wynika z naiwnego, życzeniowego patrzenia na świat. Po drugie: rezygnacja z aktywności seksualnej może 
być drogą doskonalenia się człowieka, rzecz jasna, proporcjonalnie do stopnia popędu i odwrotnie propor-
cjonalnie do zaburzeń seksualnych. Ale nawet po uściśleniu teza ta jest dyskusyjna. Ociera się o funkcjonu-
jącą w swoim czasie teorię mówiącą, że im bardziej dane społeczeństwo jest restrykcyjne względem swobo-
dy seksualnej, tym wyższy stopień rozwoju osiąga. Ta zaś teoria wsparta jest na tzw. rozumowaniu „hydro-
dynamicznym”, zakładającym, że energia wstrzymana w jednym miejscu znajdzie ujście w drugim.
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zmu.) Wywołane tym pozytywne nastawienie szybko się rozwiewa, gdy uzmysłowić 
sobie nieprzejednaną w kwestiach libidalnych postawę tej instytucji wobec osób ho-
moseksualnych. Ta wyrozumiałość skierowana akurat w stronę osób duchownych jest 
niezrozumiała: nie dość, że same dokonały wyboru takiej drogi, to z racji święceń, 
będąc pod szczególnymi auspicjami Ducha św., są przecież w znacznie łatwiejszej 
sytuacji. 

6. Strach przed ostateczną wiedzą i demistyfikacją 

Manifestacja przez Kościół swojej czołowej roli w rozwoju nauki budzi wątpli-
wości nie tylko gdy weźmie się pod uwagę to, jak potraktował niektórych wielkich 
uczonych za ich nieprzystające do głoszonej przez Biblię wizje świata. Dystans wo-
bec chluby instytucji Piotrowej z naukowych zasług wzbudza przede wszystkim fakt, 
że przez długi okres, nie dało się wiele zdziałać będąc poza nią. Hegemonia Kościoła, 
co było już powiedziane wcześniej, była wszechogarniająca, stąd dotyczy to także 
osiągnięć na przykład na polu sztuki. Zresztą, dawna relacja naukowca i Kościoła 
wykazuje pewne podobieństwa ze stosunkiem muzyka żyjącego w połowie XX wie-
ku do którejkolwiek z wielkich wytwórni płytowych. W żadnym przypadku w poje-
dynkę wiele się nie osiągnie, a uzurpowanie sobie przez obie instytucje wyłącznego 
prawa do dumy z wkładu w rozwój danej dziedziny, trąci niewyobrażalną obłudą, 
wziąwszy pod uwagę rzeczywiste motywy jej chęci współdziałania: w przypadku 
Kościoła będzie to potwierdzanie i szerzenie wiary, w przypadku wytwórni płytowej 
natomiast pomnożenie opisanego wcześniej współczesnego bożka - Zysku. I w jed-
nym i w drugim przypadku stopień trzymania się podwładnego obranej przez 
zwierzchnictwo linii działania skutkowało odpowiednio karierą bądź eliminacją. 

Nauka nowożytna od czasu skrystalizowania się ścisłych metod badania zjawisk 
zachodzących w świecie, bez wątpienia - o czym będzie mowa w następnym punkcie 
- mocno podkopała dotychczas zajmowane w nim miejsce przez Boga, utrudniając 
Kościołowi dalsze podporządkowywanie jej sobie oraz utrzymanie pozycji poważne-
go autorytetu w sporach dotyczących wizji świata. Co potwierdza opisywane wcze-
śniej wybiórcze stosowanie kryteriów słuszności przez Kościół, dopóty uznaje on na-
ukowe metody za słuszne, dopóki pojedyncze odkrycia potwierdzają jego stanowi-
sko. W przypadku jednak jego zaprzeczenia, Kościół neguje prawdziwość danych 
odkryć (papież Pius XII w encyklice Humani generis - o czym bez zażenowania 
przypomniał w swojej encyklice papież Polak - przestrzegał przed błędnymi poglą-
dami opartymi na tezach min. ewolucjonizmu argumentując wprost, że nie zostały 
wypracowane przez teologów, ale zrodziły się „poza owczarnią Chrystusa”) lub wy-
najmując swoich specjalistów wchodzi w kompetencje świata nauki. W ostateczności 
zaś zmuszony jest naciągnąć swoje nauczanie do nowych odkryć przekształcając na 
przykład interpretacje zawartego w Księdze Rodzaju opisu stworzenia świata na po-
etycki. Harris celnie zauważa, że drzwi prowadzące na zewnątrz biblijnej dosłowno-
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ści nie otwierają się od wewnątrz . Zaś w obliczu groźby utraty wiarygodności wy45 -
nikłej z konfrontacji z odkryciami naukowymi, przyjmuje strategię traktującą obszary 
zajmowane przez siebie jako całkowicie odrębne i poza domeną nauk ścisłych. Sobór 
Watykański I naucza, że „istnieje podwójny porządek poznania, różniący się nie tylko 
źródłem, ale i przedmiotem”. Dla kogoś, jak ja, rozumem skłaniającego się ku moni-
zmowi, intuicją zaś dostrzegającego odrębność świata myśli, taki podział na dwie 
niezależne rzeczywistości wydaje się kuszący. Ciężko jednak nie zauważyć zmniej-
szania się ilości sfer, w których religie mogą poszczycić się jeszcze jakimikolwiek 
kompetencjami. Tłumaczy to gorliwość, z jaką ich wyznawcy strzegą szczelin rze-
czywistości dotychczas jeszcze niezaanektowanych przez naukę. Podnoszą je do ran-
gi otaczanej kultem nienaruszalnej świętości, czyniąc zeń ostatni azyl dla Boga. Przy 
czym mniej dotyczy to przedmiotów ścisłych a bardziej takich na przykład jak nauka 
o świadomości. Łatwiej bowiem zapolować na dziury w gałęziach, które się dopiero 
rozwijają, których metodologia nie jest jeszcze w pełni wypracowana i w których 
trudniej o weryfikację stawianych tez. Jednak w postawie, którą niegdyś św. Augu-
styn pisząc o „chorobie ciekawości” przykrył płaszczem skromności, nadając niewie-
dzy dostojeństwo cnoty, dziś Dawkins pisząc o „kulcie luk” obnaża obskurantyzm i 
zamierzoną ignorancję. Postawa ukrywania się za ludzką, głęboką potrzebą tajemni-
cy, skądinąd w zupełności zrozumiałą, razi tym bardziej że stosowana jest przez Ko-
ściół wybiórczo, zawsze na celu mając potwierdzenie doktryny wiary. Czy ktoś bo-
wiem potrafi wyobrazić sobie opór fideistów na naukowe dowody w sytuacji, gdyby 
udało się udowodnić zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu? Jak się ma samowystar-
czalność wiary do obsesyjnych prób naukowego uwierzytelnienia Całunu Turyńskie-
go? 

7. Niezgodność z odkryciami nauki 

Powiedziałem przed chwilą, że gdy mniej więcej od epoki oświecenia domina-
cja Kościoła zaczęła słabnąć, nauka nie skrępowana już metafizycznymi cuglami, 
poniekąd przejmując dziedzictwo chrześcijańskiej myśli, wypracowawszy wszelako 
swoje metody, przechwyciła przywilej zgłębiania wiedzy człowieka doprowadzając 
do obecnego stanu jego rozwoju, zarówno w świecie techniki jak i humanistyki. Opi-
sałem też metody, jakimi Kościół ratuje swoją pozycję autorytetu wśród swoich wy-
znawców. Niestety wiele z naukowych odkryć, mocno podważając Biblijne ramy ob-
razu rzeczywistości, doprowadziło do polaryzacji optyk na kościelną i naukową, two-
rząc współczesnego człowieka o swoiście schizofrenicznej wizji świata. Dla każdego, 

 Redaktor naczelny portalu Racjonalista Mariusz Agnosiewicz w artykule Cud nierozkładającego się ciała 45

zwraca uwagę na fakt, że w świetle powszechności wiedzy, choć „gminne umysły” wciąż szukają podpory 
dla swojej wiary w cudach, to Stolica Apostolska jest już znacznie bardziej powściągliwa niż jeszcze nie 
dawno. Przytacza słowa Vincenzo Pascali z Uniwersytetu Rzymskiego wypowiadającego się o rzekomym 
cudzie nierozkładających się zwłok Jana XXIII: „To bardziej normalne niż sądzicie.” Agnosiewicz pisze: 

Watykan nie jest już skłonny każde źródełko przy którym dewotka zostanie wyleczona z hemo-
roidów, ogłaszać miejscem świętym. (…) merdający przymilnie w kierunku świata nauki nie 
może dziś już sobie pozwolić na wczorajszą świętą ignorancję dotyczącą świata naturalnego.

