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PRZEDMOWA 

 
Praci: naukowo-badawczq w  dziedzinie  historii  krytyki 

religii podejmujemy w przekonaniu o wielkiej donioslosci 

naukowej i spolecznej tego przedmiotu. Jego donioslosc nau 

kowa wynika  stqd,  ze  bez  gruntoumej  znajomosci  dziej6w, 

dr6g,  form,  sposob6w  i  prawidlowosci  wyzwalania  sii:  ludzi 

od religii nie mozna zrozumiec skomplikowanych dziej6w filo 

zofii,  ani  dziej6w  mysli  spolecznej,   ani   dziej6w   literatury, 

ani dziej6w poszczeg6lnych nauk i sztuk. 

Krytyka religii towarzyszy kazdej religii od samych jej 

narodzin jako forma protestu i oporu  rozumu  i  serca  prze 

ciwko  urojeniom,   wii:zom   i   barierom   b dqcym   istotq  religii. 

Naczelnq  funkcjq  spolecznq kazdej religii bylo umacnianie 

i uswi canie niesprawiedliwego porzqdku spolecznego, zabez 

pieczanie go przed krytykq i paralizowanie wszelkiej dzialal 

nosci zmierzajqcej do zburzenia lub przeobrazenia stosunk6w 

spolecznych. Totez kazdy ktokolwiek  chcial  na  tym swiecie 

cos zmienic na lepsze, napotykal zawsze na swojej drodze 

przeszkod , barier w postaci religii wprzi:gajqcej caly nie 

bieski i piekielny panteon w sluzbi:  ziemskich  ciemi zycieli. 

Stqd kazdy protest przeciwko niesprawiedliwosci spolecznej, 

kazdy protest przeciwko uciskowi, wyzyskowi i krzywdzie mas 

pracujqcych musial bye jednoczesnie protestem przeciwko re 

ligijnemu uswii:caniu tego stanu rzeczy. Kazda pr6ba zerwa 

nia ziemskich wi z6w stawiala ludzi przed problemem zerwa 

nia wi z6w religii . Ale krytyka religii nie zawsze przybierala 

formy wystqpien antyreligijnych. Rozpowszechnionq - a w nie 

kt6rych stuleciach nawet gl6wnq - formq protestu prze- 
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ciwko spolecznej funkcji religii panujq.cej byly pr6by re for  

mowania lub odmiennej interpretacji starej retigii (herezje 

sredniowieczne), albo  nawet  pr6by  tworzenia  nowych  religii.  

W kazdym razie przez  cale  tysiq.clecia  post powa  i  rewolu 

cyjna  mysl  spoleczna  nie  mogla  si  rozwijac  inaczej  jak  tylko 

w walce przeciwko religii panujq.cej. 

Wierzenia religi jn e , b dqce zdogmatyzowaniem, spetryfi 

kowaniem,  uwiecznieniem domysl6w wlasciwych jakiemu§ 

okreslonemu etapowi poznania, stanowily przeszkod hamujq.c 

dalszy rozw6j badan naukowych. Stqd kazdy uczony, kt6ry 

c,dkrywal falsz starych teorii i nowymi badaniami staral si 

pchnqc wiedz  naprz6d,  napotykal   na   swojej   drodze   mur 

w postaci  religii, uzurpujqcej  sobie  prawo do  kontrolowania 

i wytyczania granic mysli naukowo-badawczej. Totez  przez 

cale tysiqclecia nauka nie mogla si rozwijac inaczej jak tylko 

wbrew religii, poprzez burzenie teologicznych barier, obron 

nych mur6w i fortec religijnego obskurantyzmu. 

Aktywnosc teologiczna polegajqca na zakazywaniu, wiqza 

niu, kr powaniu rozwijala si daleko  bujniej, niz to  bylo  nie 

zb dne i bezposrednio przydatne dla umacniania porzqdku 

spolecznego. W rezultacie religia wtrqcala si do wszystkiego, 

narzucajqc uciqzliwe i dokuczliwe - a jednoczesnie zupelnie 

niepotrzebne, bezuzyteczne lub szkodliwe  - przepisy  i  za 

kazy, kt6re czynily z religii nieznosne, a przy tym kosztowne, 

jarzmo. 

W dziejach krytyki religii zauwazamy wielkq r6znorodnosc 

stanowisk, z kt6rych religie sq poddawane krytyce. Opr6cz 

konsekwentnych ateist6w spotykamy tu wielu deist6w i pan 

teist6w, heretyk6w i religiotw6rc6w , a juz chyba  najwi cej 

tych, kt6rzy na wlasnq. ri:k pr6bujq  szukac  prawdy  i  starajq. 

si rozpatrywac sprawy religii kolejno  z  r6znych  stanowisk, 

bez troski o to, ze kiedys historykowi krytyki religii sprawiq 

wiele klopotu, gdy zechce okreslic ich pozycj jakqs jednq 

formulq. Dotyczy to z regul y poet6w, pisarzy, muzyk6w, kt6- 

rych krytyczny stosunek do religii jest jednym z najbardziej 

pasjonujq.cych, a zarazem najbardziej trudnym przedmiotem 
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badan ze wzgli:du na swoje skompiikowanie, nieschematycz 

nosc i wieloaspektowosc. 

Wit:zami religii kr powana byla r6wniez tw6rczosc arty 

styczna. ,,Nie uczynisz  sobie  ryciny  ani  zadnego  obrazu tego, 

-co jest na  niebie  w  g6rze,  ani  tego,  co  jest  na  ziemi  nisko, 

ani z tych rzeczy, kt6re sq w  wodach  pod  ziemiq"  -  powiadal 

B6g  w  jednym  ze  znanych  ,,pism  swii:tych".   Totez   dzieje 

sztuk pii:knych sq w znacznej mierze dziejami wyzwalania 

-si t:  artystycznej  wyobrazni   od   religijnych   wii:z6w,  nakaz6w 

i zakaz6w: obserwujemy procesy stopniowego nasycania reli 

gijnych form swieckq, realistycznq,  rozsadzajqcq  te  formy 

tresciq i procesy stopniowego wyzwalania sit: od religijnej 

tematyki. 

Zasadnicz y  konflikt   pomii:dzy  artystami  a  panujqcq religiq 
polega na odmiennych hierarchiach wartosci. Dla wielu poe 

t6w,   muzyk6w,   malarzy    i    rzeibiarzy   najwyzszq wartosciq 

-zaw   sze    byla  i  jest  Sztuka; i  ona, a nie  B6g, zajmuje centralne 

miejsce w ich swiadomosci i systemie wartosci. 

 

Przez historii: krytyki religii rozumiemy - jak przez kazdq 

historii: - dwie r6zne rzeczy,  mianowicie  dz  i e  j e  krytyki 

religii, a wii:c pewien obiektywny  proces  oraz  n auk  i:,  kt6ra 

ten proces bada i opisuje, dqiqc do odkrycia ukrytych w nim 

prawidlowosci. 

0 rozr6znieniu tym nalezy pamii:tac przy roz patr yw aniu 

stosunku  historii  krytyki  reLigii  do   historii   powszechnej,   po 

niewaz  dzieje   krytyki  religii   stanowiq   c z i: § c  dziej6w ludz 

kosci i historia krytyki religii stanowi c z i: s c historii pow 

szechnej; ale stosunek tych czi:sci do calosci wyglqda w obu. 

przypadkach nieco inaczej. 

Dzieje krytyki religii sq czi:sciq ,,organicznq" dziej6w po 

wszechnych i obiektywnie nie sq z nich wyodri:bnione. lstnieje 

bowiem tylko j e d en wielki proces dziej6w wszech§wiata 

obejmujqcy cal o ks z ta  l t  jak najscislej powiqzanych ze sobq 

z jawisk . Podzial tego jednego procesu na ,,cz sci" i  ,,wqtki" 

jest mniej lub wii:cej sztuczny i subiektywny. Natomiast hi- 
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storia krytyki religii jest cz sciq ,,autonomicznq". historii po 

wszechnej, a  wii:c  moze  i   powinna bye  - w okreslornych gra 

nicach   i   celach  - wyodr bnionym przedmiotem studi6w. 

W ogromnej wii:kszosci  nauk  proces  badawczy  rozpoczyna  si 

od  analizy,  czyli  praktycznego   lub   myslowego  r oz  kl  ad  a- 

n i a rzeczywistosci na czi:sci, kt6re badamy z osobna. Analiza 

taka jest warunkiem syntezy, a wi c ponownego z l q c z e n i a 

tego, co zostalo przez nas rozlozone. Rozkladamy po to, :ieby 

lepiej zlqczyc; izolujemy po to, zeby lepiej uchwycic skom 

plikowane powiqzania. Tote:i chocia:i wiemy, ze  rzeczywistosc 

jest jedna,  nauk  moze  bye  bardzo  wiele,  poniewaz  kazda 

nauka zajmuje sii: tylko jakqs jednq czi:sciq, stronq lu.b  aspek 

tem rzeczywistosci, a ilosc tych czi:sci i aspekt6w jest prak  

tycznie nieograniczona. Podkreslal to kilkakrotnie Lenin, po 

wiadajqc, :ie kazdy krok rozwoju nauki odkrywa nowe strony 

rzeczywistosci1 
• 

Prz ypominanie tych spraw nie jest zb dne, poniewa:i hi 

storia  krytyki religii - jak ka:ida rodzqca si dopiero nauka - 

posiada wielu przeciwnik6w,  kt6rzy  kwestionujq  mozliwo§c 

jej uprawiania, wytaczajqc przeciw niej r6wniez i takie argu 

menty, kt6re obiektywnie godzq w dawno uznane nauki. 

Gl6wne argumenty przeciwko mozliwosci uprawiania hi 

storii krytyki religii sq dwa.  Pierwszy  z  nich  opiera  sii:  na 

nie odr6znianiu historii w znaczeniu dziej6w od historii w zna 

czeniu nauki. Podkresla si mianowicie - wcale nie kwestio 

nowany przez nas - fakt, ze dzieje krytyki religii  sq  orga 

nicznq cz §ciq dziej6w powszechnych i na tej podstawie kw e 

stionuje sii: mozliwosc naukowej historii krytyki religii, kt6ra  

w spos6b rzekomo nieuprawniony izoluje to, czego  izolowac 

nie  mozna.  Argument  ten  godzi  w   kazdq  nauki:,  a  nawet 

w tradycyjne oddzielanie nauk humanistycznych od nauk przy 

rodniczych, poniewaz r6wniez rozszczepianie rzeczywistosci na 

dwa odri:bne przedmioty tych nauk  jest  czym§  sztucznym. 

Przy pomni jm y mysl Marksa z ,,Ideologi i niemieckiej": 
 

1 W. I. Lenin : Materializm a empiriokrytycyzm, Dziela, tom 14, 

Warszawa 1949, s. 144. 
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,,Znamy tylko jednq jedynq nauki:, nauki: historii. Hi 

storii:2 rozpatrywanq z dw6ch stron mo z n a pod  z i el i c 

na  histori przyrody  i   histori  ludzi. 0  b u   s t r o n  n i e 

p o d o b n a o d s i e b i e o d d z i e l i c; p6ki ludzie istniejq, 

historia przyrody i historia ludzi warunkujq sii: wzajem. 

Historia 3 przyrody, tak zwane przyrodoznawstwo, n i e 

obchodzi nas  w tym miejscu;  natomiast  wypad 

nie nam zajqc sii: historiq Lu dzi" 4 

W cytowanym fragmencie (fakt, ze fragment  ten  nie  wszedl 

do ostatecznego tekstu ,,Ideologii  niemieckiej"  nie  umniejsza 

jego  znaczenia   i   slusznosci)   Marks   powiada,   ze   n i e p  o 

dz i e l n y j e s t o b i e kt y w n y p r o c e s, natomiast przy 

odzwierciedlaniu  tego  procesu  ,,m o z n a"  go  dzielic  a  nast p 

nie  -     przez   pewien   czas  -     a b s t r a h o w a c  o d   t  y c h 

st  r on,    kt  6 re    n as   w   d any   m   mom    enc    i e   ,,n i e   o b 

eh o dz q". 

W ten spos6b, chociaz istnieje tylko jedna rzeczywistosc, 

jeden niepodzielny proces dziej6w, powstaly przeciez takie 

szczeg6lowe nauki jak historia Polski, historia ruchu robot 

niczego, historia kult ury materialnej, historia literatury, hi 

storia sztuki, historia muzyki, historia filozofii i wiele innych 

historii, z kt6rych kazda jest tylko c z i: sci q jednej jedynej 

historii powszechnej, op art q na w y i z o low an i u (z nie 

podzielnego procesu dziej6w) tylko jakiegos jednego lub kilku 

u;qtk6w oraz n a a b s t r a h o w a n i u od wszystkich pozo 

stalych. I doprawdy trudno byloby zrozumiec, dlac zego w o l n o 

w yizolow ac z dziej6w powszechnych dzieje muzyki czy dzieje 

matematyki,  a n i e  w ol no  z  nich  wyizolowac  historii  kr y 

t yki religii -  gdyby  nie  przypuszczenie,  ze  opory  prze 

ciwko uznaniu prawa historii krytyki religii do istn ienia 

rozwoju majq tlo nie tyle naukowe co ideologiczne. Wy- 
 

Histor ia w znaczeniu dziej6w. 

" Historia w znaczeniu nauki. 
4 K. Marks i F. Engels: Wybrane pisma f itozoficzn e 1844- 1846, 

Warszawa 1949, s. 41. Wszys tkie podkresle ni::.- - tu i w calej ksiq:i:ce - 

.pochodzq od autora wyboru. 

Wyptsy z h tstorii krytykt religit 
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daje si mianowicie, :ie to bynajmniej nie jakies uchybieni,;z 

metodologiczne przy  budowaniu  tej  nauki  rodzq   sprze 

ciwy, ale   wyrainie   ideologiczna,   swiatopoglqdowa   tresc 

tej   nauki,   t6ra  -    nawet    jesliby   jq   uprawiac   nie   tylka 

w spos6b absolutnie beznami tny, niezaangazowany i obiek 

tywistyczny, ale  nawet  z  pozycji   obrony   religii   -   za 

wiera obiektywnie pot :iny ladunek materialu burzqcego reli  

gi . (Mozna by nawet zaryzykowac twierdzenie, ze prawie 

wszystkie dziela teolog6w, kt6re mialy na celu zwalczanie 

ateizmu, obiektywnie przyczy-nily si do propagowania go, 

zapoznajqc czytelnik6w z argumentami, zaczerpni t ym i z rzad 

kich i trudnych do zdobycia - bo konfiskowanych i niszczo 

nych - dziel ateist6w). 

Przejdimy teraz do rozpatrzenia drugiego zarzutu. Prze 

ciwnicy uprawiania historii krytyki religii powiadajq, :ie  nie 

ma analogii pomii::dzy historiq krytyki religii a historiq mate 

matyki czy filozofii. Tam bowiem mamy do czynienia z obiek 

tywnym procesem r oz  w o j u  (kazdy  matematyk  opiera  sit? 

na pracach poprzednich matematyk6w  i  kontynuuje  to,  co 

oni  rozpoczt?li),  a  ,,hist oria"   krytyki  religii  nie jest -  jak 

twierdzq - w og6le historiq, tylko co najwyzej mechanicznym 

zestawieniem niepowiqzanych ze sobq wypowiedzi r6znych 

myslicieli   na  temat religii   - wypowiedzi, kt6re nie ukla 

dajq sii:: rzekomo w zaden lo g i c z n y c i q g. Co -wil?cej, ze 

stawienie takich wypowiedzi nie ma jakob y zadnej wartosci 

naukowej,  poniewaz wypowiedzi   tych  nie  mo:ina   izolowac 

z   kontekstu   doktryn   owych  myslicieli.  Znaczenie ich jest 

bowiem okreslone przez 6w koniekst, a wi c wypowiedzi wy 

izolowanych nie mozna prawidlowo zrozumiec w ich  znacze 

niu auten t yczn ym . 

Z tym, :ie znaczenie wypowiedzi mysliciela okreslane  jest 

przez kontekst, trzeba sii:: oczywiscie zgodzic - to jest ele 

mentarna mysl metody dialek t yczne j. Ale nie  nalezy  zapo 

minac o tym, :ie wlasnie ta metoda ostrzega przed absoluty 

zowaniem jakiegokolwiek jednego elementu, powiqzania czy 

kontekstu, i zawsze nastawiona jest na badanie wielostronne. 
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Totez izolowanie jakiegos jednego elementu z okreslonego 

kontekstu jest nieodzownym etapem badania, poniewaz kazdy 

interesujqcy nas przedmiot nalezy zawsze nie do jakiegos 

iednego, ale do wielu r6znych kontekst6w. 

Zapamir:tajmy  to   sobie  dobrze,   ze   is  t n i e j q   r o z n  e  

k on t e k s t y , przy czym dla twierdzen - kt6re interesujq 

historyka  krytyki  religii  -  lcontekst  ,,ksiqzkowy"  nie  jest 

wcale  kontekstem  najwazniejszym.  Za  dzielem  stoi  zywy 

tw6rca, totez kazda wypowiedz ma nie tylko kontekst ,,filo 

logiczny", ale r6wniez okreslony - i znacznie bardzie j skom 

plikowany - kontekst  ,,psychologiczn  y".  Poza  tym  kazdy 

tw6rca nalezy do r6znych grup spolecznych, to znaczy jest 

mr:zczyznq lub kobiet q, mlodz ien cem , czlowiek ie m do jr z alym 

lub starcem , nalezy do  jakiejs  grupy  narodowej  i  zawodow e j, 

a  przede  w sz yst kim  zwiqzany  jest  z  jakqs  okreslonq  k I a s q 

s p o le c z n q. W ten spos6b ·,vir:ksz o sc jego w ypowi edzi ma 

charakter nie jednostkowy, lecz spoleczn y i autentyczny s e n s 

twierdzen   jest   okreslany   pr z e d e   w  s z  y s t k  i m 

p r z e z i c h k on t e k s t s pol e c z n y. Tego kontekstu 

spolecznego   nie   mozna   ujmowac   w   spos6b   abstrakcyjny, 

ale powinno sir: badac go w spos6b kon kre tno-histor yczn y. 

Mysli tego rodza ju nie rodzq si, , wbrew pozorom , za biurkiem 

ani na  samotnych   przechadzkach,  ale  -   nawet  w6wczas,  gdy 

m ysliciel  nie   zdaje  sobie  z  tego  sprawy  -     zr6dlem  ich  jest 

z y  c  i  e     s p  o l  e c  z n  e    rozumiane    jako   nastr:pstwo   nowych 
sytuacji historycznych; a wii:c warunkiem prawidlowego zro 

zumienia tych  mysli  jest  w lqczeni e  ich  we  wlasciwy  k on - 

t e ks t history czny, poniewaz dopiero on okresla ich 

rzeczywiste znaczenie (znaczenie ,,odpowiedzi" na okreslone 

sytuacje). 

Wynika z tego wniosek, ze konkretna wypowiedz b dqca 

przedmiotem naszego badania jest ,,cz sciq", i musi bye zawsze 

traktowana  jako ,,cz sc", ale nie  jakiejs  jednej  ,,calosci", lecz 
jako   ,,cz sc",   wielu   r6znych   ,,calosci"    i   s ens      j e  j   o  k  re - 

s l a  n  y   j e s t   nie    przez   jakis  jeden,  ale  p r z e z  w i e l e  r 6 z 

n y ch,   a   jednoczesnie   §ci§le   powiqzanych   ze   sobq  k on  t e  k 

s t 6 w. 
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Ot6z jednym z takich kontekst6w warunkujqcych prawi 

dlowe zrozumienie konkretnej wypowiedzi krytycznej na  te 

mat religii sq dzieje krytyki religii i  zadaniem  naszej  nauki 

jest, mi dzy innymi, wlasnie wlqczenie ich w ten kontek st. 

Umiejscowienie badanej wypowiedzi w okreslonym punkcie 

tych dziej6w rzuca na niq nowe §wiatlo i  ukazuje  nowe  ro  

dza je powiqzan, kt6re w przeciwienstwie do wymienionych 

wyzej powiqzan ,,poziomych" (horyzontalnych) majq  charak 

ter powiqzan ,,pionowych" (w e•rt ykaln ych ). 

Analogiczne  powiqzania  ,,pionowe"  sq ad  dawna  juz przea 

,niotem zainteresowania historyk6w literatury i historyk6w 

Jiiozofii.  Co  wi cej,  mozna  m6wic   nawet   o   przero§cie badan 

,, fi!iac y jnych " w naukach humanistycznych. Jednak ze, nie apro 

bujq.c wcale hipertrofii badan ,,wplywologicznych", trzeba jP 

przeciez  -  w  okreslonych  granicach  -  uznae   za   niezb dny 

element wszechstronnego badrmia dzie j6w mysli lu.d zk ie j. Inna 

rzecz,  ze  od  samego  poczqtku  badania  te   muszq  bye  ustawione 

w  spos6b  wlasciwy:  badanie  nie  maze  konczyc  si  na  ustale-  

1tiu, co  dany  mysiiciel  w  z i q l  od   poprzednich   mysl.icieli,  ale 

ad   takiego   ustalenia    powinno    przechodzie   si    do    zbadania, 

d l a c z e g o  w  y b r a l  w l a § n i e  t o  i  c o  z  t  y m  u c z y n i l, 

z  czym  powiqzal,  w  jakim  kieru.nku  rozwinql,  wzbogacil   i   po 

gl bil. 

Na zarzut, ze nie doceniamy okreslonego typu powiqzan 

(mianowicie: pomi dzy wypowiedziq a calo§ciq doktryny) od 

powiadamy, ze 6w okre§lony typ powiqzan - kt6rego bynaj 

mniej  nie lekcewazymy  -    nie  powinien  przeslaniae istnienia 

·wielu innych powiqzan, kt6re r6wniez powinny bye zbadane. 

Na  zarzut,  ze  trzeba  uwzgl dniae  kontekst,  odpowiadamy, ze 

tr z e b a u w z g l d n i a c cal o s c k on t .e k s t 6 w i ba 

dae r6zne powiqzania, a nie tylko jakis jeden ich rodzaj. 

Szczeg6lnie interesujqcym zadaniem badawczym stojqcym 

przed historykami krytyki religii wydaje si zbadanie: 

-  powiqzan  zachodzqcych  pomi dzy  stosunkiem  mysliciela 

do religii a jego  s t o s u n k i e m  d o  p r o b l e m u  r e w o l u 

c y j n e g o  p r z e o b r a z a n i c  r z e c z y w i s t o § c i  s p a  

le c z n e j (dotyczy to zwlaszcza Marksa, Engelsa, Lenina, 
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a takze · takich myslicieli, jak: · Meslier., : Marat, .. Lequinio, 

Naigeon, Cloots, Marechal, Fabre d'Eglantine, Salaville, Vol 

ney, Dezamy, Pillot, Blanqui, Bielinski, Hercen, Bakunin, 

Kropotkin, To!stoj, Czernyszewski, Plechanow,- Cornu, Hain  

chelin, Cornforth, Marchlewski, Spasowski, Rudniafiski czy 

Hempel - wymieniajqc tylko  tych,  kt6rzy  sq  reprezento,;. 

wani w W y pi sac h). 

- powiqzan zachodzqcych pomii:dzy ateizmem: a okreslo 

nym   kierunkiem   filozofii,   na   przyklad    pomii:dzy   ateizmem 

a mat er i al i z m em (u  takich  myslicieli,  jak:  Demokryt, 

Epikur, Lukrecjusz, Bruno, Spinoza,  Hobbes,  Meslier,  La 

Mettrie, Diderot, Holbach, Cloots, Feuerbach, klasycy mark 

sizmu, rewolucyjni demokraci, Haeckel, Ingersoll 'itd.), a takze 

powiqzan  pomif:dzy  krytykq   religii   a   i d e a l i z m e m   s u - 

bi e kt y w n y m (u Hume'a, Kanta czy Pearsona)  alba  po 

mii:dzy ateizmem a e g z y st enc j al i z me m (Sartre), 

- powiqzan zachodzqcych pomii:dzy krytykq religii a po 

szczeg6lny.m i naukami, jak na przyklad med y c y n a  (zw  fo 

szcza Pomponacjusz, Thomas Browne, La Mettrie czy Boy- 

2:eleitski) as tr on om i a (Kopernik, Bruno), b i o logia 

(Haeckel, Hu x le y, Minkiewicz), psycho logia (Hofjding, 

Dawid,   Witwicki),   so  c  j o logia   (Krzywicki,    Czarnowski), 

f i z y k a (Pearson, Dobrowolski). 

- powiqzan zachodzqcych pomii:dzy krytykq religii a tw6r 

czosciq  artystycznq   w   dziedzinie   muzyki  (Wagner),   poezji 

i literatury (Lukrecjusz, Lukian, Rabelais, Potocki, Mickie 

u:icz, Heine, Goszczynski, Tolstoj, Leconte de Lisle, Oscar 

Wilde, Anatole France, Sartre, Przybyszewski, Witkacy, Ze 

romski i inni). 

Chodzi nam przy tym o uchwycenie powiqzait dwukierun 

kowych, a wii:c na przykladzie problematyki wychowania czy 

etyki interesuje nas zar6wno wplyw krytycznego stosunku do 

religii na koncepcje pedagogic zn e i etyczne jak i odwrotnie - 

tc krytyka religii, kt6ra wyrasta z rozwazan nad wychowa 

niem i moralnosciq. 
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Podobnie jak i w poprzednich naszych pracach interesuje 

nas nie tylko krytyczny, negatywny i  burzycielski  aspekt 

krytyki religii, ale i  to,  co  nazywamy  ,,p oz  y t y w n q  t re 

sci  q  ate i z mu". Zalezy nam  wi c szczeg6lnie  na tym, zeby   z 

dziej6w krytyki religii wydobyt i przypomniec powiqzania pomi 

dzy krytycznym· stosunkiem  do  religii  a  r a c j on  a l i - s t y c 

z n q i h u m a n i s t y c z n q a k s j o l o g i q. U kazdego 

mysliciela ateisty interesuje nas szczeg6lnie to, z jakich po 

zycji   aksjologicznych   poddawal   religi   krytyce,   jakie war 

to § c i   uwazal   za   najwyzsze,   j a k i m   id  ea  lo  m   s l u z y l 

s w o i m i d z i e l a m i i s w o i m z y c i e m. 

* * * 
Wypisy te kierowane sq do okres1onego kr gu odbiorc6w, 

mianowicie do os6b, kt6re powaznie interesujq si historiq kry 

tyki religii i pragnq jq systematycznie studiowac. Ksiqzka ta 

pomy§lana wi c jest jako material pomocniczy, ,,szkolny", 

,,wprowadza jqc y" , przede wszystkim dla nauczycieli i  dziala 

czy spolecznych, b dqcych uczestnikami coraz  liczniejszych 

kurs6w religioznawczych. 

0 zwiqzku historii krytyki religii z religioznawstwem pi 

salismy juz kilkakrotnie. Jestesmy przekonani, ze historii roz 

woju religii nie powinno studiowac si w oderwaniu od r6wno 

leglego  procesu  wyzwalania  si   umysl6w  od  religii - inaczej 

,,reli gioznaw st wo" dawaloby jednostronny, spaczony obraz 

dziej6w kultury. Na stanowisku takim stoi od dawna nauka 

radziecka, co znalazlo wyraz w tytulach dw6ch najpowazniej 

szych radzieckich czasopism religioznawczych (Woprosy Istorii 

Rieligii i Atieizma, Jezegodnik Muzieja lstorii Rieligii i Atieiz 

ma). Zamiast terminu ,,ateizm" uzywamy jednak terminu szer 

szego ,,historia krytyki religii", poniewaz w dziejach mysli 

ludzkiej mamy do czynienia nie tylko z ,,religiq" i ,,ateizmem", 

ale r6wniez ze skomplikowanymi procesami ,,dochodzenia do 

a.teizmu", kt6re r6wniez powinny bye przedmiotem badan. 

Interesuje nas nie tylko krytyka religii z pozycji  konsekwent 

nie ateistycznych, ale r6wniez krytyka z pozycji mniej doj 

rzalych, wewn trznie  poplqtanych  i  sprzecznych  -    kt6rej do- 
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nioslosc spoleczna i historyczna (jako pewnego koniecznego 

etapu) jest niewqtpliwa. 

Uwazajqc W y pi s y za lektu.r<: w st <:pnq, od  kt6rej  nalezy 

r oz po  c z y n a c  studiowanie  tej  dziedziny,  wybralismy  dla 
ich  opracowania  form<:, kt6ra  wydala  nam  sit: najwlasciwsza: 

kr6tkie fragmenty z podkresleniami pochodzqcymi od nas i ma 

jqcymi skoncentrowac uwag<: czytelnika na okreslonych  slo 

wach  i  zdaniach;  tytuly   fr a gment6w  - r6wniez pochodzqce 

od  nas  - majqce wskazywac gl6wny problem lub tez<:  da 

nego fragmentu; ograniczenie si<: do  tekst6w latwiejszych, zeby 

nie odrywac uwagi czytelnika nadmiernq ilosciq  przypis6w; 

kr6tkie wst@y  zawierajqce niemal wylqcznie najbardziej  zwi<:   

z lq charakterystyk<: stanowiska danego mysliciela i jego mysli 

przewodniej  - bez szczeg6l6w bio - i bibliograficznych, poza 

tymi wskaz6wkami bibliograficznymi, kt6re uwazamy za nie 

zb<:dne na pierwszym etapie stu.di6w. R6wnolegle z tymi wy 

pisami   nalezy   czytac   ,,Wyklady   z   historii    krytyki    religii" 

(w pracy  zbiorowej:  ,,Ateizm a religia", 2 wyd. Warszawa 1960), 

a po ukonczeniu lektury nalezy si<:gnqc do tekst6w  trudniej 

szych,  publikowanych   w   naszej   serii  ,,Filozofowie   o reLigii". 

* * * 

Wypisy   nasze   skladajq   si<:   z    szesciu.   czi:sci .   W    pierwszej 

cz<:sci zebrane zostaly  fragmenty  jedenastu  myslicieli  s t a r o 

z y t n y ch; reprezentowani sq mi<:dzy innymi czterej naj 

wybitniejsi przedstawiciele starozytnego materializmu:  Hera  

klit, Dem ok ry t , Epikur i Lukrecjusz, eklektyk  Cycero  i  scep 

tyk Sekstus; nie mozna bylo pominqc slawnego tekstu Kseno 

fanesa  ani   aforyzmu   Kurcjusza;   jest   pr6bka   drwin Lukiana 

i dwie pr6bki starozytnej krytyki chrzescijanstwa (cesarz Ha  

drian i Celsus). 

W drugiej cz<:sci zebrane sq, fragmenty siedemnastu mysli 

cieli re n es ans ow  y ch.  Wloskie  Odrodzenie reprezentujq, m. 

in. Boccaccio,Valla, Pomponacjusz, Machiavelli, Bruno, Campa 

nella i Vanini, Polsk<: reprezentujq Grzegorz z Sanoka, Koper 

nik i Modrzewski, Francj<: - Rabelais  i  Montaigne,  Nider  

landy - Erazm , Niemcy - Hutten i Agryppa, Angli<: - 
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Francis Bacon; lqczni kiem mii:dzy wloskim a polskim Odro 

dzeniem jest Kallimach. 

W trzeciej czi:sci zebrane zostaly  fragmenty  trzydziest'J, 

czterech  myslicieli  XVII  i  XVIII   wieku;   najpierw   Acosta, 

Hobbes,  Browne,  Spinoza  i   Lyszczynski,   potem  O § w   i  e  c  e  -  

n i e angielskie (Locke, Toland, Mandeville, Hume), francu sk i e 

(Meslier,  Voltaire,  La  Mettrie,  Helwecjusz,   Morelly,   d'Alem 

bert, Diderot, Holbach, Condorcet, Volney), polskie (Potock i, 

Kollqtaj, Staszic) i  niemieckie  (Kant  ,  Lichtenberg  i  Goethe). 

Sporo miejsca zajmujq malo  znane  czytelnikowi  polskiemu 

fragmenty dziewi ciu myslicieli okresu  Wielkiej  Rewolucji 

Francuskiej ( Boisseul, Brissot, Marat, Lequinio, Naigeon, Cloots, 

Marechal, Fabre d'Eglantine i Salaville). 

W czwartej cz sci zebrane zostaly fragmenty s o c j a l i - 

.s t 6 w u t op i j n y c h  (m.  in.  Saint-Simon,  Owen,  Conside rant,  

Dezamy,  Pillot,  Blanqui),   polskich   i   rosyjskich  re  w o - l u c y 

j n y ch demo krat 6w (Kri:powiecki, Mickiewicz, Goszczynski, 

Dembowski, Bielinski, Hercen, Czernyszewski), r.iemieckich 

przedmarksowskich krytyk6w religii z XI X wieku (Heine,  Strauss,  

Feuerbach),   kl   as  y k 6 w   marks i zmu (Mar k s, Engels, 

Lenin), an  arch is t 6 w  (Proudhon,  Baku nin, Tolstoj, 

Kropotkin) i niekt6rych marksist6w (Plechano w , Ccrnu , Hainchel 

in, Corn fort h ). 

W piqtej cz §ci zebrane zostaly fragmenty reprezentujqce XIX-

wiecznq  i   wsp6lczesnq   burzuazyjnq   krytyk   religii.   Sq tu 

mysliciele bardzo r6zni:  od  skrajnej  prawicy  (Schopen hauer, 

Nietzsche) do lewicy bliskiej  marksizmowi  (France, Tandi). Sq 

materiali§ci (Haeckel , In gersoll, Huxley), ideaiista subiektywny 

(Pearson), egzystencjalista (Sart re ). Opr6cz filo: zof6w (jak np. 

Hi:iffding i Russell) jest  teolog  (Kalthoff),  mu zyk (Wagner), 

poeta (Leconte de Lisle), pisarze (Wilde, France). Obok Haeckla 

umieszczony zostal jego przyjaciel, naucz yciel krakowskiego gim 

naz jum , 4dalbert Svoboda. 

W sz6stej cz §ci zebrane zostaly fragmenty dwudziestu 

trzech m yslicieli pols k i ch konca XIX i pierwszej  polowy 

XX wieku od Swii:tochowskiego do Witwickiego i Dobro- 
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wolskiego. Sq tu reprezentowani dzialacze ruchu wolnomy 

slicielskiego (m. in. Niemojewski, Minkiewicz, Ulaszyn, Mie 

rzynski,  Hulka -Lask ow sk i, Jaskiewicz),  dzialacze spoleczni 

(m. in. Marchlewski, Nocznicki, Spasowski, Rudnianski, Hem  

pei), pisarze (Przybyszewski, Witkacy, Zeromski, Rzymowski), 

psychologowie (Dawid, Witwicki), socjologowie (Krzywicki, 

Czarnowski) i szczeg6lnie zasluzony w walce o laicyzacj zycia 

spolecznego Polski mi dzywojennej Tadeusz  Boy - Zelenski. 

Nie   uwzgl dnilismy  - w  tej   cz sci  - myslicieli zyjqcych. 

Zdajemy sobie spraw z licznych brak6w tego w yboru. 

Decydujemy si  jednak  na  opublikowanie  go,  poniewaz  na 

rynku  ksi garskim  nie  ma  ani   jednej   analogicznej   antologii, 

a potrzeba spoleczna takiego zbioru tekst6w jest niewqtpliwa. 

 

A. N. 



 



C Z E S C P I E R W S Z A 

 

 

 

 
Krytycznq postawi: starozytnych wobec religii przedstawi 

lismy w pracy ,,Starozytni o religii" (Krak6w-Warszawa 1959). 

W tym wyborze zwracamy uwag tylko na kilka wybranych 

problem6w. Pierwszy problem to powiqzania pomii:dzy kry 

tykq religii a filozofiq materialistycznq. Znajdujemy tu czte 

rech najwybitniejszych przedstawicieli starozytnego materia 

lizmu: Heraklita z Efezu, Demokryta, Epikura  i  Lukrecju sza. 

Trzej pierwsi byli Grekami, kt6rych dojrzala tw6rczosc 

przypada na poczqtek trzech kolejnych stuleci: V, IV i III przed 

naszq erq. Z przytoczonych fragment6w widac wyraznie ,,li 

nie",  kt6re prowadzq  od   nich  do Lukrecjusza,  Rzymianina z 

I wieku przed naszq erq. Podejmuje on i rozwija ich naj 

wazniejsze wqtki : heraklitejskq mysl o wiecznosci swiata, kt6ry 

nieustannie ,,plynie" i w prawidlowy spos6b,  poprzez walki: 

przeciwienstw, przeobraza sii:; atomizm Demokryta i jego 

materialistyczny domysl o naturalnych zr6dlach religii, kt6ra 

rodzi sii: w spos6b zywiolowy z li:ku i poczucia bezradnosci 

wobec sil przyrody; eudajmonistycznq a zarazem heroicznq 

etyki: Epikura wedlug kt6rego nie istnieje zadna ,,opatrznosc", 

ale ludzie sami sq tw6rcami wlasnego losu i wlasnym w ysil 

kiem powinni budowac szczi:scie nie liczqc na pomoc bog6w. 

Drugi problem to starozytne domysly o spolecznej funkcji 

religii zawarte w przytoczonych fragmentach Kurcjusza i Lu 

krecjusza. 

Poza krytykq reiigii z pozycji materializmu duze znaczenie 

historyczne miala krytyka antropomorfizmu przeprowadzona 

przez Ksenofanesa z pozycji ,,wyrafinowanej" religii pantei 

stycznej, poniewaz zawierala ona wyraznie sformulowanq mysL, 
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ze nie ludzie sq tworem bog6w, ale bogowie sq tworem ludzi. 

Doniosle znaczenie historyczne miala r6wniez krytyka religii 

przeprowadzana ze stanowiska  sceptycyzmu  (pirronczyk  Seks 

tus Empirikus). 

Bardziej skomplikowana byla postawa eklektyka Cycerona. 

Jego eklektyzm filozoficzny byl scisle zwiqzany z procesem 

uwsteczniania si jego postawy spoleczno - polit yczne j. Jako 

czlowiek   o§wiecony    Cyceron    sympatyzowal    z    epikurejskq 

i sceptycznq krytykq religii, jako przedstawiciel warstwy po 

siadajqcej byl  zainteresowany  w  utrzymaniu  religii  dla  mas 

jako podpory porzqdku spolecznego. W rezultacie tej sprzecz  

nosci  powstaje -   historycznie  doniosle  -    odr6znienie  ,,religii" 

i  ,,zabobonu", dostatecznie  nieostre,  aby  pod  pretekstem  walki 

z  ,,zabobonem"  wyzwalac  wlasne  srodowisko   z  wi z6w  religii 

a jednoczesnie  pod  pretekstem  obrony  ,,religii"  pozostawic 

masy w niewoli zabobon6w. Dla Lukrecjusza ,,religia" i ,,za 

bobon"  to  synonimy,  natomiast  odr6znianie  tych  dw6ch   poj c 

b dzie szczeg6lnie dogodne dla wielu myslicieli  burzuazyjnych 

XVII i XVIII wieku, b dqcych (we wlasnym gronie) wolno 

myslicielami, a  nawet  ateistami,  a  jednoczesnie  uwazajqcych, 

ze religia jest potrzebna (dla mas ludowych). Mimo tego 

eklektyzmu  i  subiektywnej  intencji  obrony  religii,   obiekt yw 

nie dzielo Cycerona ,,0 naturze bog6w" funkcjonowalo jako 

trybuna argumentacji ateistycznej  przekazujqc  nast  pnym 

epokom wiadomosci o ateistycznych poglqdach Epikura, Pro 

dikosa, Euhemera, Stratona i akademik6w. 

Przy   fragmentach   Lukiana,  kt6ry   smiechem dobi jal taro 

zytn ych bog6w, naleiy zwr6cic szczeg6lnq  uwag  na  pozy 

tywnq tresc jego poglqd6w. To  nie  byl  nihHista,  ctia  kt6rego 

nie istnialy zadne ,,swi'?tosci" i kt6ry drwil sobie  ze  wszyst 

kiego tylko po to., zeby drw c. Jego ateistyczr,i,a pasja prze ja 

wiajqca  si w   dzialalnosci   destrukcyjnej rodzila  si z gl bo 

kiego umilowania okreslonych wartosci (w szczeg6lnosci ,,Praw 

dy") i byla scisle .zwiqzana z konstruktywnym, swieckim sy 

stemem etycznym (zawierajqcym takie nakazy jak smiale mo 

wienie prawdy, zwalczanie falszu, klamstwa, obludy i• reli- 
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gijnego zabobonu) i z okreslonym idea!em osobowosci. Jak dla 

Lukrecjusza Epikur, a dla Cycerona (jak to wykazal prof. 