�36



któremu spójność owej wizji, oczywiście na miarę naszych ograniczonych umysłów, 
nie jest obojętna, pewne przełomowe odkrycia stanowią wyzwanie do jej całkowitej 
rewizji. Sądzę, że możemy wyróżnić trzy „momenty” w historii ludzkości, które bez 
wątpienia detronizują człowieka w jego antropocentrycznym scenariuszu . Pierw46 -
szym było odkrycie układu heliocentrycznego, stanowiące preludium do późniejsze-
go przewrotu kopernikańskiego, dokonanego na gruncie biologii i psychologii. Mowa 
tu o ewolucjonizmie Charlesa Darwina oraz psychoanalizie Zygmunta Freuda. Trzy 
te „momenty” - wskazanie kolejno 1) miejsca ziemi we wszechświecie, dalej 2) miej-
sca człowieka na ziemi, wreszcie 3) miejsca „ja” w człowieku - stanowią odkrycia o 
nieporównywalnej z niczym doniosłości. Redefiniując bowiem każdy z tych podmio-
tów stawiają na nowo pytania o właściwy kierunek antropologii i zadają cios, w 
moim przekonaniu nokautujący, dla nauki Kościoła. 

8. Indoktrynacja 

W porównaniu z władzą jaką dzierżył Kościół w okresie późnego średniowie-
cza, współcześnie jego miejsce na pozór zdaje się peryferyjne. Jednak jego wypra-
cowane przez wieki metody utrzymania wpływów przy bardziej przenikliwym spoj-
rzeniu okazują się managerskim majstersztykiem. 

Trzeba powiedzieć, że z tego, co rozważyliśmy dotychczasowych wynika, iż 
przy obecnej wiedzy o świecie systemy wierzeń religijnych są - odwołując się do 
wspomnianego już wcześniej Tertuliana - totalnym absurdem. Wyłożone dorosłemu, 
wychowanemu w zlaicyzowanym świecie człowiekowi, obnażają mu całą swoją nie-
dorzeczność. Scholastyka zdawała egzamin w czasach alchemii i astrologii, wraz z 
rozwojem rzetelnej wiedzy schodząc jednak do poziomu sofistyki, co wykazują 
choćby usilne próby pogodzenia rozumu z wiarą w analizowanej w poprzednim roz-
dziale encyklice Jana Pawła II Fides et ratio. Aby ów dorosły człowiek przełknął tę 
zbawienną pigułkę, trzeba podać mu ją rozkruszoną i z dużą ilością wody. A najle-
piej, gdy implikuje się ją od dzieciństwa, kiedy jeszcze kształtują się smakowe predy-
lekcje. O rekwirowaniu człowieka niemal od chwili narodzin poprzez chrzest nie-

 Dwie uwagi do niniejszego zdania. Po pierwsze: słowo „momenty” dałem w cudzysłowie nie tylko z po46 -
wodu oporów społecznych w recepcji tych odkryć. Również dlatego, że koncepcja każdego z nich, choć 
sformułowana i udowodniona kolejno w XVI, XIX i na przełomie XIX i XX wieku, pojawiała się już od 
czasów starożytnych. Po drugie: słowo „detronizują” w przypadku teorii ewolucji, o której za chwilę będzie 
mowa, jest nie do końca trafione. Zakłada ona nieustanne zmiany ku lepszemu dostosowaniu się istot do wa-
runków w jakich żyją. Pychą i skromnością zarazem byłoby sądzić, że obecna forma rozwoju człowieka jest 
tą ostateczną. Nie byłoby to też po prostu zgodne z koncepcją samej ewolucji. Wszystko wskazuje na to, że 
człowiek jakiego znamy jest wersją pośrednią, wciąż będącą w toku rozwoju, którego niewyobrażalnie odle-
głego w czasie finału (jeśli jest takowy) nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Kuszące są wyobrażenia przy-
szłych form życia naszego gatunku, posiadających atrybuty boskie, które projektujemy i czcimy od dawna w 
różnych wyimaginowanych istotach. To trochę tak, jakby niegdyś australopitek praktykował kult istoty, któ-
rej przymiotem byłaby umiejętność zarządzania jakimś niezrozumiałym, wirtualnym światem za pomocą 
laptopa. Oczywiście na potrzeby rozważań zostawiając na boku kwestie tego, czy australopitek był w stanie 
w ogóle posiadać jakikolwiek system wierzeń. Reasumując: w tym sensie przyjęcie koncepcji ewolucji jest 
potencjalnie deifikacją naszego gatunku, stąd zakwestionowanie określenia następstw jej przyjęcia jako de-
tronizację.
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mowląt była już mowa , podobnie jak na gruncie ideologicznym: monopolu na 47

prawdę i jedynie słuszną moralność. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na godną 
najwyższego uznania systemową działalność Kościoła na poziomie instytucjonalnym, 
wiążącą jednostkę na różnych poziomach oddziaływania. 

Apetyt na powrót do mianowania królów przez papieży jest oczywisty. Któż 
miałby ochotę oddawać cesarzowi, co cesarskie? Dla współczesnych licznych przy-
kładów nie trzeba wypuszczać się w dalekie rejony powiązań Kościoła z polityką 
światową . W Polsce lobbing biskupów i radia Maryja jest obecnie niezaprzeczalny i 48

wsparty obyczajowością kreuje krajobraz od organów władzy po życie jednostki. Od 
prawodawstwa i polityki (konkordat), przez szkolnictwo (religia w szkołach), po 
obyczajowość (powiązanie potrzeby świętowania z obrzędami religijnymi, emblema-
ty, czy to w postaci krzyża w instytucjach publicznych lub na łańcuszku na szyję, czy 
będące dziwną mieszanką totemizmu i politeizmu wizerunki św. Krzysztofa albo ró-
żańca na lusterku w samochodzie). Szerzenie „logo” Kościoła ociera się o brudne, 
siłowe metody reklamy także w takich dziedzinach jak działalność charytatywna 
(oczernianie WOŚP’u jako wykluczającej alternatywy dla Caritasu, bo dobro nie jest 
wartością per se, dopóki nie jest czynione w imię Boga, z dołączonym różańcem) czy 
rozrywka (Przystanek Woodstock? Jakby na to odpowiedzieć? ). Co więcej, gdzie49 -
kolwiek mają miejsce zabiegi zmierzające do utrzymania status quo wpływów Ko-
ścioła, trwają one już na tyle długo, by uzasadnić powoływanie się na konserwatyzm 
i szacunek do tradycji . Jest sporo przebiegłości w powoływaniu się na świętość 50

obyczajów przez jej beneficjentów, którzy do tego przez wieki implementowali ją 
także siłą miecza. 

Misternie zorganizowane tryby już wewnątrz samej machiny kościelnej to 
prawdziwy kunszt zarządzania świadomością wielu istnień ludzkich. Coniedzielny i 
świąteczny obowiązek uczestnictwa we mszy świętej; spowiedź przynajmniej raz w 
roku; coroczne przyjęcie księdza po kolędzie; panteon świętych zapewniających wra-
żenie boskiej aury ludzi kościoła i pretekst do świętowania lub wspomnienia niemal 

 Patrz przyp. 36.47

 O kontroli programu szkolnictwa przez różne Kościoły w Wielkiej Brytanii sporo mówi w swoich książ48 -
kach i filmach Richard Dawkins.

 Przykład Przystanku Jezus jako odpowiedzi na Przystanek Woodstock to dobitny przykład na to, że 49

gdziekolwiek pojawia się działalność zrzeszająca większą ilość ludzi, Kościół wpada na pomysł wykorzy-
stania go do szerzenia swojej misji.

 Argument  t r a d y c j i  jest przywilejem nie tylko długowiecznych religii, ale dotyczy także takich kwe50 -
stii jak na przykład dramat obrzezania dziewcząt w krajach Afryki Środkowej czy przekleństwo posagu w 
Indiach. Jest argumentem przydającym zwyczajom stopień słuszności proporcjonalny do czasu ich trwania. 
Umiejętność kompromisu pomiędzy docenianiem jej a elastycznym podejściem to rzadkość. Tradycja ma 
niezwykłą łatwość do uczynienia z człowieka swego niewolnika - jeśli chodzi o utwardzanie głowy, to nie 
ma ona sobie równych. Z definicji jest argumentem nadawanym z automatu, przy czym, jeśli chodzi o reli-
gie, to szacunek do niej jest oczywiście jednostronny: należy trwać w wierze, w której zostało się wychowa-
nym, natomiast w obliczu perspektywy przyjęcia nowych wiernych, szacunek do podtrzymywania przez nich 
swojej dotychczasowej tradycji nie ma zastosowania.
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co drugi dzień. Wszystko to tworzy system praktyk religijnych wspierający się na 
prostych uczuciach ludu. Idea dziewięciu pierwszych piątków miesiąca pokazuje 
strukturalizację życia do granic absurdu, zaś łańcuszek powiązań, polegający na tym, 
że do ochrzczenia dziecka prócz dokumentacji i ponawianych deklaracji wychowania 
w wierze nie wystarczy spowiedź rodziców, ale wymagana jest także spowiedź rodzi-
ców chrzestnych, uzmysławia misterną zawiłość daleko sięgających nici uwiązań 
wyznawców religii.  

Ta wielopłaszczyznowość zarówno w kontroli wewnątrz Kościoła jak i w eks-
pansji jego wpływów na zewnątrz, zaprojektowana jest na tak szczelne wypełnienie 
rzeczywistości, by nie pozostawiwszy alternatywy, ujarzmiając umysły zapewnić so-
bie wyznawców na wiele pokoleń wprzód. Wszak to od płynności uczestnictwa wier-
nych zależy byt tej instytucji, a ta jest zagwarantowana opisanym powyżej zmonopo-
lizowaniem wszelkich przejawów kultury. Reasumując: rozbudowany aparat wierzeń 
i rytuałów jest tym trwalszy i tym mniej wydaje się absurdalny im bardziej sprzężony 
jest z codziennymi obyczajami, które są swoistym układem kostnym tożsamości 
człowieka. 

Choć z powyższego tekstu może przebijać ironia, to chciałbym zaznaczyć, że 
jestem pewien nie tylko szlachetnych intencji wielu spośród duchownych pracujący-
ch w opisanym systemie, ale nadto pożytecznych skutków samego systemu. Czło-
wiek potrzebuje strukturalizacji życia. Dyskusyjna jest jego jakość, zasięg oraz oma-
wiana wcześniej zgodność z prawdą. Ciężko też stwierdzić, na ile Kościół zaspokaja 
te potrzeby, a na ile, z oczywistych względów, sztucznie je generuje. Na poziomie 
duchowym  to ten sam problem, co z telewizją na poziomie rozrywkowym. Jej sto51 -
sunek do widzów jako odpowiedź na zapotrzebowanie tudzież kreator ich gustów jest 
niejednoznaczny i różnie interpretowany. Pewne jest natomiast, że wszystkie opisane, 
tak różnorakie środki oddziaływania Kościoła na wiernych, nie tylko zasłaniają jego 
prawdziwą istotę, ale niezależnie od domniemanego ostatecznego celu redukują do 
minimum (jeśli nie zabijają zupełnie) jakąkolwiek wolność wyboru, o której, co sz-
czególnie zadziwiające, Jan Paweł II pisał, że jest nieodzownym warunkiem wiary. 
Wszystkie te mechanizmy uruchamiają chociażby tak silne uwarunkowania społecz-
ne, że nawet jeśli człowiek zdoła postawić sobie jakieś pytania, podające w wątpli-
wość skrzętnie wykreowane normy, w których funkcjonuje , to widmo ostracyzmu 52

skutecznie wybija mu z głowy jakąkolwiek chęć głośnej odpowiedzi. 

W każdym razie osobiście na różne sposoby odczułem skuteczność komplekso-
wego oddziaływania Kościoła. Oto jeden z nich. Był okres w moim życiu, w którym 
pomimo uczęszczania do różnych parafii, jakość kazania oraz prezentowanej podczas 
liturgii muzyki, nie cieszyły się u mnie poważaniem. Ku mojej uciesze udało mi się 
znaleźć kościół, w którym sprawowano msze tzw. ciche, czyli bez śpiewów, w dodat-
ku bez głoszonego kazania. Z racji wczesnej pory (7 rano) wybierałem się na nie 

 Powyższe rozważania dowodzą, że z omawianego problemu ciężko wydestylować duchowość.51

 Bardzo polecam film pt: „Kieł” w reżyserii Yorgosa Lanthimosa.52
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sam. Nigdy wcześniej klęczenie przed uniesioną przez kapłana hostią nie wydawało 
mi się tak groteskowe. Daleki jestem od sprowadzenia powodu mojej utraty wiary do 
tego zdarzenia, jednak jest ono jakimś symbolem. Pozbawiwszy się kulturowej 
osnowy, artystycznej, retorycznej i socjologicznej, kuriozalność klęczenia przed gołą 
hostią odsłoniła mi się w całej rozciągłości. 

9. Nieuzasadnione aspiracje Kościoła do bycia dziełem bożym 

Punkt ten jest bardziej wnioskiem z wszystkich poprzednich niż kolejną prze-
słanką do wystąpienia z Kościoła. Podczas, gdy instytucja ta swoją boskość demon-
struje w gestach i obleczonych w kadzidła, witraże i śpiewy rytuałach rodem ze świa-
ta magii, w każdej innej dziedzinie przejawia atrybuty wybitnie ludzkie, niestety 
również w nienajlepszym znaczeniu tego słowa (i nie chodzi mi o banalny argument 
w postaci niechlubnej odsłony inkwizycji, o której mowa była wcześniej). 

Kościół pretenduje do bycia ostoją uniwersalnych, wiecznych wartości. Jego 
specyfiką, istotą bytu jest zatem konserwatyzm i niechęć wobec postępu. Strach po-
myśleć co by było, gdybyśmy w medycynie, inżynierii czy polityce przejawiali tak 
niewzruszony szacunek wobec tradycji jak w etyce i duchowości. Wszelako na prze-
strzeni dwóch milleniów nauka Kościoła ewoluowała, a oporne tempo tych przemian 
ma dowodzić roztropności i troski instytucji o ludzkość. Jak już nawet zintensyfiko-
wał modyfikacje na wielu płaszczyznach, jak miało to miejsce na II Soborze Waty-
kańskim, to odbyło się to po dwudziestu wiekach kultywowania zasadniczo jednego 
porządku zarówno w formie jak i treści, co nie pozostawia wątpliwości co do moty-
wu tej nagłej otwartości. Mianowicie sprostanie wyzwaniom jakie stawia dynamiczne 
tempo przemian we współczesnym świecie. Reakcjonizm w pewnym momencie po 
prostu zaczął grozić utratą wiernych. Zarówno szlachetnie motywowane ostrożnością 
skostnienie Kościoła, jak i jego nagła chęć nadążenia za przemianami w świecie, bez-
sprzecznie dowodzą braku jakichkolwiek przymiotów przywództwa z monopolem na 
Prawdę, jakiego oczekiwałbym po instytucji uzurpującej sobie wyłączność na bezpo-
średni kontakt z bóstwem. 

Przekonanie o działaniu z bożego ramienia nosi w sobie bardzo niebezpieczny 
potencjał. Powoływanie się nań zwalniając z myślenia odciąża sumienie i, co wielo-
krotnie pokazała historia, może sankcjonować najgorsze występki. Z drugiej strony 
defraudacja boskiego pierwiastka i inne nadużycia Kościoła nie powinny nikogo gor-
szyć. Wystarczy odwołać się do źródeł i uzmysłowić sobie, że Jezus z Nazaretu klucz 
do jego bram przekazał osobie, która dopiero co się go wyparła. 