Trencsenyi-Waldap fel ) - Sulpicjusz Gallus, tak dla Lukiana 

wzorami  osobowymi byli  Demokryt  i  Demonaks,  nieustrasze 

ni, wolnomyslni filozofowie, bezinteresownie sluzqcy Prawdzie . 

W takim kontekscie warto przemyslec ci zki zarzut posta 

wiony przez cesarza Hadriana chrzescijanom i wyznawcom 

innych religii. Jezeli za ,,religi " uwazac to, co rzeczywiscie 

znajduje si w samym centrum swiadomosci czlowieka  i  kie 

ruje jego post powaniem, to olbrzymia wi kszosc ludzi po 

zornie tylko jest wyznawcami Jehowy, Allaha, Chrystusa czy 

Serapisa, a w  rzeczywistosci  posiada  zupelnie  innq  ,,religi " 

i tylko jednego jedynego ,,Boga" bierze na  serio;  ,,Bogiem" 

tym jest Pieniqdz. Zarzut ten powt6rzy w XIII wieku - pod 

adresem Kurii rzymskiej - Gaultier de Chatillon,  piszqc,  ze 

dla niej ,,Nummus est pro numine". W XVII  wieku  szermuje 

tym oskarzeniem Campanella, a w  XIX  wieku  znajdziemy  je 

w przytoczonych tu tekstach Heinego i Mick iew ic za. 

Wypisy z myslicieli starozytnych zamykamy krytykq chrze 

scijanstwa zawartq w pismach Celsusa. 

 

 

 

 
HERAKLIT Z EFEZU (ok. 540-480) 

 
Wielki filozof grecki, czolowy przedstawiciel starozytnej, materia 

listycznej dialektyki. Rozwijana przez niego teoria  jednosci i walki 

wewn(!trznych przeciwienstw dawala mozliwosc konsekwentnie mate 

riali stycznego wyjasniania przyrody z niej samej bez poszuk iw ania ze 

wn(!trznego zr6dla ruchu poza przyrodq. Glosil wieczno§c materialnego 

wszechswiata i wieczno§c ruchu materH (,,wszystko plynie"). Poddawal 

ostrej  krytyce  mity  i  obrz£:dy  religijne.  Zwalczal  postaw(!  opartq na 

slepej wierze i niewolniczym  trzymaniu  Si£:  autorytet6w.  Na  margine  

sie zdania Heraklita, ze ,,swiata  naszego  nie  stworzyl  :zaden  z bug6w" 

Lenin napisal: ,,Bardzo to dobry  wyklad  zasad  materializmu  dialektycz 

nego" (,,Zeszyty f il ozo.fi c zne" , Warszawa 1956, s. 301). 



 
 

 
 

HERAKLIT 
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Swiata nie stworzyl zaden z bog6w 
 

Swiata tego, b dqcego jednosciq wszystkiego, nie stworzyl 

zaden z bog6w ani z ludzi zaden, ale zawsze byl, jest i b dzie 

ogniem  wiecznie  zywym,  kt6ry -  zgodnie z rzqdz<icymi nim 

prawami rozplomienia  si i - zgodnie z rzqdzqcymi nim 

prawami gasnie. 

 
Przeciwko obrz dom religijnym 

,,Oczyszczajq si " ma:iqc si  krwiq,  jak  gdyby  ktos  wszedl 

szy  w  bloto  myl  si  blotem.  Wariatami  wydajq  si   ci,  kt6rz;  

to czyniq, tym, co na nich patrzq. I do posqg6w  boskich  za 

noszq modly, tak jak gdyby ktos  rozmawial  z  domami,  nie 

majqc poj cia o bogach i herosach, jacy Sq. 

* * 

(Komu  grozi  ogniem Heraklit?) - Nocnym hulakom, ma 

gom, bachantom, menadom, wtajemniczanym, poniewaz jest 

rzeczq bezecnq uczestniczenie w misteriach. 

 

 

 

 
KSENOFANES Z KOLOFONU (ok. 576-480) 

 
Filozof grecki, zalozyciel szkoly El eat6w , krytyk religi jnego antro 

pomorfizmu. Przytoczony fragment swiadczy, ze juz w V  wieku  przed 

11aszq erq zaczyna la switac swiadomosc, ze to nie  bogowie  stworzyli 

l.udzi, ale ludzie stworzyli sobie bog6w na. sw6j obraz i p:idobieitstwo. 

Antropomorficznym wyobrazeniom o bogach K senofane.s przeciwstawil 

wlasne, panteistyczne poji:cie b6stwa;  r eli gi jnemu  mitowi  o  zlotym wieku 

przeciwstawil racjonalistycznq teorii: stopniowego rozwoju spo leczenstu;a. 

 

Przeciwko antropomorfizmowi 

Wszystko bogom przypisali Homer  i  Hezjod,  co  u  ludzi  

jest obelg<i i haiibq . KPadziez, cudzol6stwo, wzajemne oszuki 

wanie si(;. 
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Smiertelni przypuszczajq, ze bogowie rodzq  si tak,  jak 

oni, ze noszq ludzkie ubranie i majq ludzki glos i postac. 

• • • 
Gdyby byki, konie i lwy posiadaly r ce i mogly nimi  ma 

lowac i posqgi tworzyc jak ludzie, to konie  malowalyby  po 

stacie bog6w podobne do koni i takiez ciala im dawaly, a byki 

podobne do byk6w, takie dajqc  im  ksztalty,  jakie  dany  ga 

tunek wlasnie posiada. Etiopowie twierdzq, ze bogowie ich sq 

czarni i plaskonosi, a Trakowie, ze sq niebieskoocy i rudowlosi. 

 

 

 
 

DEMOKRYT Z ABDERY (ok. 460-370) 

 
Wielki filozof grecki, czolowy przedstawiciel atomistycznego ma 

terializmu.  Osnowq  wszelkiego  bytu   byla   dla   niego  materia   zlozona 

z malenkich, niepodzielnych czqsteczek  (,,atom6w " ).  Mii:dzy  atomami nie 

ma zadnych r6znic pr6cz ksztaltu, polozenia i porzqdku.  Atomy znajdujq 

sii: w nieustannym ruchu. W nieskonczonym wszechswiecie i.stnieje 

nieskonczenie wiele swiat6w . Wszystko dzieje sii: bez zo.dnego udz i alu 

bog6w, zgodnie z koniecznymi, obiektywnymi prawami ruchu atom6w. 

Zr6dlem religii jest strach. 

 

Strach jako zr6dlo religii 
 

Ludzie pierwotni, obserwujqc takie zjawiska niebieskie jak 

grzmoty, blyskawice, pioruny, zblizenia  gwiazd,  zacmienia 

slonca i ksi zyca, wpadali w przera.zenie i Sqdzili,  ze  pr zy 

czynq tych zjawisk Sq bogowie . 

 

 

 

EPIKUR (ok. 341-270) 

 
Najwybitniejszy przedstawiciel starozytnego greckiego materializmu. 

.Rozwi jajqc w tw6rczy spos6b  materialistyczny atomizm Demokryta, 

Epikur  wprowadzil  spontaniczne   odchylenia  w   ruchu  atom6w dajqc 



 
 

EPIKUR 

 

 

 

 

 

Wypisy z hlstorii krytyki retigil 
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w ten spos6b teoTetyczne uzasodr>ienie ludzk i ej wolnosci i _mo :i:nosci 

')Tze,obrazania  swiata  przez  lu dzi.  R6:i:nica  pomif:dzy   fi!ozofiq   Epikura 

a fitozofiq Demokryta stala  sii:  przedmiotem  dysert ac ji  doktorskiej  mlo 

dego M ar ksa. 

Epikur nie zaprzeczal istnieniu bog6w, ale gtosil , :i:e :i:yjq, oni sob ie 

daleko i szczi:sriwie, nie troszczq,c sii: wcal.e o losy ludzi.  Wedlug  Cy- 

cerona Epikur ,,slowami byt Bog6w uznawal,  ale  w  rzeczy  samej  od 

rzucal". 

 
Zb dnosc modli·t w y 

 

Glupotl\ jest modlic si do bog6w o to,  co  czlowiek  zdobyc 

morze sam . 

 

 

 

 
· QUINTUS CURTIUS RUFUS (I w. p. n. e.) 

 
Historyk dziej6w AleksandTa Wielkiego. Przytoczony fragment znaj 

duje sic: w opisie poplochu wsr6d zolnierzy, na kt6rych -- jak sii: oka 

zalo - wii:kszy wplyw mie!i kaplani, ni.i dow6dcy.  Na  edanie  Kurcju 

sza  zwr6cili  uwagi::  w  XV w. - Grzegorz z Sanoka, w  XVII w. - 

Spinoza, w XVIII w. - Holbach. 

 
Religia jako narz dzie rzqdzenia 

Nie ma skuteczniejszego narz dzia rzqdzenia tlumem jak 

zabobon. 

 

 

 

 
MARCUS TULLIUS CICERO (106-43) 

 
Wybitny   m6wca  i   pisarz   rzymski ,  autor   wolnomyslnych   dia1.og6w 

,,0 naturze  bog6w"  i  ,,0  wr6:i:biarstwie"  (,,Pisma  filowficzne",  Warsza 

wa 1960), w kt6rych staral sii: odr6znic ,,zabobon" od  ,,religii"  i  dekla 

rnjq,c sw6j szacu.nek dla religii panstwowej zwalczal przesqdy  i  zabo 

bony. Dialog .,0 naturze bog6w" jest bogatq, kopalniq, w iadomosci o   

ateistach  staro:i:ytnych  (m.   in.   o  Euhemerze,   Prodikosie,  Diagorasie_) 



 

 
 

CICERO 



36 Cicero 

 

i zawiera rozwini tq argumentacje antureHqijnq epikurejczykow i scep 

tyk6w. C1,cero to jeden z klasyk6w  etyki  swieckiej. Etyk opi0ral  na  

poj ciu godnosci czlowieka, a calosc norm etycznych uzasadnial racjo 

nalnie, w spos6b calkowtcie niezalezny od reUgii. 

 
0 ateistach starozytnych 

Wydaje  mi  si czasami, ze bogowie wcale nie istniejq. 

Zwr6e jednak uwag , jak jestem ust pliwy: zgola nie ruszam 

waszych  twierdzen, z kt6rymi  zgadzajq si takze inni filozo 

fowie, a wi c r6wniez i tego, o czym teraz  wlasnie  m6wimy. 

Bo jesli prawie wszyscy, a w pierw zym rz dzie i ja, przy j 

mujemy  istnienie  bog6w,   to   nie przeciwstawiam si  temu. 

Wszelako dow6d, kt6ry ty przytaczasz., wydaje mi si nie dose 

mocny. Albowiem fakt, ze wszystkie ludy  i  plemiona  wierzq 

w istnienie bog6w, podales jako zupelnie wystarczajqCq przy 

czyn ,  dla  kt6rej  mamy podzielac  t wiar . Lecz dow6d ten 

nie tylko nie ma wielkiej wartosci, ale ponadto jest falszywy, 

Przede wszystkim bowiem skqd ci s::t- znane wierzenia naro 

d6w? Ze swej strony utrzymuj , ze istnieje wiele lud6w tak 

pierwotnych i dzikich, iz obca im jest wszelka mys! o bogach. 

Cb tu m6wie! Czyz Diagoras zwany Ateuszem, a p6zniej Teo 

dor nie zaprzeczali otwarcie istnieniu bog6w? Wszak i Prota 

goras z Abdery, najwi kszy w swoim czasie sofista, o kt6rym 

tylko co wspomniales, zostal z wyroku Atenczyk6w wyp dzony 

z miasta  i  z kraju, a dziela  jego publicznie spalone - wlasnie 

za to, ze na poczqtku jednej z ksiqg napisal: ,,O bogach  nie 

mog powiedziec, ani ze sq, ani ze ich nie ma". Jestem prze 

konany, ze fakt ten powstrzymal wiele os6b od gl.oszenia ta 

kich poglqd6w, skoro nawet wiitpliwose nie mogla tutaj po 

zostac bezkarna. 

* * * 

Wyzwolenie si 'z zabobonu, czym zwykle si chlubicie, jest 

latwe takze wtedy, gdy zaprzeczy si wszelkiej mocy  bog6w; 

chyba zebys przypuszczal, iz Diagoras lub  Teodor,  kt6rzy 

calkiem odrzucali istnienie bog6w, mogli bye zabobonni. Oso 

biscie nie uwazam za zabobonnego nawet Protagorasa, dla kt6- 
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rego istnienie albo nieistnienie bog6w bylo oboj tne. Poglqdy 

bowiem wszystkich tych filozof6w obalajq nie tylko zabobon, 

zawieraj,icy w sobie czczy l k przed bogami, ale i religitc;, 

kt6ra polega na poboznym oddawaniu czci b6stwom. A czyz 

rue odrzucili bez reszty calej religii ci, kt6rzy wysun li twier 

dzenie, ze wszelka wiara w niesmiertelnosc bog6w zostala wy 

myslona przez m drc6w ze wzgl du na dobro panstwa, izby 

obywateli, kt6rych do wypelniania obowiqzk6w nie moze sklo 

nic rozum, zmusila do  tego religia?  A c6z mozna  powiedziec 

o Prodyku z Ceos? Czy dowodzqc, ze mi dzy bog6w zaliczono 

wszystkie rzeczy, kt6re okazaly si pozyteczne dla zycia ludz 

kiego, pozostawil on jakies miejsce dla religii? No, a czyz nie 

wyzbyli si wszelkiej religijnosci  ci,  kt6rzy  nauczajq,  ze  do 

rz du bog6w podniesiono po smierci dzielnych, slawnych lub 

obdarzonyh wielkimi zdolnosciami ludzi i ze ich to wlasnie 

mamy zwyczaj czcic, blagac i uwielbiac? Poglqd ten zostal 

rozwini ty  zwlaszcza  pr zez  Euhemerosa,  kt6rego  Uumaczyl 

i nasladowal mi dzy innymi nasz Enniusz. Euhemeros opisal 

nawet smierc i potrzeby  poszczeg6lnych  b6stw.  Czy  trzeba 

wi c uwazac, ze utwierdzil on religi , czy ze  calkiem  i  do 

szcz tnie obalil? 

 
0 przesqdach i zabobonach 

Bardzo znany jest stary zart Katon a , kt6ry dziwil si , ze 

dwaj  haruspicy   nie  usmiechajq  si do siebie przy spotkaniu. 

Bo i c6z si  sprawdzilo  z  tych  rzeczy,  kt6re oni przepowiadali? 

A jesli si cos sprawdzilo, jak mozna dowiesc,  ze  nie  stalo  si 

to przypadkiem?  Hannibal, gdy  przebywal  na  wygnaniu  u kr6la 

Pru siasza,  doradzal  mu  rozpocz cie  walki,  lecz  ten  m6wil, ze 
nie smie, bo zakazujq mu wn t rzn osci ofiarnego zwierz cia. 

Wtenczas Hannibal odpowiedzial: ,,Wolisz tedy wi  ce j  wiary 

dac kawalkowi ciel ciny niz doswiadczonemu wodzowi?" C6z 

powiesz na: to? A czyz sam Cezar  nie  poplynql  do  Afryki, 

mimo ze najwyzszy haruspik ostrzegal go, by przed zimq nie 

podejmowal przeprawy? I gdyby tego nie uczynil, wszystkie 

wojska  jego  przeciwnik6w  bylyby  si    zebraly  w  jednym miej- 
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scu. Czy roam tu przypominac wieszczby haruspik6w (a mogE; 

przytoczyc wprost niezliczone), po kt6rych albo nic nie nasui 

pilo, albo stalo siE; cos zupelnie przeciwnego. 

* * * 
Doniesiono senatowi, ze spadl  deszcz  krwawy,  ze  r6wmez 

rzeka Atratus splynE;la krwiq, a posqgi b6stw okryly siE;  potem. 

Czy  przypuszczasz,  ze  takim  doniesieniom   uwierzylby   Tales 

albo Anaksagoras,  albo  jakis  inny  filozof  przyrody?  Bo  za 

r6wno krew, jak i pot mogc:1 pochodzic ty lko z ciala. Lecz takze 

ziemia   moze   czasem   dawac   zabarwienie    podobne   do   krwi,   

a pochodzqca z zewnc:1trz jakiejs rzeczy wilgoc moze siE; skr a  

plac na podobienstwo potu, jak  to  widzimy  na  chlodnych  mu 

rach, gdy wieje wilgotny  wiatr  poludniowy.  W  c  ie pokoju  

mafo uwagi zwraca si(! na takie rzeczy, lecz w  czasie  wojny 

wydajc:1 si(! one l kliwym ludziom cz tsze i wazniejsze. 

* * * 

Dlatego tez pewien wieszczbiarz  i  tlumacz  niezwyklych 

zjawisk, kiedy ktos zwr6cil si don z  zapytaniem,  czy  nalezy  

uwazac za dziw to, ze w jego domu wqi okrE;cil si kolo  drqga,  

r,ader dowcipnie odrzekl: ,,Dziw bylby wtedy, gdyby  drc:1g  

obwinql  siE;  wok6l  w  za".  Tq  odpowiedziq  dal  zupelnie  jasno 

do  zrozumienia,  iz  nie  trzeba  poczytywac  za  dziw  nic  takiego, 

co moze stac si w spos6b naturalny. 

* * * 
Powiedziales, ze w tyro samym czasie  spadly  w  Delfach 

zlote gwiazdy Kastora i Polluksa oraz ze nigdzie ich nie zna 

leziono. Przeciez wyglc:1da to raczej na czyn zlodziej6w anizeli 

bog6w. 

* * * 

Istota  wszystkich  snow,  Kwintusie,  jest  jedna  i  ta sama. 

I   na   bog6w niesmiertelnych! - b a c z my,   by pr  z es q d 

z a b o b o n n i e p a ·n o w a l n a d r o z u m e m. 
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TITUS LUCRETIUS CARUS (ok. 95-55) 

Najwybitniejszy spo§r6d starozytnych krytyk6w religii, wielki poeta 

rzymski,  autor  poematu  ,,0   naturze  wszechrzeczy"   (Warszawa  1957), 

w kt6rym propaguje i samodzielni e rozwija materialistycznq  filozof!i: 

Epikura. Epikur byl dla  Lukrecjusza  wzorem  nieustraszonego  bojow ni 

ka o szczi:scie ludzko§ci;  cenil  go  za  to,  ze  swo jq  filozofiq  ·uwalnial 

ludzi od li:ku przed bogami i s mierciq. Poemat Lukrecjusza nazwano 

,,ewangeUq walczqcego ateizmu" . Religii: zwalcza Lukrec1usz przede 

wszystkim za to, ze ,,zatruwa zycie grobowym li:kiem" i  sta je.  sii: 

czi:sto zr6dlem nieszczi:sc. Nie tylko f ilozofi a przyrody, ale r6wniez 

teoria dziej6w ludzkiego spoleczeiistwa posiada u  Lukrecjusza cha 

rakter ateistyczny. Ludzi e sq dla niego tw6rcami wlasnego losu: ro 

zumem i pracq wznie§li sii: z mrok6w dziko§ci i barbarzynstwa na 

wysoki Poziom kultury i cywilizacji. 

Lukrecjusz wypow iedzial cenny domysl na tern.at spolecznej funkcji 

mitu  o  stworzeniu  §wiata  przez  bog6w.  Mit  ten  mial   -   jego   zda 

niem  -     odstraszyc ludzi  od   krytyki   pan1ijqcego   porzqdku  spolecznego 

i od  prob  obalenia  go,  bo  jezeli  ,,lad  swiatowy"  jest  dzielem  bog6w,  

to t en, co 6w lad krytykuje lub wywraca, wchodzi nieuchronnie 

w konflikt z bogami. 

 

Religia fr6dlem nieszCZ/?SC 

Gdy ludzkie zycie dawalo z siebie podle widowisko, lezqc 

na ziemi pod ci zkim uciskiem religti, co sw6j leb ohydny 

ukaizywala od niebieskich stron i z gory strasznym wyglqdem 

razila smiertelnych, pierwszy wazyl si Greczyn wzniesc 

smiertelne oczy i pierwszy stanql do  walnej  rozprawy.  Jego 

ani rozglos bog6w, ani pioruny, ani niebo swym groznym 

lookotem nie zdolalo poskromic, lecz jeszcze bardziej pobu 

dzilo zar i m stwo ducha, tak, ze pierwszy zapragncil wyla  

mac ciasne wierzeje u. bram przyrody. Wi c zwyci z.yla zywa 

dzielnosc ducha! I podqzyl  daleko  poza  ogniste  waly  swiata 

i przew rowa'1 lotnq myslq bezmiar calosci. Stamtqd przynosi 

nam zwyci zca zdobyte or dzie, co maze powstac, a co nie 

moze, z jakiej po prostu przyczyny kazda rzecz ma moc ogra 

niczon<l i kres gl boko tkwiqcy. Zaczem religia  z  kolei  wala 

si pod nogami w prochu, a nas wynosi zwyci stwo pod same 
niebiosa. 

• 
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L kam si przy tych Tzeczach, azebys przypadkiem nie 

sqdzil, ze p st pujesz pr6g bezecnej wiedzy i wkraczasz na 

manowce zbrodni. Ale zaprawd owa wl a s n i e r e 1i g i a 

tylko zbyt c z Els to   rod   z i la   z bro  d n i c ze  i be z e c n e 

c z y n y. Tak w Alis  oltarz  Rozdroznej  Dziewy  wodzowie 

Dana6w,   wzor  i   kwiat   rycerzy,   zbluzgali   pod.le   krwia, Ifia 

nassy. Gdy wst ga otoczyla jej dziewicze sploty  i  w  r6wnej  

cz sci   z  obu   lie  splyn a,  gdy spostrzegla,   ze  ojciec przed 

oltarzem zas piony stoi, ze obok niego  kaplani  skrywajq  ze  

lazo, a  obywatele  lzy  lejq  na  jej  widok,  niema,  z  trwogi  

padla na kolana, sklaniaijclc si ku ziemi.  I  nic  nie  moglo po 

m6c nieszcz sliwej w tej okropnej chwili, ze pierwsza obda 

rowala  kr6la  i.m.ieniem  rodzica.  Albowiem   driqCq   porwaly 

m skie dlonie i ponirosly do oltarza, nie zeby po dokonaniu 

zwyczajem  uswi oonego  obrzqdku  mogla   jej   towarzyszyc 

dzwi czna piesn weselna, lecz zeby  czysta  i  niewinna  w  spo 

s6b winny i nieczysty padl:,a ofiara, pelncl rozpaczy z rqk 

wlasnego ojca, na  pomyslnosc  wyjazdu  i  na  szczElscie  floty. 

W    taka,  otchlan   nieszcz  scia   i   zbrodni zdo 

l al a zmami c r e 1 i g i a. 

 
I przyjdzie juz talm! chwila, ze skruszon stra'lzliwymi slowy 

wieszcz6w, bt::dziesz szukal sposobu, jakby nas opuscic.  Bo 

jakze wiele zaiste potraficl wymyslec ci basni,  co  mogit  zbu 

rzyc zdrowy poglcld na zycie i cal<! twcl szcz SliWl()sc zmqcic 

l(lkiem! I niedarmo... Gdyby bowiem ludzie widzieli, ze ich 

niedola ma kres niewzruszony, toby si jeszcze mogli w jakis 

spos6b bronic guslarskim grozbom wieszcz6w. Lecz nie ma 

zadnego sposobu obrony, zadnej mozliwosci, bo bac siEl trzeba 

wiecznych kar po smierci. 

 

Strach jako zr6dfo religii 

Ten tedy ducha lt::k i  te  ciemnosci  muszq  rozpr6szyc  nie 

slonca promienie, ni jasne  dnia  pociski,  lecz  dokl:.adne  i  gl  

bokie poznanie natury. Rzecz zaczniemy wywodzic z tego za 

lozenia, ze nigdy nic nie powstaje z niczego przez boskie 
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zrz14dzenie. Bo trwoga przytlacza wszystkich smiertelnych  dla 

tego, ze widz14 wiele zj'awisk na ziemi i niebie, a  nie  mog14c 

fadn14  miarq  dojrzec  ich  przyczyn,  uwazajq   je   za   objawy 

bozej pot . Skoro wiE:c zobaczymy, ze nic siE:  nie  m o ze  ro 

dzic z niczego, to potem juz prosciej bt,:dzie zdac nam  sobie  

sprawE: z tego, do czego  zmierzamy,  a  mianowicie,  skqd  moze 

siE: kazda rzecz rodzic i jakim  sposobem  wszystko  sit,:  doko 

nywa bez zachodu bog6w. 

• • • 
A wszystko to oczywiscie, co ma bye w glt,:bi krainy za 

losci, my mamy w zyciu. Nie nieszczt,:sliwy Tantal lt::ka siE: 

skaly wisz14cej w powi etrru , jak to glosi wiesc, nie on  dr t 

wieje w urojonej trwodze,  lecz  smiertelnych  raczej  przygniata 

za zycia czczy strach przed bogami  i  oto  bojq  sit,:  upadku, 

jakim  kazdemu  grozi  slepy  los.  I  nie  w  Tityosa,  powalonego 

w krainie zalosci, wzerajq si ptaki!  Z  pewnosci14  nie  mogq 

miec wiecznie czegos do szarpania pod olbrzymill piersi.i, bo 

chocby  nie   wiedziec   jak   wielkim   ogromem   cia!a   przerazal 

i swymi rozciqgniE:tymi czlonkami zajmowal  nie  tylko  dzie 

WiE:c morg6w , l1?cz caly obszar ziemi, to i  tak  nie  m6glby 

zniesc wiecznego b6lu, ni ciqgle dostarczac zeru  ze  swojego 

ci.afa. Lecz tu posr6d nas jest Tityosem, kogo powalila milosc! 

Jego szarpi14 SE:PY, wyjada trwozny niepok6j, lub rozdrapujq 

troski jakqs innq zqdzq. Sizyfus staje nam w zyciu takze przed 

oczyma, a mianowicie, gdy kro  z  calej  duszy  pragnie  uzyskac 

od  ludu r6zgi  i srogie  topory *),  a  ci14gle  zawiedzion  i smutny 

odchodzi. A Cerber i furie, i brak swiatlosci, i pieklo,  stra 

szliwe zary ziejqce z gardzieli, tych nie ma nigdzie, i bye nie 
moze, lecz strach za  zycia  przed  karami za  zbrodnicze czyny 

jest tym okropniejszy, im okropniejsza  jest  zbrodnia  i  odwet, 

jak to wi zienie i straszna chwila strqcanego ze skaly, chlosta, 

cprawcy, ciemnica, smola, rozpalone zelazo, gorej14ce glown ie. 

A choc ich nie ma na razie, to przeciez umysl, swiadom swych 

przewinfon,  lE:ka  siE:  naprz6d,  gna  i  pali  biczem,  nie widzqc 

• ) Mowa o symbolach wladzy rzymskiej. 
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zas r6wnoczesnie ni mozliwego kresu utrapien, ni ostatecznego 

konca kary, truchleje, by te m ki nie staly si jeszcze  ci z 

szymi po smierci. Pieklern staje si , jednym slowem, zycie 

glupc6w tu, na ziemi ! 

* * * 
0   jakze  si    unieszcz sliwil  rod  ludzki,  kiedy  takie czyny 

przysqdzil bogom i  przydal srogie gniewy! 0  jakze strasznych 

j k6w stali si sami sobie pod6wczas przyczynq, jak strasznych 

ran dla nas i ilu lez dla naszych potomnych! Bo zadnym zaiste 

nie  jest nabozenstwem  pokazywac si   cz sto z zakrytct  glowq 

i kr cic si kolo kamienia i przyst powac do wszystkich  olta 

rzy, lub tarzac si na ziemi i wyciqgac dlonie przed przybyt 

kami bog6w, lub potokami bydl cej posoki bluzgac na  olta  

rze, lub sluby doczepiac do slub6w, lecz raczej miec t moc 

patrzenia na wszystko z umyslem w pokoju. Kiedy bowiem 

patrzymy z podziwem na niebieskie przybytki ogromnego 

swiata, na eter, wysadzany  w  g6rze  migotliwymi  gwiazdami, 

i kiedy na mysl przychodzq drogi slonca i ksi zyca, w6wczas 

budzi si jeszcze  ta,  inn ymi  zgryzotami  przytlumiona  troska 

i glow zaczyna podnosic, czy tez przypadkiem nie mamy do 

czynienia z jakqs niezmiernct pot gq bog6w, co jasne ciala 

niebieskie obraca rozmaitym  ruchem.  Bo  niepewny  umysl  

dr czy brak pewnosci, zali byl jakis rodny poczqtek swiata i zali 

jest zarazem jakis kres, jak dlugo waly swiata zdolajq wy 

trzymac ten trud nieustannego ruchu, albo tez zali z bozego 

wyroku  wiecznym obdarzone bytem b dc:t mogly  urqgac  po  

t znym silom niezmierzonego czasu, mknqc bez przerwy szla 

kiem wiek6w. Komuz nadto wn trza nie sciska l k przed bo 

ga.mi, komuz blada trwoga ciala nie porazi, kiedy spalona 

ziemia drzy pod straszliwym ciosem gromu i kiedy loskoty 

przebiegajq   po  ogromnym  niebie?  Czyz  nie   dygotajq  ludy 

i narody, czyz pyszni kr6lowie nie trz sct si w szalonym 

strachu przed bogami, zali tez nie nadeszla straszna chwila 

uis.zczenia kary z-a jakis haniebny wyst pek lub za  jakies 

harde slowa? A takze, gdy straszna sila gwaltownego wichru 

unosi ponad morskct topielq dow6dc floty wraz z pot znymi 

legionami i ze sloniami, zali on slub6w nie sklada, by bog6w 
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przejedrra<:, zali wyl kly nie blaga w modlitwie o wiatry spo 

kojne  i  pomyslne  tchnienia?  Daremnie,  bo  cz sto  tak  samo 

wir go gwaltowny porywa  i  wp  dza  na  smiertelne  brody!  Ai 

tak   zaciekle  jakas  sila  na  proch  sciera  ludzkie  sprawy,  depta 

i drwi sobie niejako z pi knych r6zeg i srogich topor6w. Gdy 

wreszcie  cala  ziemia  driy  pod  stopami,  a  wstrzqsni te  grody 

cz sciq wall½ si w gruzy, cz sciq grozq w niepewnosci, c6i 

dziwnego, ie sobq gardzq smiertelne plemi.ona i uznajq  na 

swiecie wielkie pot gi i niepoj te moce bog6w, co majq wszyst 

kim kierowac? 

* 

Oto co si nazywa przeniknqc istot ognistego gromu i wi 

dziec jasno, jakq mocq dokonywa swych cud6w, a nie, rozwi 

jajqc w tyl Tyrrenskie zakl ia na darmo, szukac znak6w 

tajnego zamyslu bog6w, skqd  te:i:  przybyl  lotny  ogien,  alba 

w kt6rl! stron st::td si zwr6 C1il, jakim sposobem wtargnql 

przez  sciany  i  jak  si    stqd  wyni6sl  ciemi zca,  lub   ile moie 

przyniesc  szk, o  y   uderzenie   gromu   z  nieba!  Bo   jesli   Jowisz 

i inni bogowie wstrZqsajIi strasznym loskotem jasne przybytki 

niebios6w i rzucajq ogien, gdzie kt6rego wola, to dlaczego  nie 

raza, tych, co si  nie  ustrzegli  jakiejs  wstr tnej  zbrod.ni,  i:eby 

ziali z przebitej piersi plomieniarni gromu na sroga, nauk dla 

smiertelnych, lecz raczej ten,  co  :i:adnej  haniebnej  rzeczy  nie 

ma na sumieniu,  nagle pochwycon  ogniem  i  niebieskim  wirem 

w  plomiennych  splotach  tarza  si niewinnie?   Dlaczego   nawet 

na pustkowia godz11 i trudz11 si daremnie? Zali w6wczas cwi 

czq sobie ramiona i wyrabiajq mi snie? Dlaczego cierpiq,  by 

pocisk rodzica t pil si na ziemi? Dlaczego on sam cierpi i nie 

chowa na wrog6w? Dlaczego wreszcie Jowisz nigdy nie rzuca 

gromu  na  ziemi  i  nie  zsyla  loskot6w  z  pogodnego  nieba? 

Zali, gdy nadciqgnq chmury, zaraz w nie wst puje we wlasnej 

osobie, azeby z tej bliskiej plac6wki  kierowac  ciosami  pocisku? 

A dalej, z jakiego powodu razi morze? 0 c6i wini fale i p}ynny 

przestw6r i plyna,ce pola? Jezeli zresztq jest jego zyczeniem, 

bysmy  si str-zegli uderzenia gromu, to dlaczego waha si: 

sprawic, bysmy widziec mogli, skoro zostanie wyslanym? Jesli 
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zas chce niespodziewanie ogniem porazic, to dlaczego z tej 

strony, bysmy mogli uciekac, dlaczego urza,dza przedtem ciem 

nosci, loskoty i gluche ryki? A jak dasz wiar , ie r6wnoczesnie 

razi na stron wiele? Azali smialbys twierdzic, ie w jednej i tej 

samej chwili nigdy nie padlo wi cej cios6w? Toe w jednej chwili 

cz stokroc padly i muszq padac mnogie gromy, tak jak w mno 

gich okolicach deszcze i ulewy. Dlaczego w koncu rozbija wro 

gim piorunem swi te przybytki bog6w i swoje wlasne, wspa 

niale siedliska? Dlaczego kruszy cudnie rzezbione posqgi bo 

g6w i swe wlasne wizerunki bezczesci potworna, ranq? Dla 

czego najcz sciej godzi w wyiyny i dlaczego najwi cej slad6w 

jego ognia widzimy na g6rskich szczytach? 

 

Spoleczna funkcja mitu o stworzeniu swiata przez bog6w 

M6wic zas, ie im (bogom) si zachcialo tworzyc wspaniala, 

natur swiata dla ludzi, i ie z  tego  powodu  naleiy  wielbic 

uwielbi enia godne dzielo bog6w, uwaiac je za wieczne i za 

niezniszczalne po wsze czasy, tudziei, ie co  swoim  odwiecz 

nym wyrokiem zatwierdzili bogowie raz na zawsze dla  ludz  

kich pokolen, tego nigdy nie wolno wyrywac ze swych posad 

zadnym gwaltem,  ni  szarpac  slowami  i  g6r  wywracac  na 

sp6d, wszystkie brednie tego rodzaju i inne dodatki Sq, o Me 

miuszu, szalenstwem! 

 

Rozw6j kultury jest dzielem samych ludzi 
 

Wszystko, jak wiadomo, plynie ustawicznie. 

• • * 
Czyi nie widzisz  wreszcie ,  ie  czas kruszy nawet  kamienie, 

ie wala, si wyniosle wieie i wietrzeja,  glazy, ie  p kaja,  przy 

bytki bog6w i zgrzybiale posa,gi, a swiata moc nie moie prze 

suna,c granic przeznaczeni'a ni walczyc przeciwko wyrokom 

natury? 
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Czas bowiem przeobraza natur calego swiata i z koniecz 

nosci inny stan wszystko przejmuje po innym. I zadna rzecz 

nie pozostaje podobn do siebie. Wszystko w druje, wszyst 

kiemu kaze si natura zmieniac i przeistaczac. Albowiem jedna 

rzecz pr6chnieje i wi nie w niemocy starosci, a inna znowu 

nabiera blasku i wychodzi z ponizenia. Tak wi c czas zmienia 

natur calego swiata  i  inny stan  przejmuje  ziemi  po innym. 

* * * 
Albowiem st chla starzyzna zawsze ust puje m1e1sca zwy 

ci skiej nowosci i musi si kosztem innych  rzeczy  tworzyc 

innq rzecz na swiezo. 

* * 
Okr ty, sposoby uprawiania roll, waly, prawa, bron, go 

scince, suknie i inne rzeczy tego rodzaju, udogodnienia, a takze 

wszystkie zgola uciechy zywota, piesni, malowidla i rzezb 

zmyslnych posc4g6w , wszystko to zwolna potrzeba wraz z do 

swiadczeniem niestrudzonego umyslu  objawila  ludziom,  po 

st pujc4cym naprz6d krok za krokiem. Tak wszystko powoli 

czas wydobywa z ukrycia i rozum wynosi na brzegi swiatlosci. 

I oto mocc4 serca  widzieli,  jak  jedno  switalo  z  drugiego,  az 

w sztukach doszli do najwyzszego szczytu. 

 

0 ,,sposobie m6wienia" 

I  jesli  ktos tutaj postanawia  sobie morze zwac  Neptunem 

a Cererc4 zboza i jesli woli uzywac imienia Bakchusa, niz wy 

mieniac wlasciw nazw cieczy, to pozw6lmy mu nazywac 

ziemski krc4g matk bog6w, byleby tylko sobie w  istocie 

oszcz dzil kalania ducha podlym zabobonem. 

 

 

 
LUKIAN Z SAMOSATY {125-192) 

 
Syr y jczyk z nad Eufratu, pisarz grecki, mistrz ostrej, ale pogodnej, 

antyreligijnej drwiny, Krytykr: bogow  lqczyl  z  bezwzgl<:dnq  walkq 

przeciwko ich przedstawicielom na ziemi, osmiesza jqc wrozbit6w, ka- 
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plan6w i  prorok6w. Tw6rczosc  jego  ma  nie  tylko  charakter  krytyczny 

i burzqcy, ale zawiera r6wniez propagand okre§ionych warto§ci t ide 

al6w.  Lukian   szczegoinie   wysoko   cenil   prawdom6wnosc   i   wolnomysl 

nosc; wyrazal si z czciq i szacunkiem o takich my§Ucielach jak De 

mokryt, Epikur, Demonaks. W ostatnich latach  ukazaly  si po  polsk.u 

trzy wybory jego utwor6w: ,,Dialogi wybrane" (Wroclaw 1949.), ,,Pisma 

wybrane" (Warszawa 1957) i ,,Dialogi" (Wroclaw 1960). 

 
Przeciwko wierze w bog6w 

Blagam ci Dzeusie na Mojry i na Dol , nie dra:i:nij si 

i nie gniewaj, kiedy ja b d prawd  m6wil otwarcie.  Bo  jezeli 

to tak jest i nad wszystkim Mojry panujq, i nikt juz nie  po  

trafi niczego zmienic w tym,  co one  raz  pootanowiq,  to  po 

co my, ludzie, warn skladamy ofiary i przyprowadzamy heka 

tomby, modlqc si o r6zne dobra  od.  was?  Ja  nie  widz ,  na 

co by si nam mogly przydac te zabiegi, jezeli z pomocq 

modlitw nie mozemy uzyskac od was ani odwr6ceJ:!ia  tego,  

co zle, ani tez dostqpic z r ki bog6w jakiegos dobra. 

* * * 
Z ofi.ar nie ma zadnego pozytku i to Sq tylko objawy szla 

chetnego sposobu myslenia ludzi oddajqcych czesc temu, co 

lepsze. Jednakze, gdyby tu byl ktos z tych sofist6w, kr taczy, to  

moze  by   ci zapytal,   pod   jakim   wzgl em   nazywasz  bo 

g6w lepszymi, skoro oni pr.zeciez na r6wni z ludzmi Sq w nie 

woli i podlegajq tym samym paniom: Mojrom.  Nie wystarczy 

to, ze Sq niesmiertelni, zeby si przez to samo· wydawali lepsi. 

To przeciez znacznie gorzej; ludziom przynajmniej smierc 

przynosi wolnosc, a u was ta sprawa nigdy nie  ma  kr esu; 

wasza niewola jest wieczna, kr ci si na nitce bardzo dlugiej. 

* * * 

Cisnij p'iorun , Dzeusie; jezeli mi jest  przeznaczone  pasc 

od pioruna,  nie b  ciebie  o  to  uderzenie  obwinial,  tylko 

Mojr , Kloto, kt6ra mnie przez ciebie trafi. Przeciez nie 

m6glbym mojej rany przypisywac piorunowi samemu. A tylko 

o to  jeszcze   zapytam   i   ciebie,   i   Przeznaczenie.   A   ty 

mi w jego imieniu odpowiedz. Bo przypomniala mi to twoja 

grozba. Dlaczego to zostawiacie w spokoju swi tokradc6w 
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i bandyt6w, i takich wielkich zbrodniarzy, i gwakicieli, i krzy 

woprzysi  zc6w,  a  trafiacie  piorunami  nieraz  w  jakies  drzewo 

albo w  kamien,  albo  w  maszt  okr  tu,  kt6ry  nic  zlego  nie  zro 

bil, a czasem w jakiegos przyzwoitego i poboznego w drowca? 

Dlaczego milczysz, Dzeusie? Czy nawet i tego nie roam prawa 

wiedziec?... J a ju:i: nie chc m6wic szczeg6lowo o tym, co Si€: 

dzisiaj  dzieje:  zbrodniarze   oplywajc}   we   wszystko   i   chciwcy, 

a   ludzie   porzqdni   muszq   chodzic   i    biegac,   znosic    ub6stwo 

i choroby, i tysic}czne inne dolegliwosci, kt6re ich gniotc}. 