10. Nieprawdziwość dogmatów 

Dogmaty Kościoła Katolickiego rozpatrzone pod kątem współczesnej wiedzy 
oraz czasu i okoliczności ich powstania budzą poważne zastrzeżenia. Powiedzieliśmy 
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przed chwilą o tym, że w przeciwieństwie do świata nauki, którego istotą jest nie-
ustanna gotowość obalania swych twierdzeń w świetle nowych odkryć po to, by móc 
budować dalej, uznanie błędu przez Kościół w którymkolwiek z dogmatów podko-
pywałoby całkowicie sens bytu całej instytucji. Wynika to z metodologii uniemożli-
wiającej jakąkolwiek rewizję prawd wiary - Sobór Watykański II przypomina, że 
„Święta Tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego po-
wierzony Kościołowi” . Pochyliliśmy się też nad metodami przetrwania Kościoła w 53

tej niewygodnej - w świetle powszechności wiedzy o świecie - dla niego sytuacji, 
których motto można streścić w mających skutecznie zniechęcić do wszelkich zmian 
słowach encykliki Jana Pawła II: „Któż (…) mógłby ponownie przemierzyć drogi 
doświadczeń i przemyśleń, na których ludzkość zgromadziła skarby mądrości i reli-
gijności?” 

Kwestię dogmatów zostawiłem na koniec ponieważ dla zdefiniowania siebie w 
kontekście wyznania jest dość kluczowa. Jeśli nie wierzę w ani jeden dogmat, to czy 
wciąż mogę nazywać siebie katolikiem? Jeśli zaś tak, to co stanowi o moim katolicy-
zmie? Jeśli wychowanie, to czy istotnie, jak wspominałem wcześniej, nie ma w tym 
miejsca na wybór a wiara przypomina zaprogramowanie człowieka we wczesnym 
stadium rozwoju? 

Jak odbywałem rozmowę z moim proboszczem w sprawie apostazji usłyszałem, 
że to, co myślę, jest moją sprawą i powinienem to zachować dla siebie bez przed-
sięwzięcia wystąpienia z Kościoła. Odniosłem wrażenie, że albo burzyłbym korzyst-
ne dla Kościoła w Polsce statystyki, albo stanowiłbym dla postronnych naganny 
przykład. Chwilę później pomyślałem, że takich katolików myślących swoje może 
jest więcej, co stanowi o godnej pożałowania jakości samego Kościoła . Jakkolwiek 54

by było, rozważone powyżej dziesięć punktów nie pozwalają mi dłużej definiować 
siebie jako katolika pozostając jednocześnie uczciwym wobec siebie i Kościoła. 

 Nigdy wcześniej nie przepisywałem zdania zawierającego tyle świętych słów. Wspominałem w rozdziale 53

I o specyfice języka literatury religijnej.

 Co do zgorszenia innych ewentualną apostazją i moimi poglądami, to jestem w stanie wziąć to pod uwagę 54

dopiero w chwili, w której księża zejdą z ambon.
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III 

NIEDOCIĄGNIĘCI E ATEIZMU 

Za wstęp do niniejszego rozdziału niech posłużą nam cytaty dwóch autorów, ze-
stawione ze sobą doskonale przedstawiające poruszany tu problem sensu i celu ży-
cia . Ateiści ustami Baggini’ego przedstawiają sprawę prosto: 55

Jeśli komuś dobrze idzie w pracy i ma udane życie rodzinne, nie ma sensu zadawanie 
pytania, dlaczego warto żyć. Dla tego kogoś to jasne. 

Co najwyżej uzasadnia to wartość życia niewielkiego procenta ludzkości, mają-
cego szczęście urodzić się w klasie wyższej lub choćby średniej. Ale nawet jeśli cho-
dzi tylko o społecznie uprzywilejowanych z urodzenia: o mnie, popijając espresso pi-
szącego ten esej i o Ciebie drogi Czytelniku, siedzącego wygodnie w fotelu, to 
Fromm w książce Patologia normalności, widząc, mam wrażenie, problem nieco 
głębiej, zauważa, że 

istnieje powszechne przypuszczenie, że jeśli mamy co jeść i pić, oraz wystarczającą ilo-
ść snu i poczucie bezpieczeństwa, i jakby dodał Freud, normalną satysfakcję z życia 
seksualnego, […] wówczas życie nie stanowi szczególnego problemu. Ale rzecz w tym, 
że właśnie wtedy zaczynają się problemy. 

Ten drugi autor, w innym miejscu cytując Lessinga dopowiada: „Ten, kogo nic 
nie doprowadza do obłędu, jest pozbawiony zdrowych zmysłów” . W innej swojej 56

książce Fromm wnikliwie poszukując odpowiedzi na pytanie o istotę natury ludzkiej, 
prowadzi czytelnika od poglądów greckich filozofów, przez Darwina, aż po własną 
koncepcję, definiującą człowieka jako wyłonionego z procesu ewolucji naczelnego, 
charakteryzowanego przez minimum instynktów i maksimum rozwoju mózgu (zw-
łaszcza kory nowej). Pisząc o tym, że mózg człowieka w żaden sposób nie rekom-
pensuje mu osłabionych instynktów zaznacza Fromm, że dodatkowo skrajnie kom-
plikuje mu życie oferując s a m o ś w i a d o m o ś ć .  

To ona zerwała harmonię charakteryzującą zwierzęcą egzystencję  uczyniwszy 57

z człowieka anomalię, swoisty wybryk natury. Od tej pory jest on częścią przyrody a 
jednocześnie ją przekracza. Bezdomny a przykuty do domu, jedyne zwierzę wypę-

 W dalszej części tekstu obu tych wyrazów będę używał synonimicznie.55

 Pascal w Myślach wyraża to w ten sposób: „(…) nie być szalonym, znaczyłoby być szalonym innym ro56 -
dzajem szaleństwa”.

 Fromm zaznacza, że nie znaczy to, że zwierzęta żyją spokojnym i szczęśliwym życiem, lecz że w procesie 57

ewolucji zaadoptowały swe właściwości do odpowiednich nisz ekologicznych.
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dzone z raju . To właśnie samoświadomość nie dopuszczając odmowy oferowała 58

człowiekowi błogosławieństwo i przekleństwo umiejętności obiektywnego rozumie-
nia, przez co on, świadom siebie jako bytu oddzielonego od natury i innych ludzi, 
pozostaje też świadom swych ograniczeń, niewiedzy i swojego końca: śmierci. 
Choćby chciał, nie potrafi zrezygnować ze swego umysłu i ciała odpowiedzialnego 
za pragnienie życia. Stał się jedynym zwierzęciem, dla którego jego istnienie stanowi 
problem, który trzeba rozwiązać i od którego nie można się uchylić. 

O tym myślał Pascal pisząc, że „człowiek jest podzielony i sam sobie przeciw-
ny”. Egzystencjalne sprzeczności człowieka stawiają go w położeniu trwałego zabu-
rzenia równowagi. Może być ono względnie stabilne, jeśli zdoła w oparciu o własną 
kulturę znaleźć bardziej lub mniej właściwą metodę radzenia sobie z problemami, 
wyłaniającymi się za sprawą tej egzystencji. Jednak ta krucha stabilność tylko po-
wierzchownie znosi fundamentalny dysonans, trwający tylko w uśpieniu, gotowy 
przypomnieć o sobie i zawieść człowieka nawet do granic rozpaczy, gdy tylko zmia-
nie ulegną jej warunki. Wszystko to sprawia, że zmierzenie się z pytaniem o sens na-
szego istnienia jest nie do uniknięcia. 

Ludzie wyznający pogląd naturalistyczny przyjmując życie doczesne za jedynie 
istniejące przestrzegają, że zbytnio nakierowując się na cel ryzykujemy utratę pozio-
mu rzeczy wartościowych per se. Baggini pisze: 

Cel życia musi być czymś, co jest dobre samo w sobie, a nie tylko ogniwem w niekoń-
czącym się łańcuchu celów. 

Nie znam religii wyznającej istnienie takiego nieustannego pasma celów. Istotą 
każdej jest raczej jakiś finał. Nawet wschodnie wierzenia w reinkarnację w pewnym 
momencie swojej ewolucji przyjęły koncepcje zwieńczenia ciągłych nowych wcieleń 
duszy, w postaci całkowitego oświecenia będącego jej ostatecznym spełnieniem. W 
każdym razie, optyka ateistyczna pozbawiając się zaświatów, podejmuje próby ulo-
kowania ostatecznego celu życia przed momentem śmierci, tzn w świecie natural-
nym. Określenie „podejmuje próby” brzmi protekcjonalnie, nie ma w nim jednak 
cienia zamiaru deprecjacji. Wynika ono raczej ze świadomości faktu, że masowy ate-
izm jest zjawiskiem stosunkowo młodym i należy się spodziewać pewnych objawów 
jego niedojrzałości. Niemniej choć warto docenić te próby - zwłaszcza że wiele 
przemawia za tym, iż prowadzą do ukierunkowania energii ludzkości na aktualnie pa-
lące kwestie świata, w którym żyjemy - to jednak teleologiczny wymiar rozważań 
miejsca człowieka na świecie jest nieodparty. Przebija on nawet w cytowanym przed 
chwilą Bagginim, który dosłownie kilka stron dalej pisze: 

 I znów obrazowy opis Pascala: 58

(…) doznaję przerażenia jak człowiek, którego by przeniesiono uśpionego na opustoszałą i 
straszliwą wyspę i który by się obudził bez świadomości, gdzie jest, i bez sposobu wydobycia 
się stamtąd. I podziwiam, w jaki sposób może ktoś nie wpaść w rozpacz w tak opłakanym poło-
żeniu.
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By czynność miała jakikolwiek sens, wymaga się zwykle jakiegoś finału czy zwieńcze-
nia. Na przykład mecz piłki nożnej ma sens tylko dlatego, że kończy się po dziewięć-
dziesięciu minutach i mamy wynik. (…) Właściwie jeśli przyjrzeć się jakiejkolwiek 
ludzkiej aktywności, okazuje się, że jakiś rodzaj zamknięcia czy zakończenia jest po-
trzebny, żeby była ona sensowna. (…) Czy nie jest raczej tak, że to świadomość śmier-
telności (…) napędza nas i sprawia, że radzenie sobie z życiem w ogóle jest dla nas 
wartościowe? 

Mniemam, że Baggini’emu chodzi nie tyle o zwieńczenie (choć to słowo pada) 
życia czymś w rodzaju nagrody lub kary, ile, co wynika z dalszej części ustępu, o 
sam fakt nieuchronności jego zakończenia, o jego skończoność, która ma właśnie 
nadawać kontekst znaczeniowy temu krótkiemu istnieniu. Dalszy jednak fragment, 
mimo dobrej mojej woli, jest trudniejszy do obrony. 

Albo życie po śmierci wyraźnie przypomina życie na ziemi, a wtedy to pierwsze nie 
sprawia wrażenia szczególnie sensownego, albo życie po śmierci w ogóle nie przypo-
mina życia na ziemi, a zatem nie sprawia wrażenia życia, które rzeczywiście mogliby-
śmy prowadzić. 

Pierwsza część tego zdania wyraźnie już przeczy wcześniejszej tezie, jakoby ży-
cie doczesne było calem samym w sobie. Któż bowiem nie chciałby prowadzić tak 
pojętego życia bez końca? Obawiając się niekończącej się formy życia takiej, jaką 
znamy, Baggini zdaje się przyznawać, że czasowość implikuje potrzebę celu. Dlatego 
w chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. Tę swoistą pułapkę dla naszego 
umysłu zdradza również druga część tego zdania. Przedstawiając to, co następuje po 
śmierci jako życie, automatycznie projektujemy nań to, co jest immanentne dla życia, 
w którym snujemy te wyobrażenia: czasowość. Jej brak rodzi ontologiczne problemy, 
z którymi nasz umysł, działający właśnie w czasie, nie jest w stanie sobie poradzić. 
Określenia takie jak wieść (jako czasownik), nuda, a nawet zawsze, tracą swoje za-
stosowanie. 

Obserwując ludzi ciężko mi oprzeć się wrażeniu, że egzystencjalną dychotomię 
nie każdy odczuwa jednakowo. Mam kilkoro przyjaciół będących zadeklarowanymi 
ateistami, którzy bez wahania podpisaliby się pod twierdzeniem Baggini’ego o tym, 
że sama pomyślność życia zaspokaja pytania o jego wartość i cel. Są z pewnością sz-
częśliwi, a też trzeba powiedzieć, że poczucie straty bliskich, zmagania zdrowotne i 
wiele innych nie są im obce. Rodzi to pytanie o wrodzoność opisanych lęków egzy-
stencjalnych. Próbując udzielić odpowiedzi byłbym ostrożny z powoływaniem się na 
naturę ludzką - od Arystotelesa aż po jeszcze XVIII wiek sankcjonowano nią istnie-
nie niewolnictwa. 

W każdym razie dzisiejszy stopień religijności w takich krajach jak Czechy czy 
Estonia jest zastanawiający. Maria Jaczynowska w książce Religie świata starożytne-
go wyjaśnia, że brak wiary w życie pozagrobowe był najbardziej charakterystyczną 
cechą większości religii starożytnych, obligujących swoich wyznawców jedynie do 
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skrupulatnego wypełniania form kultu, bez wymogu wiary. Pojęcie życia pozagrobo-
wego, wraz z warunkami dostąpienia go, pozostające dla Greków zagadką, dla Rzy-
mian do czasu pełnej hellenizacji nie mające znaczenia, ukształtowało się dopiero w 
późnym judaizmie. Cicero rozważał istnienie życia po śmierci tylko dla ludzi odzna-
czających się za życia jakimiś zasługami. Wracając do opisanych w pkt. 8 rozdz. II 
metod indoktrynacji, ciężko też orzec, na ile religie dziś zaspokajają tę manichejską 
pozostałość naszych umysłów, na ile zaś świadomie ją podsycają (może nawet sz-
tucznie reanimują?). 

Bez wątpienia większa wrażliwość na opisane rozterki predestynuje umysł do 
zagospodarowania przez religię. Wiara po prostu je wycisza dając odpowiedzi na 
eschatologiczne pytania oraz wskazówki dotyczące życia wkładając codzienność w 
ramy określonej struktury. Czy jest inna dziedzina mająca w mocy wypełnić te luki w 
człowieku? Dawkins proponuje naukę, sztukę, humanizm czy zwyczajną przyjaźń. 
Wielu ludzi, w tym ja, korzysta z tych alternatyw. Problem w tym, że te gałęzie ludz-
kiej aktywności są zakorzenione w doczesności (nie ujmuje to ich wagi, są po prostu 
niewystarczające w odniesieniu do potrzeb, o których tu mowa) a do tego dwie 
pierwsze (jeśli pojmujemy sztukę jako wyższą niż rozrywkę) cechuje ekskluzywizm. 
Atutem religii jest nie tylko atrakcyjność działających na wyobraźnię misteriów, ale 
nade wszystko charakter jednocześnie indywidualistyczny i u n i w e r s a l i -
s t y c z n y . Innymi słowy, oferując osobisty, uczuciowy stosunek do bóstwa, forma 
religii rozciąga się pomiędzy zabobonami a wyrafinowaną teologią, dając tym sa-
mym przydział praktycznie każdemu. 

Ten uniwersalistyczny charakter religii stoi w rażącej sprzeczności ze stwier-
dzeniem Baggini’ego, od którego zaczęliśmy niniejszy punkt, w którym ulokował on 
wartość i cel życia w pomyślności rodzinnej i zawodowej. Większość z nas wie - jeśli 
nie z empirii to z wyobraźni - jak niewiele ostatecznie w tych dziedzinach zależy od 
nas samych. Staram się być bardzo ostrożny w rozważaniach o eutanazji czy aborcji, 
ale hasło „podjęcia krzyża” trafia do mnie bardziej, niż Baggini delikatnie ocierający 
się o hedonizm. (Choć mam świadomość, że mówię tu bardziej o aspiracjach niż o 
rzeczywistości.) Wprawdzie religie zdają się niepokojąco gloryfikować cierpienie za 
wszelką cenę, to jednak przyznać muszę, że okresy, w których w życiu nauczyłem się 
najwięcej, nie należały do przyjemnych. A jeśli szukałbym z a s a d y  stanowiącej 
punkt odniesienia do myślenia o życiu, to uniwersalizm, choć być może rośnie on 
proporcjonalnie do poziomu abstrakcji danej zasady, byłby jednym z głównych jej 
warunków. Zaś w kontekście sensu i celu życia koncepcja ateistyczna mi go nie daje.  

Choć jest to jedyna przeszkoda i w porównaniu do dziesięciu punktów przema-
wiających przeciw religii wypada błaho, to jej jakość nie pozostawia dla mnie wąt-
pliwości, że ateizm nie może być wystarczający i skłania mnie do poszukania trze-
ciego, jakże niedoskonałego wyjścia. 
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ZAKOŃCZENIE - AGNOSTYCYZM 

Opisawszy w niniejszym eseju powody, które dla mnie są wystarczające, bym 
nie nazywał siebie katolikiem, a także niewystarczalność odpowiedzi dotyczących 
sensu życia proponowanych przez ateizm, spróbuję nakreślić, czym jest dla mnie 
agnostycyzm. 