 
Przeciwko wierze w duchy 

A on, Arignotos, powiada: - Jezeli ty ani  mnie  nie  wie 

rzyS2J, ani Deinomachowi, albo Kleodemowi, temu tutaj, ani 

samemu  Eukratesowi,  to  prosz  ci ,  powiedz,   kogo   uwazasz 

za bardziej wiarogodnego w  tych  sprawach,  kt6ry  by  zajmo 

wal stanowisko sprzeczne z naszym? 

- Na  Dzeusa - m6wi   -  czlowieka wspanialego,  tego 

z Abdery, Demokryta. On przecie:i: tak  gl boko  byl  przeko 

nany, :i:e nic takiego  dziac  si nie   moze,   ze kiedy  si raz 

zamknql w jakims grobowcu za bramami, tam siedzial i pisal 

swoje rzeczy, i ukladal je i po nocy, i za dnia, a jacys chlopcy 

chcieli mu ur2:qdzic kawal i  nastraszyc,  wi€:c  poprzebierali  si 

za  nieboszczyk6w  w  czarne  suknie,  ponakladali  sobie  maski 

w formie czaszek i tanczyli  naokolo  niego  i  podskakiwali,  on 

ani  si nie przestraszyl tej ich komedii, ani w og61e nie pa 

trzyl  na  nich,  tylko  pisal  dalej  i  piszc!C  powiada:  ,,Dajcie  ju:i:  

s pok6 j tej zabawie".  Tak  mocno  byl  przekonany,  :i:e  duch6w  

nic ma - tyro bardziej: po wyjsciu z cial. 

* * 
- Dalibyscie   tez  pok6j      powiedzial  -     tym   bajdom 

o cudach, starzy ludzie! Je:i:eli nie, to przynajmniej ze wzgl du 

na tych chlopc6w ocilozylibyscie na inny czas te nieprawdopo 

dobne i straszne opowiadania ; inaczej sami nie b dziemy 

wiedzieli,  kiedy  glowy  sobie  chlopcy ponabijajq   strachami 

i niesamowitymi bajdami. Trzeba ich oszcz dzac i nie przy z   

jac dos1:uchania   takich   rzeczy;   to  si     potem   przez 
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cal zycie narzuca i pozbyc si tego nie mozna; czlowiek siE; 

zaczyna bac kazdego szmeru i pelmi ma glow najr6znorod 

niejszych zabobon6w. 

 
Przeciwko wierze w wyrocznie 

Apollon udaje, ze wszystko umie: i z luku strzelac,  i  na 

gitarze grac, i lekarzem bye, i przepowiadac  przyszlosc.  Urzq 

dzil   sobie   fabryki   przepowiedni; jedmt w  Delfach,  drug1:1 

w Klaros  i  w   Didymach,   nabiera   ludzi,  kt6rzy   go  pytaj1:1 

o zdanie, daje odpowiedzi wykr tne i dwuznaczne na wszelki 

wypadek,   jaki   pytanie   dopuszcza,  zeby  si zabezpieczyc od 

pomylki. I  robi  na  tym  pieniqdze,  bo  jest  duzo  glupc6w, 

kt6rzy  si pozwalajq balamucic czarami. Ale inteligentniejsi 

znaj1:1 siE; na jego  cudach  i  oszustwa h.  Przeciez   on  sam  - 

ten  wieszczek - nie wied7li:a l, ze swojego ukochanego zabije 

dyskiem, i nie przepowiedzial sobie, ze Dafne  przed  nim 

ucieknie, chociaz taki jest ladny i takie ma pi kne wlosy. 

 

 

 

 
SEKSTUS EMPIRIKUS (ok. 180-210) 

Czolowy przedstawiciel starozytnego scept ycyzmu , wywodzqcego sii: 

od my.mciela greckiego Pirr ona z E!idy (ok. 360-270). Sceptycyzm fego 

mial ostrze ant yr eli gi jne. Przeciwko religii wysuwal kilka argument6w: 

fakt  wielkiej  rozbieznosci  w  poglqdach  filozof6w  na  bog6w, fakt roz 

biezno§ci  poglqd6w  kaplan6w   r6znych  religii  na  to,  w  jaki  spos6b 

nalezy oddawac czesc bogom oraz sprzecznosc pomii:dzy  poj ciem  Boga 

a istnieniem zla w §wiecie. Po polsku sq  dost pne  jego  ,,Zarysy 

pirronskie" (Krak6w 1931). 

 

Argumenty sceptyka przeciwko wierze w boga 

Skoro jedni dogmatycy m6wi1:1, ze b6g jest cielesny,  a  dru 

dzy, ze jest niecielesny, jedni,  ze  posiada  ksztalt  ludzki,  a  dru 

dzy,   ze   nie   posiada,   jedni,   ze   przebywa   w    jakims   miejscu, 

a drudzy, ze nie przebywa, z m6wiqcych zas, ze przebywa. 
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jedni, ze przebywa wewnqtrz,  a  inni,  ze  zewnqtrz  swiata,  to 

jak zdolamy sobie uprzytomnic boga,  nie  znajqc  ani  takiego 

jego  wqtku,  by  go  wszyscy  zgodnie  uznawali,  ani   ksztaltu, 

ani miejsca, gdzieby przebywal? B-0 niechze wpierw oni wy 

r6wnajq swoje przeciwie:nstwa i ogloszq zgodnie, :ie  b6g  jest 

taki i taki, a potem dopiero, kiedy go nam w ten spos6b przed 

stawiq w og6lnych zarysach, niechaj si domagajq, bysmy boga 

uprzytamniali! 

Przypusciwszy zresztq, ze Boga mozna  scbie  pomyslec, 

trzeba si powstrzymac od wyrokowania, przynajmniej  sto  

sownie do dogmatyk6w, czy  on  jest,  czy  tez  go  nie  ma.  Oto 

po pierwsze nie jest rzeczq jawnq, ze B6g jest. Gdyby bowiem 

nastr czal  si  sam  z  siebie,  to  dogmatycy  glosiliby  zgodnie, 

kim jest, jaki jest i gdzie jest. 

Trzeba powiedziec jeszcze to: kto m6wi, ze B6g jest, ten 

utrzymuje, ze si albo troszczy, albo nie  troszczy  o  sprawy 

swiata, i  jesli  si  troszczy,  ze  troszczy  si  alba  o  wszystkie, 

alba tylko o  niekt6re.  Gdyby  si  jednak  troszczyl  o  wszystkie, 

to na swiecie nie byloby ani zla, ani :iadnej nieprawosci; atoli 

powiadajq, ze wszystko jest pelne nieprawosci, wi c powiedzq 

chyba, ze B6g nie troszczy si o wszystko. J ezeli za.s Bog tro 

szczy si   tylko o niektore sprawy, to dlaczego o  te  si    troszczy,  

a nie o tamte?  Wszak alba chce i maze troszczyc si  o  wszyst  

kie, alba chce, ale nie moze, albo moze,  ale  nie  chce,  alba  ani 

nie chce, airi: nie maze. Gdyby je<lnak chcial i m6gl, to tro 

szczylby si o wszystkie sprawy, atoli wedlug tego, cosmy po 

wiedzieli, nie troszczy si o wszystkie, wi c to, ze chce i maze 

troszczyc  si  o  wszystkie,  doznaje  zaprzeczenia.   Jezeli  chce, 

ale nie  maze,  to  jest  slabszy  od  przyczyny,  ktora  sprawia,  ze 

si  nie  moze  troszczyc  o  rzeczy,  o  jakie  si  nie  troszczy,  to 

zas, by byl slabszy  od  czegos  inn ego,  kl6ci  si  z  poj ciem 

Boga. J ezeli moze troszczyc si. o wszystkie spraiwy,  ale  nie 

chce,  to  slusznie  uchodzilby  za  zawistnego.  Jezeli   wreszcie 

ani nie chce,  ani  nie  maze, to  jest  zawistny  i  slaby,  co mowic 

o Bogu mogq jeno bluzniercy. 

Wi c Bog nie troszczy si o sprawy swiata. Jezeli  nie 

troszczy si dalej o nic i jezeli nie ma zadnego jego dziela 
W y pi.sy 7 historlt krytyki 1'e!tgtt 
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ni sprawionego  skutku,  to  nikt  nie  potrafi  powiedziec,  skqd 

bierze t  wiedz .  ze  B6g  jest,  bo  si  on  przeciez  ani  sam  z  sie 

bie nie jawi, ani tez nie  uswiadamia  z  zadnych  skutk6w.  I  dla 

tego jest tedy rzecz1:4 nieuchwytn1:4, czy jest B6g. 

Wnioskujemy stqd dalej, ze Sq bodaj zmuszeni  do  bluz 

nierstwa ci,  ktorzy  twierdzq  stanowczo,  jakoby  Bog  byl:  m6- 

wi1:4c bowiem , ze troszczy si o wszystkie sprawy, uczyni1:4 Boga 

odpowiedzialnym za  kazde  zlo,  m6wi1:4c  zas,  ze  troszczy  si 

tylko o niekt6re lub w og6le o  nic,  b dl:l  musieli  nazwac  Boga 

albo zawistnym, albo bezsilnym, a to Sq najwyrazniej slowa 

bluzniercow. 

 

 
 

PUBLIUS AELIUS HADRIANUS (zmarl w r. 138) 

Cesarz rzymski, panowal  w  latach 117-138, zwolennik  polityki 

pokojowej, opiekun sztuk i nauk. Po smierci swojego ulubienca, mlo-·  

dego i pi knego Greka Antinousa (w r . 130) kazal zaliczyc  go - 

z powodu jego pi kna - do b6stw. 

 
0 kulcie pieniq.dza 

Tu  (w  Aleksandrii) czciciele Serapisa  Sq  chr zescijanami, 

a  ci,  kt6rzy  nazywajq  siebie  biskupami  Chrystusa  modlq   si 

do   Serapisa.  Nie spotka  si tu ani jednego czlonka synagogi 

zydowskiej, ani jednego Samarytanina, ani kaplana chrzesci 

janskiego, kt6ry nie bylby bqdz  astrologiem,  bqdz  wr6zbit1:4, 

lub tez pedagogi em- masazyst 1:4. Kiedy sam patriarcha przy 

bywa do Egiptu, jedni kaz1:4 mu czcic Serapisa, inni Chrystusa... 

L€cz wszyscy oni maj1:4 jednego boga, ktorego czczq chr ze 

scijanie, Zydzi i wszyscy: bogiem tym jest pie n i 1:4 dz. 

 

 

CELSUS  (II  w.) 

Jeden z najglo§ni€jszych krytyk6w chrze§cijanskich w starozytnosci. 

Pisal  okolo   r.   177   naszej   ery.  W   chrzescijan stw ie   -   podobnie   jak 

w religii zydowskiej - widzial tylko stek zabobon6w i ni edorzecznosci. 
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Zwr6cil uwag na to, ze tekst ewangelii  byl  przez chrzescijan  kiiku 

krotnie przerabiany. Zajmowal pozycje zblizone do epikureizmu. Warto 

przeczytac: R. J. Wipper: ,,Ce!sus demaskuje chrzescijanstwo" (.,Wy 

brane zagadnienia z historii religii i ateizmu", Warszawa 1954). Opr6 z 

ceisusa krytykowa!i  religif?  chrze§cijansko, w starozytnosci  takze: 

Lukian  z  Samosaty,  Cecyliusz,   Porfiriusz,   Hierokles,   cesarz  Julian 

i Libaniusz. 

 

Przeciwko chrze§cijanom 

Niechze nikt nie mysli. ze proponuj zmuszanie chrzescijan 

przemocc} do  wyrzeczenia  si  wiary  lub  do oszukiwania  wladz 

i s dzi6w pozornc}, obludnc} ust pliwoscic}. Ludzie przenikni ci 

wznioslq myslc} i dc}zc}cy do zblizenia si z b6stwem, z kt6rym 

czujq si jakby zwic}zani krwic}, godni Sc} powazania pod 

jednym wszakze warunkiem: wiara ich winna opierac si na 

rozsqdku. Jednakze pod tyro wlasnie wzgl dem chrzescijanie 

grzeszc}, gdyz post pujc} wbrew wszelkim wymaganiom naj 

bardziej  elementarnych  zasad  logiki.  Na   wszelkie  zadawane 

im  pytania,  wyrazane  wobec  nich  wc}tpliwosci,  slowa  krytyki 

i pouczen odpowiadajc}: ,,Nie zgl biajcie niczego, nie rozpra 

wiajcie natl niczym, oddajcie si wierze, wiara was zbawi". 

Zaslepienie ich zmierza jeszcze dalej, m6wic} bowiem, ze mq 

d:vsc tego swiata jest glupotc} w  obliczu  wszechmogqcego 

Boga. 

* * 

Zaczc}les od tego, iz wymysliles sobie rodow6d utrzymujcic, 

ze wydala ci na swiat dziewica. W rzeczywistosci jestes sy 

nem ubogiej wiesniaczki, zony ciesli. Kobieta ta, przychwy 

cona na cudzol6stwie, wyp dzona zostala przez swojego m i:a 

(ciesl z zawodu), po czym, blqkajqc si po swiecie i  ukry 

wajc}c swc} hanb , wydala ci na swiat w ukryciu [...}. 

Jak m6gl mieszkainiec niebios pokochac kobiet , kt6ra nie w-

yr6zniala si  ani  boga-ctwem,  ani  pochodzeniem  kr6lewskim i 

nieznana byla nawet najblizszym Sc}siadom. A po.tern, gdy ciesla 

wyp dzil jc} z domu , ani moc boza, an i Logos, tak biegly w 

krasom6wstwie, nie mogly ustrzec ci od tak hanbiqcego 
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losu? We wszystkim tym nie ma najmniejszej oznaki, dajl'!cej 

przedsmak  zblizajqcego  si kr6lestwa bozego. 

Wprawdzie podczas twego chrztu,  dokonanego przez Jana 

w Jordanie, ukazal si ,· jak twierdzisz,  cien  ptaka i  rozlegl 

glos z nieba, oglaszajl'!CY ci za syna bozego, kt6i jednak - 

poza tobl'! i jeszcze jednym z tych, kt6rych wnaz z tobq uka 

rano - byl godnym zaufania swiadkiem? 

To prawda, jeden z prorok6w waszych w Jerozolimie prze 

powiedzial, ie w przyszlosci zjawi si syn Boty, kt6ry uzna 

prawdziwie wierzqcych a ukia.rze zlych. Czemuz jednak pro 

roctwo to ma dotyczyc wlasnie ciebie a nie tysiqca innych, 

kt6rzy po tym proroctwie wystqpili? Jakze wielka byla liczba 

owych krzykaczy i oszust6w, kt6rzy podawali si za zeslanych  

z nieba syn6w bozych? Czymze wyr6zniasz si   sposr6d innych 

i gdzie Sq dowody, ze posiadasz wylqczne do tego prawo? 

• * * 
Co to za Bog, co to za Syn Bozy, jezeli Ojciec nie m6gl 

ocalic go przed straceniem, a on sam nie m6gl uniknqc 

smierci? Nie, twoje przyjscie na swiat, twoje czyny, twoje  

zycie demaskuje ci nie jako Boga, lecz jako czlowiekai i, znie 

nawidzonego przy tym przez Boga, n znego kuglarza! 

• * * 
Jakie... moglismy za Boga uznac samozwanca zdemasko 

wanego jui przez to, ie nie dotrzymal ani jed:nej ze swoich 

obietnic, i nie potrafil z.robic nic, aby uniknqc czekajqcej go 

haniebnej smierci? I c6i t.o za Bog, skoro nie umial poskromic 

swych uczni6w, kt6rzy bqdz go zdradzili, bqdz si jego wy 

rzekli! Nikomu do glowy nie przyjdzie zdradzic dobrego wo 

dza, stojqcego na czele masy wojownik6w, a nawet herszt 

zb6jc6w, kt6ry gromadzi wok6l siebie zbrodniarzy, nie po 

rzuca ich nigdy na pastw losu. A tu niegodne, tch6rzliwe 

zachowanie przypisywane jest  Bogu! Powolywanie  si na  to, 

ie wszystkie nieszcz scia byly przewidziane i przepowiedziane, 

nie jest niczym innym, jak tylko zr cznym wykr tem spi 

skowc6w, kt6rzy poniesli kl sk , kazdy oowiem, kto uprze- 
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dzony zostal o grozqcym niebezpieczeiistwie, przedsi wezmie 

wszelkie srodki, aby go uniknqc; i gdy tylko spiskowcy do 

wiadujq si , ze plany ich zostaly ujawnione, zmieniajq zawczasu 

decyzj . Sam wi c fakt, ze wydarzeniom nie moi:na bylo 

zapobiec,  wskazuje,  ii:  nie  mogly  one  bye przepowiedziane. 

Skqdi:e wi c te sprzecznosci i opowiadania bez zwiqzku? 

Rzecz cala polega na tym, i:e wszystkie wasze opowiesci Sq 

tylko bajkami, kt6rym nie potrafiliscie nadac nawet podobieii 

stwa prawdy,  bo  przeciei:  wiadomo  doskonale,  ze   tr  es  c 

s w o j e j  e w a n g e 1 i i   p r z er  a b i a 1 i s c i e   trzy,  cztery 

i  wi cej  razy,  aby  jakos  wykr  ic  si   od mrzut6w  i oskarzeii. 

• * * 
Powtarzajc:1 oni ustawicznie: ,,niech nie przychodzi do nas 

i:aden czlowiek wyksztaloony, i:aden m drzec,  ani  w  og6le 

i:aden mc:1drala - dl,a nas bowiem stanowi1'} oni jedynie zlo. 

Przecilwnie: ludzie  pro.sci,  ciemni  i  mlodziez  -  oto  goscie 

mile u nas widziani". Jesli  chrzescijanie  tylko  taki  ludek 

uwazajq za godny  ich  Boga,  to  chyba  jasne  jest,  i:e  zdolajq 

oni nawr6cic na swojq wiar jedyn.ie lud t py i prosty, nie 

wolnik6w, kobiety i dzieci. W jakiz to spos6b wiedza, wyksztal 

cenie, zdolnosc i ch c wysluchania jasnej  i  pi k.nej  mowy 

okazaly si nagle zlem i przeszkod;;i w  przyswojeniu  sobie 

prawdy i poznaniu Boga? A zreszt;;i tego rodzaju wlasn.ie non 

sensy rozpowszechniajq wieszczbiarze uliczni i prorocy jar 

marczni. Wypatrujq oni tylko chwili, gdy z pol.a ich widzenia 

zniknq starsi wiekiem, rozwai:ni i wyksztalceni panowie i wla 

sciciele, wtedy bowiem mog;;i rozbic namioty i  rozlozyc  sw6j 

tani a w;;itpliwej wartosci towar przed oczyma, ciemnych rze 

mieslnik6w i wyrobnik6w. Tam r6wniez - do tych pelnych 

zaduchu kram6w - podqzaj::i i chrzescijanie. W zamoi:nych 

domach prywatnych zachowuj;;i si tak sa,mo: unikajq statecz 

nych i rozwaznych m zczyzn doroslych, w obecnosci ojc6w  

rodzin zachowuj1'} milczenie, ledwie jednak ci odejdq, a jui: 

zaczynaj;;i   opowiadac   swe   bajdy   niewolnikom,   niewiastom 

o slrabych glowach i dzieciom. Najgorliwiej zas pracujq nad 

niedojrzah1 mlodziei:q, wpajajctc w niq niewczesne mysli o ro- 
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dzicach i w og6le starszych, kt6rych malujq jako ludzi zaco 

fanych i pogrqzonych w przesqdach. 

• • • 
Caly  ten   rodzaj  - ,zar6  wno zydzi   jak   i  chrzescijanie  - 

podobny jest do stada nietoperzy lub do mr6wek, kt6re wy 

lazly z dziur, lub do zab,  kt6re przysiadly  obok  bagna,  albo 

do  dzdzownic grzebiqcych si w trz sawisku i spierajqcych 

zawzi cie, kt6re z nich Sq na jwi kszymi gr zesznikami na ziemi. 

Czy nie slyszycie,  jak to  bydelko rozpowiada,  ze  przeciez im 

i tylko im Bog odkryl  i  przepowiedzial wszystko,  co  dziac si 

b dzie na  swiecie.  B6g  nie przejmuje sii nie martwi spra 

wami reszty swiata; zostawi:a niebiosa  i  ziemi  na pastw  losu 

i troszczy si tylko  ,,o  nas". ,,My" - to jedyne na swiecie 

istoty,  z   kt6rymi komunikuje  si przez swych zwiastun6w, 

,,nas"  jedynie kocha, bo ,,my" stworzeni  jestesmy  na  jego obraz 

i podobieii.stwo. Wszystko ,,nam" podlega: ziemia, woda, po 

wietrze, ciala niebieskie - stworzone Sq dla ,,n as" i  ,,nam" 

jedynie majq sluzyc; tylko  ze  wzgl du  na  ,,nas",  poniewaz 

wielu ,,naszych" popadlo w grzech, B6g zstqpi osobi.scie  lub 

zesle swego Syna, aby zniszczyc ogniem wyst pne plemi i  dac 

,,nam"  moznosc  rozkoszowania  si    razem  z  nim, Bogiem, szcz 

sliwosciq zycia wiecznego. 

* * 
Jesli  juz  istotnie  bylo  nieodzowne,  aby   duch   Bozy   wcielH 

si w czlowieka,  to  do  tego  celu  na:le:i:alo  pr zyna jmniej  wy 

brac osobistosc wybitn cl, c zlowieke.  okazalego,  pi knego,  sil 

nego, obdarzonego  dzwi  cznym  glosem  i  darem  slowa.  Byloby 

wr cz  niedopuszczalne,  aby  czlovtiek,  kt6ry  ma  przede  wszyst 

kim stanowic  wcielenie  cnoty  i  mqdrosci  boskiej,  nie  wyr6:i: 

niial si  z  masy  pozostalych  ludzi  jakimis  zaletami  wy jqtko 

wymi.  Tymczasem  Jezus,   zwykly,   przeci tny   czlowiek,   byl, 

jesli wierzyc mozna opowiadaniom, wzrostu niewielkiego, nie 

odznaczal si urodq, wyglqd jego nie zdradzal ani cienia cech 

szlachetniejszych. 

Wy - chrzescijanie - usprawiedliwiacie sw6j  wstr t  do 

kultu posctg6w tym, ze balwany wykonywane Sq z martwej 
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materii, kamienia, drzewa lub gliny przez prostackich, bluz 

nierczych rzemieslnik6w. Myslalby ktos, ze dokonaliscie wiel 

kiego odkrycia! Przeciez Heraklit powiedzial juz dawno, .ze 

ludzie, modlc1cy si w swic1tyniach do po5qg6w, nie rozumiejc1 

kim Sq bogowie i bohaterzy,  i  r6wnie  dobrze  mogliby  zwracac 

si z krzykiem do sciany.  Czyz  nie  widzicie,  .ze  wizerunki 

bog6w sc1 to jedynie dary  skladane  przez  wierzc1cych?  Jesli 

zas przeklinacie posc1gi za ich podobiens two do ludzi, to sami 

sobie  przeczycie.  Czyz  bowiem  nie  powiedziano  w   waszej 

swi tej ksi dze, .ze Bog stworzyl czfowieka na podobienstwo 

swoje? 



C z C D R u G A 

 
 
 

 
Og6lnq  charakterystyk  renesansowej  krytyki  religii  da 

lismy w  pracy  ,,Idealy  renesansowego  humanizmu"  (Humanizm 

i kultura swiecka, Warszawa 1958, s. 55-108), starajqc si  poka 

zac w jakim sensie Odrodzenie bylo wielkim antysredniowiecz 

nym przewrotem swiatopoglqdowyrn. W tym wyborze prezen 

tujemy fragmenty 17 myslicieli okresu Odrodzenia , zwracajqc 

szczeg6tnq uwag na zwiqzki pomi dzy krytykq religii a rene 

sansowym humanizmem (Boccaccio, Valla, Grzegorz z Sanoka, 

Kallimach, Erazm, Rabelais, Hutten, Montaigne) oraz zwiqzki 

pomi dzy krytykq religii a renesansowq naukq i filozofiq  przy 

rody (Pomponacjusz, Kopernik, Bruno, Campanella, Bacon, V a 

nmi). Renesansowq mysl spolecznq reprezentujq  tu  Mach ia 

velli, Frycz Modrzewski i Campanella. 

W wielu fragmentach pokazujemy renesansowq krytyk pa 

piestwa i katolickiego duchowienstwa (Boccaccio , Valla, Erazm, 

Rabelais, Hu tt en , Frycz Modrzewski) i charakterystycznie 

renesansowq krytyk teologii chrzescijanskiej (Agryppa, Frycz 

Modrzewski, Montaigne, Bruno, Bacon). W kilku fragmentach 

pokazane sq renesansowe domysly o spolecznej i politycznej 

funkcji religii (Grzegorz z Sanoka, Machiavelli, Bruno, Cam 

panella, Vanini). 

Pragnqc zwr6cic uwag na pozytywne tresci swiatopoglqdu 

ludzi Odrodzenia, a wi c na ich ideaiy, wartosci oraz  pozycje,  

z kt6rych przeprowadzana byla krytyka  religii,  wlqczylismy 

do wyboru fragmenty o pi knie i ,,boskosci" przyrody (Ko 

pernik, Bruno, Vanini), o wartosci nauki i pot dze ludzkiego 

rozumu (Kopernik, MachiavelLi, Campanella). 
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Z myslicieli  polskich  reprezentowani sq  jedynie  Grzegorz 

z  Sanoka,  Kopernik  i Frycz  Modrzewski.  0  antykoscielnych 

i racjcnalistycznych tendencjach polskiego Odrodzenia piszemy 

szerzej w pracy ,,Walka polskiego Odrodzenia o swieckosc ku l 

tury" (,,Kultura swiecka w dziejach na.szego narodu", Warsza 

wa 1959, s. 48-82). 

 

 

 
 

GIOVANNI BOCCACCIO (1313-1375) 

Jeden z pierwszych renesansowych humanist6w, klasyk literatury 

swiatowej, autor znanego zbioru stu nowel (.,Dekameron",  Warszawa 

1955), w kt6rym opisywal spoleczenstwo wyzbyte  sredniowiecznego 

strachu  przed  pieklem,  chwalqc   ludzi   rozumnych   i   wolnomyslnych 

(m. in. ateisti: Cavalcantiego). Wysmiewal  chciwe,  ograniczone,  roz 

wiqzle i obludne duchowienstwo, zwalczal  scholastycznq  pseudouczo 

nosc, osmieszal problematyki: teologicznq. W dztele .,Genealogia deorum 

gentHium"   zebral  ogromny  material r  eligioznawczy  z  zakresu  mitologii 

greckiej i  rzymskiej,  a  w  ostatnim  rozdziale  wystqpil  jako  smialy 

obronca kuttury antycznej. Ksiq:ika ta wywarla du:iy wplyw na poglqdy 

Grzegorza z Sanoka. 

 
0 Rzymie papieskim 

Slyszalem kiedys, mile tOIWiarzyszki, takq opow1esc: ,,Mie 

szkal  ongis  w  Paryzu  bogaty  kupiec  i   czlek   zacny,   Giannotto 

di Civigni zwany. Byl to czlowiek sprawiedliwy  i  uczciwy; 

zajmowal  si  rozleglym  handlem  suknami.  Wielka   przyjazn 

lqczyla  go  z  bog,aiym  Zydem,   zwanym   Abrahamem,   kt6ry 

takze  si     kupiectwem   paral,   a   byl  czlekiem  r6wnie   uczciwym 

i zacnym. Giannotto, widz:,ic  przymioty  przyjaciela,  wielce  nad 

tym bolal, ze dusza tak mqdrego i dobrego  czleka,  dzi  ki  bl  

dom jego wiary, nai pot pienie wieczne  skazana  zostanie.  Dla 

tego tez jql go prosic dobrotliwie, aby porzucil bl y wiary 

zydowskiej i wiar«:: chrzescijanskll przyjql, kt6ra (jak to sam 

dowodnie widzri) dzi k.i swojej swi tosci i prawdzie ciijgle sie: 

rozpowszechnia i kwitnie, gdy  tymczasem  jego  wiara  coraz 

bardziej zanika, tak iz wreszcie wniwecz rozwiac siE: moze. 
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Zyd  odparl, ze krom wiary zydowskiej zadnej  innej za dobrcl 

i swi tcl nie uznaje, ze zamierza umrzec w tej, w kt6rej si 

narodzil i wzr6sl, i ze nie ma takiej sily, co by go od niej 

odwr6cic mogla. Odpowiedz ta nie odwiodla Giannotta od tego, 

aby po kilku dniach nie obr6cil si do swego przyjaciela z po 

dobm1 mowq, starajqc mu si dowiesc na nadto grubych przy 

kl:adach (jak to nieraz kupcy czynic umiejq), dla jakich  to racyj 

nasza wiara jest lepsza od zydowskiej. 

A chociaz Zydowin byl w rzeczach wiary zydowskiej mi 

strzem zawolanym, przecie przyjazn wielka, kt6rq do Giannotta 

zywil, a moze i slowa, wlozone w usta tego prostego czleka 

przez Ducha Swi tego, to sprawily, ze Zydowinowi wielce do 

smaku dowody Giannotta przypadac  pocz ly.  Przecie  jednak 

w wierze swojej bl dliwej nadal trwal z uporem. 

Im bardziej si w swoim oporze zacinal, tym wi cej na niego 

Giannotto nastawal, az wreszcie Zydowin uleglszy jego natar 
czywym prosbom, rzekl: 

- Chcesz, Giannotto,  abym  wiar chrzescijanskq  przyjql? 

Ja si od tego nie  uchylam.  Jednakoz  przedtem  chc si  udac 

do Rzymu, obaczyc tego, kt6rego ty namiestnikiem bozym na 

ziemi zowiesz, zwaq.yc jego post pki i obyczaje, a takze zycie 

jego braci-kardynal6w . Jesli wydadzq  mi si   takimi,  ze wedle 

ich  zycia  Sl:\dZqC  poznam,  iz wiara  twoja  jest  lepszq  od naszej, 

jak to starales si mi dowiesc, uczyni to, com przyrzekl. Jesli 

nie, pozosta;n nadal Zydem. 

Giannotto, uslyszawszy o tym  jego postanowieniu, wielce 

si strapil i rzekl do siebie: ,,S tracone Sq wszystkie moje za 

chody i trudy, kt6rych nie szcz dzilem, aby go do przyj cia 

chrzescijanstwa naklonic, co zdawalo si bye rzeczl:l bliskq. 

Pojedzie do Rzymu, obaczy na: wlasne oczy, jak plugawe i wy 

st pne zycie ksi za wiodq, i nie tylko wiary naszej nie przyj 

mie, ale nawet gdyby i chrzescijaninem zostal, na judaizm 

powr6cilby". Obr6cil: si tedy do Abrahama i rzekl: 

- Po c6z chcesz przedsi brac tak uci<!zliwcl i kosztownq 

podr6z do Rzymu? N,a, tak bogatego czleka, jak ty, czyha ty 

siqc niebezpieczenstw na ziemi i na morzu. Zali nie znajdziesz 
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tu kogos, kto by ci ochrzcil? Jeieli  zas iywisz  jakies  wqtpli 

wosci co do wiary, kt6n1 ci wykladam, gdziei znajdziesz mq 

drzejszych  i  swiatlejszych  ludzi  jak  tu?  Dadz<4  ci    oni     wszelkie 

objasnienia. Wedlug mnie zatem ta twoja podr6z wcale po 

trzebna nie jest. Pomysl, ze pralaci w Rzymie Sq  podobni  do 

tych, kt6rych tu  widzisz, a  moze i  swi<4tobliwsi,  jako  ze zyjq 

w pobliiu najwyzszego pasterza. Z.achowaj swoje sily na  inny 

raz, do cz.asu pielgrzymki po  miejscach  swi tych,  w  kt6rej  

moze i ja towarzyszyc ci b d . 

- Wier ,  Giannetto - odparl Zydowin -   ze racja  jest 

po twojej stronie, ale jesli chcesz, abym spelnil to, o co mnie 

prosisz, to  powiem ci w dw6ch slowach,  iz musz  jechac. 

W przedwnym razie nic nie uczyni . 

Giannotto uznawszy jego twarde postanowienie rzekl: 

-· Jedz zatem; szczE:sliwej drogi ci zycz ! 

Pomyslal przy tym, ze Zydowin, ujrzawszy dw6r papieski, 

nigdy juz chrzescijaninem siE: nie stanie. Alisci, nic na tym nie 

tractic, juz mu nie do.radzal , aby pozostal 

Zydowin dosiacll rumaka i pospieszyl do Rzymu, gdzie przez 

Zyd6w  z  wielkq  okazalosciq  przyjE:ty   zostal.   Przebywajqc  

w  miescic,  nie  zdradz·al  si   przed   nikim,  po  co  tu   przybyl,  

a tylko w tajemnicy sledzil iycie papieza, pralat6w  i  kardy 

nal6w, i calego papies:kiego dworu. 

Jako czlek byst ry, niejedno sam spostrz.egl, a i wiele od 

drugich  uznal.  Z  tego  wszystkiego  wni6sl,  ze  kazdy  ksiqdz, 

od najmniejszego do najwiE:kszego, rozpustq grzeszy i holduje  

nie tylko naturalnej rozkoszy, ale i sodomskiej, nie znajqc 

hamulca, wyrzut6w sumienia i wstydu. Dzi ki przemoznemu 

wplywowi nierzqdnic i mlodzieniaszk6w nie lada rzeczy mozna 

bylo w Rzymie uzyskac. Obaczyl taki e, ie wszyscy sq  zarlo 

kami i pijanicami, ie na ksztalt dzikich zwierz<4t  jeno  brzu 

chom swoim slui<4, nie m6wiqc juz o rozpuscie. J eszcze bacz 

niej si !im przyjrzawszy, poznal ie Sq sk<4pi i tak na  grooz 

chciwi, ie nie wstydzq si kupczyc  wszystkim,  poczynajqc  od 

krwi ludzkiej, niawet chrzescijanskiej, a  konczqc  na  rzeczach 

swi tych, odpustach i beneficjach. Kupujqc i sprzedaj<4c, wi k- 
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szy handel prowadzq i  liczniejszych  majq  posrednik6w,  nii: 

w Paryzu kupcy sukna i innych towar6w. Jawnq symoni 

ochrzcili mianem ,,zast pstwa", a obzarst:wo ukryli pod skromnq 

nazwq ,,pokrzepienia sil", tak jakby Boga mozna bylo oszukac 

znaczeniem tych slow i jakby On nie widzial plugawych inten 

cyj ich niskich dusz. Mnieroali, widac, ze B6g, tak jak ludzie, 

imieniem  rzeczy da si oklamac. Wszystkie te r.zeczy, a takoz 

i  te, o  kt6rych  zmilczec  nalezy,  nie podobaly si wielce Zy 

dowinowi, czlekowi umiarkowanemu i obyczajnemu.  Zdalo 

mu si , ze juz dose widzial, postanowil tedy do Piairyza po 

wr6cic;  tak  tez  uczynil. Giannotto, dowiedziawszy si o jego 

powrocie,  udal si do niego, straciwszy juz  wszelkq  nadziej 

na to, aby 2.ydowin chcial  chrzescijanstwo  przyjqc.  Spotkali 

si pelni ukcmtentowania i wielkiej radosci. 

Po kilku dniach odpocznienia Giannotto zapytal si go, co 

mysli o Ojcu swi tym, kardynalach i innych dworakach. 

Z.ydowin odparl: 

- Wydaje mi si , ze Bog zle czyni, laskawosciq swojq ich 

darx::ic. Powiem ci,  iz  jesli  dobrze  zwazac  i  sqdzic  umialem, 

w zadnym ksi dzu nie znalazlem ani krztyny swi tosci, po- 

hoznosci czy przykladu godnego nasladowania. Rozpustai, chci 

wosc, obzarstwo, wiarolomstwo, zawisc, pycha i  inne  gorsze 

wyst pki (jesli sobie nroma tylko  gorsze  wystawic)  tak  im 

weszly w obyczaj, ze dw6r papieski jest dla mnie raczej kuznic1 

diabelskich poczynan niz dziel swi tych. Wedlug mego mnie 

mania, wasz pasterz  najwyzszy,  jako i  wszyscy  jego duchowni, 

z wielkq pilnosciq a staraniem •i' umiej tnosciq chcq religi 

chrzescijanskq ponii:yc i z oblicza swiata jq zetrzec,  chociaz 

winni przecie bye jej wzorem i obronq.  A  jako  ze,  mimo  tych 

kh   wysilk6w,  wasza  wiara  coraz  bardziej  si    rozpowszechnia 

i coraz  jasniejszq  i  doskonalszq  si  staje,  tedy  musial  Duch 

Swi ty w niq wstqpic, aby stan la wyi:ej od wszystkich wiar 

swiata. Dlatego tez,  jesli  dawniej  gluchy  bylem  na  twoje 

prosby  i  nie  chcialem  chrzescijanstwa  przyjqc,  to  teraz  m6wi 

d jawnie, i:e nic nie b dzie w stanie  mnie  od  tego  powstrzy 

mac. Chodzmy zatem do kosciola,  pragn  przyjqc  chrzest 

zgodnie z obycza,jem waszej swi tej wiary". 
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0 trzech religiach 

Saladyn, kt6ry  dzi ki swej  osobistej  dz.ielnosci  nie tylko 

z czleka  nikczemnego stanu na tron Babilonu si wyni6sl,  ale  i 

sila kr616w tak  chrzescijanskich,  jak  i  saracenskich,  zwy ci 

zyl, roztzwonil sw6j skarbiec na cz ste wojny i nieslychany 

zbytek. Zdarzylo si , ze potrzebowal pilnie wi kszej  sumy 

pieni dzy, a nie wiedzqc, skqdby jq tak nagle wydostac, pr zy 

pomnial sobie o bogatym Zydowinie, zwanym  Melchisedech, 

aiz wreszcie postanowil uzyc gwaltu, ale tq modlq, aby  mi.al 

on poz6r slusznosci. 

Kazal przywolac Zyda, przyjql go serdecznie, posadzil obok 

siebie i rzekl: 

- Od wielu ludzi slyszalem, m zu zacny, ze jestes wielkim 

m drcem i w rzeczach wiary osobliwie wycwiczonym, dlatego 

tez chcialbym si dowiedziec od ciebie, kt6ra  z  trzech  wiar 

jest najlepsza: zydowska, saracenska czy chrzescijanska? 

Zydowin, kt6ry w samej rzeczy byl mqdrym czlowiekiem, 

wraz spostrzegl, ze Saladyn chce go pochwycic za slowa, 

oczywiscie nie bez ukrytej mysli; pojql zatem, ze gdyby 

kt6rejkolwiek z tych trzech wiar wyzszosc przyznal, wladca 

sw6j zamierzony eel osiqgnie. Skupil umysl jak ten, kto, do 

odpowiedzi pr zynaglony,  nie chce si dac przytaipac  na  niej,  

i zaraz umyslil, jaki mu respons dac nalezy. 

- Panie m6j i wladco - rzekl - zadaliscie mi wazkie 

pytanie; abym m6gl jednak m6j 5qd wy:riaeic, musz warn 

powt6rzyc pev\7llc} opowiesc. Przypominam sobie, o ile mnie 

pami c  nie  zwodzi,  ze  nieraz  slyszalem  o  jednym bogatym 

i znacznym czleku,  kt6ry mi zy innymi klejnoiami  posiadal 

w swym skarbcu szacowny i pi kny pierscien. Aby jego war 

tosc i pi knosc nalezycie uczcic i na wiecznosc ostawic go 

5woim potomkom, rozkazal, by ten z jego syn6w, w posiada 

niu kt6rego pierscien 6w si znajdzie, za  dziedzica  uchodzil, 

byl za glow rodu poczytywan i jako taki uwa y i czczony. 

Spadkobierca pierscienfa podobnie z potomkami swymi postq 

pil jak jego poprzednik. Pierscien przechodzil  z  rqk  do  rqk, 

az wreszcie dostal si czlekowi, kt6ry mial trzech urod:ziwych 
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cnotliwych i poslusznych jego woli syn6w; dla tej przyczyny 

r6wnq milosciq ich darzyl. Mlodziency, kt6rzy wiedzieli o tym 

zwyczaju z pierscieniem, chcieli jeden przez drugiego klej 

notem zawladmic, jako ze kazdy z nich za najgodniejszego 

pragrn l bye uwazany. Kazdy prosil tedy usilnie s ziwego 

ojca, kt6ry  juz do smierci si zblizal, aby jemu pierscien ten 

pozostawil. Zacny czlek, wszystkich syn6w jednako milujqcy, 

nie umial uczynic wyboru, az wreszcie umyslil,  ze najlepiej 

b dzie przyrzec go kazdemu z nich, aby wszystkich po r6wno 

ukontentowac. Polecil zas w tajemnicy zr cznemu zloitnikowi 

sporzqdzic  jeszcze  dwa   pierscienie,  kt6re  tak  do  prawdziwego 

podobne si okazaly, ze on sam, co uczynic je polecil, zaledwie 

m6gl rooeznac pierscien prawdziwy. Przed smiercia, wr czyl 

w tajemnicy kazdemu synowi jeden pierscien. Po smierci 

rodzic kazdy z synow o dziedzictwo i o czesc naleznq si 

upominal i jeden zaprzeczal praw drugiemu, przedstawiajqc 

na dow6d sw6j pierscien. Poniewaz trzy pierscienie tak po 

dobne si okazaly, ze prawdziwego poznac nie mozna bylo, 

nie rozstrzygni te po dzis dzien rostalo, kto jest wlasciwym 

dziedzicem. 