Nie wchodząc w terminologiczne spory dotyczące różnic pomiędzy rodzajami 
agnostycyzmu a sceptycyzmem (a tym bardziej cynizmem w pierwotnym pojęciu), 
uważam, że na obecnym etapie ewolucji nie jesteśmy w stanie poznać natury bytu i 
prawdy co do istnienia Boga. Jednak mniemanie, że jesteśmy u szczytu ewolucji za-
krawałoby o impertynencję . Nie wiem jak będzie w dalekiej przyszłości, ale z pew59 -
nością obecnie, i prawdopodobnie długo się to nie zmieni, nasz umysł w pewnym 
sensie zajmuje najgorsze położenie - rozwinięty na tyle tylko, by zdołać zadać pyta-
nie, nie na tyle jednak, by znaleźć zadowalającą odpowiedź. 

Uznaję Biblię za księgę natchnioną nie bardziej i nie inaczej niż każda dobra 
poezja czy sztuka. Uważam ją za jedną z najważniejszych ksiąg jakie wydała ludzko-
ść, niemniej za taką, która narobiła w jej historii zdecydowanie najwięcej zamiesza-
nia, w tym także zła. Choć pewnie zawsze będę kontemplował niektóre psalmy, starał 
się kierować „kazaniem na górze”, rozważał listy św. Pawła czy nawet mądrość sta-
rotestamentowych mędrców, to uważam, że moment, w którym uznamy tę księgę za 
dzieło ludzkich umysłów, będzie punktem zwrotnym ludzkości ku lepszemu. Oba-
wiam się, że to jednak nie nastąpi - jak by nie patrzeć, jest to „być albo nie być” naj-
potężniejszej instytucji na świecie. Może to i dobrze, zbyt radykalnie przełożyłaby 
się ważna wajcha w naszych głowach. Zresztą, nie mam pojęcia jak w ogóle miałoby 
przebiegać zamknięcie jej działalności? Z drugiej strony łudzę się, że to nie jest kwe-
stia „momentu”, ale że to już postępuje. Dziś wielu ludzi o treści tej księgi skłonnych 
jest raczej myśleć „coś w tym jest”, a to już forma znacznie łagodniejsza od literalne-
go traktowania historycznych opisów czy tym bardziej słowa samego Boga. 

Wierzę w anioły pracowitości, uczciwości, miłości, rozumu i w pewnych grani-
cach wzniosłych uczuć. Wierzę w demony pychy, chciwości, ignorancji i łatwizny. 
Zantropomorfizowana nomenklatura religijna nie przeszkadza mi. Nie przywiązuję 
się do słów. Działa za to na wyobraźnię i bywa często pomocna przy rozeznaniu po-
wyższych namiętności. Pomijając pewność co do prawd wiary, w pełni podzielam 
słowa cytowanego już wielokrotnie na łamach tej pracy Jana Pawła II, że 

Rzeczywistość i prawda wykraczają poza granice tego, co faktyczne i empiryczne; 
[prawdy wiary prowadzą] do poznania wymiaru transcendentnego i metafizycznego w 
sposób prawdziwy i pewny, choć niedoskonały i analogiczny. Problematyka osoby sta-

 Patrz przyp. 46.59
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nowi szczególnie dogodny teren, na którym dokonuje się spotkanie z bytem, a tym sa-
mym z refleksją metafizyczną. 

Koniec końców stosuję tzw. etykę sytuacyjną - ostateczną instancją w kwestiach 
etycznych jest dla mnie własna wrażliwość, która wprawdzie poniekąd kształtowana 
jest przez to, czym się karmię, jednak cechy mojego charakteru oraz osobista wolno-
ść w którą rozpaczliwie wierzę, grają w niej niebagatelną rolę. Jestem przekonany, że 
niezależnie od racjonalizacji w deklaracjach, na codzień większość ludzi postępuje 
właśnie w ten sposób. Być może jest inaczej w tak ważnych kwestiach jak aborcja 
czy eutanazja, z którymi jeśli w ogóle jesteśmy zmuszeni się zmierzyć, to raz na 
dłuższy czas. 

Czy świat istniał zawsze, czy może miał swój początek? Niezależnie od tego, 
którą opcję jesteśmy skłonni uznać za prawdziwą, niemal zawsze robimy to na dro-
dze negatywnej, tzn. nie jesteśmy po prostu w stanie pojąć opcji przeciwnej. Tak jak-
by tę, na którą padł wybór, w jakikolwiek chociaż sposób bylibyśmy w stanie pojąć. 
„Niezrozumiałe jest, aby Bóg był, i niezrozumiałe, aby Go miało nie być” pisze Pas-
cal. 

Dla mojej żony niezawinione, bezsensowne cierpienie jest rodzajem dowodu na 
rzecz nieistnienia Boga. Dla mnie natomiast istnienie takiego cierpienia na tyle wy-
kracza poza zdolność mojego pojmowania, że nie wyobrażam sobie jakiegoś wyż-
szego uzasadnienia, choćby wszystko wskazywało na to, że jest ono urojone. Gdyby 
każde cierpienie było uzasadnione, po cóż mielibyśmy szukać czy choćby wymyślać 
Boga? Mam świadomość, że jest to rozwiązanie paliatywne, bo „wyższe uzasadnie-
nie”, zwłaszcza w tej kwestii, nie jest wcale łatwiejsze do pojęcia niż jego brak, za-
tem zamiast rozwiązywać, rodzi nowe zagadnienia do rozwiązania. 

Próby odpowiedzi na takie ostateczne czy, jak możemy je nazwać: wielkie pyta-
nia, stawiają nas w obliczu rzeczy, które bez względu na to, czy kierujemy się intu-
icją, czy podpieramy głęboką analizą treści dowodowej, ostatecznie przekraczają na-
szą zdolność pojmowania. Umysł, którego istotą bytu jest trwanie, nie jest w stanie 
pojąć kategorii wieczności, która - co stanowi oś główną dla rozumowania Pascala 
zatytułowanego „Nieskończoność - nicoś” a mylnie nazywanego „Zakładem” - uni-
cestwia doczesność i zamienia ją w czystą nicość. Umysł, który w ogóle ma jakąś 
istotę bytu, nie jest w stanie pojąć kategorii niebytu inaczej niż nominalnie, czy przez 
analogie. To dlatego nie potrafimy poradzić sobie z myślą o śmierci, a jeśli już, to 
tylko myśląc o niej nierealnie. Wątpimy w najpewniejszą rzecz, która nas dotyczy. W 
każdym razie w sensie toczonych tu rozmyślań zaczynam rozumieć rozważanie Jana 
Pawła II stosunku wiary do rozumu i przyznaję mu słuszność. Rzeczywistość istotnie 
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jest sprzeczna z rozumem, a rzeczą najbardziej zgodną z nim byłoby wyparcie się 
go . 60

Kojarzy mi się to z sześcianem Neckera. Ten szwajcarski naukowiec przedstawił 
sześcian w ten sposób, że usunął wszelkie wskazówki dotyczące głębi. Docierające 
do nas dane zmysłowe odpowiadają dwóm konkurencyjnym modelom rzeczywisto-
ści. Nasz mózg, na sobie tylko znanej podstawie, musi arbitralnie ustalić, który z ro-
gów sześcianu leży bliżej. Rozważane powyżej kwestie to pytania, na które odpo-
wiedzi ustalamy na podobnej zasadzie. 

 

Rodzi to problemy natury ontologicznej. Może ta dychotomia jest mylna? Być 
może jest jakaś inna, niezrozumiała dla naszego umysłu natura bytu? Taka trzecia 
możliwość wykraczałaby poza podstawowe prawa logiki takie jak to, że coś może 
tylko być lub nie być. Ale coś takiego przypomina rozmyślania Kartezjusza nad tym, 
czy istnieją gdziekolwiek indziej inne prawa matematyki i jest już zupełnie jałowe w 
odniesieniu do świata, w którym żyjemy. Tak dalekie wypuszczenie się w rejony czy-
stej spekulacji, choć ciekawe, jest mało użyteczne przy budowaniu filozoficznego 
stanowiska, które chce pogodzić w sobie możliwie największą dozę elementów w 
pewnym momencie nieuniknienie wykluczających się, takich jak: prawda, motor do 
działania, spójność czy uniwersalizm. 

Gdy nasz umysł zapuszcza się w czysto spekulatywne rozważania jak powyżej, 
warto przypomnieć sobie buddyjską przypowieść o zatrutej strzale. Opowiada ona o 
człowieku, który padłszy jej ofiarą w końcu umiera od trucizny przez to, że czas po-
trzebny na wyjęcie strzały spożytkował na rozważania dotyczące swojej sytuacji, 
powodu postrzelenia itd . Życie jednak się toczy, a werterowski ogródek nie uprawi 61

się sam. 

 Nierozumiem tylko cytowanego już fragmentu o tym, że rozum nie musi zaprzeczyć samemu sobie ani się 60

upokorzyć, aby przyjąć treści wiary. Tak jakby papież zabezpieczał się i wychodząc naprzeciw duchowi cza-
su chciał zadowolić także tych, dla których rozum jest jedyną instancją poznawczą. Broni się to tylko wów-
czas, jeśli do zaprzeczenia rozumu dochodzi się właśnie drogą rozumową.

 Warto nadmienić, że cała duchowość wschodnia przesiąknięta myślą Siddharthy Gautamy nakierowana 61

jest na teraźniejszość, kładąc nacisk na ćwiczeniu się w uważności. Jest to bardzo pociągająca nauka, której 
jednak osobiście, pomimo zauroczenia, nie jestem w stanie w pełni przyjąć - zdecydowanie jestem dziec-
kiem kartezjańskiego zachodu. O wyższości praktycznego ducha wschodu nad spekulatywnym i dogmatycz-
nym duchem zachodu deliberuje Sam Harris w książce Przebudzenie. Duchowość bez religii. Ciekawą jego 
uwagą jest to, że podobny podział na te dwie części świata występuje w medycynie, tylko że szala wstydu 
wychyla się w drugą stronę.
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Gordon W. Allport w swojej książce zatytułowanej Osobowość i religia opisuje 
coś takiego, jak wierzenie heurystyczne. Można je nazwać hipotezą roboczą - pod-
trzymuje się je, dopóki nie obalą go dowody bądź nie znajdzie się wierzenia o więk-
szej słuszności. Według Allporta cechą umysłowości dojrzałej jest umiejętność dzia-
łania z pełnym zaangażowaniem nawet przy braku całkowitej pewności. Nie wiemy 
czy dożyjemy jutra, niemniej słusznie jest trzymać się tej hipotezy. Prawdopodobień-
stwo sukcesu nie musi być wielkie, żeby podtrzymać naszą aktywność, a tym, co 
zdaniem Allporta miałoby ją napędzać jest miłość i wiara. To dopiero ich połączenie 
czyni rozsądnym przyjęcie prawdopodobieństwa nawet tak nikłego za wystarczające 
dla wewnętrznego przekonania. „Jedynym sposobem na to, - pisze Allport - żeby 
spodziewane rezultaty były bardziej prawdopodobne, jest oczekiwać rezultatów wy-
kraczających poza granice tego, co pewne”. Wiarę pojętą w ten sposób można okre-
ślić za Janem Woleńskim jako epistemiczny stempel przeprowadzający niewiedzę w 
pozytywny stan poznawczy. Odnosząc się do połączenia przez Allporta wiary i miło-
ści, posłużę się Baggini’m, który cytuje pisarza Terry’ego Pratchetta: „Myślę, że je-
stem ateistą, ale raczej wkurzonym na Boga za to, że nie istnieje”. Otóż tym, co naj-
lepiej oddaje zarówno mój stan rzeczywisty jak i wyznaczone dążenie jest p r a -
g n i e n i e  wiary i miłość. 

Uzasadnianie wiary heurystycznej trąci nieco relatywizacją i przede wszystkim 
kłuje tym, że ostatnim oparciem jest dla niej fakt, iż nie sposób udowodnić nieistnie-
nia czegokolwiek, z czego wynika brak dowodów na nieistnienie Boga . Niemniej 62

psychologicznie jest to koncepcja warta uwagi przez położenie nacisku na napędza-
nie życiowej aktywności, przenosząc nań energię człowieka z nurtujących go pytań, 
będących, według Freuda przyczyną indywidualnej nerwicy. A jeśli chodzi o motor i 
ukierunkowanie życiowych działań, to w pewnym momencie wskazane jest przymru-

 Z powodów przytoczonych na wstępie celowo nie zapuszczałem się w niniejszym eseju w tematykę do62 -
wodów na istnienie Boga i ich obalania. Warto jednak przytoczyć dwie błyskotliwe uwagi na ten temat. 
Pierwsza jest znana pod nazwą „czajniczek Russella” i jest autorstwa Bertranda Russella: 

Gdybym stwierdził, że gdzieś tam, pomiędzy Ziemią a Marsem, krąży wokół słońca po elip-
tycznej orbicie porcelanowy czajniczek, nikt nie byłby w stanie zakwestionować prawdziwości 
tego stwierdzenia (oczywiście musiałbym być wystarczająco przewidujący, by dodać, że czajni-
czek jest zbyt mały, by dało się go dostrzec nawet za pomocą najpotężniejszych teleskopów). 

Drugą wygłosił Baggini, który obrazowo posługuje się masłem w lodówce: 

Dopóki nie otworzymy drzwiczek i nie zajrzymy do środka, będziemy dysponować brakiem 
dowodu na obecność masła w lodówce, ale nie będzie to dowód jego braku. Gdybyśmy zajrzeli 
do lodówki, szczegółowo ją przeszukali i nie znaleźli ani odrobiny masła, mielibyśmy wtedy 
brak dowodu, który faktycznie byłby dowodem braku. W rzeczy samej, ciężko jest wyobrazić 
sobie, jakie mogłyby być inne dowody na to, że czegoś gdzieś nie ma, niż niemożność znalezie-
nia dowodu, że coś gdzieś jest. 

To z tego powodu Dawkins zatytułował jeden z rozdziałów swojej książki: „Dlaczego  n i e m a l  na pewno 
nie ma Boga”.
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żenie oka na rozważanie prawdy i jej implikacji . Zatem nawet jeśli jest to opium, to 63

wszak bardzo cenne opium. To coś, co Dan Dennett nazywa „wiarą w wiarę” (w od-
różnieniu od wiary w Boga). 

Poza tym, choć ciężko oprzeć się wrażeniu, że otwartość wiary heurystycznej na 
nowe dowody kończy się na deklaracji, to jednak przynajmniej teoretycznie swoim 
terminem dostarcza wierze, i w ogóle postawie, ważnego atrybutu tymczasowości. 
Nie wieszczę tu rychłego upadku religii w świecie, wykazałem chyba rację i potrzebę 
istnienia pewnych ich form. Wszelako - co znaleźć można w koncepcjach takich my-
ślicieli jak Marks, Freud czy Fromm - żadne zjawisko nie jest patologiczne tylko do-
póty, dopóki nie przekracza ewolucyjnej konieczności w rozwoju człowieka, zarówno 
na poziomie indywidualnym jak i społecznym. Heurystyka zostawia tu wierze otwar-
tą furtkę na nowe fakty o świecie i człowieku, jako jego części, stanowi zatem o jego 
gotowości do zmian. 

Lecz czy przy obecnym stanie nauki oraz, przede wszystkim, wynikającej z nie-
go wiedzy czego jeszcze na pewno wiedzieć nie możemy, można porywać się na wy-
jaśnianie zdarzeń w świecie prawidłami wiary, nie narażając się jednocześnie na 
śmieszność? Nawet obszar naszej świadomości i woli, o czym mówiłem w poprzed-
nich punktach, jako ostatni bastion Boga często zdają mi się nie wytrzymywać kryty-
ki. Pojmowanie ich przez pryzmat wierzeń zdaje się anachroniczne i absurdalne. Czy 
zatem nie jest to najwyższy czas, by wiara heurystyczna skorzystała ze swojego wła-
snego określenia i przesunęła się w stronę ateizmu? Sądzę, że tak. Ze względu jednak 
na to, że wszelkie radykalne zmiany, które w toku moich przemian światopoglądo-
wych wydawały mi się atrakcyjne, bywają zazwyczaj odwrotne w skutku, obecnie 
zdecydowanie jestem zwolennikiem łagodzenia wszelkich negatywnych odcieni form 
kultury aniżeli ich zwalczania. Reasumując, z tego też powodu, a także przez wzgląd 
na nieodłączne ludzkiej wyobraźni spekulacje eschatologiczne, jako narzędzie do ra-
dzenia sobie z problemami jakie rodzi nasza egzystencja, oraz mając w trosce otwar-
tość na prawdę, uważam, że najwłaściwszą postawą jest agnostycyzm heurystyczny. 