P o d o b n i e rz·ecz si ma, m6j panie i wladco, 'Z t r z e m i! 

r e 1 i g i am i, danymi przez Boga trzem nacjom. Kazda z nich 

mniema, ze posiada istotnq spuscizn i prawdziwe praw-o 
Boze; kt6ra jeclnak ma slusznosc, nie wiadomo, kto 

prawdziwypierscien  posiada. 

 
0 ateiscie Guido Cavalcantim 

Pan Betto Brunelleschi... i towarzysze jego starali si 

wszelkimi silami wciqgnqc do swego grona pana Guida z rodu 

Cavalcante   de'Cavalcanti,  a   to  nie   bez  wazkiego powodu. 

Pomijajqc  juz  bowiem  to,  ze pan    Guido  byl   jednym:  z najlep 

szych myslicieli na swiecie i zawolanych przyrodnikow (o przy 

mioty te towarzystwo niewiele dbalo), byl on takze wielce 

wesolym, ukladnym i wymownym  czlekiem; slowem,  lqczyl 

w sobie wszystkie przymioty pra.wdziwego szlachcica. Do czego 

tylko si   wziql,  umial  to  zrobic  lepi  j  nizli  ktokolwiek inny. 
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Przy tym wszystkim  zasi  ogromny  majqtek  posiadal.  Kogo 

za godnego przyjazni swej uznal, temu serce i r k ho,inie 

otwieral.Nie dziwota tedy, ze pan Betto zwabic go chcial  na 

swoje  zebrania.   Gdy  mu  si to jednak   nie   udalo, po  spolu 

z swymi towarzyszami jql  sobie  tlumaczyc  niech c Guida tym, 

ze nieraz b dqc filozofi& zaj ty, obcowania z lud zmi unikal. 

Poniewaz  Guido  nieco  ku  wywodom  E p i k u r a  si skla 

nial, powszechnie m6wiono wsr6d posp6lstwa, ze celem jego 

rozmyslan bylo wynalezc dow6d, i:e B 6 g n i e i s t n i e j e. 

Pewnego dnia Guido, id&c do kosciola sw. Michaia i min&wszy 

ulic Adimarich,  doszedl  zwyczajnq  mu  drog& do  kosciola 

sw. Jana i  tam zatrzymal  si  posr6d grobowc6w  marmurowych 

(z  kt6rych  pewna  cz sc  zna jdu je  si obecnie  u   swi  tej Repa 

raty,   a   inne   przy   sw.  Janie).   Stanql   pomi dzy kolumnami 

porfirowanymi i nagrobkami a bramq swi tego Jana, w6wczas 

zamkni tq. Pan Betto z towarzystwem swoim wlasnie przez 

plac sw. Reparaty przejezdi:al. Spostrzeglszy Gutda pomi dzy 

grobowcami i:artownisie zawolali: 

- Musimy go troch podraznic ! 

Po czym, dodawszy koniom ostrogi, jak gdyby i:artobliw& 

szarz czyni&c, p dem puscili si ku niemu i nim si m6gl 

spostrzec, juz si przy nim znalezli. 

- Guido -    rzekli -    gardzisz  towarzystwem  naszym,  c6± 

ci jednak przyjdzie z tego, jezeli dowiesc zdolasz, ze Bog nie 

istnieje? 

Guido, widzqc si otoczonym, odparl bez namyslu: 

- Panowie, w domu waszym moi:ecie  mi  m6wic,  oo warn 

si podoba! 

To m6wiqc, oparl si jednq r k& o grobowiec znacznej wy 

sokosci, lekkim bardzo skokiem przedostal si   na  drugl! stron  

i odl&czywszy si od nich, odszedl. Wesole towarzystwo spo 

glqdalo przez chwil po sobie, ai: wreszcie ktos rzekl: 

- Guido nie byl widac przy zdrowych zmyslach, bowiem 

w odpowiedzi jego sensu dopatrzyc si tru dno. Nie mamy 

przeciei: do tego miejsca ani o zdzblo wi cej prawa od innych 

obywateli, a takoz od samego Guida. 
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Na to pan Betto, zwracajl'4c si do m&willcego i do reszty 

towarzyszy, odparl: 

- To wy raczej nie jestescie przy zdrowych zmyslach, 

inaczej bowiem zrozumielibyscie, ze czlek ten w kilku slo 

wach uprzejmie ci zk1t obelg warn rzucil. Czymze bowiem Si\ 

te grobowce?  Domami  umarlych,  jako ze w nich grv bani Sit 

i spoczywajl} zmarli. Jezeli powiedzial tedy, ze jestesmy tutaj  

u siebie, to chcial przez to wyrazic, ze  my  i  inne  podobne 

rram nieuki w por6wnaniu z nim i z ludzmi uczonymi mniej 

jeszcie  znaczymy  nii umarli,  i  dlatego  h diic  tu,  jestesmy  

w nasz:ym domu. 

 

 

 
 

LORENZO VALLA (ok. 1405·- 1457) 

Najwybitniejszy humanista XV wieku, kO'Tttynuator bojowo anty 

sredniowiecznego humanizmu Boccaccia, swiet-ny znawca i entuzjasta 

laciny  klasycznej,  tw6rca  nowej  -  filologicznej  krytyki  tekst6w   (na 

pisal  m.  in.   krytyczne  adnotacje  do   Nowego  Testamentu).  W traktacic 

,,De voluptate" (1431) propagowal etyki: epikurejskq i zwalczal swiato 

poglqd  sredniow ieczny. W  roku 1440 napisal  traktat  demaskujqcy fal 

szywq   legendc:  o   rzekomej   donacji   Konstanty na,   wykazujqc,  ze doku 

ment stanowiqcy prawnq podstawi: swieckiego panowania papiezy jest 

falszerstwem. Obszernq charakterystyki: wazniejszych dziel  Lorenza 

Valli dalem  w  ,.Wykladach  z  historli  fiiozofii  i mysti  spolecznej 

Odrodzenia" (Warszawa 1956). 

 

Przest pstwa  papiezy 

Stawiam papiezom rzymskim zarzuty bardzo powazne: bez 

miernej ignorancji, nienasyconej chciwosci, b diicej form!'l 

balwochwalstwa, bqdz pr6znej zqdzy rozkaizywania, kt6rej 

zawsze towarzyszy okrucienstwo.  Jedno  z  dwojga  bowiem : 

albo nie zauwazyli doutd, ze damwizna Konstantyna jest wy 

myslem i falszerstwem, albo sami jq wymyslili, albo konty 

nuowali oszustwo swych  poprzednik6w  i  bronili  jej,  wiedzqc, 

ze jest falszywa, hanbiqc majestat kaplanstwa, haiibiiic pami c 



Valla - Grzegorz z Sanoka 65 
 

 

dawnych pap1ezy, hrunbi c religi chrzescijansk i wszystko 

niszcz c rzezii:i, ruinami, zbrodniami. 

* * 
C6z  w   tym   dziwnego,  ze  wierzyli  w  te   rzeczy,  kt6re im 

przynoszq  tak   wielkie  korzysci,   jezeli  przez  wyr6zniajqcq ich 

ignorancj wierz w wiele rzeczy, z kt6rych nie majq zadnych 

korzysci. 

* * • 
Papiez rozpoczyna wojny przeciw spokojnym ludom 1 s1e3e 

niezgod mi dzy miastami i ksi z tami, papiez pozqda cudzych 

bogactw i przejada do ostatniej kropli swoje bogactwa. 

 
Przeciwko cel-ibatowi zakonnic 

Kto pierwszy wymyslil celibat swi tych dziewic, ten wpro 

wadzil do spoleczenstwa zgubnq instytucj , kt6r nalei:y zni 

szczyc... M6wiq, i:e to nakazuje religia, ale to jest raczej 

zabobon. 

* * * 

Dlaczego w takim razie przyroda, matka rzeczywistosci, 

dala  wielu  kobietom  wdzi czne  i  szlachetne  oblicza?   Zeby 

je ozdobic czy zeby je skrzywdzic? Zeby korzystaly z  tego 

daru, czy i:eby o niego nie dbaly? Z pewnosciq d.latego, zeby 

korzystaly i cieszyly si nim, w przeciwnym razie nie mialby 

sensu fakt, i:e przyroda z takq starannosciq zabrala si do mo 

delowania  ich  twarzy.  C6z  jest  slodszego,  przyjemniejszego 

i rozkoszniejszego od pi knej twarzy? Nie wydaje si , aby 

kontemplowanie nieba moglo dac wi cej radosci. 

 

 

 

 
GRZEGORZ Z SANOKA (1406- 1477) 

Czolowy    przedstawiciel   wczesnego   humanizmu    polskiego,    poeta, 

hi stor yk , mysliciel, w latach 1451-1477 byl arcybiskupem lwowskim. 

Jako patriota polski wielokrotnie przeciwstawial sii: antypolskim int1'y- 

Wypisy z hlsto-rli krytykt re!tgit II 



 

 
 

GRZEGORZ Z SANOKA 
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gom papiestwa, popieral posti:7Jowe  dqzenia Kazimierza JagieUonczyka 

do u.mocnienia su.werennosci wladzy panstwowej przeciwko odsrodko 

wym t endencjom bisku.p6w krakowskich. W roku. 1444  napii:tnowal 

Stolici?   Apostolskq   mianem   ,,patronki   wiarolomstwa".  Zwalczal  scho 

!astyk i:, nazywajqc jq ,,majaczeniami na jawie". Wyrazem racjona!i 

stycznych tendencji Grzegorza byl jego protest przeciwko zasti:powaniu 

pracy naukowo-badawczej bezmyslnym kultem au.torytet6w. Szczeg6lne 

znaczenie   miala   jego   walka   o  uniezaleznienie   przyrodoznawstwa od 

 

Fragment  z  najstarszej  r kopismiennej  kopii  dziela   Ka!limacha 
o  Grzegorzu  z Sanoka 

 
au.torytet6w teologicznych, torujqca drogi: przewrotowi  kopernikan 

skiemu. Nawiqzujqc do Boccaccia walczyl o zmiani:  swiatopoglqdowej 

tresci nauczania; domagal sii:, aby podstawq nau.czania  mlodziezy  byla 

nie teologia, lecz lektura starozytnych poet6w. Ponad wszystkich  filo 

zof6w przenosil starozytnego materialisti:  Epikura  zwlaszcza  w  dzie 

dzinie filozofii przyrody i etyki. Odrzucajqc sredniowieczny poglqd na 

czlowieka, Grzegorz widzial godnosc ludzkq w zdolnosci do samodziel 

nego, krytycznego my§lenia, tworzeniu poezji i muzyki, w wykonywaniu 

pracy uzytecznej dla spoleczenstwa i w tw6rczym ksztaltowaniu historii. 

Obszerniej piszi: o nim w pracy: .,Grzegorz z Sanoka", Warszawa 1958. 

 

Mysli   o religii 

Dla tych, kt6rzy rza,dZq w panstwie jest rzecza,  korzystml 

opierac   wszystkie   swoje   czynnosci   na   religii:   n i e   ma    n i c 

s k u t e c z n i e  j s z e g o d 1a r z a, d z e n i a 1 u d e m, jak 

przekonania o rzeczach bozych, podtrzymywane publicznie: 

• • 
Religia jest jedyna, i najbardziej skuteczmi wi zia, dla prze 

strzegania praw. 

• * • 
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W  religii  bardzo  wiele  rzeczy opiera si wyhicznie na po 

boznosci bez zadnego udzialu rozumu. 

* * 
Dziwi  si bardzo bezmyslnosci tych, kt6rzy starajq si 

przystosowywac rozumowania przyrodnicze do teologii chrze 

scij:anskiej. 

* • * 

Najbardziej  bezwstydni Sq ci,  kt6rzy  nie poslugujq si wla 

snym rozumem, lecz id<} na oslep za innymi. 

 

 

 

 
FILIP KALLIMACH BUONACCORSI (1437-1496) 

 
Humanista wloski, poeta, historyk,  polityk,  wolnomysliciel. Jako 

organizator republikaiiskiego spisku przeciwko papieiowi musial w roku 

1468 uciekac z Wloch. Po dwuLetniej tulaczce osiedlil si  w  Polsce, 

gdzie przebywal od roku 1470 do 1496, wywierajqc ogromny wplyw na 

rozw6j  humanizmu w  Polsce. Zaprzyjaznil  si  z Grzegorzem z Sanoka 

i napisal jego biografi - gl6wne zr6dlo dla odtworzenia  poglqd6w 

Grzegorza. W ,,Radach" dla kr6la Jana Olbrachta Kallimach doradzal, 

aby - w oparciu o bogate miasta - umocnic wladz kr6lewskq, unie 

zalezniajqc jq od papiestwa i lamiqc bezwzgli:dnymi posuni ciami samo 

woli: swieckich i duchownych moznowladc6w. W Uscie do filozofa wlo 

skiego Marsilia Ficina Kallimach poddal pryncypialnej krytyce idealizm 

flore-nckiego neoplatonizmu. Przyjazniqc si z rodzinq Mikolaja Koper 

nika wywarl pewien wplyw na poglqdy mlodego Kope7'!1ika. Obsze.r n ie j 

o Kallimachu piszi: w pracy zbiorowej ,,Z dziej6w polskiej mys!i filo 

zoficznej i spolecznej" (tom I, Warszawa 1956, s. 66-78). 

 
Mysli   o religii 

Religia jest tkwiqCq w nas silq, polegajqCq na strachu przed 

bogami i na ceremoniach. 

* * * 

Nie  ma· bardziej  swi tego  kultu  bog6w  jak  sprawiedliwosc 

i wyswiadczanie dobra ludziom. 
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PIETRO POMPONAZZI (1462-1524) 
 

Fi!ozof wloski, czolowy przedstawiciel renesansowej, materiaH  

stycznej i.nt erpretac ji arystotelizmu, nawiqzujqcej do starozytnego ko 

rn.entatora Ateksandra z Afrodyzji. W traktacie ,,0 niesmiertetnosci du 

szy" (1516) - w oparciu o arystotelesowskq definicj duszy (dusza jest 

aktem ciala fizycznego organicznego) - dowodzil, ie funkcje psychiczne 

sq f unkc jami  organizmu ludzkiego (materialnych vr gan6w zmyslowych 

i materialnego m6zgu), a wi c  nie ma zadnych  racjonalnych  podstaw 

do wiary w posmiertne bytowanie duszy w piekle, czysccu lub niebie. 

Mity religijne zwiqzane z wiarq w niesmiertelnosc duszy  sq niepo 

trzebne  ludziom  rozumnym; wprowadzono  je ze wzgl du na prosty lud. 

W  traktacie ,,0  przyczynach naturalnych zjawisk czyli o czarach" (1520) 

Pomponacjusz wyst puje przeciwko wierze w cuda i duchy, wskazujqc 

na naturalne przyczyny niezwyklych zjawisk i rzekomo ,,cudownych" 

uzdrowien. Wyklad6w Pompc:macjusza sluchal w koncu XV wieku mlody 

Kopernik. 

0 ,,j zyku religii" 

Aniol6w i demon6w wprowadzono ze wzgI du na prosty 

lud, jakkolwiek ci, kt6rzy (wiar w aniol6w) wp rowadzili, 

wiedzieli, ze one nie mogq istn iec. Zresztq i w Starym Testa 

mencie wiele jest takich zdan, kt6rych nie mozna rozumiec 

doslownie: na przyklad, kiedy jest powiedziane, ze Bog pr ze 

m6wil, aibo ze oblicze  jego unosilo si ponad wodami. Zdania 

tego rodzaju majq sens mistyczny, a rostaly napisane ze wzgl u 

na nieoswiecony tlum, kt6ry nie potrafi pojqc tego, co nad 

zmyslowe. Aibowiem,  jak  powiada Awerroes, j z y k  re  Ii 

g i j  p o d o b n y   j e s t  d o  j z y k a p o e t 6 w ; poeci zas 

czasem  opisujq  zmyslone  historie, kt6re - jesli je brae do 

slownie Sq  niemozliwe,  natomiast wewnqtrz zawierajq 

prawd . jak o tyro wielokrotnie pisali Platon i Arystoteles. 

 
0 przemijaniu religii chrzescijanskiej 

Albowiem religia posiada okres wzrostu i trwania jak 

wszystkie zjawiska, kt6re powstajq i psujq si ; ta:k wi c 

(obecnie) religia zaczyna si rozkladac... Cuda jej poczqtkowo 

byly niewielkie, potem coraz wi ksze, nast pnie osiqgn y 

poziom kulminacyjny, potem zacz ly malec, az wreszcie za 

nikly. Dlatego obecnie w z r a s t a p ow s z e ch n a oz i - 
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bl os c d 1a n as z e j wi a r y, i nie ma jui cud6w innych 

niz zmyslone i sztucznie fabrykowane, albo-wiem wydaje sit: 

zbliiac kres. 

 

 

 
MIKOLAJ KOPERNIK (1473-1543) 

Najwii:kszy z polskich uczonych, astronom, matematyk, ekonomista, 

humanista, lekarz.  Studiowal  kiika  lat  w  Krakowie,  a  nasti:pnie  osiem 

lat we  Wloszech. Sw oim  dzielem ,.O obrotach"  (1543) Kopernik  dokonal 

w ielk icgo  przewrotu  w  nauce, obalafqc  falszywq  teori i: geoce-ntrycznq 

i uni ezalei:nia jqc przyrodoznawstwo od autorytetu teologii. Swiatopogtq 

dowe, materialistyczne znaczenie teorii Kopernika zostalo wydobyte 

przez Giordana Bruna. Teoria Kopernika  stala  sii:  punktem  wyj§cia dla 

filozofii Kartez jusza i fizyki Galileusza, Keplera i Newtona. W rok1L 1616 

dzielo Kopernika zostalo umieszczone na indeksie ksiqg zakazanych 

przez Kosci6l (a usunii:te z indeksu dopiero w  roku 1822). Obszerniej 

o  Koperniku   pisalem   w   ksiqzce   ,,Kopernik   -     czlowiek  Odrodzenia" 

(W ar szaw a 1953 ) i w artykule ,,Kosci6l przeciw Kopernikowi" (My§l 

filozoficzna, 1953). 

 

0 niezaleznosci przyrodoznawstwa od teologii 

...Przyjqwszy ruchy, kt6re ponizej w  dziele  tym przypi 

suj Ziemi, po wielu dlugoletnich obserwacjach  przekonalem  

si wreszcie, ze jezeli ruchy  pozostalych  planet  odniesie  si 

do krqzenia Ziemi i ujmie w 1iczby w stosunku do obiegu 

kazdej oddzielnej  planety, to stqd  nie  tylko dadzq si wywiesc 

ich zjawiska, lecz ze nadto porzqdek i rozmiary, odnoszqce si 

do wszystkich planet  i  ich sfer, a  takze samo niebo tak  scisle 

si z sobq powiqiq, ze w .iadnej jego cz sci niczego przestawic 

si nie da bez zamieszania w pozostalych czt:sciach i w calym 

wszechswiecie. A zatem i w ukladzie tego dziela takq przy 

jqlem kolejnosc, ze w pierwszej ksi ze opisuj polozenia 

wszystkich sfer wraz z ruchami Ziemi,  kt6re  jej  przypisuj . 

tak ze ta ksi ga zawiera jak gdyby og6lny system wszech 

swiata. W pozostalych zas ksi gach zestawiam z kolei ruchy 

innych planet i wszystkich sfer z ruchem Ziemi, tak ze stqd 

moina zrozumiec, jak dalece ruchy i zjawiska pozosta{ych 
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planet i ich sfer da si wyJasn1c, jezeli si je odniesie do 

ruch6w Ziemi. I nie wqtpi , ze utalentowani i uczeni mate 

matycy zgodzq si zupelnie ze mnq, pod warunkiem, ze do 

pelniq tego, czego przede wszystkim wymaga ta nauka, to jest 

zechcq nie powierzchownie, ale do gl bi (non 

obiter, sed penitus) poznac i przemyslec to wszystko, co ja 

na dow6d mych twierdze:6. w tym dziele podaj. 

...Byemoze, ze znajdq si  tacy,  co  lubiqc  bredzic  (doslow 

nie: matajologowie) i mimo zupelnej nieznajomosci nauk ma 

tematycznych  roszczqc  sobie  przeciez  prawo  do wypowiadania 

o   nich    Sqdu,    n a    p o d s t a w i e    j  a k  i e go  s    m i e j s c a 

w P is m i e sw i t y m, tlumaczonego zle  i  wykr tnie  odpo 

wiednio   do   ich    zamierze:6.,    o s m i e 1 q     s i      po  t    p i a c 
i  p r z es I a d o w a c t m o j cl  t e o r i  -  0  t y c h  j e d n a k 

z u p e l n i e n i e d b a m, do tego stopnia, ze  sqd  ich  mam 

nawet w pogardzie jako lekkomyslny. Nie jest przeciez ta 

jemnicq, ze Laktancjusz, slawny zresztq pisarz, ale slaby ma 

tematyk, m6wi o ksztakie  Ziemi  zupelnie  jak  dziecko,  szy 

dzqc z tych, kt6rzy podali, ze Ziemia ma ksztalt kuli. Nie  

powinno wi c dziwic ludzi nauki, jezeli tacy jacys i mnie b q 

wysmiewac. 

 
0 pi knie gwiazdzistego nieba 

Sposr6d licznych  i  r6znorodnych  sztuk  i  nauk,  budzqcych 

w nas zamilowanie i b d<1cych dla umysl6w pokarmem, tym - 

wedlug  mego zdania  - przede  wszystkim   poswi cac  si na 

lezy i  te  z  najwi kszym  uprawiac  za,palem,  kt6re  obracajq  si 

w kr gu rzeczy najpi kniejszych i  najbardziej  godnych  pozna 

nia. Takimi  zas Sil  nauki,  kt6re zajmuj<1 si cudownymi obro 

tami   we  wszechswiecie   i   biegami  gwialzd,  ich rozmiarami 

i odlegl-osciami, ich wschodem i zachodem oraz przyczynami 

wszystkich innych zjawisk na niebie, a  w  ko:6.cu  wyjasniajq 

caly uklad swiata. A c6z pi kniejszego nad  niebo,  kt6re  prze 

ciez ogarnia wszystko, co pi kne? 
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...A skoro zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest 

odciqgac czlowieka od zla i kierowac jego umysl ku wi kszej 

doskonalosci, to ta nauka, opr6cz niepoj tej rozkoszy umyslu, 

sprawic to moie w pelniejszej mierze nii: inne. 

 
Atomizm i nieskonczonosc wszechswiata 

...Na podstawie tego dowodzenia wystarczajqco jasno stwier 
dzamy,  ie  n i e b o  j e s t  n i e z m i e r z o n e  w  por6wnaniu  

z Ziemiq i przedstawia si jako c o s n i e s k o fl c z en i e 

w i e 1 k i e g o, ale Ziemia,  wedlug  oceny  naszych  zmysl6w, 

ma si tak do wielkosci nieba, jak punkt do bryly i jak skon 

czonosc do nieskonczonosci. 

* * • 
Podobnie jak z drugiej strony najmmeJsze i niepodzielne 

czqsteczki zwane a t o m a m i, wzi te podw6jnie czy kilka 

krotnie, z powodu swej niedostrzegalnosci nie od razu tworzq 

ciala widzialne, a  przeciei ilosc ich  moze si powielic do tego 

stopnia,  ie  wreszcie  b zie  ich dosyc  na  to,   by   zrosly  si 

w wielkosc widzialnq - tak tei, gdychodzi o polozenie Ziemi, 

to chocby nawet nie byla w srodku wszechswiata, mimo to jej 

odleglosc od niego moglaby bye jeszcze znikomo mala, zwla 

szcza w por6wnaniu ze sferq gwiazd stalych. 

 
Nowy, niesredniowieczny spos6b pojmowania dziej6w 

Chociai niezliczone upadku kr6lestw, ksi stw i rzeczypo - 

spolitych mozna by wymienic przyczyny, to jednak cztery: 

niezgoda, smiertelnosc, nieplodnosc ziemi i spodlenie monety, 

Sq, wedlug mojego zdania, na jgl6wniejsze. Trzy pierwsze Sq 

tak jasne, ii nikt prawdzie ich nie zaiprzeczy; czwartc1: zas, to 

jest spodlenie monety, niekt6rzy tylko i to gl biej si zasta 

nawiajqcy uznajq, z powodu, ie nie nara z, gwaltownie, lecz 

zwolna i   ukrytymi   niejako   drogami   przyprawia   panstwa 

o upadek. 

* * 
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Widzimy bowiem, ze szczeg6lniej te kwitmi panstwa, w kt6- 

rych jest dobra moneta, nikczemniejq zas i upada jq te, kt6re 

spodlonej uzywajq... Rzeczq jest niezawodnq, iz kraje, w  kt6- 

rych jest dobra monetai, plod6w sztuki, rzernieslnik6w wy 

bomych  i  wszystkiego  majq  pod  dostatkiem;  przeciwnie   zas 

w panstwach, gdzie jest zla moneta, przez bezczynnosc i gnu 

snosc uprawa pi knych sztuk i wyksztakenie wladz duszy jest 

zaniedbane i we wszystkim daje si niedosta,tek uczuwac. 

 

 

 

 
NICCOLO MACHIAVELLI (1469-1527) 

Wybitny historyk  wloski,  tw6rca  wczesnoburzuazyjnej  doktryny 

spoleczno-politycznej, przedstawiciel postwowego dqzenia do utworzenia 

sUnego, z jednoczcmego, scentralizowanego, swieckiego panstwa wloskiego 

w drodze bezwzgli:dne j likwidacji feudalnych ksiqiqt i baron6w. W trak 

tacie ,,Ksiqzi:" wyraznie odbila sii: dwoisto§c oblicza 6wczesnej burzu 

azji: opr6cz element6w post1;powych znajdujq si tam r6wniez elementy 

reakcyjne, antyludowe. Silna wladza potrzebna jest  przede  wszystkim 

do trzymania mas ludowych w karbach posluszenstwa. Od nazwiska 

Machiawela pochodzi termin ,,machiawel.izm" oznaczajqcy politycznq 

przebieglo§c, brak skrupul6w w dqzeniu do celu, uznawanie wszelkich 

srodk6w za dozwolone. Postawi: ti: wyjasnia rozpaczliwa sytuacja poli 

tyczna 6wczesnych Wloch. W pracach swoich Machiawel §mialo dema 

skowal polityki: papiestwa, wykazujqc ile  nieszcz sc  przyniosla ona 

Wlochom. Wyk azywal takze, ze chrzescijanska etyka pokory i nie 

sprzeciwiania sii: zlu pomaga tyranom w ujarzmianiu mas lud ow ych. 

Bi:dqc ateistq Machiawel propagowal wykorzystywanie religii jako na 

rzi:dzia polityki w  interesie  buriuazji. Waznym  renesansowym  ele 

mentem jego poglqd6w jest przekonanie, ie czlowiek nie jest bezsilny 

wobec losu. 

 
Krytyka moralnosci chrzescijanskiej 

Zastanawiajqc si nad tym ,  skqd  si  to  bierze,  ze  w  cza 

sach starozytnych ludy bardziej milowaly wolnosc, niz w  cza 

sach naszych, doszedlem do przekonania, ze przyczynq jest to 

samo, co spowodowalo, iz ludzie dzisiejsi nie sq tak silni jak 

starozytni; przyczynq tq jest mianowicie r6znica mi dzy wy- 
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chowaniem wspolczesnym a starozytnym, wynikajqca z roz 

nicy mi dzy naszq religiq a religiq starozytnq. Skoro bowiem 

religia nasza pokazuje nam prawd i prawdziwq drog , na kazuje 

nam ona lekcewazyc godnosc tego swiata; natomiast poganie,  

kt6rzy  t   godnosc  swiatowq  cenili  bardzo  wysoko i uwazali 

jq za najwyzsze dobro, byli w swoich czynach znacz nie 

bardziej dzicy. Widac to z wielu ich ustaw i obyczaj6w, 

 

MACHIAVELLI 

 
poczqwszy od przepychu ich ceremonii ofiarnych i skromnosci 

naszych ceremonii, w kt6rych tei jest pewna pompatycznosc, 

ale raczej delikatna niz wspaniala i kt6rym nie  towarzysiq 

zadne czyny dzikie czy zuchwale. Tam zas bylo wiele pompa 

tycznosci, wspanialego przepychu ceremonii i obficie lala si 

krew wielu zwierzqt; ten straszny  widok  krwi podniecal  ludzi 

i czynil ich krwiozerczymi. Pr6cz tego religia starozytna nie 

zaliczala  innych ludzi  w  poczet  swi tych  jak tylko wodz6w   

i ksiqZqt, a wi c ludzi opromienionych ziemskq chwalq. Na 

tomiast  n a s za  r e 1 i g i a  b a r d z i e j  g 1o r y f i k o w a l a 

1 u d z i p o k o r n y c h k o n t e m p 1 a t y w n y ch, n i z 
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a kt y w n y ch. Nast pnie umiescila najwyzsze dobro w po 

korze, w ponizeniu, w pogardzie dla spraw lud.zkich; gdy tym 

czasem religia starozytna umieszczala najwy:i.sze dobro w wiel 

kodusznosci, w sile ciala i w tym  wszystkim, co czyni ludzi  

pot znymi. A jesli nawet religia nasza  zaleca  sil  ducha,  to 

sila ta ma slu:i.yc do znoszenia cierpien, a nie do spelniania 

wielkich czyn6w. Z a c h w a I a n i e  ta k i e g o t r y b u  z y - 

c i a u c z y nil o, jak si wydaje, s w i at  slab ym i wy- 

dalo go na l up zlocz y n c o m, kt6rzy moga, nim teraz 

latwo rzqdzic,  widza,c,  ze  wi kszosc  ludzi  - aby  si  dostac 

do raju - woli raczej znosic wyrzqdzane przez nich krzywdy, 

niz mscic si . 

 
Religia jako narz dzie polityki 

Ci ksiqi: ta i te republiki, kt6re chcq trwac w stanie nie 

naruszonym, powinny dbac przede wszystkim o· to·, aby nie 

zostaly  naruszone  i znajdowaly  si w nalezytym powa:i.aniu 

ceremonie .religijne... Religia poganska byla oparta na wypo 

wiedziach wyroczni, kiedy odkryto ich fa1szywosc,  ludzie 

stall  si niedowiarkami  i  zacz l:i: si  sposobic do zburzenia 

p,orzqdku  spolecznego.  A  wi c  ksiqz ta - w republice czy 

kr6lestwie  - powinni bronic  fundament6w  religii  i  starac  

si o to, aby  ich  panstwo  bylo  religijne  i  dzi ki temu  dobre 

i zjed:noczone. I  powinni po p i e r a c  w s z y st k i e  t a k i e 

r z e c z y, k t 6r e um a c n i a j q r e I i g i j n o s c, n a w et 

jesli Sq przekonani o ich falszywosci; czynic to 

powinni tyro bardziej, im wi cej maja, rozumu i wiedzy przy 

rodniczej. 

• * * 

Wszyscy prorocy  uzbrojeni  odnosili  zwyci twa;   a  bez 

or zni ponosili kl ski: gdyz, pomijajqc rzeczy wyzej wskazane, 

natura lud6w jest zmienna; latwo daja, wm6wic w siebie pewne 

przedsi wzi cie, ale z trudno,sciq przy nim trwajq. Plan wi c 

powinien bye ulozony tak, a:by w6wcza:s, gdy ludzie przestajq 

ufac, mozna bylo w nich ufnosc sila, podeprzec . Mojzesz, Cy- 
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rus, Teroeus1J i Romulus nie zdolaliby swych ustaw utrzymac 

przy zyciu, gdyby nie uciekali si do or za: jak stalo si w na 

szych czasach z bratem Hieronimem Savonarolq, kt6ry zginc1l 

pod gruzami wlasnych innowacji, z chwilc1, gdy stracil zaufa 

nie tlumu, a nie mial zadnego pod r kq srodka, by zachwianc1 

wiar utwierdzic, a niewierzqcych do wiary zmusic. Tacy wi c  

m zowie wiele napotykajii w swych przedsi wzi ciach trud 

nosci, i na wszelkie nara:zeni bywajii niebezpieczenstwa, a zwal 

czac je musZq jedynie wlasnc1 energiq: z chwilq at.oli odnie 

sienia zwyci stwa i dojscia do powagi,  zmusiwszy  do  umil 

kni cia zawisc, stajq si pot zni, bezpieczni, szanowani i szcz  

sliwi. 

 
Czlowiek nie jest bezsilny wobec losu 

Nie jest dla mnie tajemnic<1, ze  wielu  ludzi  wierzylo  i  wie 

rzy dotqd, jakoby sprawy swiata rzc1dzone byly bc1dz przez 

Opatrznosc Bozii, b<1dz przez los, w takim sposobie, iz  rozum 

ludzki nie moze si ich zrzqdzeniom opierac i nie ma  zadnej 

przeciwko  nim  rady.  St::td  wysnuwa  si  rzekomy   wniosek,   ze 

nie warto klasc zbytniego mozolu w rzeczy, ze wypada raczej 

poddawac si ich biegowi. To przekonanie szczeg6lniej upow 

szechnilo  si  w  naszych  czasach  z  powodu   wielkich   przelo 

m6w, jakie zaszly i zachodzq niemal codziennie, przekraczaj::tc 

granice wszelkich ludzkich domysl6w. Rozmyslajc1c o  tych 

rzeczach, sam nieraz sl<lonny si czuj przekonanie powyzsze 

podzielac.  Wszelako,  skoro  wolna  wola  w  nas  nie   wygasla, 

godzi si , zdaniem moim, uznac, ze los nie rZqdzi swiatem tak 

dalece, aby wolna wola nie miala swego udzialu  w  tym  wszyst 

kich, co si dzieje. Pot g losu przyr6wnalbym  do  r::tczej  rzeki, 

kt6ra, wystqpiwszy z brzeg6w, zalewa dolin ,  wyrywa  pnie, 

wywraca  wszelkie   siedziby   i   ponosi   daleko   ziemi  ,   wydart::t 

z  brzeg6w,  lamiqc  wszelkie  przeszkody   i   pr6by   okielznania 

rozp  tanego  zywiolu.  Nie  przeszkadza  to   jednak   temu,   by, 

skoro  wody  opadnq  w  lozysku,  wybudowac  tamy   i   groble, 

celem zapobiezenia nowym powodziom. Tak  ;amo  bywa  z  lo 

sem: wywie:r:a on SWq sil tam, gdzie nie ma zadnej tamy. 
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Najslawniejszy z humanist6w XVI w ieku, swietny znawca laciny 

klasycznej; swojq krytykq katolicyzmu torowal  drog  Lutrowi,  ale sam 

nie przylqczyl si do reformacji. Najwii:kszq popularnosc zdobylo jego 

dzielo ,,Pochwala glupoty" (1509, nowy polski przeklad, Wroclaw 1953,) 

manifest renesansowego racjonatizmu; wywarlo onowplyw na,,Pochwali: 

osla" napii,anq przez Agrypp z Nettesheim i na .,Osla Kitlenskiego" 

napisanego  przez  Giordana  Bruna. Ostrq  krytyk scholastyki - z po 

zycji subiektywnie chrzescijanskich - zawierajq ,,Trzy rozprawy" (,,Za 

chi:ta  do   filozofii    chrzescijanskiej",  ,,Metoda   prawdziwej teologii", 

.,Zbozna biesiada"), wydane niedawno w polskim przekladzie (War 

szawa 1960). 

 
0 duchowienstwie katolickim 

Co do teolog6w, to moze by lepie j bylo, gdybym ich po 

min la milczeniem, ,,nie tykajqc bagna Kamarynskiego"  ani 

nie ruszajqc smierdzqcego zi6lka, bo rodzaj to ludzi okrutnie 

wynioslych i drazliwych: mogliby uderzyc na mnie tysiqcem 

sylogizm6w i zmusic do odszczekania, a gdybym si wzbra 

niala, okrzyczec za heretyczk .  B-o oni  to  z  miejsca  groz;i 

takim spiorunowaniem, jesli na kogo· nie laskawi. Ale do 

prawdy choc nie znalazlbys nikogo, kto by mniej ch trrie od 

nich uznawal mojq dla siebie dobroczynnosc, to jednak nie 

malo majq oni do tego tytul6w, skoro szcz sliwi dzi ki  slu 

Zqcej im sobie milej Filautii sami  niby  trzecie  niebo zamie 

s:z;k u j q, bo z tak wysoka patrzq z gory na wszystkich smier 

telnych niczym na pelzajqce po ziemi bydl ta, dla  kt6rych 

mogq miec jedynie politowanie. Obwarowani tyloma szancami 

szkolnych definicyj, wniosk6w, wniosk6w uzupelnia jqcych, 

sqd6w wyraznych i domyslnych jezq si tyloma swiezo wy 

myslonymi terminami i cudacznymi formulami, tyloma roz 

porzqdzajq wybiegami, ze nawet Wulkan nie potrafilby ich 

pochwycic w swoje czarodziejskie p ta tak,  aby si nie wym 

kn li dzi ki swemu distinguo, kt6rym wszystkie wi zy tm1 

latwiej niz top6r s ego nawyspie Tenedos. Mqdrym swoim 

dociekaniem wyjasniajq  ukryte  tajemnice,  na  przyklad:  jak 

to swiat zostal stworzony i urzqd:rony, jakimi to kanalami 
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przeciekla do putomnosci owa zaraza grzechu pierworodnego, 

jak, w jakiej mierze i w  jakim  czasie pocz ty zostal Chrystus  

w zywocie Dziewicy-Matki, jak w Eucharystii utrzymujq si 

akcydensy bez podloza substancji. To zresztq Sq dla nich juz 

sprawy  powszednie. Wielkich - i jak oni to nazywajq - 

natchnionych teolog6w godne Sq ich zdaniem dopiero takie 

sprawy  (i na  te  wpadlszy dopiero budzq si ze snu), jak: czy 

B6g potrzebuje jakiegos czasu na stworzenie czegos? Czy 

istnieje wi cej synostw w Chrystusie? Czy mozliwy jest sqd: 

B6g-Ojciec nienawid.zi Syna? Czy B6g m6glby przyjqc postac 

kobiety albo dia:bla, albo osla, albo dyni, albo kamienia? Gdyby 

zas to w jaki spos6b jako dynia wyglaszalby kaz.ania, czynilby 

cuda, zostalby ukrzyzowany? Co konsekrowalby Piotr, gdyby 

byl dokonywal konsekracji chleba i wina w czasie, gdy cialo 

Chrystusa wisialo jeszcze na krzyzu? I: czy w tym samym 

czasie mozna bylo nazwac Chrystusa czlowiekiem? I: czy po 

zmartwychwstaniu  b dzie  si godzilo  jesc  albo pie? -  jako 

ze  oni   juz  teraz chcieliby si  zabezpieczyc przeciw glodowi 

i pragnieniu w owej chwili. A jest jeszcze niezliczona ilosc 

takich drobiazgowych roztrzqsan, od tych wymienionych tu 

jeszcze subtelniejszych, o jednostkach czasu, poj ciach, sto- 

sunkach,  formie,  o   kwiddytetach   i ekceitetach  - rzeczach, 

kt6rych nikt nie· potrafi dojrzec, chyba gdyby byl takim 

Linceuszem, ze nawet w najgl bszych ciemnosciach potrafilby 

zobaczyc to, czego w og6le nie ma. A dodac do tego te ich 

moralne zasady, tak sprzeczne ze zdrowym  ro25qdkiem, ze 

owe rozumowania stoik6w, zwane paradoksami, Sq przy nich 

jeszcze najprostszym, najcodzienniejszym chlopskim gadaniem. 

Na przyklad to, ze ,,mniejszym jest grzechem zamordowac 

tysiqc ludzi, niz raz, w niedziel , zalatac  but  n dzarza".  Albo 

ze  ,,Iepiej  dopuscic do  tego,  aby  caly  swiat przepadl -  jak 

to  m6wiq - z kretesem, anizeli powiedziec jedno jedyne, 

chocby nie wiem jak malusienkie, klamstewko". Cala kupa 

r6znych system6w scholastycznych robi te okrutnie subtelne 

subtelnosci  jeszcze  subtelniejszymi,  tak  ze latwiej si wydo 

stac z labiryntu niz z tej plqtaniny reali6w, nominali6w, 
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tomist6w,  albertyst6w,  okkamist6w   i  skotyst6w, _a    nie wszyst 

kich przecie wymieniam, lecz tylko co najwazniejszych. 

* * * 

A juz ja sama nawet czasem z tego sit=; sm1eJ , ze wtedy 

dopiero oni si sobie sami wydajq najwi kszymi teologami, 

kiedy uzywajq jt=;zyka jak najbardziej barbarzynskiego i nie 

chlujnego i kiedy tak belkocq, ze zrozumiec  ich  m6glby 

chyba taki sam be}kotacz, i to nazywajq subtelnosciq, czego 

og6l ludzi nie moie zrozu ec. Powiadajq  bowiem,  ze  .nie 

byloby zgodne z dostojenstwem Pisma swi tego, gdyby mu 

sialo si ono stosowac  do  regul  gramatyk6w.  Dziwny  to 

zaiste ten majestat teolog6w, na tym polegajqcy, zeby im 

samym tylko godzilo sit=; belkotac niegramatycznie, skoro 

przeciez kaidy szewski palatajko dzieli z nimi ten przywilej. 

* * .. 
Szcz scia  tych  ludzi  najblizsi  Sq   ci, co si potocznie ZWl:l 

zakonnikami  i mnichami - nazwani  w  obu  wypadkach naj 

izupe)niej  falszyw ,ie    skoro  i  wielka  ich  cz sc  jak najdalsza 

jest   od   zachowywania   zakonu,   i m.nichami  - czyli samotni 

kami   -  zgola oni nie sq, sko,ro  sit=;  czlowiek  na  nich  na 

kazdym  miejscu  natyka.  Doprawdy   nie   wiem,   czy   mogloby 

bye  cos  od  nich  n  dzniejszego,  gdybym  ja  na   r6inorakie 

sposoby nie przychodzila im  z  pomocq.  Albowiem  chociaz 

wszyscy   tak   si  tym nasieniem brzydzq, ze za zlq wr6zbt=; 

uchodzi nawet przypadkowe ich spotkanie, to jednak oni sami 

pochlebiajq sobie, ze sq  czyms  znakomitym.  Szczytem  po 

boznosci jest dla nich przede  wszystkim,  jezeli  nauki  tak 

calkowicie nie powqchali, ie nawet  czytac  nie  potrafiq.  Kiedy, 

dalej,   oslimi   glosami   ryczq   w   kosciolach    swoje    psalmy    - 

w  nalezytym  chocby  rytmie,  ale   bez   zadnego   ich   zrozumie 

nia  - to uw.aiajq, ze to dopiero  jest  najwi kszq  rozkoszq  dla 

U!Szu niebian. Sq wsr6d nich i t.acy, co drogo sprzedajq swojq 

niechlujnq   zebrackq   n¢   z  ,  tlumiqc  si i glosnym wrzaskiem 

domagaj14c si chleba przed drzwiami dom6w, przy woza·ch 

podr6znych,   na   okr  tach,   z   niemalym   doprawdy  uszczerbkiem 
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dla innych zebrak6w. I w ten spos6b niechlujstwem swym, 

ignorancjq, prosta.ctwem i bezczelnosciq przyjemniaczki te 

dajq nam - jak twierdzq - ,,przyklad a.postol6w"! C6z zas 

ucieszniejszego nad to, ze wszystko robiq wedle regul tak 

scislych, jak reguly w matematyce,  i ze  przekroczenie  jakiejs 

z nich jest smiertelnym  grzechem.  Jest  wi£;c  regula  na to, 

ile w zl6w ma miee zawiqzanie  trzewika, jakiej  barwy  ma 

bye pasek, jak skrojony i z jakiej materii habit, jak - do 

kladnie  na  wlos  -    ma:  bye   szeroki   pas,   jakiego  ksztaltu 

i jakiej miary kaptur, na szerokose ilu palc6w ma bye wygo 

lony leb, ile godzin ma trwae ich sen. 

* * 
,. 

A co do pap1ezy, to gdyby oni, kt6rzy sq namiestnikami 

Chrystusa, usilowali nasladowae jego zycie, mianowicie jego 

ub6stwo, trudy, nauk , krzyz, pogard zycia, gdyby choe roz 

wazyli wyraz papa - kt6ry przeciei oznacza ,,ojca" - albo 

przydomek ,,najswi tszy", to czy byloby na ziemi cos bard2'1i:ej 

udr czonego? I kt6z by  wtedy chcial  kupowae to  stanowisko 

za caly posiadany majqtek? Kto, kupiwszy je, bronilby go 

mieczem, trucizn& i wszelkim gwaltem? Ale ilei by im znowu 

odpadlo korzysci, gdyby na nich naszla raz chwila mqdrosci? 

Ale co ja m6wie: az o mqdrosci! Wystarczylaby  przecie 

choeby szczypta tej soli, o kt6rej wspomina Chrystus. Ilez 

odpadloby bogactw, ilei zaszczyt6w, ile wlad zy, ile zwycie:stw, 

ile urze:d6w, ile stanowisk, ile danin, ile odpust6w, ile koni, 

mul6w, tr abant6w , ile rozkoszy! Widzicie, jakie tu bogate 

wymieniam zniwo, jaki jarmark caly, jakie morze wszelakich 

d6br! Na: ich miejsce trzeba by wprowadzie bezsenne czu 

wanie, posty, lzy, kazania, pocenie si   nad nauk&, umartwienia 

i tysi&ce tego rodzaju zalosnych tru d6w. A i tego nie moin.a 

pominqe, ie tylu pisarzy, tylu gryzipi6rk6w, tylu notariusz6w, 

tylu adwokat6w,  tylu  ,,obronc6w  wiary",  tylu   mulnik6w, 

tylu wekslarzy, tylu rajfur6w - omal  iem   nie  dodala  tu 

jeszcze czegos bardziej sliskiego, ale-m sie: zl kla, ie mogla 

bym obrazie czyjes uszy - kr6tko m6wiqc, ze zac laby 

glodowae ogromna horda, co Rzym sobq zasmieca - prze- 
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praszam, chcialam powiedziec: zaszczyca. Byloby zbrodnia, 

nieludzka, i wstr tna, doprowad.zic do czegos takiego, ale o wiele 

jeszcze bardziej przekl q sprawq byloby  doprowadzic  do 

zebraczej sakwy i  kija  samych  najwyzszych  ksiqzqt  Kosciola, 

te  prawdziwe  swieczniki  swiata.  Na   razie,   jesli   si   trzeba 

nad czyms trudzic, pozostawia si to Piotrowi i Pawlowi, kt6rzy   

majq   dosyc  w_ olnego   czasu.   Jezeli   natomiast   czekajc1 gdzie 

jakie splendory i przyjemnosci, to te oni juz d.la siebie zagarniajq. 

I tak za moim star:aniem zaden  bodaj  rodzaj ludzki nie .zyje 

sobie wygodniej i bardziej beztrosko jak ci wlasnie, kt6rzy 

uwazaja,, ze dali pelne zadoscuczynienie Chrystusowi, jezeli w 

pelnych tajemniczosci  i  niemal  teatralnych  kostiu mach, z 

ceremoniami i tytulami ,,bl'ogoslawionych", najczci 

godniejszych"  i  ,,swi tych",  z  blogoslawienstwami  i  przekleii. 

stwami graja, role biskup6w. 

 
0 glupocie 

Wracam teraz wreszcie  do  Pawla. ,,Albowiem - powiada 

on m6wia,c o sobie - radzi znosicie bezrozumnych". I znowu: 

,,Jako bezrozumnego przyjmijcie mnie". I dalej jeszcze: ,,Nie 

m6wi c wedle Boga, ale jako w glupstwie". A znowu gdzie 

indziej: ,,My glupi dla Chrystusa". Slyszeliscie jakie to po 

chwaly dla glupoty, i z ust jak wielkiego czlowieka. Ba, ale 

przeciez on to r6wniez jawnie zaleca glupot jako rzecz przede 

wszystkim  potrzebnq  i  bardzo  zbawiennq:  ,,Kto zda si bye 

ma,drym   mi dzy   wami, niech  si stanie glupim, aby byl 

ma,drym". Aw Ewangelii Lukasza nazywa Jezus dwu uczni6w, 

do  kt6rych  si przyla,czyl na  drodze ,,glupimi".  Dziwne  si 

to wydac moze, ale 6w swi ty Pawel nawet samemu Bogu 

przypisuje jakis rodzaj glupoty, gdy m6wi: ,,Poniewaz glupstwo 

boze jest  m sze nadludzi". Orygenes  co prawda  nie  godzi 

si na  to, aby  t glupot rozumiec tak jak glupot ludzka,, 

podobnie jak w zdaniu: ,,M6wic o krzyzu  tym,  kt6rzy gimt, 

jest  glupstwem".  Ale  po  c6z ja  si  na   pr6zno  tym  klopoc  

i tyloma swiadectwami chc to wykazac, skoro w mistycznych 

psalmach   Chrystus  sam   m6wi   do  swego  Ojca:  ,,Ty  znasz 

Wypisy z historii krytyki religtl 6 
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niemqdrosc  mJOjq".  I  doprawdy,  nie dzieje si to bez kozery, 

ze  glupi  tak  si  Bogu bardzo podobajq; ja mysl ,  ze  to  dla 

tego samego powodu, dla ktorego pot zni wladcy podejrzliwie 

patrzq i nienawidzq ludzi zbytnio ml'4drych, jak na przyklad 

Brutusa i Kasjusza Juliusz Cezar, kt6ry  pijanicy  Antoniusza 

zgola  si nie obawial, albo jak Nero Seneki a  Dionizjusz 

Platona, gdy przeciwnie, radzi Sq zakutym i grubyrn lbom. 

Zapewne podobnie pot pia Chrystus owych ml'4drali, co to si 

zawsze spuszczajq na swojq mqdrosc. Swiadczy o tyro caUtiem 

wyraznie Pawel,  gdy  powiada:  ,,Wybral  B6g glupstwa  swi.ata" 

i ,,Podobalo si Bogu  przez  glupstwa  zachowac swiat" - a to 

poniewaz  przez  mqdrosc  nie  mozna  go  bylo  utrzymac.   Co  

wi cej, na tym on wlasnie  kladzie  nacisk  wolajqc  ustami 

proroka: ,,Zagubi mctdrosc mqdrych, a roztropnosc roztropnych 

odrzuc ". Takze Chrystus dzi kuje  Bogu,  ze  tajemnic  zba 

wienia ukryl przed  mqdrymi,  a  objawil  jq  maluczkim,  to 

znaczy glupim. 

* * * 

Ale zeby nie opowiadac tu  rzeczy, kt6rym nie ma  konca 

i azeby  kr6tko  powiedziec,  to  wydaje  si ,  ze  w og61e 

c h r z es c i j a ii. s k a r e 1 i g i a ma cos wsp6lnego z szalen 

stwem  i  z   m·  q d r o,s  c i q    si        on.a   calkiem   nie  zga 

dza. Jesli chcecie dowod6w na to, to zwazcie przede wszy 

stkim, ze dzieci, starcy i niewiasty wi ksze niz inni znajdujct 

upodobanie w nabozenstwach i kulcie religijnyrn  i dlatego 

do oltarzy zawsze najbardziej i instynktownie si cisnq. Pr6cz 

tego widzicie, ze owi pierwsi tw6rcy religii dziwnie wychwa 

lali prostot ducha i byli zawzi tymi nieprzyjaci6lmi nauki.  

A wreszcie  ze  n1kt  bardziej  nie  wydaje  si bye obranym 

z rozumu jak ci, kt6rych calkowic.ie ogarnql zar chrzescijan 

skiej poboznosci: tak oni rozdajq cale swoje mienie, przeba 

czajct krzywdy, pozwalajq, by ich oozukiwano, nie robiq r6znicy 

mi dzy przyjaci6lmi a wrogami, uciekajq przed rozkoszq, 

zapelniajq sw6j zywot postami, czuwaniami, lzami, trudami, 

znoszeniem obelzywosci i w og6le zyciem pogardza jq, a smierci 

jedynie pragnq, kr6tko m6wiqc zdajq si bye niedost pni dla 
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wszelkiego  zdrowego  roz5qdku,  zupelnie  jak  gdyby  dusza  

zyla calkiem gdzie indziej, a nie w ich ciele. A czymze to jest, 

jesli nie szalenstwem? 

* * 

Bez wa,tpienia jednak juz z mojej ma,ki wypieczeni ci 

wszyscy, kt6rzy si plawia, czy to w sluchaniu, czy opowia 

daniu o cudach i nadprzyrodzonych baj dach. I nigdy nie Sq 

syci takiego bajania o dziwotworach, o widmach, upiorach, 

strachach, zlych  duchach   i   tego   rodzaju   cudownosciach, 

w kt.ore tym chciwiej wierza, i na kt6re ich tym bardziej 

lakomie swierzbia, uszy,  im  dalsze  to  wszystko  od prawdy. 

A sluzy to  doskonale  nie  tylko  do zabicia  czasu  i  nudy,  ale 

i  zysk  z  tego  bywa   nie  lada  iaki,  zwlaszcza   dla   klech6w 

i mniszych habit6w. 

Tym znowu pokrewni sci ci, co si nosza, z  glupia, wpraw 

dzie, ale dla nich  przyjemna,  wiara,,  ze  jesli  rzuca,  spojrzenie 

na jakiegos wyr zni tego z kloca lub namalowanego polifemo 

watego  Krzysztofa,  to  smierc  ich  tego  dnia  nie  spotka,  albo 

ze jesli si pos<lzkowi Barbary pokloni<l wymrukuja,c prze 

pisanq formulk ,  to  wyjda,  calo  z  bitwy,  albo  ze  jesli  takiego 

a   takiego  dnia   taka,   wlasnie  a   taka,  swieczkci   i  klepaniem 

takiego a takiego pacierza uczczq Erazma, to niedlugo zostan9 

bogaczami. Na miejsce Herkulesa i jakby jakiegos drugiego 

Hipolita   wynalezli   juz  sobie  Jerzego.   Niewiele  brakuje, zeby 

si modlili do jego konia, kt6rego juz najpobozniej  przybrali 

w rz dy i guzy; coraz nowa, jaka,s lap6wka, wkupywali  by si 

w  laski  tego swi tego -  no, a przysi ganie na zelazny czerep 

jego  helmu uwaza si juz za cos, co kr6lom przystoi! 

C6z   jeszcze  m6wic  o   tych,  kt6rzy  sobie  wygodnie  tak 

i przyjemnie wierza, w wymyslone odpusty grzech6w i niby 

przy pomocy klepsydry odmierzaja, sobie nimi jak na tablicy 

matematycznej wieki, lata, miesia,ce, dni i godziny, i to bez 

zadnej przy tym omylki. Albo o tych, kt6rzy ufni w pewne 

magiczne znaki i zakl ia przez jakiegos poboznego oszusta 

wymyslone albo dla zbawienia dusz, albo dla wlasnego zysku, 

wszystko sobie dzi ki nim obiecuja,: bogactwa, zaszczyty, 
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rozkosze,  sytosc  wszystkiego,  nigdy  nie  zawodzqce   zdrowie, 

cRugi e zyde, krzepkq starosc a w koiicu w niebie  tuz  kolo 

Chrystusa miejsce, z kt6rego zresztq chq korzystac mozliwie 

najp6zniej,  to  znaczy,  gdy   jednak   juz   przyjemnosci   tego 

zywota ich opuszczq - choc im one tak w  smak  i  tak  co  sil 

chcieliby je zatrzymac; wtedy niech  tam  juz  po  nich  nastqpiq 

tamte,  niebianskie  rozko.sze.  Tu  na  przyklad  kupiec  byle   jaki 

czy zoldak, cz.y s zia  uwaza,  ze  kiedy  z  wszystkiego,  co 

zrabowal innym, odrzuci jakis  grosik,  to  juz  za  jednym  razem 

zmyl  z  siebie  lernejskie   bagno   calego   swego   zycia   i   uwaza, 

ze juz niby na mocy kupieckiego kontraktu odpuszcwne mu 

wszystkie krzywoprzysi stwa, wszystkie rozpusty, wszystkie 

pijaiistwa, wszystkie J<l6tnie, wszystkie morderstwa, wszystkie 

oszustwa,  wszystkie  wiarolomstwa,  wszystkie  zdrady,  i   to   tak 

mu  odpuszczone,  ze  nic  juz  nie   stoi   na   przeszkodzie,   a-by 

mogl znowu rozpoczqc swiezq kolej swoich grzech6w. A c6z 

glupszego, ba,  c6z  szcz  sliwszego  od  tych,  kt6rzy  sobie  obie 

cujq wi kszq od najwi kszej szcz sliwosci  dlatego,  ze  codziennie 

wyb bniq wierszyki owych swi tych siedmiu psalm6w? Te 

mianowicie  magiczne  wierszyki,  kt6re  swi  temu  Bernardowi 

mialo wskazac  pewne  diablisko ,,,  zartownis  ani  chybi,  ale  bar 

dziej  niedorajda  niz  chytroii,   skoro  ulegl   przemyslnosci.  Takie 

to bzdury, ze juz  niemal  ja  sama  si  ich  wstydz  ,  a  przeciez 

wierzy w nie nie tylko posp6lstwo, ale uznajq je nawet uczeni 

teologowie. 

A czyz i to tu takze nie nalezy, ze poszczeg6lne kraje 

zaga,rn ly sobie na swojq wlasnosc poszczeg6lnych swi tych, 

ze   kazdemu   przypisuje   si   osobny   jakis   zakres   dzialania 

i kazdemu poswi ca specjalne objawy czci, ze wi c jeden ma 

pomagac przy b6lu z b6w, drugi zr cznie niesc pomoc k-0bie 

tom przy porodzie, inny przywracac rzeczy skradzione, ze tego 

laska rozblyska podczas rozbicia si okr tu, tamten pilnuje 

trzody,  i  podobnie  inni  - bo  za  dlugo  by  bylo  wszystko  

to wyliczac. Sq tacy, kt6rzy sami we wielu sprawach mogq 

pom6c, taka zwlaszcza jest Matka Boska,  kt6rej  posp6lstwo 

wi kszq prawie czesc oddaje niz jej Synowi. 
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Ale o .c6z wreszcie· mn·ego pr.osz1:1 ludzie  tych  swi tych, 

jak  nie  o  to,  ·co  nalezy  do   spraw•  Glupoty?   Jakze   to,   czy 

i tylu tak zwanych ,,wot6w", kt6rych pelno widzicie  na  scia 

nach,  a  nawet  na  powalach  wszystkich   kosciol6w,  wymiaiko 

waliscie  kiedy, ___ze   ktos glupoty si wyzbyl,  ze  chociazby na 

wlos   zm1:1drzal.?.   Jeden   taki uratowal· si plywaniem, drug1 

ozdrowial, choc go nieprzyjaciel dzgn1:1l nozem. Trzeci nie mniej 

szcz sliwie niz walecznie uciekl ·z  pola  bitwy,  kiedy  inni  wal 

czyli.  Inn y  za  lask1:1  jakiegos  swi tego,  opiekuna   zlodziei, 

urwa si z szubienicy, aby dalej umniejszec ciE:zaru tym,  co 

zbytnio  bogactwami  obci1:1zeni.  Tamten   uciekl   wylamawszy 

krat wiE:zienia. Inny ku gniewowi  lekarza  z' febry  wyzdrowial. 

Dla jeszcze innego trucizna,  zatwardzenie  mu  usuwaj1:1c,  nie 

zgub1:1 si stala, ale lekarstwem, co zbytnio nie ucieszylo jego zony,  

kt6ra  na  pr6zno  siE:  natrudzila  i  wydala  pieni1:1d ze.  Inn y znowu 

wywr6cH w6z, ale konie  szcz sliwie  do  domu  odpro wadzil.  Ktos  

tam  uszedl  z  zyciem,  choc   go   dom   przywalil, ktos wymknql si 

calo, choc  go  przylapal  na  gor::lcym  uczynku mqz   cudzej   zony.  

Tylko   nikt  nie  dzi  kuje   za  to, ze  si wy leczyl  z  

glupoty.  Tak  to  slodko  jest  nie   miec   rozumu,   ze ludzie   prosz,i   

raczej   o   uchronienie   ich   od   wszystkiego   niz od   glupoty.   Ale   

po   c6z ja  bm w to morze zabobon6w? 

Na  sto  by  si jE:zyk6w, na sto ust trza cenic, 

Glos miec jak spiz, by kazdy m6c glupc6w wymienic. 

Rodzaj i glupstwa wszystkie ponazywac ksztalty 

- tak bardzo siE: cale zycie  wszystkich  chrzescijan  roi  od 

takiego   bl du,  kt6ry  zresztq   duchowni   wca-le  nie   bez   ch ci 

i dopuszczaj1:1, i pods yca jq dobrze· wiedzqc, jak im z niego 

kieska p czniec zwykla. 

 

 

 
FRANCOIS RABELAIS (1494-1553) 

Czolowy  przedstawiciel  francu.skiego  Odrodzenia, au.tor satyrycznej 

i filozoficznej powiesci .,Gargantua  i  Pantagruel", biczujo,cej  glupoti: 

wady spoleczenstwa feudalnego. Szczeg6lnie ostro atakowal Rabelais 
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duchowienstwo, zakonmik6w i teolog6w. Scholastycznemu systemowi 

wychowania przeciwstaicil Rabelais ide wychowania renesansowego, 

opartego na przekazywaniu prawdziwej wiedzy o przyrodzie i na na 

bywaniu praktycznych umiej tnosci z  zakresu  r6znych  rzemiosl.  Rabe 

lais pragnql,  zeby  mlodzi  ludzie  dzi ki  wlasciwemu wychowaniu  stawaU 

si ,,otchlaniq wiedzy". Post pow q, antyfeudalnq tresc  dziela  Rabe 

lais'go pokazuje E. Jewnina: ,,Rabelais", (Warszawa 1950). 

 
0 piekle 

Jak Epistemon, kt6ry mial uci tq glow . ozdrowial dzit;ki 

sztuce  Panurga  i   jakie  przyni6sl   wiesci o  diablach po 

t piencach. 

Tedy rozpoczql im opowiadac, jako to widzial diabl6w, 

rozmawial poufale z  Lucyperem,  i  hulal  sobie  szeroko  po 

piekle  i  po   polach   Elizejskich.   I   przekonywal   wszystkich, 

ze diably to wcale niezgorsze kompany. Co si  tyczy  pot  

pionych, to ba.Tdzo zalowal, ze go Panurg tak rychlo przywr6ail 

do zycia: Bowiem, m6wil, mialem osobliwq rozrywk w przy 

glqdaniu si    im. -    Jakze to? rzekl Pantagruel. -    Nie obchodzq 

si z nimi, rzekl Epistemon,  tak  zle  jak  wy  tu  myslicie;  jeno 

stan ich ulega bardzo szczeg61nej odmianie. 

* * * 
Papiez Juliusz sprzedawal kolacze po ulicach; ale juz nie 

nosil swojej wielkiej ko.zlej brody;... 

Pe.piez Bonifacy 6smy poplukiwal garnki; 

Papiez Mikolaj trzeci wydmuchiwal butelki; 

Papiez Aleksander lapa1' szcz ury. 

* * * 

Skoro  mnie  ujrzal,  zaprosil  mnie  bardzo  uprzejmie,  abym 

si z niln napil, co przyjqlem ch tnie; i pociqgn lismy teolo 

galnie, (...) Widzialem Patelina, skarbnika Radamantowego, 

targuj<!cego   male   kolaczyki    kt6re   obnosil    papiez   Juliusz; 

i  pytal  si go po ile tuzin: ,,Trzy szel i, rzekl  papiei:.  - 

Chciales powiedziec trzy kije, rzekl Patelin.  Dawaj  tu,  ob 

wiesiu, dawaj i biegaj mi po nowe!" I biedny  papiez  musial 

odejsc z placzem, i kiedy stan<!l przed swoim panem, pieka- 
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rzem, skarzyl si ze mu zabrano kolacze. W6wc:z.as piekarz 

wsypal mu  takq  porcy , ze darmoby  si trudzil,  ktoby  chcial  

z jego sk6ry zrobic kobz . 

* * * 
Jezeli mi powiecie: ,,Mistrzu, zdaje si nam, ze niewiele 

okazujecie rozsqdku spisujqc nam iakie basnie i duby smalone", 

odpowiem wam, ze wy  go  okazujecie  jeszcze  mniej  bawiqc 

si przy ich czytaniu. Wszelako, jesli czytacie je dla uczciwej 

zabawy,  jako  ja  w  zabawie  i  uciesze   je  pisalem,  w6wczas 

i wy i ja godniejsi jestesmy  przebaczenia  nizeli  ca!a  zgraja 

swi toszk6w, naboznisi6w, slimak6w, obludnik6w, bigot6w, 

klepir6zanc6w, pasibrzuch6w i innych tym podobnym gad6w, 

kt6rzy przystroili si w maski aby swiat obelgiwac. Bowiem 

kazq wierzyc posp6stwu, iz jeno zatopieni  Sq  w kontemplacyi 

a- nabozenstwie, w p,ostach a umartwieniu pozqdliwosci cie 

lesnych, tak iz ledwo ze utrzymujq przy zyciu swojq mizerm:1 

egzystency , a tymczasem, zgola przeciwnie, zyjq sobie bardzo 

tlusto, folgujq sobie sam B6g wie jak, et curios simulant, sed 

bacchanalia vivunt . 

 
0 dekretaliach 

Jako, przez ukrytii moc Dekretali6w, ztoto subtelnie przedo 

staje siEl z Francji do Rzymu. 

Kto zalozyl, ufundowal, zgromadzil, kto utrzymuje, kto 

podsyca, kto zywi poboznych zakonnik6w po klasztorach, 

monastyrach i opactwach: bez kt6rych modl6w dziennych, 

nocnych,   nieustajqcych    swiat   znalazlby   si     w   niechybnym 

niebezpieczenstwie    wr6cenia     do   dawnego    chaosu?     Swi te 

dekretalia. 

Kto wspomaga i codziennie bogaci w obfitosc wszelkich 

d6br doczesnych, cielesnych i duchowych slawnq i wspanialq 

ojcowizn swi tego Piotra? Swi te dekretalia. 

Co czyni swi tq stolic  Aposto skq  w  Rzymie,  od  niepa 

mi tnych czas6w i dzis, tak groi nq w swiecie, iz, chcqc nie 

chcqc, wszyscy kr6lowie, cesarze, potentaici i panowie muszq 
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bye od niej zawisli, przez niq sq koronowarni, zatwierdzani, 

uprawornocnieni,  iz  przychodzq  do   niej  klaniac  si   i   padac 

na twarz przed czarodziejskirn pantoflern, kt6rego widzieliscie 

wizerunek? Pi kne dekretalia: boze. 

 

 

 

ULRICH von HUTIEN (1488-1523) 

Wybitny przedstaw i cie l niemieckiego humanizmu, ideolog drobnej 

szlachty walcza,cej z magnatami i wyzyskiem ko§cielnym. 

 
0 Rzymie papieskim 

Patrzcie  no  na  tE:  wielkq  stodol   calego   swiata   (Rzyrn), 

do kt6rej siE: zwl6czy wszystko rabowane i zabierane z wszy 

stkich kraj6w; w kt6rej siedzi ten nienasycony czerw zbozowy, 

pochlaniajqcy nieslychane stosy plod6w, otoczony licznyrni 

swyrni wesp6lz.arlokarni, co zrazu wyssaly z nas krew, potern 

obgryzly narn kosci,  a  teraz  wreszcie  doszly  juz  do  szpiku, 

aby pogruchotac narn kosci do sarnego wn trza i zmiazdzyc 

wszystko, co jeszcze zostalo. 

My im oddajemy zloto, a  oni  utrzyrnujq  na  nasz  koszt 

konie, muly, psy, dziewki i chlopaczk6w. Naszymi pieni dzmi 

zlosliwosc  swq   karmiq,   dni   sobie   umilajq,   odziewajq   siE: 

w szaty purpurowe, zlotoglowiem przystrajajq  konie swe  i  mu 

ly, wznoszq sobie palace z samego marmuru. Ale jako piastuni 

poboznosci nie tylko jq zaniedbujq, lecz nawet  niq  gardzq, 

plamiq jq i hanbiq. A gdy dawniej musieli wyludzac z nas 

pieni::idze, przymilaj::ic si do nas i wabi::ic nas kl amstwem , 

zmysleniem i oszustwem, to teraz uciekaj::i si do z.astraszania  

nas, pogr6zek i  gwaltu,  aby  nas  oni  jak  glodne  wilki  zlupili.  

A my musimy jeszcze si z nimi  cackac,  nie  wolno  nam  ich 

ukluc ani skubn::ic, ba! ani nawet  dotkn::ic  lub  poma'Cac. 

Kiedyz my zmqdrzejemy i  pomst  wezmiemy?  Jezeli  nas  od 

tego  powstrzymywala  rzekoma  religijnosc,  to  teraz  pobudza 

nas ku temu i przymusza konieczna potrzeba. 
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HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA von NETTESHEIM 

(1486-1535) 

Humanista  niemiecki,  autor  dziela  ,.0  filozofii  tajemnef'   (1510), kt6re 

zjednalo mu opini okultysty, kabalisty, maga i astrologa, a bylo wyrazem 

renesansow ego dqzenia do zdobycia wiedzy zapewniajqcej pa nowanie 

nad przyrodq. W drugiej ksiqzce ,.0 bezwartosciowosci i nie peumosci 

na.uk" (1527) Agryppa poddal krytyce teologi , scholastyk , kult swi tych i 

dzialalnosc duchowieii-stwa, a zakonczyl ksiqzk  ,,Pochwa!q osla", czyU 

krytykq postawy r eli gi jne j opa.Ttej na wierze. Oba dzie!a Agryppy 

wywarly duiy wplyw na Giordana Bruna. 

 
Gl6wne zr6dlo przepis6w religijnych 

R6wniez i  nam, chrzescijanom, w  rozmaitych  okresach 

i krajach, rozmaici nasi kaplani dali - r6zniqce si wielce 

miE:dzy sobq - przepisy religijne dotyczqce obrz d6w, cere 

ni.onii, kultu, potraw, post6w, ubior6w, ofiar, uroczystosci, 

nakryc glowy i tak dalej. Lecz to najwiE:ksze budzi zdziwienie, 

ze poprzez swoje ambicje i pret ensjonalne obyczaje spodzie 

waj!l si wejsc do nieba, z kt6rego przeciez wlasnie za to samo 

zostal niegdys strijcony Lucyfer. I w og6le w s z y s t k i e t e 

religijne prawa i przepisy nie  po•siadajc:1 

zadnej innej podstawy jak tylko widzimisit:: 

ty ch, kt 6r z y j e u s t a n o w i 1 i... 

 
0 upadku teologii scholastycznej 

Stopniowo teologia scholastyczna przerodzila si w sofiz'.. 

maty, kiedy nowsi teosofisci i karczmarze slowa bozego bE:dqcy 

teologami   jedynie   z   tytulu   uczynili   z   tej   wznioslej   nauki 

s p o r y o s low a (logomachi )- 

 

 

 

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI (1503-1572) 

Najwybitniejszy przedstawiciel polskiej post powej mysli spolecznej 

okresu Odrodzenia. Wyst powal smialo przeciwko przywitejom  feudal 

nym, domagal si r6umosci wobec prawa, chcial zreformowac panstwo 
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Frycz  Modrz'i!wski 

i koki6l w duchu demokratycznym. Poddawal ostrej  krytyce  papiestwv, 

a wobec spor6w teologicznych zaja,l stanowu.ko racjonalisty przew ic!ujq  

cego, ze w przyszlosci zostanq one uznane za ,,rojenia gl6w pustych". 

Warto przeczytac: l.ukasz Kurdybacha: .,Ideologia Frycza Modrzew 

skiego", Warszawa 1953. 

 
0 papiezach 

Jest  niedorzecznosciq,  niezgodrnt  z  wszelkim   rozsqd.kiem, 

aby  biskup  rzymski,  kimkolwiek  by   on   byl,   mial   rzqdzic 

calym kosciolem na s'W'.i.ecie. W 2ywocie Bonifacego VIII 

przedstawiono, jakimi niedozwolonymi  zabiegami  i  przez  jaki 

podst p dostal si on na tron papieski i z jakq rzqdzil pychq. 

0 nirn krqzy powiedzenie: ,,Wsliznql  si  jak  lis,  panowal  jak 

wilk, zginql jak pies". Ze wielu bylo takich Bonifacych na 

papieskim tronie, wiedzq dokladnie ci, kt6rzy czytajq dzieje 

papiezy.  Nie  jest   bez  winy  i   Pawel   III   w  wielu  sprawach, 

o kt6rych lepiej nie m6wic; zostaly one napi tnowane pasz 

kwilami, a opowiadajq o nich  ci,  kt6rzy  za  jego  pontyfikatu 

byli w Rzymie. 

* * * 

Na jakiej podstawie osmiela si papiez staw:ac w roli 

gl6wnego przelozonego kosciola, uzurpujqc sobie prawo kie 

rowania calym swiatem? Wyklina i pot pia wszystkich, kt6rzy 

nie chcq bye pod jego wladzq, chociaz caly swiat w blagalnym 

wolaniu domaga si takich pasterzy, kt6rzy by spelniali obo 

wiqzki duszpasterskie i wykonywali je z prawdziwym odda 

niem. Jezus Chrystus wola, ze zniwo jest wielkie, lecz ro 

botnik6w malo. Istotnie, brakowalo wsr6d papiezy dobrych 

pracownik6w i dotqd brakuje. 

Poniewaz juz powiedzialem, ze nie wypelniajq oni swoich 

powinnosci, dodam jeszcze i to, ze czyniq r6wniez rzeczy 

sprzeczne z ich powinnosciq: przywlaszczajq sobie  panowanie 

nad  swiatem  i  prawo  uzywania  obydwu  mieczy;  zr  cmie  si 

tez nimi poslugujq przy wyklinaniu, straszeniu wszystkich, 

zabijaniu, prowadzeniu wojen, odbieraniu kr61estw tego swiata 

jednym i rozdzielaniu ich drugim, zmuszajqc swiat do poslu 

szenstwa swoim zarzqd.zeniom. Kt6z bowiem nie wie, jak 
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bezczelnie chelpic4 si swc:i nieograniczon14 wladz14, kt6rc:i majc:i 

jakoby spr.awowac zar6wno na tym swiecie jak i w kr6lestwie 

niebieskim?  Jak  w  pelnym  poczuciu   swej   nieograniczonej 

wladzy  uczynili  wszystkie  panstwa  chrzescijanskie  swoimi 

lennymi  prowincjami?  Wydajc:i  takie  nakazy  i  zarzc:idzeni,a, 

jakie chcc:i, oplataj14c  nimi caly swiat  jakoby  siecic:i.  Wywolujc:i 

i podsycajc:i rnieporozumienia mi dzy kr6lami, m14c14 pok6j 

publiczny czy to wywolujc:ic i prowadz14c wojny, czy tez 

przelewaj14c krew ludzkq. 

* * * 

Przy  pomocy  tych  oszukanczych  sztuczek   tak   opanowali  

i oglupili nieswiadomy lud, i:e ten  tylko to  uwa:i:a  za  sluszne, 

co oni swoim podpisem potwierdzili. Przypisujc4 sobie wreszcie 

takq wladz , jakiej nie mial nigdy :i:aden monarcha. 

 
0 sporach teologicznych 

Panoszyl si niegdys w kosciele s z a c h r a j s k i h a n d e 1 

mszami, frymark ogniem czysccowym, sprzeda:i: odpust6w, 

kramarzenie or downictwem swi tych bez konca i inne sztuczki 
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przyznawania kr6lestwa niebieskiego za pieniqdze. Ze Luter 

wymi6tl na cztery wiatry podobne zwyczaje, wie o tym kazdy 

dobrze. Zwingli odrzucil oraz pogrzebal  caly  rytual  mszy. 

Kto przed wystqpieniem owych reformator6w z najspokojniej 

szym na swiecie sumieniem nie czerpal  radosci i pokrzepienia 

z tych wszystkich praiktyk, ktore wyliczylem? Nie m6wi tego 

tylko o ciemnym tlumie, lecz r6wniez o ludziach jasniejc4cych 

najgl bszq naukq. Kto z nich, pytam, nie pokladal nadziei 

zbawienia w mszach, odpustach, wzywaniu swi tych patron6w  

i tym podobnych obrz dach? 

Wszelako te wszystkie pr z es q d y, jakkolwiek gl boko 

zakorzeniwszy si w umyslach owladn ly niewzruszenie ludzmi, 

wzi te  pod  swiat!o  objawienia  bozego okazaly si czczym 

wymyslem, rozpierzchly si pod dzialaniem oswietlajqcych 

ciemnosci sl6w Boga i rozwialy si w nicosc. Co wi c osobli 

wego, jezeli takze owe dogma t y: czy  to  o  Tr6jcy,  czy 

o dwojakiej naturze Chrystusa, u ch o dz i c b d q  w  pr  z y 

s z l o s c i z a r o j en i a  g l 6 w  p u s t y c h,  p e l n e  g l u:. 

p o t y   i  b l d 6 w? 

* * * 

Co  zatem  powinien   czymc   mc4z   stanu   oraz   monarcha 

w obliczu tak cz stych i tak zacieklych spor6w wok6l  religii? 

Mnie si przynajmniej zdaje - jesli  si  godzi  w  tak  waznej 

sprawie udzielac rady - ze  zwierzchnik  panstwa  spelni  chlu 

bnie  swc4  powinnosc,   jezeli   dolozy   staran,   by   nikt   :rod 

po kr y wk q  rel  i g ii  nie  wynajdywal  powod6w  do  siania 

zam tu w Rzeczypospolitej ani nie szukal  kryj6wek  dla  zbro 

dni, lecz zeby kazdy spelnial poslusznie wszystkie swe powin 

nosci i zeby nie szkodzil wsp61nej sprawie pokoju. 

 

 

 

MICHEL EYQUEM de MONTAIGNE (1533-1592) 

,,Ojciec francuskiego racjonalizmu", autor ,,Pr6b",  czyli  zbioru  ese 

j6w fHozoficznych poswi conych przewaznie problematyce etycznej. 

Uchodzi za ,.sceptyka«. ate znacznie bardziej wyrainy jest wplyw Lukre- 
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cjusza  na   jego   poglqdy.   Montaigne  uwazal,  ze  nalezy   zyc rozumnie, 

.,zgodnie z naturq" i czerpiqc z zycia tyle radosci, ile ono dac moze. 

Najwii:cej szczi:scia daje, wedlug Montaigne'a, obcowanie z dobrymi 

ksiqzkami. W okresie  rujnujqcych  Francji:  wojen  reiigi jnych  Montaigne 

byl rzecznikiem tolerancji. 

 

0 irracjonalnosci religii 

Dla chrzescij.an jest to wlasnie okazj& do wier zenia , kiedy 

spotykajq rzecz niepodobnq do wiary. Jest ona o tylez wi  cej 

wedle  rozwnu,  ile  ze  jest  p r z e c i w  1 u d z k i e mu  r o z u 

m ow i. Gdyby byla  wedle  rozumu,  nie  bylby  to  juz  cud; 

gdyby byla wedle jakiegos przykladu, nie bylaby to juz rzecz 

osobliwa. 

* * 

Wiara nasza, to nie jest nasza zdobycz: to prosty dar cudzej 

hojnosci. Nie mocq naszego rozumu ani poj cia otrzymalismy 

naszq religi ; jeno mocq cudzej powagi i nakazu. W11Uosc 

naszego   rozumienia   wi cej   nam   w   tern   pomaga    niz   sila, 

a  slepota  wi cej  niz  ostrowidztwo.  Raczej - to za posrednic 

twem   naszej   niewiedzy   niz   umiej tnosci stalismy  si uczeni 

w tej boskiej nauce. Nie jest  to  dziw,  jesli  nasze  srodki 

naturalne i ziemskie nie mogq pojl:}c ow e j wiedzy nadprzy 

rodzonej i niebianskiej. Przynosmy jeno z naszej strony  pod 

danie i posluszenstwo;  jako  jest  napisano:  ,,Zniwecz  m11drosc 

m drc6w i powal roztropnosc roztropnych. Gdzie jest m drzec? 

gdzie jest uczony w pismie? gdzie Sq mistrzowie w  dyspucie? 