Świadom jestem, że tak sformułowana postawa, jak każdy arystotelesowski śro-
dek, wykazuje niedoskonałości na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim wracając 
do kwestii giętkości języka, o której była mowa na początku, jest w powyższym roz-
ważaniu sporo rozrzedzania pojęć. Przypomina mi się Freud, który w książce Kultura 
jako źródło cierpień pisze: 

Filozofowie naciągają znaczenie słów, aż te tracą bez mała cały swój pierwotny sens, 
stworzoną przez siebie mętną abstrakcję określają mianem „Boga” i paradują przed ca-
łym światem jako deiści, wierzący, chełpiąc się, że pojęli wyższe, bardziej czyste poję-

 Religie często powołują się na to, że niezależnie od prawdziwości ich nauki w ich mocy jest jednak łado63 -
wanie duchowych akumulatorów. Nawet jeśli jest to prawdziwe, to zważywszy na źródło tego argumentu 
jednak całkowicie niewiarygodne, jeśli nie cyniczne. Wiary heretyckie przez wieki brutalnie zwalczano wy-
łącznie z tego powodu, iż zakładano, że są fałszywe.

�50



cie Boga, mimo że ich Bóg jest tylko wyzutym z istoty cieniem, a nie potężną osobo-
wością z doktryn religijnych.  

Z pewnością sporo w tym racji, ale prócz takich emocjonalnych określeń jak 
„paradowanie” i „chełpienie się”, ten kierunek myślenia o Bogu jest wskazany. 
Człowiek przejawia niebezpieczną skłonność do ekstremalizacji i absolutyzacji pojęć 
i postaw, która sprawia, że najszlachetniejsze koncepcje myślowe stają się swoim za-
przeczeniem. Widoczne jest to na przykład w pułapce coraz popularniejszego liberal-
nego myślenia. Odkręcenie wentyla i spuszczenie od czasu do czasu ideologicznego 
nadęcia jest konieczne. Zarówno rzetelna krytyka jak i ironia wydają się być do tego 
dobrym narzędziem, choć niestety często bezskutecznym przy przewrażliwieniu ludzi 
wierzących, będących głęboko dotkniętym najmniejszym przytykiem i w perspekty-
wie braku kontrargumentu za każdym niemal razem przywołujących wygodny termin 
„obrażania uczuć religijnych”. 

Oprócz flirtu z sofistyką w agnostycyzmie heurystycznym jest jeszcze kilka in-
nych niebezpieczeństw. Choć ten wyzuty z konkretnych atrybutów Bóg i pozbawiona 
dogmatyzmu religia jest czymś, co byłbym w stanie zaakceptować, to jednak pozba-
wia człowieka czegoś ważnego: możliwości zaangażowania. To ważny atrybut każ-
dego systemu. W jego braku Fromm upatruje wyższość stalinizmu i faszyzmu nad 
upadłym socjalizmem. Ponadto powstrzymanie się od deklaracji ateistycznej kryty-
kuje część przytaczanych przeze mnie autorów. Dawkins pisze o asekuranctwie Pas-
cala i przeciwstawia go odważnej postawie Bertranda Russella, oraz przytacza przy-
kłady dogmatycznego sceptycyzmu: ironizowanie przez amerykański rząd naukowy-
ch poczynań Edisona czy zdania takie jak „radio nie ma przyszłości”, które przypisu-
je się Williamowi Thomsonowi, XIX-wiecznemu naukowcowi obalającemu teorię 
Darwina. Harris z kolei ludzi o umiarkowanych poglądach religijnych obarcza odpo-
wiedzialnością za religijne konflikty w naszym świecie, bo tworzą oni kontekst, w 
którym nie można dostatecznie przeciwstawić się biblijnej dosłowności i wynikają-
cemu zeń usprawiedliwieniu dla przemocy. 

Uważam, że niniejsza krytyka jest w sporej mierze uzasadniona, ale po kolei 
pozwolę sobie nieco ją złagodzić. Jeśli chodzi o zaangażowanie, to wskazane jest 
przekierowanie go na którąś z wymienionych w poprzednim rozdziale gałęzi działal-
ności ludzkiej będących „dawkinsowymi” alternatywami dla religii: naukę, sztukę, 
humanizm, zwyczajną przyjaźń czy inną, prowadzącą ten świat ku lepszemu. Tutaj 
nieodzowne wydaje się szerzenie edukacji wśród społeczeństw. 

Co do świadomej i stanowczej deklaracji, to choć podziwiam odwagę Russella i 
podzielam rozterki Pascala, to nie uważam, by była ona konieczna. Oznaczałoby to 
społeczeństwo składające się z samych filozofów, a z takiego pierwszy bym emigro-
wał. (Czasem zastanawiam się czy Platon nie napisał Państwa trochę dla dowcipu.) 

Z kolei z rozciąganiem odpowiedzialności za konflikty religijne na ludzi umiar-
kowanie religijnych, z powodu, że dostarczają dlań odpowiedniego kontekstu, był-
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bym ostrożny. Wprawdzie lepszą przyszłość ludzkości lokuję w nadziei na stopniowe 
wyparcie wyobrażeń o nadprzyrodzoności, a już na pewno myślenia zabobonnego, 
przez cicho lecz konsekwentnie rosnący w siłę rozum, dlatego też nadałem mojemu 
pragmatycznemu agnostycyzmowi cechę heurystyczności. Jednak trzeba pamiętać, że 
jest to argument, który ma zastosowanie do każdej umiarkowanej postawy, a taką jest 
także ateizm, jeśli przyłożyć go do tzw. wojującego ateizmu, a już na pewno do ate-
istycznych reżimów. Poza tym ludzie umiarkowanie religijni zazwyczaj chyba nie 
traktują Biblii dosłownie, a to już spory odróżnik. 

*** 

Kiedyś w rozmowie z kolegą, gdy powiedziałem mu, że jestem agnostykiem, on 
odparł coś w rodzaju, że poszedłem na łatwiznę. Zazdroszczę mu, że w łatwy sposób 
znalazł się w tym samym miejscu co ja, dokonawszy opisanych w niniejszym eseju 
przemyśleń. Dla mnie bynajmniej nie była (nie jest) to łatwa przeprawa. Ale nie tylko 
różnymi drogami można dojść do tego samego punktu. Także jedna droga prowadzić 
może do różnych punktów. Rozważaliśmy w pkt 2 rozdz. II brak konieczności kore-
lacji danego założenia z wnioskiem. Opisane rzeczy mogą oddalić wiarę, albo spra-
wić by dojrzała (wiara lub po prostu stanowisko). Jak pisał Pascal: „Jest tu dość na 
to, aby oślepić i aby oświecić”. 

Niezależnie od kierunku przyjętej deklaracji nie powinniśmy zadowalać się ła-
twymi rozwiązaniami ale szukając uniwersalnych wartości przejawiać postawę 
otwartości na nowe fakty i nowego ducha czasu, jeśli nie w życiu nas samych to 
przynajmniej dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy winni światu postawę nieustannego 
zadziwienia nim, bo jest on po stokroć dziwniejszy i niezrozumiały niż nam się wy-
daje. Anthony de Mello, od którego przytoczenia opowiastki o człowieku z bananem 
w uchu zaczęliśmy te rozważania, w swoim Przebudzeniu mówi, że wszystkiemu 
dziwimy się patrząc na rzeczywistość na samym początku życia, ale jest to bez-
kształtne zdziwienie dziecka, a nie pełne mądrości zdziwienie mistyków. Z czasem, 
w miarę rozwoju pojęć i słów, zdziwienie to obumiera i zostaje zastąpione przez znu-
dzenie. Później jeszcze, przy odrobinie szczęścia, zaczynamy się dziwić ponownie. 
Obyśmy na nowo potrafili obudzić w sobie postawę dziecka, nie stając się dzieckiem. 
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