Zali Bog nie oglupil  mqdrosci  tego  swiata?  bowiem,  skoro 

swiat nie poznal Boga przez mqdrosc, spodobalo  mu  si 

niewiedz11 i prostotq wyz.nawania ocalic wierzqcych". *) 

* * * 
Nieraz zdumiewalem si , j.ak cz sto, w tak  znacznym 

oddaleniu czasu i miejsca, spotyka si wsp6lnosc powszechnych 

mn ieman ,  poczwarnych  .nieraz  i  dzikich  wiar  i  obyczaj6w, 

na zaden spos6b nie zdajqcych si wyplyw.ac z naszego natu- 

• ) List pd.erwszy apostola Pawla do Kocynti.a:n rozdz. I. w. 19-21. 
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ralnego  rozumu.  Dziwny  to  tw6rca  cud6w,  ten  umysl   ludzki! 

Ale  to  powinowactwo  ma  jeszcze  i  oos  bardziej  niepojt=:tego: 

oto objawia sit=: ono w imionach, w zdarzeniach  i  w .tySUlCU 

innych  rzeczy.  Spotkano  narody,  kt6re,  o  ile  nam  wiadomo, 

nigdy  o  nas  nie  slyszaly,  gdzie  bylo   w   uzyciu   obrzezanie; 

gdzie  byly  wielkie  panstwa  i  spolecznosci  rziidzone  przez 

kobiety, bez glosu m zczy zn; gdzie  istnialy  nasze  posty  i  suche 

dni, z dodatkiem  wstrzemit=:zliwosci  od  kobiet;  gdzie  nasze 

krzyze byly w najrozmaitszym  rodzaju  we  czci:  tutaj  zdobiono 

nimi groby; 6wdzie  (mianowicie  krzyzem  sw.  Andrzeja)  bro 

niono sit=: nimi od  nocnych  widziadel  i  kladziono  na  kolebki 

dzieci przeciw czarom. Gdzieindziej (i to bardzo daleko w glclb 

kraju), widzieli podr6zni  k  r  z y i  drewniany,  znaczne j  wyso 

kosci, ub6stwiony j a k o b 6 st  w o  dz  dz  u.  Spotkano  jakoz 

bardzo wierny obraz naszych  duszpasterzy,  uzytek  mitry  bi 

skupiej, celibat ksit=:zy, sztuk zgadywania z wnt=:trznosci ofi a 

rowanych zwierziit, wstrzemit=:zliwosc od wszelkiego  rodzaju 

mit=:sa i ryby w pozywieniu; obyczaj ksi zy uzywania w swoich 

ceremoniach   osobliwego   a   niezrozumialego   gminowi   jt=:z y ka   ; 

i  ten     wymysl  ,  iz pierwszy  bog  wypt=:dzo   ny    byl     przez  drugiego, 

swego mlodszego brata; i to,  ze  ludzie  zostali  stworzeni  pier 

wotnie we wszelakiej wygodzie,  kt6rii  im p6zniej  odjt=:to  przez 

ich grzech, przy czym odmieniono im ziemit=: i pogorszono przy 

rodzone warunki bytu. Owdzie wierzono,  ii:  swiat  niegdys 

zatopiony zostal wylewem w6d niebieskich: i ocalilo sit=: jeno 

niewiele rodzin, kt6re ukryly sit=: w wysokich grotach g6rskich, 

zatarasowawszy otw6r, tak iz woda  sit=: don nie  dostala  i  ukryw 

szy w nich rozmaite rodzaje zwierziit. Zasit=: kiedy  uczuli,  ze 

deszcz przestal padac, wypuscili na dw6r psy; gdy  zas  te  po 

wr6cily czyste i wykiipane, osiidzili, iz wody jeszcze niedosc sit=:  

unizyly;  p6zniej  wypusciwszy inne  i  ujrzawszy,  iz  wr.acajq 

oblocone , wyszJi, aby zaludnic na nowo swiat,  kt6ry  znalezli 

pelnym samych w z6w. W pewnych okolicach napotykano ludy  

wierzqce  w  siid   osta teczny,   tak   dalece,  iz  oburzali  sit=: bardzo 

na Hiszpan6w, za to, iz rozrzucali kosci,  szukajqc  za skarbami  w  

grobach:  t wierdzili  bowiem,   iz   tak   rozrzucone kosci  nielatwo  b  

dii  mogly  sit=:  poliiczyc...  Owdzie  karl6w  i nie- 
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ksztaltnych czlowieczk6w, ku ozdobie stolu ksiqi:qt; sokol 

nictwo uprawiane zgodnie z naturq ich ptactwa; tyranskie 

podatki:; wykwintne ogrodnictwa; tance, skoki kuglarskie, in 

strumenty muzyczne, herby; gry w pilkf;, w kosci i gry losowe, 

w kt6rych rozpalali sif; nieraz do tego stopnia, i:i przegrywali 

siebie i swojq wolnosc; medycynf; nie innq jak za pomocq 

czar6w; spos6b pisania obrazkami; wiarf; w jedynego pierw 

szego czlowieka, ojca wszystkich lud6w; uwielbienie Boga, 

kt6ry :iyl niegdys jako czlowiek, w doskonalym dziewictwie, 

poscie i  pokucie,  gloszqc  prawo  natury  i  obrzf;dy  religijne, i 

znikl  ze  swiata  nie  zmarlszy   naturalnq   smierciq;   wiart: w 

olbrzym6w; obyczaj upijania sit'; niejakimi odw,aram i i picia 

ponad pragnienie; ozdoby religijne z malowanych kosci i tru 

pich gl6wek, kom:ie, wod swi conq, kropidla: kobiety i slugi, 

cisnqce si na wyprz6dki, aby dac sif; spalic i pogrzebac ze 

zmarlym mf;zem lub panem; prawo, ii: starszy syn dziedziczy 

cale dobro, zas mfodszemu nie przypada w udziale nic jeno 

niewola; zwyczaj, ii przy nadawaniu pewnej wielce znamie 

nitej  godnosci,  promowany dostojnik   przybiera  nowe  imit:  

i poniechuje wlasnego; sypanie popiolu na kolano nowo na 

rodzonego dziecka, ze slowami: ,,Z prochu powstales i w proch 

si obr6cisz"; sztuk wr6zbiarskq. 

* * * 

Nie masz nic bardziej podleglego ustawicznym wstrzqsnie 

niom, jak prawa. Od poczqtku mego zycia, widzialem jak 

Anglicy, nasi sqsiedzi, odmieniali je trzy lub cztery razy; nie 

tylko w  materii  politycznej,  kt6rq  powszechny  Sqd  zwalnia 

z obowiqzku stalosci, ale w najwazniejszym przedmiocie jaki 

bye moie, to jest religii: od czego wstyd mnie bierze i zlosc, 

tym wi cej, ii: to jest nar6d, z kt6rym strony moje rodzinne 

bywaly niegdy w tak :iywej stycznosci, ii: zachowujq si je 

szcze w moim domu niejakie §lady dawn.ego naszego kre 

wienstwa. I u nas tutaj widzialem niejedn;i rzecz, kt6ra  byla 

pod gardlem karana, ii p6zniej stala sit: uprawnionq. Nam 

samym, kt6rzy wzif;lismy wiart: naszq w spadku po innych, 

grozi, wedle zmiennosci wojennej kolei, to, ii kt6regos dnia, 
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staniemy si wiinni  obrazy  majestatu  ludzkiego  i  boskiego, 

skoro nasza sprawiedliwosc popadnie w moc  niesprawiedliwo 

sci': zasi , po uplywie niewielu lat tego stanu rzeczy, zn6w ich 

kolej  snadnie  si  odmieni.  Czyz  m6gl  6w  bog  starozytny 

jasniej nai:i tnowac w ludzkim rozumie nieswiadomosc istoty 

Bozej  i  nauczyc  ludzi,   iz   r e I i g i a   j est   j en  o  ,n. a r z   - 

dz  i em,  kt  6 re  w y mys  1 i l i sob  i e, ab  y um  o c n i c s w ::\ 

s p o l e c z nos   c,   niz   oznajmiaj£!C  szukaj£!cym  oswiecenia    

w tej materii u jego tr6jnoga, ,,ii prawdziwy  obrzqdek  dla 

kazdego jest ten, kt6ry przepisuje obyczaj miejsca, gdzie 

przynalezy". 

* * * 

C6z to za prawda, kt6rej granice okresla pasmo g6r i kt6ra, 

poza nimi, staje si. klamstwem? 

 

 

 
GIORDANO BRUNO (1548-1600) 

Najwybitniejszy przedstawiciel fi!ozofii renesansowej, postac bi:dqca 

trwalym i pii:knym symbolem entuzjazmu i heroizmu w sluzbie Nauki. 

Jego dzielem bylo §wiatopoglqdowe uog6lnienie teorii Kopernika i roz 

winif!cie jej w nauki: o nieskonczonym wszechswiecie i niezliczonej 

wielo§ci swiat6w. Celem filozofii bylo dla niego poji:ciowe i praktyczne 

opanowanie przyrody, nabycie · mieji:tno§ci dokonywania niezwyklych 

dziel. Uwazal, ze nieskoil.czony wszechswiat moze bye uji:ty my§lq tylk0 

przy pomocy najbardziej wszechstronnej metody badania, wykorzystu 

jqcej wszystko  to, co  bylo cenne w  rozmaitych  ,,sposobach filozofowa 

ni:t". Metafizyce (kt6rq demaskowal jako metaforyki:) przeciwstawial 

Bruno fizyki: jako nauki: o obiektywnych prawach ruchu  materii. Ma 

terii: uw!lzal za wiecznq substancji: wszystkich rzeczy i zr6dlo wszelkich f 

orm; nazywal jq ,,czym§ boskim". Poslugujqc sii: metaforycznym ,,spo 

sobem m6wienia" (modus loquendi) Bruno utozsamial ,.Boga" z ,,natur q" , 

czyli istotq wszystkich rzeczy, a wi c z wewni:trznym ir6dlem  aktyw 

no§ci  przyrody. Dzialalno§c  filozoficznq  rozwijal  Bruno -  po ucieczce 

z Wloch -   w  Szwajcarii, we  Francji, w  Anglii  i  w Niemczech. Jego 

gl6wne dziela fi!ozoficzne, dialogi w loskie, traktaty i  poematy  lacin 

skie drukowane b1Jly w latach 1582-1591. Uwif!ziony w  roku  1592 

przez inkwizycj weneckq zostal przewieziony do Rzymu i tam w roku 

1600 spalony na stosie. 



 
 

GIORDANO BRUNO 

 

 

 

 

 

 
Wyp:sy z historii kTytyki retlgtt 
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W poglqdach swoich Bruno odszedl  bardzo  daleko  od  chrzescijan 

stw a.  W   rozwazaniach  swych  st aw ial je  na  tej  samej  plaszczyinie, 

co  inne  religie.  Zasadniczej  krytyce  poddawal  Bru-no   postaw   opartq 

na wierze; nie  uznawal  istnienia  osobowego  Boga,  kt6ry  by  spoza 

swiata ingerowal w przebieg naturalnych zjawisk; -nie uznawal boskosct 

Chrystusa; pieklo i diabla  uwazal  za  uro jeni-a .  Zajmujqc  jednak  posta 

wi: dialektycznego krytyka,  kt6ry  ze  wszystkiego  stara  sii:  wyluskac 

jakies odtamki czy ziarna  prawdy,  Bruno  ,,wyluskiwal"  z  chrzesci jan 

stwa pewne  og6lne  zasady  zyczliwego  stosunku  do  ludzi  ( gene.ralis 

phil .anthr opia ). 

Po  polsku:  Giordano  Bruno:  ,,Pisma  filozoficzne"   (Warszawa  1956) 

i o Brunie: A. Now ick i : ,,Giordano Br uno o reli giach" (,,Euhemer , 

Zeszyty Fil ozoficzne" , 1960, -nr l); ,,Symbole mi tolo giczne Bruna" (,,Euhe 

mer", 1961, nr J (20), s. 22- 35). 

 

Przeciwko slepej wierze 

Przyzwyczajenie do wierzenia jest na jwi kszq przeszkod<t 

poznawania. 

* * * 

Kto chce w prawidlowy spos6b rozumowac, powm1en umiec 

odzwyczaic si od przyjmowania czegokolwiek na wiar . 

* * * 

Widz dobrze,  ze  wszyscy rodzimy si ignorantami , nie 

swiadomymi, latwowiernymi; wzr.astamy i  wychowujemy  si 

w posluszenstwie i szacunku dla swego domu, gdzie slyszymy, 

ze nasi ganiq prawa, <>brz dy, wierzenia i zwyczaje przeciw 

nik6w i obcych w tym samym stopniu, w jakim  tamci ganiq 

nas i nasze sprawy. Na skutek takiej naturalnej pozywki za 

korzenia si w nas gorliwosc dla naszych spraw w tym samym 

stopniu, co u naszych przeciwnik6w dla ich wlasnych . W ten 

spos6b  latwo moze si stac dla nas  zwyczajem  to,  ze  nasi 

b dq uwazali ucisk, podb6j, zabijanie i mordowanie przeciw 

nik6w naszej wiary za ofiar skladanq bogom. Talk samo tamci, 

gdy postqpiq w podobny spos6b z nami. Skladajq oni dzi ki 

swemu b6stwu z tq samq zarliwosciq przeswiadczenia i prze 

konania, ze posiadajq to swiatlo, kt6re obiecuje im zycie 
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wieczne, z jakq i my wznosimy  modly dziE:kczynne  za  to,  ze 

nie  znajdujemy  si w  takim  zaslepieniu  i  ciemnocie,   jak oni. 

* * 

Glupcami swiata byli ci,  kt6rzy  stworzyli  religi ,  cere 

monie, prawa, wiar i prawidla  zycia;  najwi kszymi  oslami 

swiata - pozbawionymi rozumu i jakiejkolwiek  wiedzy,  dale 

kimi od zycia i cywilizowanych obyczaj6w, gnijqcymi w wiecz 

nym pedantyzmie - Sq ci, kt6rzy z laski niebios reformujq 

bezmyslnq i popsutq wiar , leczq rany  pokrytej  wrzodami  re 

ligii i kladqc kres naduzyciom przes<1d6w, latajq dziury w jej 

szacie. 
* 

M6dlcie si wi c, najdrozsi, blagajcie Boga, jezeli nie je 

stescie jeszcze oslami, zeby was uczynil oslami. Chciejcie tego, 

a na pewno i z latwosciq udzielona warn zostanie ta laska; 

wprawdzie jestescie oslami z natury a wychowanie r6wniez 

czyni was oslami, jednakze powinniscie  to  sobie cenic,  jezeli 

b dziecie oslami wedlug Boga... Starajcie si , starajcie si 

usilnie,  wy,  kt6rzy   jestescie  ludzmi,  zeby  stac  si oslami... 

Jezeli to os.iqgniecie, jezeli staniecie si oslami i b dziecie si 

zachowywac tak jak one, w6wczas zostaniecie wpisani do ksi gi 

zycia, zaskarbicie sobie laski w kosciele walczqcym i  czeka 

was chwala w kosciele triumfujqcym, gdzie przez wszystkie 

wieki wiek6w zyje i kr6luje B6g. 

* * 

Niekt6rzy kroczq, a raczej dajq si prowadzic, przy swietle 

lampy w i a r y, oddajqc sw6j  umysl  w  niewol temu,  kt6ry 

na nich siada i  z  tego  pi knego  miejsca kieruje  nimi.  Oni 

nie zblqdZq z drogi, poniewaz id<t nie uiywajqc swego wla 

snego, omylnego rozumu, ale kieruje nimi nieomylne swiatlo 

wyzszej inteligencji. Oni, oni to wlasnie Sq przeznaczeni do 

osiqgni cia Jerozolimy blogosci i do oglqdania boskiej prawdy... 

- ...Chcialbym jednak wid zie: , w jaki  spos6b  to  zwierz 

moze odr6znic, czy ten, kto nan wsiada jest Bogiem  czy  

diablem? 
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O swi ta ignorancjo, o boska glupoto, o nadludzka oslo 

watosci! Natchniony, gl boki i oddany kontemplacji Areo 

pagita twierdzi, w liscie do Kajusa, ze ignorancja jest naj 

doskonalsza, wiedza,, pragnqc wyrazic tymi slowami, ze oslo 

watosc jest boskosciq. A uczony Augustyn, silnie upojony tym 

boskim nektarem, w rozmowach z samym sobq, oswiadcza, ze 

niewiedza bardziej niz wiedza prowadzi go do Boga, a wiedza 

bardziej niz niewiedza prowadzi do zguby. 

 
Przeciwko boskoki Chrystusa 

Jak  mamy posta,pic - powiada Momus - z tym czlowie 

kiem, kt6ry jest zlqczony ze zwierz ciem czy tei raczej z tym 

zwierz ciem, kt6re jest przyczepione do czlowieka? Dwie na 

tury tworza, w nun  jednq osob  i dwie substancje sltladaja, si  

na hipostatyczny zwia,zek? Z tych dw6ch rzeczy powstaje nie 

Wqtpliwie jakies trzecie jestestwo. Ale na tym  wlasnie  po 

lega trudnosc: czy ta trzecia rzecz jest lepsza od  obu,  czy 

tylko od jednej z nich, czy tei jest od kazdej z  nich  gorsza? 

Che mianowicie zapytac: czy z tego polqczenia istoty  ludzkiej 

z istota, konskq powstaje istota boska godna niebieskiego tronu 

czy tez zwierz , kt6re nalezaloby zapr,owad zic do stajni ?... 

Czyz zachodzi tu inny wypadek niz wtedy, gdy na przyklad 

zszyjemy kawal portek z kawa!kiem kamizelki? Przeciez z ta 

kiego polqczenia nie wyjdzie ani dobra kamizelka, ani dobre 

spodnie, ani w og61e zadne ubranie, kt6re byloby lepsze od 

jedncgo i drugiego. 

- 0  Mom'usie,  Momusie  -  odpowia<la  Jowisz -  w  tym 

jest wielka i gl boka  tajemnica,  kt6rej  nie  potrafisz  zrozu 

miec.  Musisz  w  to  wierzyc,   poniewaz   to   jest  cos  wielkiego 

i wznioslego. 

- Wiem doskonale - rzecze Momus - ze to  jest  taka 

rzecz, kt6rej nie zrozumiem ani ja, ani w og61e nikt, kto ma 

chociaz odrobin zdrowego rozsqdku. 

* * * 
Znane  jest  powiedzenie  Hippokratesa ,  ze  ,,na jskut ecznie j 

leczy  ten  lekarz,  kt6remu  najwi cej  wierza,"...  Takze  teolo- 



 

 

Pomnik Giordana Bruna w Rzymie 
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gowie wierzq i przyznajq i m6wiq nawet w kazaniach o tym, 

:i:e ten, kt6ry sam przez si maze czynic wszystko, nie m6gl 

przeciez uzdrowic tych, kt6rzy mu nie wierzyli; przyczymi  tej 

jego niemoznosci byla ich wyobr.aznia, kt6rej nie m6gl sp tac; 

rodaczkowie jego bowiem, kt6rzy wiedzieli, ie jest nisko uro 

dzony i ma niewielkie wyksztalcenie, drwili i szydzili z niego 

lekarza i wr6zbity. 

 
,,Wyluskiwanie" prawdy 

Inni dwudziestu czterem godzinom doby przypisujq r6znych 

patron6w,   kt6rych   imiona   znajdujq   si w pierwszej  cz sci 

m agii, - to jednak nalezy raczej do jakichs spr.aw zabobon 

nych, a nie do fizycznych, kt6re my badamy i o kt6re si 

troszczymy. 
* 

...ale nie  tu  jest  miejsc8,  zeby  dokladniej o  tym  mow1c 

i rozwazac to; tu mamy dac jedynie najog6lniejszq charakte 

rystyk problemu, przy pomocy kt6rej ktokolwiek nawet sred 

nich zdolnosci juz sam  bardzo  latwo  b dzie  m6gl sobie  z e - 

b r a c, w y p r 6 b o w a c, p o p r a w i c i u z u p e l n i c t e 

fragment y prawdy, kt 6re scl r oz s i a n e po mi 

d z y t a k w i e 1k cl i 1 o s c i cl m a r n o s c i, jakiej pelne Sq 

dziela astrologiczne i wieszczbiarskie. 

 
Spoleczna funkcja religii 

Wiara jest potrzebna dla nauczania nieokr zesanych lud6w, 

kt6re majq bye rzqdzone. 

* 

Religie majq  na  celu  bynajmniej   nie  szukanie   prawdy 

w rzeczach i rozumowaniach, lecz  dobre  obyczaje, pozytek 

dla spoleczenstwa, wsp6liycie lud6w i dzialanie na korzysc 

dobrych stosunk6w  mi dzy   ludzmi,   utrzymywanie   spokoju 

i :i:;Dmyslnosc panstw. 

* * 
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Gdyby  w  umyslach  lud6w  nie  zagniezdzil  si  autorytet 

bozy i p d religii, to wladza ksi cia czy paii:stwa  nie  posia  

dalaby zadnego autorytetu. t.atwo bowiem czlowieka powstrzy 

muje   (religia),   w6wczas   kiedy  (wladza)   wydaje  si   doprowa 

<lzac go do biedy, niedoli, m:dzy, wrogosci  i  rozpaczy.  Totez 

nie ma ani jednego z powazniejszych prawodawc6w, kt6ry by 

autorytetu  swojego  prawa  czy  ustawy  nie  odnosil  do kt6reg,os 

.z bog6w. 

,,Boskosc"  materii 

Przy nieskoncZiOnych zmianach i nast powaniu r6znych 

lorm po sobie zawsze istnieje jedna i ta sama materia. 

...Wszystkie formy w naturze pochodzq z materii i zn6w 

wracajc1  do   materii.  Z  tego  wynika,   ze  realnie  :i:adna  rzecz 

:z wyjqtkiem materii nie jest stala, trwala,  wieczna  i  nie  moze 

bye uwazana za zasad . Poza tym formy nie majc1 bytu bez 

materii, z kt6rej rodzq si    i  rozpadajc1,  z kt6rej Iona  wychodzc! 

i do kt6rej wracajc1. Dlatego tez materia, kt6ra  zawsze  po 

zostaje jedna i ta sama oraz plodna, winna miec tf: gl6wnc1 

prerogatyw ,  zeby  byla  uznawana  jako  jedyna  zasada  subst an 

<:jalna,  jako  to,  co  jest  i  zawsze  pozostaje...  Awicebr.on  n a - 

-zywa materi bogiem znajdujc1cym si we 

wszys t kich r z e c z a c h. 

* * 

Nie byli szalencami Dawid z Dinant i Awicebron, kt6rzy 

odwai:yli   si      nazywac   materi  ,,Bogiem". 

 

 

 
 

TOMMASO CAMPANELLA (1568-1639) 

Obok   Bru na,  Vaniniego  i  Galileusza  -   Campanella   jest   jednym 

z gl6wnych przedstawicieli p6inorenesansowej filozofii wloskiej. Obok 

Tomasza  Morusa  -     Campanella   jest   jednym  z   gl6wnych przedstawi 

-cieli renesansowego  utopijnego komunizmu. Po kilku  pTocesach o  here 

.z ji: i ateizm , wytaczanych mu od roku 1592, zostal uwii:ziony za pr6bi: 

zorganizowania powstania przeciwko okupantom hiszp:iiiskim i skazany 

wyrokiem   swii:tej    inkwizycji    na   doi yw otn:e  ·w i i:zien ie.   W r6znych 
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wi zieniach przesiedzial 27 lat od 1599 do 1626). W r oku 1634 udalo 

mu si uciec do Francji. 

Najbardziej znanym dzielem Campanelli jest .,Miasto Slonca" (War 

szawa 1955). Dia dziej6w krytyki religii szczeg6lne znaczenie posiada 

jego traktat .,Atheismus triumphatus", zawierajqcy interesujqcq pr6b 

klasyfikacji postaw wobec religii oraz wykaz 23 argument6w przeciwko 

religii. Dwa pierwsze rozdzialy tego traktatu warto przeczyta(: w prze 

kladzie polskim (w  zbiorze  przeklad6w  pt.  ,,Filozofowie  o  religii", 

Warszawa 1960, s. 36-77). 

Typowo renesansowym wqtkiem w dzielach Campanelli byla  jego 

walka  o  wolnosc   badan  naukowych  (.,Obrona  Galileusza")   p?wiqz:rna 

z przekonaniem o pot dze rozumu ludzkiego i mo.iliwosci przeabra.ienia 

swiata w siedzib coraz bardziej rozumnq. 

 
Religia jako narz dzie polityki 

Nikt z nich bowiem nie wierzy ani w Bibli , ani w  Alkoran, 

ani w Ewangeli , ani Lutrowi, ani papiezowi, chyba, ie to daje 

korzysc. Wierzy wprawdzie w to wszystko prosty lud;  ale  lu 

dzie  uczeni  i   ksiqi  ta   Sq   niemal   wszyscy   machiavellistami 

i  po s l u g u j q  s i   re  I i g i q   j a k o   n a r z  dz    i em    r z q 

d z en i a (utentes religione ut arte d.ominandi). 

 
0 pot dze rozumu ludzkiego 

Przedziwna sztuka wladania  ogniem,  dzi  ki  kt6rej  czlo 

wiek z tak wielkq przemyslnosciq panuje nad metalami, przy 

gotowujclc narz dzia wszystkich sz.tuk wojny i pokoju; grzeje; 

gotuje  pozywienie;  przyprawia  je  sole!,  tluszczem   zwierz cym 

i roslinnym; z  nocy  czyni  dzien  w  swoich  mieszkaniach.  Jest 

to rzecz, kt6rej nie posiada iad.ne stworzenie iyjclce, wyjqwszy 

czlowieka: chociaz malpa i niedzwiedz majq r ce, lecz nie tak 

dalece sprawne jak ludzkie, kt6re Sq narz dziami ducha  bo 

skiego,  wiedzqcego   jak  ich   uiywac,  co  jest  oczywistym  zna 

kiem cudownie wskazujqcym  niemal  b o s k o s c  c  z lo  w i e k a. 

Dalej pismo, kt6rym czlowiek przekazuje na: papierze po 

tomnym i odleglym  swoje  mysli,  nauki  i  prawa,  dajqc  uczony 

j zyk rzeczom nieozywionym, bardziej niz cokolwiek okazuje 

boskosc doskonalosci ludzkiej. I o wiele bardziej j zykiem nii 

zegarem   rozr6znia   i   okresla   zmiany   powstajqce    w  sferach 
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niebieskich,  ze  pomin  w  mi dzyczasie  to,  ze  niekt6rzy  czy 

nili lataj&ce gol bie z nieoi:ywionej materii i orly i ruchome 

i:os1}gi jak niedawno to  uczyniono  w  Niemczech.  Niekt6rzy 

nie tylko pod wodz& Boga, lecz przygotowawszy sobie sztuczne 

skrzydla latali w powietrzu jak Dedal i ostatnio jak (pewien) 

Kalabr y jczyk. Nie daleko S1}  od  tej  sztuki  niezwykli  tancerze 

na linie. 

Lecz daleko cudowniej jest bez skrzydel wzniesc si w  nie 

biosa i wyznaczac na nich por6wnanie dnia z noc&, zwrotniki, 

porz1}dek gwiazd, ich wielkosc, odleglosc, bieg i szczeg6lne· 

wplywy. Przepowradac innym, kiedy  b  d zie  zacmienie  swia  

tel itd. r6i:ne konfiguracje, wielkosci i trwania zjawisk nie 

bieskich, deszcze, wiatry, wojny, gl6d: przepowiadac z  tak 

cudownq przenikliwosci& zmiany na ziemi, na niebie i w po 

wietrzu - jest to  zaiste  wymownym  wskaznikiem,  ze  nieb 

nalezy do nas i i:e jes tesmy podobni do owych szcz sliwych 

inteligencji, kt6re mieszkaja,c na wysokosciach, troszcz<l si 

o niebo. 

W tyro zas z najwi kszym zdumieniem podziwialem boskosc 

czlowieka, ze skoro Bog dokonuje jakichs zmian na niebie, 

natychmiast czlowiek je spostrzega i opracowuje nowe tablice 

cial niebieskich, ich ruch6w, wzniesien, obnizen, zatrzyman, 

cofania si . szybkosci, op6znia.n, regularnosci i nieregularnosci; 

wynajduje i dodaje wedlug obliczen nowe kola i k6lka, libra  

cje  i  sfery,  zboczenia  od  centrum (excentricitates),  objasnia 

i wymierza zmiennosc punkt6w slonecznych, pomieszanie figur 

gwiazdozbior6w, zmian punkt6w gl6wnych i inne cudowne· 

rzeczy tego rodzaju, kt6re wynikaja, po prostu wedle miary 

rachunku, kt6ra, wymyslil m&dry matematyk. I kt6z nie wy 

slawialby chwaly umyslu ludzkiego, podziwiajqc  w  nim  sa 

mym tak boska, przemyslnosc *. 
A   c6i:  dopiero  gdy   wysledzil   z   paralaksy   Ksi zyca  jego 

• Na marginesie wydrukowane: Dow6d pii:ity ze spostrzeien egzor 

bitanc!i. Patrz obserwacje Abrachisa, Timochara, Hipparcha, Menelaja, 

P.tolemeusza,  Albategniu sza,  Arz.ahela,  Prophata,  Alfonsa, Peurbacha. 

Regiomontana,  Kopernika   i   Tychona   de   Brahe   i   pod  zi w i a j   b o - 

s k osc c z low i e k a. (Przypis Campanelli). 
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odleglosc i srednic Z·iemi? Z zacmienia Slonca Zlffiierzyl wiel 

kosc jego ,,, Ksi zyca  i  Ziemi?  Zruajqc  takie  drobno.stki,  odkryl 

z nich i udowodni! tak wielkie rzeczy. Czyz nie objawia tym 

boskosci swego umyslu? Kt6re, pytam, zwierz ta znajq naj 

mniejsze z tych rzeczy? Albo umiejq  chociaz  grac  w  szachy? 

lub malc4 chociaz wymierzyc przestrzen? Albo itd. 

Zwierz ta robiq wprawdzie przedziwnie rzeczy  potrzebne 

do ich uzytku: pajqk sieci, pszczola kom6rki, ptaki gniazda. 

Majq pewien obraz rzeczypospolitej i  religii  jak 'Slonie: lecz 

te wszystkie rzeczy czyni o wiele doskonalej  czl-owiek  i  to 

tak dalece lepiej i doskonalej, ie wobec zwierzqt nie moze bye 

uwazany za  nikogo  innego  jak  tylko  za  Boga,  jezeli  si go 

z nimi por6wna. 

Sp6jrz jakie wytwarzajq sieci do lowienia ptak6w i wypra 

cowane tkaniny i barwic4 jedwab dla: niewiast, kt6ry moze bye 

por6wnywany nie tylko z paj czync4, ale i z calq  naturq:  ko 

m6rki zas zbudowane  przez  budowniczych,  skrzynki  i  wazy 

czyz  ust puj<4  dzielom  pszcz61?   A  c6z   dopiern   powiedziec 

o okr tach, zegarach, drukarniach, bombardach,  konnicy  i  in 

nych  sztukach ?  Czy   nie   b ziesz  p,odziwiaJ   ich   boskosci? 

A   j e d n a k   w s z y st  k o   to c z y n i cl pros ci Iudzie. 

Nauki zas jeszcze bardziej czynic4  czlowieka  podobnym  do 

Boga. 
* 

 

W czlcwieku Sq zwlaszcza dwa organy,  kt6re  przew.yz  

szajq natur  zwierz cq  mianowicie  postawa  i  r ka. 0  posta  

wie wyrazil si Owidiusz a przed nim juz Anaksagoras, ze 

czlowiekowi zostala dana postawa wyniosla do oglc4dania  nieba  

a nie tylko ziemi, jak to ma miejsce u zwierzc4t. Ponadto wy 

kazalismy, ze matematyka i astronomia, przez kt6re czlowiek 

poznaje zjawiska niebieskie, Sq argumentem za boskosci<4 czlo 

wieka w odr6znieniu od zwierzc4t. Dalej m6wilismy o tym, ze 

zwierz ta  poslugujq  s:  jedynie  narzqdami  wrodzonymi   jak 

rogi, dzi6b,  kopyta,  paj czyna  (pajqki  majc4  w  sobie  niteczki, 

z kt6rych tkajq paj czyn , podobnie robak jedwabnika pod 

wplywem instynktu wytwarza sobie z takich niteczek wo- 



108 Campanella - Vanini 

 

reczki). Dla tej racji poszczeg6lne zwierz ta wykonujq tylko 

jakqs jednq okreslonq czynnosc, potrzebnq im do zycia do 

czesnego. Natomiast czlowiek moze wykonac r kq r6znego 

rodzaju przyrzqdy dla  wlasnego  uzytku  i  dla  zwierzqt, jak 

igl , plug, armat . lane , 16:zko, domy, okr ty, ksiqzki, zegary, 

astvolabia i inne. Moze takze rozniecac ogien, czynic z nocy 

dxien ,dzi ki lampom, potrafi ujarzmiac zwierz ta nawet sil 

niejsze od siebie dla swego uzytku. Czlowiek jest w stanie 

obrabiac przer6znymi sposobami metal, kamien i drzewo, jest 

jakby panem wszystkich rzeczy, nie tylko zwierz:=1,t. 
 

Sprawdzian falszywosci rzligii 

Wszelka sekta ludzka i' wszelka religia (lex), zakazujqce 

swym wyznawcom badania zjawisk przyrody, winny bye po 

dejrzewane o falsz. Prawda bowiem nie sprzeciwia si praw 

dzie, jak  stwierdzono  na  Soborze  Lateranskim  za,  Leona  X, 

i gdzieindziej, ani ksi ga m:=1,drosci Boga tworzqcego nie jest 

sprzeczna z ksi g:=1, mqdrosci Boga objawiajqcego, a kto  l ka 

si , abynatura nie 2ladala mu klamu, ten swiadom jest wlasnego 

falszu... Tak wi c kto chce, zeby religia chrzescijanska zabra 

niafa zajmowania  si   naukami, studiami i  badaniami przyrody 

i astronomiq, ten albo sam zlego jest mniemania o chrzescijan 

stw ie, albo u innych wzbudza zle, podejrzliwe mysli. Jezeli 

bowiem religia chrzescijanska istotnie pelna jest wszelkich 

prawd i nie zawiera zadnego klamstwa, w6wczas nie tylko nie 

powinna l kac si niczego ze strony badaczy, lecz od nich brae 

swiadectwa... 

...Dlatego wi , jezeli Galileusz okaze si zwyci zeq, teolo 

g.owie nasi w.ystawiq wiar rzymskq na niemale posmiewisko 

wsr6d heretyk6w... 

 

 

 
GIULIO CESARE VANJNI (1585- 1619) 

Wybitny przedstawiciet p6znorenesansowej fitozofii wloskiej, kon 

tynuator wolnomyslnej, materiaUstyc:z:nej interpretacji  arystotetizmu 

Pomponacjusza. Zachowaly si dwa jego dziela: ,,Amfiteatr wiecznej 
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opatrznosci bosko- ma giczny , chrzescijansko-fizyczny, a tak:i:e astrolo  

giczno-katolicki przeciwko starozytnym filozofom, ateistom, epikurej 

czykom, perypatetykom i stoikom" (1615) i ,.Dialogi o cudownych ta 

jemnicach  przyrody,  kr6!owej  i  bogini   smiert el.nych"   (1616).  Wkr6tce 

po  opub!ikowaniu  tych  dziel  Vanini  musial  uciekac  z  Paryia, poniewa:i: 

zacz la  go  poszukiwac  sw.  inkwizycja.  Vanini  zmienil  nazwisko  i jako 

Pompeo Usciglio ukryl s:  w  Tuluzie,  gdz:e  pracowal  jako  l zk arz. 

Wkr6tce   zgromadzilo   si wok6l niego spore grono uczni6w, wobec 

kt6rych Vanini nie tail swego atei zmu. W polowie roku 1618 zostal 

pochwycony, uwi ziony i 9 luteg:, 1619 roku - w  19  lat  po  Brunie  - 

spalony na stosie. Kiedy go prowadzono na stos Vanini  powiedzial,  ze 

idzie ,.umrzec smierciq filozof6w" i :i:e  potrafi  umrzec  odwa:i:niej  ni:i: 

Chrystu s. 

Przemijanie religii 

Kazda rzecz jakiegokolwiek rodzaju rosnie,  zyje  przez 

pewien okreslony czas i wreszcie zaczyna si,::: psuc... To prawo 

jest prawdziwe nie tylko  w  odniesieniu  do  poszczeg6lnych 

ludzi, ale takze w odniesieniu do miast, do panstw  i  do  religij, 

jak o tym pisze Arystoteles i o czym swiadczy nie tylko owa 

powszechnie przyjmowana zasada, m6wiqca, ze wszystko  co 

rodzi si,:::, zmierza ku smierci  i  w.szystko  co  rosnie,  starzeje 

si,:::, ale r6wniez codzienne doswiadczenie oraz lektura dziel 

historyk6w   pouczajq,   ze  k a z de   pan   ow  an  i e   i   k a z d a 

r e 1 i g i a m a s w 6 j po c z q t e k i k o n i e c. 

 
Spoleczna funkcja religii 

Aleksander: ...A jakq religiq, wedlug zdania filozof6w st a 

rozytnych, oddaje si prawdziwie i poboinie kult Bogu? 

Juliusz Cezar: Jedynie przez post powanie  zgodne  z  pra 

wem natury, kt6re zostalo wpisane w dusze wszystkich ludow 

przez Pr  z yr  o d ,:::,  kt  6  r a  j es  t Bo  g  i em  (jest  bowiem 

zasadq ruchu); natomiast  w s z y st  k i e  po  zo stale re1i 

gie nieSq niczym innym, wedlug ich zdania, jak tylko 

urojeniami i zludzeniami, kt6re jednak nie zostaly wytworzone 

przez jakiegos Zlego Ducha (bo istoty tego  rodzaju  nalezq 

wedlug filozof6w do bajek), ale w y mys 1 one  z o st  al  y 

przez wladc6w dla wychowywania podda- 
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n y ch, a   t a k z e   p r z e z  k a p l an 6 w  ch c i w y ch   z a - 

s z c z y t 6 w i z l o t a ; nie zostaly one potwierdzone cudami, 

lecz  pismem  (swi tym),   kt6rego  oryginalu  nigdzie  nie   ma  

i kt6re opowiada o cudach i obiecuje nagrody za dobre i kary  

za zle uczynki, ale nie w doczesnym, lecz w przyszlym zyciu 

aby nie mozna bylo wyk.ryc oszustwa. Zaiste bowiem, powia 

dajq, kt6z kiedykolwiek stamtqd powr6cil? W t e n s p o s 6 b 

lud wiejski  zmuszany  jest  do sluzenia  obawq 

pr z e d n a j w y z s z y m b 6 s t we m, kt6re wszystko wi-:lzi 

i za wszystko placi wiecznymi karami i wiecznymi nagrodami. 

Totez epikurejczyk Lukrecjusz spiewal, ze pierwsze b6stwa 

sprowadzil na swiat strach. 

Nie ma innego boga jak przyroda 

Je;;us nie byl Bogiem, ale czlowiEkiem  tak  jak  ja  i  pocil 

si z  l ku  przed  smierciq  -  a  ja  potrafi  umrzec  odwai:niej. 

W og6le nie ma innego boga, jak Przyroda, ona jedynie jest 

wieczna... 

...Chodzmy! Chodimy umrzec pogodnie, jak przystoi filo 

zofowi ! 

(Slowa wypowiedz.iane w drodze na szafol) 

 

 

 

 
 

FRANCIS BACON (1561-1626) 

Pod sitnym  wplywem  wloskiej  renesansowej  filozofii  przyrody· 

rozwijal  f il ozo, f  i:  materialistycznq w  Anglii  Francis  Bacon.  Wraz  z  Mo 

rusem i CampaneUq Bacon nalezy do t·r6 jcy najwybitniejszych utopist6w 

epoki   Renesansu.   Przewodniq   myslq   ;ego   utopii   (.,Nowa   Atl a.nt yda" , 

Warszawa 1954) jest przekonanie, ze szczi:scie ludzkosci zalezy od roz 

woju nauki i techniki. 

Najwii:ksze zaslugi polozyl Bacon na polu metodologii (,,Novum . 

organum", Wa-rszawa 1955). Celem nauki bylo, wedlug niego, dok ony 

wanie  odkryc  i  wynalazk6w  powi kszajq ych  u;ladzi:  czlow ieka   nacl 

przyr od q. Gl6wnym argumentem w przeprow adzone ;;; pr zez ni eqo kry 

tyce filozofii scholastycznej byia jej bezplodnosc i praktycz·na bezuzy 

teczno§c. 
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Teologia jako wr6g badania przyrody 

Nie nalezy ta:kze i tego pomijac, ze filozofia  naturalna 

przez wszystkie wieki miala uciqi:liwego i niebezpiecznego 

przeciwnika, mianowicie przesqdy ora:z slepy i nieumi.arko 

wany fanatyzm religijny. Albowiem widzimy, ze juz u Gre 

k6w tych, co pierwsi ludzkim uszom, dotqd do tego nieprzy 

zwyczajonym, przedstawili naturalne przyczyny grzmotu i burz, 

obwiniono z tego powodu o bezboznosc. Niewiele lepiej usto 

sunkowali si niekt6rzy z dawnych ojc6w religii chrzescijan 

skiej do tych, kt6rzy na podstawie zupelnie pewnych dowod6w 

(kt6rym dzis nikt przy zdrowych zmyslach nie b dzie zaprze 

czal) utrzymywali, ze ziemia jest okn:1gla i w konsekwencji 

przyjmowali istnienie antypod6w. 

Co  wiE:cej,  tak jak  obecnie  sprawy  stojq,  rozprawianie 

o  przyrodzie  stalo  siE:  trudniejsze  i  bardziej niebezpieczne 

z powodu dziel i metod teolog6w scholastycz·nych, kt6rzy do 

konawszy (w miar swych moi:liwosci) uporzqdkowania teo 

logii i nadawszy jej postac systemu, sprawili w koncu, i:e 

kl6tliwa i ciemista filozofia Arystotelesa, w stopniu wi kszym 

niz wypadalo, zostala wcielona do religii. 

• • • 
Wreszcie stwierdzic mozna, ze nierozsqdek  niekt6rych  teo 

log6w niemal calkowicie zamknql drogE: jakiejkolwiek, nawet 

ulepszonej filozofii. Jedni w swej naiwnosci obawiajq si , azeby 

przypadkiem glt::bsze dociekanie przyrody nie  przekroczylo 

umiarem zakreslonych granic; przekrt::eajq oni falszywie slowa 

Pisma swit::tego skierowane przeciwko  tym,  co starajq  siE: zgl t:: 

bic  tajemnice  Boze  i   przenoszq   je   na   tajemnice   przyrody, 

kt6re zadnym zakazem nie sq obj te.  Drudzy  zbyt  chytrze 

kombinujq  i  rozumujq,  ze  jezeli  przyczyny  posrednie   pozo 

stan.:i nieznane, w6wczas poszczeg6lne wypadki latwiej b(':dzie 

mozna odniesc do r  ki  i  berla  Bozego,  co,  ich  zdaniem,  wyj 

dzie  szczeg6lnie  na  korzysc  religii,  w  rzeczywistosci   zas   nie 

jest niczym innym jak ch t:: c i q pr z y s l u z en i a s it:: Bog u 

Wypisy z hlstorlt kr11t11kt rellglt 8 
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pr   z e z   k la  m st   w o.   Inni l kajq  si dzialania przykladu, 

mianowicie, azeby poruszenia i zmiany  powstajqce  w  filozofii 

nie wtargn y w koncu do religii. Inni wreszcie wydajc1 si 

zaniepokojeni   tym,  ze  przy   badaniu   przyrody moze  si zna 

lezc cos, co m<YZe zburzyc , a przynajmniej oslabic religijnosc 

(zwlaszcza u lu dzi n iewy ksztak onych) . 
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W trzeciej cz sci pracy publikujemy fragmenty dziel wy 

bitnych przedstawicieli racjonalistycznej krytyki religii  z  XVII 

i XVIII w. Mysl angielskq re prezentu jq tu Hobbes, Browne, 

Locke, Toland, Mandeville i Hume. Oswiecenie francuskie 

reprezentujq Meslier, Voltaire, La Mettrie, Helw ec ju sz , Mo 

relly, d' Alembert, Diderot, Holbach , Condorcet , Boisseul, Bris 

sot, Marat, Lequinio, Naigeon, Cloots, Marechal, Fabre d'Eglan 

tine, Salaville i Volney, mysl polskq reprezentujq Kazimierz 

Lyszczynski, Hu go Kollqtaj, Stanislaw Staszic i Jan Potocki, 

Oswiecenie niemieckie - Kant, Lichtenberg i Goethe. 

Dla lepszego zrozumienia tekst6w siedemnastowiecznych 

warto por6wnac je z tekstami ilustrujqcymi calosc 6wczesnej 

problematyki filozoficznej (,,Filozofia XVII w." , teksty wy 

brane przez L. Kolakowskiego, Warszawa 1959). Przy studio 

waniu tekst6w fr ancu sk ie go Oswiecenia pomocna maze bye 

ksiqzka ,,Filozofia materialistyczna epoki Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej" (pod red. Aleksandrowa, Warszawa 1948) oraz 

m6j artykul ,,Ateizm francuskich materialist6w XVIII wieku" 

(,,Mysl filozoficzna", 1955, nr 5-6 (19-20), s. 287-307). 

Por. takze zamieszczone w niniejszym wyborze charaktery 

styki Oswiecenia dokonane przez Condorceta (0 myslicielach 

Oswiecenia), Goethego ( Re flek s je nad Holbachem), Dembow 

skiego (0 filozofii Oswiecenia), Engelsa (0 materialistach fran 

cuskiego Oswiecenia) i Lenina (0 znaczeniu wojuja,cego ma 

terializmu). Ostatnio ukazala si ,,Filozofia francuskiego Oswie 

cenia" (teksty wybrane przez B. Baczk , Warszawa 1961 ). 
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URIEL ACOSTA (1585-1640) 
 

Mysliciel pochodzqcy z rodziny portugalskich m!lrran6w (.2yd6w 

przymusowo nawr6conych na katolicyzm) powr6cil w Holandii do w11- 

znania swoich przodk6w, ale za wolnomy§lne poglqdy zostal przez 

gmini: zydowskq  dwukrotnie   wyk li:ty.  Przesladowania  zalamaly   go 

i popelnil samob6jstwo. Napisal po portugalsku traktat .,0  smiertel 

nosci duszy ludzkiej" (polski przeklad jednego rozdzialu zostal opu 

blikowany w ,.Filozofii XVII wieku", s. 250-261) i ,,Wizerunek wlasny 

zywota" (oryginal  portugalski  zaginql,  zachowal  sii:  tylko  lacinski 

przeklad; -nowe wydanie lacinskiego tekstu wraz z polskim  przekla 

dem ukazalo sii: w Warszawie, 1960). Argumenty przeciwko niesmier 

telnosci duszy czerpal Acosta z Biblii; p6zniej uznal Biblii: za  tw6r 

ludzki, odrzucil wiari: w opatrznosc i pr6bowal  budowac moralnosc 

calkowicie swieckq. 

 

Religia  a  prawo natury 

Doszedlem tedy do przekonania, ze Prawo Mojzesza nie jest 

niczym  innym,   jedno   w y mys  le  m  1 u ,d z  k  i  m,      jako   mn6- 

stwo rzeczy na tym Bozym swiecie. Wiele bowiem z tych ustaw 

kl6cilo si z prawem natury, a przecie nie m6gl B6g-Stw6rca 

Natury sobie samemu przeczyc; sam by zas sobie przeczyl, 

gdyby ludziom czynic kazal rzeczy, niezgodne z Naturq, za 

kt6rej sprawc byl poczytywany. 

* * * 
Tamci walk wiodq o falsz, by ludzi chwytac i w niewolne 

obracac, ja zasi o prawd i swobod , przyrodzonq ludziom, 

kt6rzy, wolni od glupich zabobon6w i czczych obrz d6w, p  

dzic winni zywot godny czlowieka. 

* * * 
Co  si zas  tyczy  pokarm6w  pozostawmy  t spraw 

Doktorom. Oni nas bowiem lepiej nauczq, kt6re jadlo zdrowe, 

kt6re zas szkodliwe. Co si tyczy innych ceremonij, obrz 6w, 

statut6w, ofiar i dziesi cin  (niemale  to  szalbierstwo,  izby  len 

jaki  z  cudzej  pracy  korzystal)  - wolamy zalosnie: ,,O biada 

nam, biada! izesmy przez zlosc ludzkq w takie labirynty  obll:l 

kac  si dali"... Nie dobrze zyjem, kiedy przestrzegamy sila 
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marnych blahostek,  lecz  dobrze  zyjem  wtedy,  gdy  rozumnie 

zy,iem y . 

• • • 
Czlek do litosci i milosierdzia, og6lnie m6wiqc, przyrodzonq 

ma sklonnosc: nie mozemy tedy zupelnie zaprzeczyc, iz do 

skonalosc takowq zawiera tez prawo natury. 

Obaczmy    teraz,    jakie    nieszcz scia    powstajq,     kiedy    od 

p r a w a n a t u r y najwi cej zbaczamy. Rzeklismy, iz mi dzy 

rodzicami  a  syny,  mi  dzy  bracmi   i   przyjaci6lmi,   przyrodzone 

sq  w zly  milosci.  W zly  takie  rozluznia  i   przecina   prawo 

nadane,  czyli  to  b e Zakon  Mojzesz.owy,  czy  tez  jaki  inny, 

kiedy  nakazuje,  azeby  ojciec,  brat,   malzonek   -    syna,   brata, 

zon , przyja,ciela zc!jbil lub zdradzil z powodu religii. 

C6z dopiero powiedziec o trwogach i najsrozszych m kach, 

w kt6re zlosc ludzka drugich pogrqza, a od kt6rych kazdy 

bylby wolny, gdyby tylko posluch dawal Naturze, kt6ra ta 

kowych bynajmniej nie zna. Iluz jest takich, co o zbawieniu 

zwqtpili, takich, kt6rzy odmiennym poglqdom holdujqc, naj• 

okropniejsze przechodzcl tortury?  kt6rzy  dobrowolnie  zywot 

n dzny wiodq, cialo swe umartwiajq, szukajqc samotnosci 

i  oddalenia  od spoleczenstwa  z innymi:  iluz um czonych usta 

wicznymi krucjatami ducha?  Oni  zaprawd  m  ki  owe,  kt6rych 

si w przyszlym zyciu obawiajq, tutaj doczesnie na ziemi juz 

znoszq. Do takich nieszcz sc i inszych niezliczonych,  przywio 

dla ludzi owa falszywa religia, przez nich samych wymyslona. 

Czyliz ja sam nie jestem jednym z wielu, kt6rzy przez takich 

szalbierzy srodze oszukani, i wierzqc onym, zgubieni zostali? 

M6wi ,   born   tego  na   sobie   doswi.adczyl.   Tamci powiadajq: 

,,Gdyby   innego   prawa   nie   bylo   jeno   prawo przyrodzone 

i gdyby ludzie nie wierzyli w zywot przyszly, gdyby si za 

tracenia wiecznego nie bali, c6zby ich od ciqglego zloczynstwa 

wstrz.ymalo?" 

Wymysliliscie takie wynalazki (moze si za tym co  innego 

kryje i bardzo si  obawiam,  czy  nakladajqc  drugim  owo  brze 

mi , nie mieliscie na oku  wlasnych  swych  pozytk6w),  podobni 

w tym owym, kt6rzy dzieci straszq zmyslonymi larwy, albo 
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jakies okrutne wymyslajc4 nazwy, az  chlopi ta  trwogc4  prze 

j te uspokajajc4 si , po owych woli; wlasne zas chcenie, ze 

strachem i smutkiem w niewol oddajc4. Alec to pomaga do 

p6ty, dop6ki dziecko jest jeszcze dzieci ciem; boc ledwo tylko 

oczy duszy otworzy, wysmieje te wasze podst py i straszydel 

bac  si    juz nie  b dzie.  Tak  tedy  i  wasze  wymysly smieszne 

Si\  zaprawd   i  mogc4   jeno  dz,ieciom   lub   glupc-0m  strachu na 

p dzic; inni wszakzez,  kt6rzy  znajc4  wasze  wynalazk:i  bardzo 

si z was nasmiewajc4. Nie chc teraz roztrzc4sac slusznosci 

onego szalbierstwa; przecie wy sami, kt6rzy owe  zmyslacie, 

macie wsr6d waszych regul i takc4, kt6ra powiada, iz nie nalezy 

czynic  zlych  rzeczy,  aby  przyszly  dobre.  Chyba,  ie  mi dzy  

zle rzeczy nie liczycie klamstwa, kt6re pogrc4ia w ci zkim 

zabobonie, dajc4c slabym okazj do stradania  zmysl6w.  Gdyby 

w was byl cien bodaj praw<lziwej religii lub bogobojnosci 

musielibyscie niechybnie bojazn miec niemalc4, izescie tyle 

nieszcz sc na swiat spr-0wadzili i tyle niezg6d wsr6d ludzi  

zazegli;  zescie  si nie zawahali podburzac ojce przeciwko 

synom,   syny   przeciwko  rodzicom.   0  jedno chcialbym was 

zapytac: czy wymyslajc4c to wszystko na zlosliwosc ludzi,  aby 

ich utrzymywac w kar.bach obowic4zku urojonymi strachy - 

bocby si inaczej  okielznac  nie  dali - nie pomyslicie czasem, 

izescie  wy  talkie  ludzie,  przepelnieni  zloocic4,  ze  nic dobrego 

zd.zialac    nie    umiecie,    jeno   cic4gle   zloczynstwia;  ·iz drugim 

szkodzicie, nikomu milosierdzia nie okazujecie?... 

Nie ma nikogo, kt6ryby o sobie nie twierdzil, ii: jest po 

bozny, milosierny, prawd milujc4cy i sprawiedliwosc. Wi c 

albo falsz prawicie, takowe rzeczy o sobie gloszc4c, albo nie 

slusznie wszystkich ludzi o zlosc pomawiacie, kt6rych zleczyc 

chcecie waszymi larwy i zmyslonemi strachy, bluznic4c prze 

ciw Bogu, kt6rego jakoby kata najokrutniejszego i strasznego 

oprawc   oczom  ludzkim   wy,stawiacie, bluznic4c przeciwko 

ludziom, o kt6rych  utrzymujecie, ii: sc4  zrodzeni na  zalosnc4 

n dz ; jak gdyby jeszcze nie dose bylo nieszc sc, kt6re si 

kai:Qemu w zyciu wydarzajc4. Tedy niechaj b dzie, iz wielkc\ 

jest ludzka zlosliwosc, co 1  Ja  sam przyznaj  i  czemu  wy 

sami najlepiej dajecie swiadectwo, jako ze jestescie nader 
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niegodziwi, bocbyscie inaczej wynalazk6w takich nie powy 

myslali. Szukajcie lek6w najbardziej  skutecznych,  kt6reby 

bez ciE:zkiej obrazy, chorobE: OWl\ z wszystkich wypE:dzily 

ludzi, i  na   bok  odl6zcie  strachy,  kt6re  tylko  nad  dziecmi 

i glupcami moc jakowqs majq. 

• * 
Zaiste, gdyby ludzie chcieli sluchac zdrowego rozsqdku 

i zyc podlug ludzkiej  natury,  wszyscyby  siE:  spolecznie  milo 

wali,  wszyscyby   sobie   wzajemnie   wsp6kzuli.   Kazdy,by   ulzyl, 

o  ile  moznosci,  niedoli  blizniego,  alboby  przynajmniej   nie 

obrazal drugkh daremno. Jezeli zas przeciwnie dzieje  siE:  na 

swiecie,  tedy  dzieje  siE:  tak  wbrew  ludzkiej  naturze,  a   dzieje 

siE: dlatego, poniewaz ludzie powymyslali sobie sila praw 

rozmaitych,  naturze  przeciwnych,  i  jako  ze   jeden   drugiego 

drazni zloczynieniem. Sq kt6rzy chytrze zabiegajq i udawajqc 

wiellcich .nalbloznisi6w, podchodzq nieostroznych szalbierstwem, 

naduzywajqc  plaS'Z!cz,yka  Religii,  aby  usidlic,   kogo  tylko   mo 

g1:1. Tych wiE:c slusznie moznaby przyr6wnac do rzezimieszka, 

kt6ry nocn1:1 pori\ snem zmozonych, i niczego siE: zgola nie 

spodziewajqcych, podstE:pnie napada. 
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Pochodzenie religii 

Nawet bowiem ci, kt6rzy sq w stanie calkowitego czuwania, 

jesli s:i tch6rzliwi i przesqdni, pod wplywem straszliwych 

opowiesci i znajdujqc siE: sami w ciemnosciach latwo podle- 
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·gajq   podobnym   w1z3om;   i   wierzq,  z·e      widzq  .duchy    i z3awy 

marlych ,ludzi·; gdy· przechodzq  prze,z  .cmenta  r z;  a  tyniczasem 

jest  to  albo'·jedynie  wytw6r  wlasnej  ich  fantazji,  alba szel 

·mowska   sztuczka   jakichs ,innych  osob·;  kt6r.e ."wykor zystujq 

taiki  przesl;ldny  strach,  azeby   w   przebranili   przejsc· w   nocy 

na   miejsce,  gdzie  nie   cb.cieli}?y  bye przez- nikogo widziani. 

Z_ tej  nieumiejt:;tnosci  .odr.6znia1_1ia  snow_   i  .innych  zywych 

obraz6w   fantazji   od   tego,  co  si widzi . i . doswiadcza inriymi 

zmyslami,   powstala   w  dawnych   czasach   najwi  ksza,  cz  sc  re 

ligii pogan, kt6rzy oddawali czesc satyrom, faunoni·,  nimfom 

· i  temu  podobnym; teraz  jest  to  zr6dlo  wierzen,  ja' .1b  e   prosci 

ludzie  zywiq  co  do  ru salek,_ d uch6w '  i   chochlik6w  oraz  co  do 

_   moc.y  czaro nic. Co si tyczy czarownic, to ja mysl , ze ich 

czary  nie  majq  zadnej rzeczywistej  mocy;... Co si zas tyc y 

· rusalek  i  blqdzl\cych  duch6   1 to  wiara i:iie byla celo o, 

jak mysl , bqdz rozpowszechniana, .bqdz nie byla zwalcza_na, 
utrzymal: praktyk- g;o;cyzmu, uzy;,,anie kr zyzy, wody 

i conej i innych podobnych wymysl6w ludzi d_uchownych... 

.Zli h td zie pod pretekstem, ze Bog moze uczynic kazdq rzecz, 

odwazajq si az na to,  izby  m6wic  wszystko,  co  moze  sluzyc 

ich  zamiarom,  choc  Sq  przeswiadczeni,  ze  to  nie   jest prawda. 

Rzeczq mqdrego czlowieka jest nie wierzyc im bardziej, niz 

sluszny sqd o rzeczach czyni godnym wiary to, co oni m6wiq. 

Gdyby  usunqc  ten  przesqdny   strach  przed  duchami,  a   wraz  

J;  nitn  prognostjy.ki  czerpan e . ze  snow, ,. falszywych ·proroctw 

,i ,wie1u innych rzeczy, kt6re· z· tym Sq zwi<4zane i przy po 

mocy  kt6rych  zrt:;czni ·i  ainbitni  ludzie  wyprowadzajq   w pole 
lud·   'pro  ty,   to _lu d z1e.'zn acznie  :  bardziej   byliby dysponowani 

?? tegq, by lu ha¢ w dz .swi kich , ni ll rzeczywiscie. 

• * * 
Bojazn  mocy  niewidzialnej,  wyobraza.nej  fikcyjnie przez 

umysl albo wyobrazanej na podstawie opowiadan, uznanych 

publicznie,  jest  religi<l,  nieuznanych  zas  -  zabobonem.  Gdy 

zas  moc  wyobrazana   jest  naprawdt:;  taka,  jak  j<4  sobie wyo- 

1).razamy. ,  ,t jest   to ieligia   prawdziwa. 

* * 
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Nieznajomosc przyczyn naturalnych usposabia czlowieka 

do· latwowiernosci, tak iz nieraz wierzy w rzeczy niemozliwe. 

Taki czlowiek bowiem nie zna tego, co przemawia przeciw, 

lecz tylko wie, ze o moze bye prawdq, i przez to nie  jest 

zdolny odki:yc niemozliwosci. Latwowiernosc ludzka usposabia 

czlowieka do klamstwa, jako .ze czfowiek lubi, gdy go slu 

chajq w towarzystwie. Choe  wi c  niewiedza  sama  priez  si 

nie ma w sobie  zlosliwosci,  moze  ona  sprawic,  ze  czlowiek 

i wierzy w klamstwa, i m6wi. je, c,zasem nawet r6wniez je 

wymysla. 

* * * 

Ci zas, kt6rzy malo dociekajq albo  wcale  nie  dociekaji4,. 

jakie Sq naturalne przyczyny rzeczy, ze strclchu, kt6ry  wy._ 

plywa z samej nieznajomosci tego, co ma moc uczynic im wiele 

dobra lub ·szkody, sklonni sq przyjmowac i wyobrazac  sobie 

r6zne rodzaje mocy niewidzialnej;  i  stajq  z  obawq  i  czciq 

przed tworami wlasnej wyobrazni; a w chwilach  udr  ki  wzy 

wajq ich pomocy; podobnie w chwilach gdy oczekujq pomysl 

nego   wyn_i.l_{u  .  sw   y ch      pr  zedsi  wzi  c.   azeQy   zlozyc   im   da ry: 

z twor6w swojej wlasnej fantazji czyniq 

bog6w. W ten spos6b doszlo do tego, ze z niezliczenie 

r6znych twor6w fantazji ludzie stworzyli sobie  niezliczone 

rodzaje  b6stw.  I  ta  obawa   przed   rzeczami   niewidzialnymi 

jest  naturalnym  zalqzkiem   tego,  co  kazdy   czlowiek   nazywa 

u siebie religiq, u innych  zas,  kt6rzy  czczq  i  bojq  si  innej  

mocy niz on sam, nazywa przesqdem. 

I ten zalqzek religii, zauwazony przez wielu, niekt6rzy 

sposr6d nich. sklonni byli podsycac,  ksztaltowac  i  ubierac 

w form praw, dodajqc do niego ze swoje j wlasnej inwencji 

takie poglqdy na przyczyny przyszlych zdarzen, kt6re, jak 

mysleli,  najleP.iej  im   pomogq  rzqdzic  innym-i    ludzm i  i wy,-, 

_ciqgn qc z ich mocy jak .najwi ks zq korzysc dla siebie. 

* * .. 
Ta  stala obawa, kt6r·a   zawsze towarzyszy rodzajowi  ludz 

kfemu  przy  nieznaJ'omooci'  przyczyn ;   ja.k    gdyby  w ciemnos 

ciach,  musi  z  koniecznosci  iniec·Jakis  przedmiot.  Gdy  zas nie 
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ma zadnej rzeczy widzialnej, kt6rej mozna by  przypisac  zle 

lub dobre l.osy, to prz.yczym\ ich bye musi jakas  moc  czy 

jakis czynnik niewidzialny. W tym z.naczeniu, bye moie, nie• 

kt6rzy z dawnych poet6w m6wili, ze bogowie po raz  pierw 

szy zostali stworzeni przez ludzki strach: gdy chodzi o bog6w 

(to znaczy: o wielu bog6w u pogan), to jest to najzupclniej 
prawdziwe. 

• * * 

Ot6z te cztery rzeczy: wiara w duchy, nieznajomose przy 

czyn bardziej odleglych, pokora wobec tego, czego si czlowiek 

boi, i przyjmowanie rzeczy  przypadkowych  za  prognostyki - 

te rzeczy stanowiq naturalny zalqzek religii, kt6ry dzi ki 

r6znym  tworom  fantazji, dom i uczuciom r6znych ludzi 

rozr6sl si w obrz dy i ceremonie tak r6znorakie, ze te, kt6re 

sprawuje jeden czlowiek przewainie Sq smiesz.ne dla innego. 

 
Funkcja religii 

I dlatego pierwsi tw6rcy panstw i ich prawodawcy u po 

gan, kt6rych   celem   bylo  tylko  trzymac   ludzi  w   posluchu 

i  pokoju,  wsz dzie troszczyli si o to, by po pierwsze  wrazic 

w  umysly  ludzkie wiar ,  ie   te  przepisy,  kt6re  oni  dawali 

w sprawach religii, nie powinny  bye  uwaiane  za  pochodzqce 

z ich wlasnego wymyslu, lecz z dyktanda jakiegos boga czy 

innego ducha, albo tez wiar , ze oni sami byli istotami wyz 

szymi niz zwykli smiertelnicy, izby ich prawa mogly latwiej 

znalezc posluch. Tak Numa Pompiliusz twierdzil, ze otrzymal 

obrz dy, kt6re ustanowil w Rzymie, od nimfy Egerii; pierwszy 

zas kr61 i tw6rca kr6lestwa w Peru twierdzil, ze on sam i jego 

zona sq dziecmi slonca; Mahomet zas twierdzil, azeby ufun 

dowac swq  nowq religi ,  ze  rozmawial  z  Duchem  Swi tym 

w  postaci  gol bicy.  Po  wt6re,  ci  pr.awodawcy troszczyli  si 

o to, by wrazie, ie te rzeczy, kt6re byly zabronione i:;rzez 

prawo, byly niemile bogom. Po trzecie, ci prawodawcy usta 

nawiali obrz dy, suplikacje, ofiary i swi ta, aby wdrozye wiar , 

ze gniew bog6w mozna uspokoic i ze niepowodzenie w wojnie, 

wielkie zarazy, trz sienia ziemi i wszelkie nieszc scia po- 
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szczeg6lnych ludzi wyplywajq z gniewu bog6w, gniew ten zas 

stqd,  ie  ludzie  nie  czczq   dostatecznie   bog6w,   zapominajqc  

o  jakichs niezbt:;dnych szczeg6lach obrzt:;d6w  czy  tei  blt:;dnie 
je wykonujqc. 

• • • 

Tymi i innymi takimi instytucjami prawodawcy ci osiqgnt:;li 

sw6j eel (kt6rym byl spok6j w panstwie), ie prosty lud wint:; 

swych  nieszczt:;sc  przypisywal  niedbalstwu  czy   tez   blt:;dom 

w sprawowaniu obrzt:;d6w 1ub wlasnemu nieposluszeiistwu 

wobec pr.awa i przez to mniej byl sklonny buntowac siE; prze  

ciw swoim wladcom. Ze zas lud radowal sit:; przepychem i roz 

rywkami, jakie mu dawaly uroczystosci i igrzyska publiczne, 

urzqdzane ku czci bog6w, przet.o nie potrzeba bylo nic wi j 

pr6cz  chleba,   by   nie   ujawnial   niezadowolenia,   nie   szemral 

i nie buntowal siE; przeciwko panstwu. Dlatego te:i Rzymianie, 

kt6rzy zdobyli bardzo wielkq czt:;sc znanego  w6wczas  swiata, 

nie mieli :iadnych  skrupul6w  co  do  tolerowania  wszelkiej 

religii w samym miescie Rzymie,  byle  tylko ta religia nie  miala 

w sobie czegos, co nie  moglo sit:; godzic  z wladzq  pans two,w ii. 

I nie czytamy nigdzie, izby byla tam  zakazana  jakakolwiek 

religia, poza religiq Zyd6w, kt6rzy (stanowiqc szczeg61ne kr6- 

lestwo boie) uwazali, ze jest niezgodne z prawem uznawac 

jakiegokolwiek kr6la smiertelnego czy  jakiekolwiek  paiistwo. 

Tak wit:;c widz'icie, ie re l i g i a pogan hyla c z t:; s c i q ich 
polityki. 

• • • 

...Tak wiE;c sprawcq tej ciemnosci jest kler rzymski i prez 

biterianski. 

Tutaj zaliczam. r6wniei wszystkie te nauki,  kt6re  sluiq 

klerowi do tego, by zachowac posiadanie tej suwerennosci 

duchowej,  gdy  jq  jui  zdobyl.  Ot6i,  po  pierwsze,  takq  tezq 

jest, ie papiei w swym  publicznym  charakterze  nie  moie 

blqdzic. Kt6i bowiem, wierzqc, ii to jest prawdq, nie  bE;dzie 

got6w sluchac go we wszystkim, co on nakazuje? 

Po drugie, ze wszyscy inni biskupi w jakimkolwiek pan 

stwie nie posiadajq swych uprawnien ani bezposrednio od 
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Boga, ani posrednio od swego  suwerena  panstwowego,  lecz 

tylko od papieza, to jest teza, kt6ra sprawia, ze w kazdym 

panstwie chrzescijanskim jest wielu ludzi moznych (tacy  bo 

wiem  sq  biskupi),  kt6rzy  pozostajq  w   zaleznosci  od   papieza 

i obowia,zani Sq do posluszefutwa wobec niego, choc on jest 

wladca, obcym; dzi ki temu  papiez  ma  moznosc  wszczynac 

wojn domowq przeciwko panstwu, jak to juz czynil  wielo 

krotnie, kt6re nie podporza,dkowuje si mu· i  nie  godzi  na  to, 

izby byfo rza,dzone zgodnie z jego woh1 i interesami. 

. Po trzecie, takq teza, jest to, ze wyj ci Sq spod wladzy prawa 

panstwowego biskupi, wszeky inni kaplani, mnisi i braciszko 

wie. W ten spos6b bowiem w kazdym panstwie jest znaczna 

ilosc ludzi, kt6rzy korzystaja, z dobrodziejstw prawa i pozo..: 

staj· pod ochrona, wladzy panstwowej, niemniej nie biora, 

zadnego udzialu w pokrywaniu wydatk6w publicznych i nie 

podlegaja, karom za swe wyst pki, jak inni poddani; i co  za 

tym idzie, nie bojq si .iadnego iinnego czlowieka· pr6cz pa 

pieza, i trzymaja, si tylko jego, podtrzymuja,c jeg9 monarchi 

powszechna,. 

Czwartq taka, teza, jest to, ze si daje ich kaplanom (kt6- 

rych w  Nowym  Testamencie  nazywa  si tylko  pr:ezbitrami, 

to znaczy: starszymi) miano sacerdotes, to znaczy: ofiarl)ik6w, 

kt6ry to tytul u Zyd6w, w czasie gdy Bog byl ich kr6lem, 

przyslugiwal suwerenowi panstwowemu i jego slugom pu 

blicznym. R6wniez to, ze Wieczerz Panska, czyni si ofiara,, 

sluzy do tego, izby wpoic w ludzi wiar , ze papiez ma t samq 

wladz nad wszystkimi chrzescijanami, jaka, Mojzesz i Aaron 

mieli nad Zydami; to znaczy: wszelkq wladz , zar6wno pan 

stwowa,, jak duchowna,, jak to jq w6wczas posiadal kaplan 

najwyisiy. 

Po pia,te, taka, teza, jest to, ze malzenstwo jest sakramen 

tem; ta teza  odd-a je  duchowienstwu  wyrokowanie  o  tym, 

czy i:nalzenstwa Sq zgodne z prawem, a przez to i o tym, jakie 

dzieci sa, slubne; a co za tym idzie, wyrokowanie o upraw 

nieniu do sukcesji na trony dziedziczne. 

Po sz6ste, zakaz malzenstwa dla kaplan6w prowadzi do tego, 

ze zostaje zapewniona ta wladza papieza na'd kr6lami. Jesli 
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bowiem kr61 jest kaplanem, to nie moze wejsc w zwiqzki mal 

zenskie i przekazac swego  kr6lestwa  swoim  potomkom;  jesli 

zas nie jest kaplanem, to papiez ma roszczenie do wladzy du 

chownej nad nim i nad jego ludem. 

Po si6dme, spowiedz do ucha daje duchowienstwu t ko 

rzysc, ze zapewnia mu lepsze rozumienie zamiar6w wladc6w 

oraz waznych os6b w panstwie, niz to rozumienie, jakie ci 

wladcy i te osoby mogq miec, gdy chodzi o zamiary panstwa 

duchownego, co umacnia pozycj kleru. 

Po 6sme, przez kanonizacj swi tych  i  przez  oglaszanie, 

kto jest m czenn ikiem, duchowienstwo zabezpiecza swq wladz 

przez to, ze sklania prostych ludzi do oporu, az do ostatniej 

kropli krwi, wobec praw i nakaz6w suwerena panstwowego, 

jesli papiez, ekskomunikujqc suwerena, oglosil go za heretyka 

czy tez wroga kosciola, to znaczy za wroga papieza (tak bo 

wiiem si to interpretuje). 

Po dziewiqte, duchowienstwo zabezpiecza sobie wladz , 

przypisujqc kazdemu kaplanowi moc zamieniania chleba w cialo 

Chrystusa, moc ustanawiania pokuty oraz odpuszczania i za 

trzymywania grzech6w. 

Po dziesiqte, przez nauk o czysccu i o zadoscuczynieniu 

przez uczynki zewn trzne oraz o indulgencjach kler si wzbo 

gaca. 

Po jedenaste, swojq demonologiq i praktykowaniem egzor 

cyzm6w oraz innymi rzeczami, kt6re Sq z tym zwiqzane, du 

chowienstwo trzyma (czy tez mysli, ze trzyma) lud w wi kszym 

poszanowaniu swej wladzy. 

Wreszcie metafizyka, etyka i polityka Arystotelesa, blahe 

rozr6znienia poj ciowe, barbarzynskie terminy i ciemny j yk 

scholast6w - wszystko to, czego si naucza w uniwersytetach 

(kt6re zostaly zalozone i urzqdzone wszystkie z wladzy pa 

pieza),  sluzy  duchowienstwu do  tego,  ze  zakrywa  te   bl dy 

i nie pozwala ich  ujawnic  oraz  ze  dzi ki  temu  ludzie  biorq 

bl dnie ignis fatuus czczej filozofii za swiatlo Ewangelii. 

Do tych tez, gdyby one nie wystarczaly, mozna  dodac  inne 

1ch ciemne doktryny, kt6re wyraznie wychodZ/;\  na  korzysc 

tego, iz ustala si niezgodna z prawem wladza nad prawo- 
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witymi suwerenami ludnosci chrzescijanskiej, albo tez, ze si 

ona utrzymuje i umacnia, gdy juz zostala ustalona; albo ze 

zdobywajq bogactwa doczesne, zaszczyty i wladzE; ci, kt6rzy t 

wladz duchowienstwa podtrzymujq. Tak  wi c  na  podstawie 

tej reguly, o kt6rej byla mowa powyzej, pytania cui bono, 

mozemy slusznie orzec, ze autorami calej tej ciemnosci du 

chowej s4: papiez, kler rzymski oraz poza tym wszyscy ci, 

ktorzy starajq  si wpoic  w  umysly ludzkie t bl dnq nauk . 

iz kosciol obecnie istniejqcy na ziemi jest Kr6lestwem Bozym, 

o kt6rym si m6wi w Starym i Nowym Testamencie. 

 

 

 

 
THOMAS BROWNE (1605- 1682) 

 
Wolnomyslny lekarz angielski, zwolennik tolerancji retigijnej, kry 

tyk przesqd6w i zabobon6w. Dla  dziej6w  krytyki religii szczeg6lne 

znaczenie ma jego ,,Religia lekarza", napisana w roku 1635, wydruko 

wana w roku 1642. 

 
,,Geografia religii" 

Jei:eli chodzi o mojq religi , to - chociai: jest wiele oko 

licznosci sklaniajclcych swiat do przekonania, i:e nie posiadam 

w og61e zadnej religii (zgodnie z powszechnq i pelnq zgorsze 

nia opiniq o ludziach mojego z aw o du 1, z racji przyrodni 

czego kierunku moich studi6w oraz oboj tnosci w mojej po 

stawie i dyskusjach na temat religii, poniewaz nie broni 

gwaltownie zadnej religii ani tez nie zwalczam zadnej ze zbyt 

nim zapalem i zacietrzewieniem) - mimo to, smiem przypi 

sywac sobie zaszczytne miano chrzescijanina... 

...Jednakze, poniewaz miano chrzescijanina stalo si nazbyt 

og6lne dla okreslania naszej wiary (i s t n i e j e b o w i e m 

geog r af i a re 1 i g i j  podobnie   jak   i   kraj6w   i   k a id  y 

k 1i mat r 6 z n i s i o d inn y ch nie tylko prawami i gra- 
 

1 Mowa o zawodzie lekarza. Fragment niniejszy pochodzi z ksi;:izki 

pod charakterystycznym tytulem: Religio medic'i (religia Iekarza). 
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nicami, ale r6wmez do kt r y n am i  i  reg  u lam  i  w i a r y), 

wi c -  pragnqc  okreslic si  dokladniej,  powiadam,  ze  nalez 

do religii reformowanej... 

Przeciwko wierze w cuda sprawiane przez relikwie 

Nie ma zadnego niebezpieczenstwa w zgl bianiu tych ta 

jemnic; dla filozofii nie ma zadnych takich swi tosci, kt6rych 

nie wolno badac. Swiat zostal uczyniony nie po to, aby go za 

mieszkiwaly  zwierz ta,  ale  po  to,  zeby  go  poznawal,  badal 

i kontemplowal czlowiek: to obowiqzek naszego rozumu, kt6ry 

otrzymalismy od Boga i cena, kt6rq placimy za to, ze nie 

jestesmy zwierz tami. 

* * * 
Ot6z w to, ze cuda zdarzaly si , wierz ; temu, ze  mogq one  

bye dokonywane przez zywych, nie zaprzeczam; nie mam  jed 

nak zaufania do tych cud6w, kt6re  majq  sprawiac  zmarli. 

Dlatego  zawsze  Wqtpilem  w   cuda   sprawiane   przez   relikwie 

i z podejrzliwosciq patrzalem na kosci, kawalki szat i inne 

przedmioty, kt6re niegdys nalezaly do swi tych, a nawet do 

samego Chrystusa. Nie potrafi zrozumiec, dlaczego krzyz 

znaleziony przez Helen ,  na  kt6rym  umarl  sam  Chrystus, 

mialby miec wladz przywracania innym zycia. 

 

 

 

BENEDYKT SPINOZA (1632-1677) 

Wielk i filozof holenderski, dualizmowi metafizyki Kartezjusza prze 

ciwstawil konsekwentny materialistyczny monizm, doktryn,: o jednosci 

substancji, kt6rej atrybutami sq  rozciqglosc   i  myslenie.  Wychowany 

w  religii  zydowskiej  Spinoza  wyzwolil  si  z  wiary  i  otwarcie  zerwal z 

praktykami  r e!i gi jnym i ;  po  bezskutecznych grozbach zostal w roku 

1656 uroczyscie  wykl ty. W .,Traktacie  t eologiczno- poti tycznym"   Spinoza 

poddaje Bibli,: racjonalistycznej krytyce, starajqc si,: oddzielic racjo 

nalne wskazania moraine od zabobonu. W .,Etyce" (nowe wydanie pol 

skiego  przekladu, Warszawa 1954) Spinoza utozsamia  ,,Boga"  z przy- 
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rodq pojmowcmq mechanistycznie; eel :zycia ludzkiego widzi w .,inte 

lektualnej milosci Boga", czyli w doskonaleniu umyslu przez rozumowe 

poznawanie  przyrody.  Przez  wiele  dziesii:cioleci   termin   ,,spinozyzm" 

byl w literaturze teologicznej synonimem ,,ateizmu". O Spinozie warto 

przeczytac   obszernq    monografi    Leszka   Kolakowskiego:   ,,Jednostka 

i nieskonczonosc. Wolnosc i antynomie wolnosci w filozofii Spinozy" 

(Warszawa 1958). Ostatnio ukazaly si ,,Listy m zow uczonych do Be 

nedykta de Spinozy oraz odpowiedzi autora wielce pomocne d!a wyja 

snienia jego dz;el" (Warszawa 1961). 

 
Krytyka poj,:cia ceLowo§ci 

Nast pnie, gdziekolwiek nadarzala si  sposobnosc,  posta 

ralem si zburzyc przesqdy, ktore  moglyby  stac  na  przeszko 

dzie zrozumieniu moich dowod6w. 

Poniewaz jednak pozostaje jeszcze niemalo przesqd6w, kt6re 

takie, a nawet  szczeg6lnie  mogly  i  mogq  przeszkodzic  temu, 

by ludzie zdolali ujqc powiqzanie rzeczy  w  taki spos6b,  w  jaki 

je objasnilem, uznalem za godne trudu poddac· je OSqdowi 

rozumu. Poniewaz zas wszystkie przesqdy, na kt6re zamierzam 

tutaj wskazac, zaleiq od jednego, mianowicie  od  tego,  ze  lu 

dzie powszechnie przyjmujq,  ii  wszystkie  rzeczy  w  przyro 

dzie, podobnie jak oni sami, dzialajq  dla  jakiegos  celu,  a  na 

wet uznajq za rzecz  bezspornq,  ie  sam  B6g  wszystko  kieruje 

do jakiegos okreslonego celu - powiadajq przeciez, ze B6g 

wszystko zrobil ze wzgl du na czlowieka, czlowieka  zas,  aby 

czcil Boga - przeto to jedno przede wszystkim rozwai , po 

szukujqc mianowicie najpierw przyczyny, dla kt6rej wi kszosc 
zadowala si tym przesqdem i  dla  kt6rej  wszyscy  z  natury 

tak bardzo Sq sklonni do przyswojenia go sobie. Nast pnie 

wykaz jego falszywo.sc a na koniec (wyjasni ), w jaki spos6b 

powstaly z niego przesqdy o dobru  i  zlu, o  zasludze  i  winie, 

o pochwale i naganie, o porzqdku i bezladzie, o pi knie i brzy 

docie oraz o innych sprawach tego rodzaju. 

Nie  miejsce  tu   wyprowadzac  to  wszystko   z  natury ducha 

ludzkiego. Wystarczy tutaj, jesli wezm za podstaw to, co  

kazdy musi uznac, mianowicie, ie wszyscy ludzie przychodzq 

na swiat bez znajomosci przyczyn rzeczy i ie wszystkim wla 

sciwy   jest   po  d   do szukania   swego   pozytku,   przy czym 
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wszyscy sq tego (pop du) swiadomi. Ot6z z tego wynika po 

pierwsze, ze ludzie poczytujq  si  za  wolnych,  jako  ze  swia 

domi Sq swoich chcen  i  swego  pop  u,  o  przyczynach  zas, 

kt6re powodujq nimi w ich  dqzeniach  i  ch ciach,  ani  we  snie 

nie pomyslq, przyczyn tych  bowiem  nie  znajq.  Wynika  po 

wt6re, ie ludzie wszystko czyniq ze wzgl du na jakis eel, 

mianowicie dla pozytku, do kt6rego dq:iq. Stqd si  bierze,  ze 

starajq si    zawsze znac tylko przyczyny  celowe  tego,  co  zaszlo, 

i zadowala ich, gdy tylko o nich uslyszq; nic dziwnego, wtedy 

bowiem nie majq zadnego powodu do dalszych Wqtpliwosci.  

Jeieli zas nie mogq od nikogo uslyszec o tych przyczynach 

celowych,  w6wczas  nic  im  nie  pozostaje  innego,  jak  zwr6cic 

si ku sobie samym i pomyslec o celach, kt6re zazwyczaj ich 

samych sklaniajq (determinari) do czegos podobnego-; tym 

sposobem wedlug wlasnych sklonnosci si:tdzic muszll o sklon 

nosciach innego. Poniewaz zas dalej znajdujq oni w sobie i poza 

sobq wiele srodk6w prowadzqcych znakomicie do osiqgn.i cia 

wlasnego  pozytku,  jak  na  przyklad  oczy  do   patrzenia,   z by 

do iucia, rosliny i zwierz ta do :iywienia si , slonce do oswie 

cania, morze do karmienia ryb, wi c stiid pochodzi,  ie  na 

wszystkie rzeczy w przyrodzie patrzii jak na srodki do uzy 

skiwania wlasnego poiytku. Poniewai zas  wied2q  o  tym,  ie 

srodki te znalezli,  ale  ich  nie  sporzqdzili,  mieli  przeto  pow6d 

do wiary, ie jest ktos inny, kto te srodki  spo;rzqdzil  dla  ich 

uiytku.  Skoro  juz  bowiem  j li  zapatrywac  si  na   rzeczy   jako 

na srodki,  nie  mogli  uwierzyc,  aby  one  same  si  utworzyly, 

lecz na podstawie srodk6w, kt6re sami  sobie  zwykli  sp0rzij 

dzac, musieli dojsc do wniosku, ze jest jakis jeden albo wi cej 

kierownik6w przyrody, obdarzonych wolnosciq  ludzkq,  kt6rzy 

dla nich o wszystko si zatroszczyli i wszystko zrobili dla ich 

pozytku. Poniewai zas nigdy nie slyszeli  nic  o  ich  usposo 

bieniu, musieli osqdzac je  wedle  swego  wlasnego;  stijd  doszli 

do przekonania, ie bogowie  wszystkim  kierujct  dla  poiytku 

ludzi, aby ich sobie zjednac i  bye  u  nich  w  najwyiszej  czci. 

Stqd doszlo do tego, ie kaidy  wedle  swego  usposobienia 

wymyslil sobie inny spos6b oddawania czci Bogu  w  zamiarze, 

aby B6g go milowal bardziej nii innych i·kierowal calq przy- 

Wypisy z histor·ii krytykl reUgli 9 
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rodq na uzytek jego slepego pozqdania i nienasyconej chci 

wosci. Tym sposobem  przesqd  6w  przeobrazil  si w  zabobon 

i zakorzenil si gl boko w  umyslach.  To  bylo  tez  powodem, 

ze kazdy dokladal najwi kszych staraii, by zrozumiec przy 

czyny celowe wszystkich rzeczy i wyjasnic je. Ale usilujqc 

wykazac, ze przyroda nic nie czyni na pr6zno (to znaczy  nic, 

co by nie bylo z pozytkiem dla ludzi), wykazali jednak,  jak 

sqdz , to tylko, ze przyroda i bogowie ogarni ci sq szalen 

stwem podobnie jak  lud zie. Prosz tylko  zobaczyc,  do  czego 

to w koncu doprowadzilo!  Posr6d  tylu  rzeczy  pozytecznych 

w przyrodzie musiano znalezc niemalo szkodliwych, jak burze, 

trz sienia ziemi, choroby itd., te zas, jak twierdzono, zachodzct 

dlatego, ze bogowie rozgniewali si za  zniewagi  wyrzqdzane 

im przez ludzi lub za przewinienia pop€lniane w oddaw.an iu 

bogom czci. A chociaz doswiadczenie codziennie jawnie temu 

przeczylo i okazywalo na nieskonczonej ilosci przyklad6w, ze 

pozytki i szkody trafiaja, si zar6wno poboznym jak i bez 

boznym, nie odsta,piono mimo to od zakorzenionego przesa,du. 

Latwiej im bowiem bylo zaliczyc takie (zdarzenia) w poczet 

rzeczy nieznanych; kt6rych uzytek byl im niewiadomy, i w ten 

spos6b utrzymywac nadal sw6j obecny i wrodzony stan nie 

wiedzy, niz burzyc caly 6w gmach i wymyslac nowy. Uznali 

przeto za pewne, ze wyroki bog6w przewyzszajq niezmiernie 

ludzk11 poj tnosc. Zaiste, juz samo to moglo sprawic, ze prawda 

pozostalaby na wieki ukryta przed rodem ludzkim, gdyby  nie 

to, ze matematyka, kt6ra nie zajmuje si celami, lecz tylko 

istotami i wlasnosciami figur , ukazala ludziom inny probierz 

prawdy; opr6cz matematyki mozna by wymienic jeszcze inne 

przyczyny (zbyteczne jest wyliczanie ich tutaj), kt6re umoz 

l'iwily to, ze ludzie uprzytomnili sobie te powszechne prz.esa,dy 

i doszli do prawdziwej majomosci rzecey. 

Tak wi c wyjasnilem dostatecznie to, co przyrzeklem 

w   pierwszym    punkcie.    Nie    trzeba   zas   wiele   dla    wykazania, 

i:i  pr  z y r  o d  a  n  i e   po  s ta   w i la   sob   i e   z a d n e go    c e l u, 

a    w s z y s t k i e    p r z, y c z yn  y    c e 1 o w e    s 11    j e  d  y  n  i  e 

l u d z k i m i u r o j e n i a m i.. . 

Dodam tu jednak jeszcze, :ie owa nauka o celu calkowicie 
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stawia przyrod na opak. Albowiem to, oo  w  rzeczywisto.sci 

jest przyczyn.q, bierze ona  za skutek, i  odw:rotnie;  nadto  to, 

co jest z natury wczesniejsze, czyni p6zniejszym;  w.reszcie  to, 

co jest najwyzsze i najdoskonalsze, czyni najbardziej niedo 

skonalym... Jezeli na przyklad zabil kogos  kamien, spadlszy 

mu na glow z jakiegos dachu, oni b dc! w taki oto spos6b 

dowodzic,  ze  kamien  (ten)  spadl  po  to•,   zeby  zabic  czl<:>wieka. 

Gdyby nie byl spadl w tym celu za wolq Boga, to jakim spo 

sobem bylo mozliwe, aby tyle okolicznosci przypadkowo si 

zbieglo  (a  cz sto wiele ich si zbiega jednoczesnie)? Odpowie 

kto.s moze, iz stalo si to dlatego, ze dell wiatr i ze czlowieka 

tamt y droga prowadzila. Wtedy oni b dq nalegac dalej: 

dlaczego wiatr dql w owej chwili? Dlaczego czlowiek wlasnie  

w  tejze  chwili  tamt dy  przechodzil? Jesli si znowu odpowie, 

ze wiatr powstal dlatego, ze poprzedniego dnia, gdy jeszcze 

pogoda by!a spokojna, morze zacz lo si kolysac, a ze czlowiek 

szedl na zaproszenie przyjaciela, oni zapytajq z kolei, bo pytac 

mozn.a bez konca, dlaczego morze si kolysalo i dlaczego cz!o 

wiek  na  ten  czas  byl  zaproszony?  I  tak  nie  przestanq pytac 

dalej   o   przyczyny   przyczyn,   a z s i n i e   u c i e k n i e   d o 
w o 1 i   B o g a,   to     jest   schr   onis ka  niewiedzy.P  o 

dobnie tez, kiedy rozwaiajq budow  ciala  ludzkiego,  wpadajq 

w zdumienie, a na tej podstawie, ze nie znajq przyczyn tak 

kunsztownego tworu, wnioskujq, ze nie wytworzyla go sztuka 

mechaniczna, lecz sztuka boska, czyli nadprzyrodzona,  kt6ra 

tez tak je zbudowala, iz jedna cz .sc (ciala) nie uszkadza dru 

giej. Stqd tez pochodzi, ze ten, kto szuka prawdziwych przy 

czyn cud6w i usiluje rzeczy w przyrodzie rozumiec jak uczony, 

a nie wydziwiac natl nimi jak glupiec, uchodzi cz sto za here 

tyka  i  bezboznika,  i  za  takiego  okrzykujq  go  ci,  kt6rych  tlum 

powaza jako tlumaczy przyrody i bog6w. (Ci) bowiem wiedzq, 

ze w.raz z usuni ciem niewiedzy 1 znika i t pe zdumienie 

(stupor), to znaczy jedyny srodek, jakim rozporzqdzajl:l dla 

swojej argumentacji i dla ocalenia swojej powagi. 
 

1 W wersji holend. dodane: "albo raczej glupoty". 
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0 zabobonie 

Przy takim stanie rzeczy widzimy, ie szczeg6lnie tacy 

ludzie Sq podatni do wszelkiego rodzaju zabobonu, kt6rzy bez 

umiarkowania po.zqdajq rzeczy niepewnych, i ie kaidy naj 

bardziej wtedy, gdy znajduje si w niebezpieczenstwie i nie 

umie sobie poradzic, slubami i lzami niewiescimi blaga o po 

moc Boskq. Tacy nazywajq rozum (dlatego, ie nie potrafi wska 

zac drogi pewnej do owych rzeczy pr6inych, kt6rych po.zq 

dajq) slepym, mqdrosc ludzkq zas pr6.znq, natomiast wybryki 

wyobrazni, marzenia senne i glupstwa dziecinne poczytujq za 

odpowiedzi boskie, a nawet sqdzq, .ze Bog  nie  jest  laskawy 

dla m drc6w i nie wpisal swych postanowien w umysly ludz 

kie, lecz we wn trznosci zwierzqt i ie glupcy, idioci i ptaki 

obwieszczajq je z natchnienia i pobudzenia boskiego. Tak da 

lece oglupia ludzi strach; on jest wlasnie przyczynq, kt6ra 

zabobon rodzi, zachowuje i iywi. 

Gdyby ktos chcial miec  przyklady  poszczeg6lne  na  to, 

cosmy wyiej powiedzieli, niech pomysli o Aleksandrze, kt6ry 

dopiero   wtedy,  ulegajqc   zabobonowi,   poczql zwracac  si do 

wr6.zbiarzy,  gdy   nauczyl  si w ciesninach perskich  bac  si 

1osu (ob. Curtius, ks. 5, § 4), a po zwyci stwie nad Dariuszem 

przestal  radzic  si wieszczbiarzy   i wr6.zbit6w,  ai na nowo 

zastraszony niepomyslnosciq, gdy Baktrowie odpadli od niego, 

Scytowie  zachowywali si wyzywajqco, a sam lezal zraniony, 

,,znowu (jak donosi tenie Curtius w ks. 7 § 7), wpadl w za 

bobon". 

* * * 

Gdy latwq jest rzeczq poddac ludziom zabobon jakiegos 

rodzaju, trudno jes-t natomiast  sprawic,  aby  trzymali  si  jed 

nego.   lstotnie,   poniewai   tlum   pozostaje   ciqgle   jednakowo 

w  stanie  n dznym,  przeto  ni'e  uspokaja  si  nigdy  na  dlugo, 

lecz skwapliwie zwraca si wciq.z do czegos nowego,  co  go 

jeszcze nie lud zilo. Ta niestalosc bywala przyczynq wielu roz 

ruch6w i wojen okrutnych; albowiem (jak widac z tego, co  

dopiero co powiedZ'i.ano, i jak wybornie powiedzial  tez  Cur 

ti,us w ks. 4, § 10), ,,nic tak skutecznie nie panuje 
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n ad t l um em j a k z ab ob on". Dlatego latwo  go  dopro  

wadzic pozorami religijnymi ba,dz  do  tego,  a b y  c z c i l 

swych monarch6w  j akby  bog6w,  ba,dz  do  tego,  aby 

ich   przeklinal   i   nienawidzil   jakby   zaraz  powszechna, rodu 

-ludzkiego. 

* 

Jezeli doprawdy najwyzsza, tajemnica, rza,du monarchicz 

nego jest i w interesie jego calkowicie lezy, aby ludzie byli 

oozukani i aby strach, w kt6rym nalezy ich utrzymac, okryty 

byl piE:ikna, nazwa, religii w tym celu, azeby walcz.yli za swoje 

poddanstwo, jak gdyby ono bylo szcz sciem i azeby poczy 

tywali nie za ohyd , lecz za  najwyzszy  honor,  oddawanie 

swej krwi •i: zycia dla pychy jednego czlowieka, to przeciwnie, 

w panstwie wolnym, nie daje si ani wymyslic,  ani  spr6bo 

wac nic fatalniejszego nad to. 

 
0 Pismie swi tym 

Poszukuja,c wi c przyczyny zla, nabralem przeswiadczenia, 

ze pochodzi ono sta,d, ze pomi dzy ludzmi zapanowalo prze 

konanie, iz nalezy to do religii,  aby  uwazac  urz y  koscielne 

za godnosci, a sluzb w kosciele za przywilej, i okazywac naj wi 

kszy szacunek duchowienstwu. Od czasu bowiem powsta nia 

tego naduzycia w kosciele  za,dza  piastowania  urz d6w swi 

tych porwala rychlo takze ludzi najgorszych,  pochopnosc do 

szerzenia religii  boskiej  zwyrodniala  na  brudna, chciwosc i 

ambitnosc, przy czym sama swia,tynia obr6cila si na seen , 

gdzie nie uczeni koscielni, lecz m6wcy dawali si slyszec, 

kt6rym nie chodzilo o  to,  aby  lud pouczyc,  lecz  o  to,  aby 

go porwac do podziwiania siebie i poszczypac publicznie inno 

wierc6w, a uczyc tylko tego, co jest nowe a niezwykle i wzbu 

dza w masach ·podziw najwyzszy. Sta,d naturalnie musialy 

powstac wielkie zatargi, zawisc i nienawisc, czemu sam bieg 

czai.u nie m6gl kresu polozyc. 

Nie przeto dziwnego, ze ze starodawnej religii nie pozo 

stalo nic, pr6cz obrz d6w zewn trznych (kt6rymi tlum raczej 

podlizuje si Bogu, anizeli go czci) i ze wiara nie jest niczym 
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innym,  jak  latwowiernosciq  i zabobonnoscill - ale jakq zabo 

bonnosciq! - kt6ra, nie dajqc czlowiekowi korzystac z jego 

wlasnego wolnego myslenia dla rozr6znienia prawdy od nie 

prawdy,  obniza  czlowieka   rozumnego  do  poziomu   zwierz cia 

i jakby wymys ona byla po to, aby zagasic zupelnie swiatlo 

rozumu. Moralnosc - zmiluj  si Boze!  - wraz zr eligiq po 

lega na tajnikach niedorzecznych;  a  tacy,  kt6rzy  wprost  gar 

dZq  rozumem i usuwajc4 si  od niego z odrazq jako od zepsu 

tego  z  natury  swej,  tacy  doprawdy  najprzewrotniej  uchodzc4 

za obdarzonych swiatl em boskim. Bo gdyby w nich byla choc 

iskierka swiatla  boskiego,  to  nie zachowywaliby  si tak    glupio 

z  pyszna,  lecz uczyliby si mc4drzej czcic Boga i wyr6znialiby 

si wsr6d innych rri•e nienawiscic4, jak teraz, lecz miloscic4, a nie 

przesladowaliby z takim wrogim usposobieniem ludzi myslc4- 

cych   inaczej,   lecz   raczej   (gdyby troszczyli  si  o zbawienie 

tamtych, a nie o swo je  wlasne  dobro)  uczuwaliby  wzgl dem 

nich litosc. Pr6cz tego,  gdyby  w  nich  bylo  jakies  swiatlo 

boskie,  to  wszak  ujawnialoby  si  w ich naukach. P rzyznam, 

ze nie usta jq  oni  w  podziwianiu  niezgl bionych  tajemnic  

Pisma  sw.,  ale   nie   widz , aby  si   nauczyli czegos poza spe 

kulacjami arystotelik6w i platonik6w, do kt6rych, aby  nie 

uchodzic  za  pogan,  przystosowali  si z Pismem sw. 

• • • 
Powaga Prorok6w jedynie tam posiada znaczenie,  gdzie 

chodzi o  prowadzenie  zycia  i  prawdziwq  cnot ,  a  poza  tym 

ich poglc4dy malo nas moga, obchodzic. 

• • • 
Tutaj mamy jeszcze do zbadania; co Pismo sw. rozumie 

przez  ducha   bozego,   kt6rym   Bog  natchnc4l   Prorok6w   lub 

w kt6rym Prorocy przemawiali. W tym celu musimy  nasam 

prz6d dociec, co oznacza wyraz hebrajski ,,ruagh", kt6ry po 

spolicie przeklada si : ,,duch". 

Wyraz ,,ruagh" znaczy pierwotnie, jak wiadomo,  ,,wiatr", 

ale stosuje si bardzo cz sto do oznaczenia wielu innych rzeczy 
stqd pochodnych. 

* * • 
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Skoro wi c niezwykle zjawiska natury nazywajq  siE:  dzie 

lem Boga, a niezwykle wielkie drzewa drzewami Boga, nic 

dziwnego, ze w 1 Mojz. ludzie bardzo silni, o olbrz.ymich 

ksztaltach, nazywaj:,i siE: synami Boga, aczkolwiek Sq zb6jami 
i porubcami. 

* • • 
W ten spos6b  mozna  latwo zrozum1ec  1  wyjasnic  m1eJsca 

w  Pismie  sw.,  w  kt6rych  jest  mowa  o   duchu   bozym.  Ot6z 

w niekt6rych miejscach ,,duch Boga" i ,,duch Jehowy" nie  

oznacza nic innego, jak bardzo silny, suchy  i  szkodliwy  wiatr, 

jak w Izaj. 40,7: ,,duch Panski  wioncll  n an ",  tz:n.  bardzo 

suchy i szkodliwy wiatr; podobnie  w  1  Mojz.  1,2:  ,,a  duch 

Bozy (czyli bardzo silny wiatr) unosil si nad wodami". 

• • 
Jak juz zauwazylismy, zmienne bylo r6wniez samo obja 

wienie dla kazdego proroka, zaleznie od jego usposobienia 

fizycznego, od charakteru jego wyobrazni oraz od tych  po 

gl:,id6w, kt6re juz przed tym byl przyjql. R6znica ta w  za 

leznosci od usposobienia fizycznego  przejawiala  si  w  spos6b 

nast pujqcy. Jezeli Prorok byl z usposobienia wesoly, to otrzy 

mywal objawienia zwyci stwa, pokoju i tego wszystkiego, co 

czlowieka nastraja radosnie; taki bowiem czlowiek  zwykle 

zajmuje  swq  wyobrazni  podobnymi  rzeczami.  Natomiast  je 

zeli Prorok byl z usposobienia smutny, to  otrzymywal  obja 

wienia  wojen,  kar  i  wszelkiego  nieszczE:scia.  W  ten   spos6b 

w og6le w zaleznosci od tego, czy  Prorok  byl  milosierny, 

lagodny, zlosliwy, srogi itd.,  odpowiedniejszy·byl  do  takiego, 

czy innego objawienia. W zaleznosci od wyobrazni r6znica 

przejawiala si w spos6b nast pujqcy. Jezeli Prorok byl czlo 

wiekiem ze smakiem, to odbieral mysl Boga w spos6b wy 

kwintny, jezeli  zas  byl  m tny,  to  odbieral  je  r6wniez  m tnie. 

To samo zachodzilo i przy  objawieniach,  udzielanych  z  po 

mocq obraz6w. Ot6z jezeli Prorok byl wiesniakiem, to przed 

stawialy mu si woly, krowy itd., jezeli byl zolnierzem, to 

przyw6dcy i wojska, jezeli  byl  dworzaninem,  to  tron  kr6- 

lewski itp. 
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Wreszcie proroctwo bywalo rozmaite zaleinie od pogl1:}d6w 

Prorok6w.  Ot6i  magom  (ob.  Mat.  2),  kt6rzy   wierzyli   uludn1e 

w astrologi , objawione bylo narodzenie Chrystusa z pomoq 

gwiazdy, wznoszl:}cej si ze wschodu. Wieszczbiarzom Nabu 

chodonozora (ob. Ezech. 21, 26) objawione bylo zburzenie Je 

rozolimy  we   wn  trznosciach   zwierz  cych,   a   takze   dowiedzial 

si o  tym  ten  kr61  od  wyroczni  i  z  kierunku  strzal,   kt6re 

puscil ponad siebie w powietrze. Wreszcie Prorokom, kt6rzy wi:erzyli  

w  wo wol i  samorzl:}•dn  osc czlowieka,  objawi.al  si 

B6g jako nie majl:}cy na nie wplywu i nie  wiedzl:}cy  o  przy 

szlych post pkach ludzkich. 

* 

Wyprowadz st1:}d wniosek, ze proroctwo nigdy nie czynilo 

Prorok6w bardziej pouczonymi, lecz pozostawialo ich przy 

poprzednich pogll:}dach, skutkiem czego nie jestesmy bynaj 

mniej obowil:}zani do wierzenia im w sprawach czysto speku 

lacyjnych. 

Tak np.  nic  jasniejszego  w  Pismie  sw.  natl  to,  ie  Jozue 

i moie takie ten, kto pisal jego dzieje, mniemali, ie slonce 

obraca si naokolo ziemi, ziemia zas spoczywa, a przez czas 

pewien slonce pozostawalo nieruchome. Pomimo to wielu, nie 

chcl:}c zgodzic si na to, ie na niebie moie zajsc jakas zmiana, 

objasnialo owo miejsce tak, ie nie m6wi ono, zdawaloby si , 

nicpodobnego. Inni zas, kt6rzy  nauczyli si poprawniej filozo 

fow.ac, poniewai rozumiej1:}, ie ziemia  jest w ruchu, a slonce 

w spokoju, czyli ie  nie obraca si naokolo ziemi, zadajl:} sobie 

najwi kszy trud, aby wyczytac to  w  Pismie  sw.,  chociai  si 

ono  temu  sprzeciwia  najoczywisciej. Dziwi si temu bardzo 

i pytam: czy jestesmy obowi1:}zani wierzyc, ie wojownik Jozue 

znal astronomi i ze  gdyby  nie  znal  przyczyny  owego  cudu, 

to  ten  nie m6glby si mu objawic, a swiatlo sloneczne nie 

mogloby pozostawac  ponad  widnokr giem  dluzej nii  zwykle? 

J edno jak drugie jest w moich oczach smieszne. Wol wi c 

otwarcie powiedziec, ie Jo zue nie znal prawdziwej przyczyny 

przedluzenia  si owego  swiatla,  lecz  raczej  mniemal   wraz 

z  grornadq  ludzi  obecnych,  ze  slonce obraca  si  codziennie 

naokolo ziemi, a w owyrn dniu zatrzymalo si na czas pewien. 
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To tez stosownie do poj tnosci Noego bylo mu objawione, 

ze Bog zniszczy rod ludzki; nie wiedzial on bowiem, ze swiat 

poza Palestynq jest takze zaludniony. Nie tylko w tego ro 

dzaju rzeczach, lecz w nierownie wazniejszych, mogli Prorocy 

nie miec wiedzy bez szkody dla swej moralnosci i  nie  mieli 

jej w rzeczywistosci. 

 
0 cudach 

Tak jak owa wiedza, ktora przechodzi poj tnosc ludzkq, 

nazywa si boskq, tak fakt, ktorego przyczyna pozostaje pro 

stemu ludowi nieznana, nazywajq zwykle ludzie dzielem bo 

skim, czyli sprawionym przez Boga. 

Ludzie pro.sci mn iema jq, ze Bog nie  jest  czynny  wtedy, 

gdy natura jest czynna w zwyklym swym trybie, i  ze  prze 

ciwnie, moc natury i przyczyny naturalne pozostajq w zawie 

szeniu wtedy, gdy Bog dziala. A zatem wyobrazajq sobie dwie 

liczebnie rozne mace, mianowicie moc Boga i moc rzeczy na 

turalnych, jednakze wyznaczonych przez Boga w spos6b staly, 

czyli jak sit=: po wit=:kszej cz sci przyjmuje przez niego stwo 

rzonych. 

Tacy ludzie pragnc1 slyszec tylko o takich rzeczach, o kt6- 

rych wiedzq jak na jmnie j i kt6rym z tego powodu jak najwi  

cej si dziwiq. Dzieje si to dlatego, ie czlowiek prosty dopiero 

wtedy potrafi  czcic  Boga  i  wszystko  sciqgac do  jego wladzy 

i woli, gdy usuwa na bok przyczyny naturalne i  wyobraza 

sobie rzeczy poza porzqdkiem natury, a podziwia moc Boga 

dopiero wtedy, gdy wyobraza sobie moc natury, jakby ujarz 

m'ionq przez Boga. Pogh1d ten wzic1l si , jak si zdaje, od 

owych dawnych Zydow, kt6rzy w celu nawr6cenia pogan wsp6l 

czesnych, czczqcych Bogow widzialnych, jak slonce, ksi zyc, 

ziemia, woda, powietrze itp. wykazywali, ze owi Bogowie s:1 

niedol zni i niestali, czyli zmienni, i ze pozostajq pod wladzq 

Boga niewidzialnego, i opowiadali im o swych cudach, usilujqc 

wykazac nadto, ze calq naturc1 kieruje wladza Boga, przez nich 
czczonego, wyhicznie dla ich dobra. To si tak podobalo lu· 

dziom, ie do ciilja dzisiejszego nie przestali wymyslac cudow, 
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aby uwierzono, ze si jest milszym Bogu od innych ludzi 1 ze 

istnieje eel ostateczny, dla kt6rego B6g wszystko stworzyl i  

wszystkim  ciqgle  kieruje.  Do  czego· nie  osrniela  si    glupota 

prostactwa, nie majqcego ani o Bogu, ani o naturze najmniej 

szego zdrowego poj cia, rnieszajqcego zarniary Boga z zamia 

rarni ludzkirni i zaciesniajq,cego natur do tak wqskich granic, 

ze czlowiek okazuje si gl6wnq cz sciq! 

* * * 

Gdyby wi c zdarzylo si cos w  naturze,  co  by  si  sprze 

ciwialo jej prawom powszechnym, to jednoczesnie sprzeci 

wi.aloby si koniecznie woli, rozumowi i naturze boskiej. Gdyby 

zas ktos przypuscil,  ze  B6g  czyni  cos  wbrew  prawom  natury, 

to bylby zrnuszony przyjqc zarazem, ze B6g dziala przeciwko 

swojej naturze, co jest w najwyzszyrn stopniu niedorzeczne. 

A wi«:;c w naturze nie zachodzi nic takiego, co by si sprze 

ciwialo jej  prawom powszechnym,  ani  tez  nic  takiego co by  si 

z nirni nie zgadzalo lub z nich nie wynikalo. 

Z przyj cia zas, ze w naturze nie zachodzi nic co by nie 

wynikalo z jej praw, i ze jej prawa rozciqgajq siE; na wszystko,  

co podlega poznaniu samego boskiego rozumu oraz .ie natura 

zachowuje porzqdek staly i niezmienny, wynika w spos6b 

najjasniejszy, ze wyraz cud moze bye rozumiany tylko w sto 

sunku do zapatrywania ludzkiego i ze nie  oznacza  nic  innego, 

jak falkt, kt6rego przyczyny naturalnej nie  umiemy  sobie 

objasnic przykladem innej jakiejs zwyklej rzeczy, albo przy 

najmniej  nie  potrafi   tego   uczynic   ten,   kto  cud  opisuje   lub 

o nim opowiada. M6glbym co  prawda  powiedziec,  ze  cudem 

jest cos, czego przyczyna nie daje siE; wyjasnic przez swiatlo 

naturalne na podstawie znanych zasad natury. Atoli  poniewaz 

cudy czynione byly stosownie do poj tnosci  gminu,  kt6remu 

zgola nieznane byly zasady rzeczy naturalnych,  przeto  jest 

pewne, ze starozytni wszystko to uwazali za cud, czego nie 

potrafili sobie objasn.ic w taki spos6b, w jaki  ludzie  prosci 

zwykle  tlumaczq  rzeczy  naturalne,  mianowicie   uciekajqc   si 

do pamiE;ci, aby przypomniec sobie podobnl½ innll rzecz, wyo 

bra.ianq zwykle bez zdziwienia. Czlowiek prosty bowiem Sq- 
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dzi, ze wtedy dobrze cos rozumie, jezeli  si  temu  nie  dziwi. 

Jakoz starozytni i prawie wszyscy ludzie  az  do  naszego  czasu 

nie mieli zadnego innego  probierza  cudu,  wobec  czego  nie 

ulega  wittpliwosci,  ze  w  Ksi gach  swi tych   podaje  si   wiele 

za cudy, czego przyczyny mogq bye wyjasnione latwo ze zna 

nych zasad rzeczy natura lnych. 

* * * 
Mozemy stitd zn6w wywnioskowac, ze cud, bijdz przeciwny 

natur ze, bitdz nadprzyrodzony, jest rzeczit niedorzecznit. Wo 

bec tego przez cud w Pismie sw. nie mozemy rozumiec nic 

innego, jak fakt naturalny, przechodzitcy poj tnosc ludzkit 

naprawd albo wedlug mniemania, jak powiedzielismy. 

* * 

Wykazalem  bowiem,  ze Pismo sw. nie    objasnia  rzeczy przez 

najblizsze  ich  przyczyny, lecz tylko opowiada o  nich w takim 

porzitdku   i   stylu,   jakie   najlepiej  nadajq  si do wywolania 

pokory  u  ludzi, zwlaszcza  prostych.  Z  tego powodu Pismo sw. 
m6wi o Bogu i wszelakich rzeczach w spos6b niewlasciwy, 

poniewaz zmierza nie do tego, aby przekonac rozum, lecz aby 

pobudzic i zajitc fantazj i wyobrazni  ludzkit.  Gdyby  Pismo 

swi te opisywalo zburzenie jakiegos panstwa w  taki  spos6b, 

jak to zwykle czyniq dziejopisowie polityczni, to nie wywo 

laloby to zadnego wrazenia na prostym ludzie, gdy  tymczasem 

najwi ksze wrazenie osiitga Pismo sw. przez to, ze opisuje 

zwykle wszystko w spos6b poetyczny i sprowadza do Boga. 

Skoro wi c Pismo sw. opowiada, ze  ziemia stala si nieplodna 

na skutek grzech6w ludzi,albo ze slepi dzi ki wierze wyzdro 

wieli, to nie powinno to nas bardziej dziwic, anizeli gdy opo 

wiada, ze B6g z powodu grzech6w ludzkich gniewa si , smuci 

si , zaluje obiecanych i spelnionych dobrodziejstw,  albo  ze 

B6g na widok jakiegos znaku przypomina  sobie  swe obietnice 

i wiele tego rodzaju rzeczy, kt6re sit bitdz poetycznie wyrazone, 

bqdz przedstawione wedlug poglitd6w i przesqd6w piszqcego. 

 

* * * 
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Co bowiem jest przeciwne naturze, jest tez przeciwne ro 

zumowi, a co j e s t przeciwne rozumowi, jest niedo 

rzeczne i mus i by c o d r z u cone. 

* * * 
Pycha i podlosc doprowadzily do tego, ze za religi£: ucho 

dzi nie posluszeilstwo naukom Ducha Sw., lecz bronienie 

ludzkich wymysl6w, tak ze religia polega nie na szerzeniu 

milosci, lecz na rozsiewaniu pomi£:dzy ludzmi niezgody i nie 

nawisci niepohamowane j, kt6rq pokrywa si falszywym imie 

niem gorliwosci boskiej i gorqcego oddania si . Z tym wszyst 

kim zlem zwiqzal si jeszcze zabobon, kt6ry kaze ludziom 

patrzec z pogardc4  na  rozum  i  natur i wlasnie  to  podziwiac 

i czcic, co si   tym  obydwum sprzeciwia. Wobec tego nie dziw, 

ze  dla  zwi kszenia  podziwu  i  czci  wzgl£:dem  Pisma  sw. usiluje 

si   je  tak   wyjasnic,  aby   wydawalo  si£:,   ze   pozostaje   w   naj 

wi kszej sprzecznosci z rozumem i z naturq. 

Aby si uwolnic od. tego zam tu i oswobodzic umysl od 

przesc4d6w teologicznych oraz nie przyjmowac zmy.slen ludz 

kich lekkomyslnie za nauki boskie, musimy zajqc  si  pr aw  

dziwq metod.q wyltladania Pisma sw. i obszernie jq roztrzqsnqc, 

* * * 
Calkiem inaczej rzecz si przedstawia z religiq. Poniewaz 

polega ona nie tyle na uczynkach zewn trznych, ile na pro 

stocie i szczerosci ducha, to nie podpada zgola pod zadne 

prawo i powagc;: publicznq. Albowiem prostota i szczerosc du 

cha nie tworzy si w ludziach z mocy praw i powagi publicz 

nej, a bezwzgl dnie nikt nie moze bye zmuszony silq lub 

prawami  do  tego,  aby byl   zbawiony.   Potrzeba   moralnego 

i braterskiego upominania, dobrego wychowania, a nade 

wszystko wlasnego i nieskr powanego myslenia. Skoro wi c 

nieograniczone prawo wolnego myslenia, nawet w rzeczach 

religijnych, pozostaje przy kazdym czlowieku, a nie daje si 

pomyslec,  a:by  ktos m6gl  go si   wyzbyc,  to  m u s  i   t  e z   k a z d  y 

p o s i a d a c n i e o g r  a n  i c z o n  e  pr  aw  o  i  najwyzsui  po  

W'.ag  w   w o 1 n y m   mys    1 en   i u   o   re   1i g ii,   'a zatem  i wy.. 

jasnianiu  i   tlumaczeniu   jej  sobie.  Pneciez   jedynie  dlatego 
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zwierzchnosc posiada  najwyzszq  powag  w  Uumaczerl'iu  ustaw 

i sqd decydujqcy w sprawach publicmych, ze chodzi o pra,wa 

publicz.ne. Z tego samego powodu kazdy posiada najwyzszq 

powag w wyjasnianiu religii i w sqdzeniu o niej, bo przeciez 

chodzi tu o prawo kazdego pojedynczego c-zlowieka. 

K to poczytuje Pismo sw. w tej postaci, w jakiej je mamy, 

jakby za list Boga, przyslany ludziom z nieba, ten b dzie 

niewqtpliwie narzekac, ze popelnilem grzech przeciwko Du 

chowi Swi temu, poniewaz uznalem,  ze  slowo  Boie  jest  pelne 

bl d6w, okaleczen,  dodatk6w  wtrqconych  i  niezgodnosci  we 

wn trznej, ze posiadamy z niego zaledwie tylko ulamki i wre 

szcie, .ie oryginal przymierza, kt6re Bog zawarl z Zydami, 

zaginql. 
* * 

Z  tego  wszystkiego  wynika,  ze  nauka  Pisma sw. nie za 

wiera w sobie  gl bokich  spekulacji  i  rzeczy  filozoficzny ch, 

lecz jedynie rzeczy najprostsze, kt6re moie zrozumiec kaidy 

czlowiek, chocby byl najbardziej t py. 

* * 
Oddziel wiar od filozofii, co stanowi gl6wny eel calego 

dziela niniejszego. 

* * 

Pozostaje mi jeszcze wykazac w koncu, ze pomi dzy wiarq, 

czyH teo logiq a filozofiq nie ma :iadnego stosunk u, ani zadnego 

pokrewiens twa. Zresztq b dzie to  wiadome  kazdemu,  kto  zna 

eel  i  podstaw  tych  obydwu  nauk,  kt6re  o  cale  niebo  r6znic1 

si  mi dzy  sobq.  Celem  bowiem  filozofii  nie  jest  nic  innego, 

jak prawda, celem zas wiary jest wylqcznie,  jak  wykazalismy 

dose obszernie, posluszenstwo i moralnosc.  Nast pnie  filozofia 

ma u podstawy swej poj cia powszechne i czerpac si j!l musi 

jedynie  z  natury. Natomiast  wiara  opiera sit:: na  dziejach  i  na 

j zyku i czerpie sit:: wyl!lcznie z Pisma sw. i z objawienia. 
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Stawiam twierdzenie niezachwiane, ze ani teologia nie po 

winna sluzyc rozumowi, ani rozum teologii, lecz ze Sq to dwie 

r6zne dziedziny, mianowicie, jak powiedzielismy, rozum z dzie 

dzinq prawdy  i  mqdrosci,  teologia  zas  z  dziedzinq  moralnosci 

i posluszenstwa. 

 
Spo!eczna funkcja religii 

Z tego powodu  dawniejsi  kr6lowie,  kt6rzy  porywali  rzqdy 

w swe n ce, usilowali dla cel6w swego  bezpieczenstwa wm6wic 

w swych poddanych, ze rod ich pochodzi od bog6w niesmier 

telnych. 'Mniemali bowiem, ze gdy poddani i  w og6le wszyscy 

nie  b dq  ich  uwazali  za  r6wnych  sobie,  lecz  za   bog6w,   to 

ch tniej ulegac  b dq  kh  panowaniu  i  snadnie  si  im  podda  

wac. Tak oto August wmawial w Rzymian, ze pochodzi od 

Eneasza, kt6ry uchodzil za  syna  Wenery  i  liczyl  si  w  po 

czecie bog6w. Chcial on tez, aby oddawano mu czesc w swiq 

tynia,ch przed wizerunkiem jego  na  ksztalt  obrazu  boskiego 

przy udziale kap-lan6w r6znego rodzaju (Tac. Annal., ks. 1). 

Aleksander chcial, aby  mu  holdowano  jako  synowi  Jowisza. 

Nie czynil  on  tego,  jak  si  zdaje,  z  pychy,  lecz  z  rozmyslu, 

jak swiadczy o tym jego odpowiedz na wyrzut Herrnolausza. 

,,Bylo  to  -  powiada  on  -  warte  smiechu,  ze   Herrnolausz 

Zqdal ode mnie, abym si odwr6cil od Jowisza, kt6rego  wy 

rocznia mnie uznala. Czyz w mojej wladzy lezy takze to, co 

bogowie  opowiadajc}?  Jowisz  ofiarowal  mi  imi syna,  a  przy 

j cie go bylo calkiem z.godne z  czynami,  kt6rych  dokonalem. 

Oby tylko Hindusi takze uznali mnie za Boga! Albowiem na 

slawie opierajq si wojny, a cz sto to, w co mylnie wierzono, 

zajmowalo miejsce prawdy" (Curtius ks.  8  § 8).  W  ten  spos6b 

w  kr6tkich  slowach  tlumaczy  on  dalej  ni€swiadomym   rzeczy 

t spraw udawania, a zarazem zaznacza pow6d uda.wania. 

Podobnie postqpil Kleon w swej mowie, w kt6rej usilowal na 

m6wic   Macedonczyk6w,  aby   przeszli   na   stron   kr6la.   Ot6z 

opowiedziawszy z podziwem o bohaterstwie Aleksandra i wy 

liczywszy jego zaslugi, przy czym nadal bladze poz6r prawdy, 

przeszedl  w  nast pujc}cych  slowach  do  wykazania   jej   po:i:y- 
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tecznosci:   ,,Persowie   post pujq    nie   tylko   bogobojnie,    lecz 

i mqdrze, jezeli c z c z q s w o i ch k r 6 16 w j a k b o g 6 w, ma 

jestat bowiem jest duchem opiekunczym pomyslnosci panstwo 

wej" i konczy w ten spos6b: ,,on sam, gdy kr61 rozpocznie uczt , 

rzuci  si    jak  dlugi  na   ziemi .  To  samo   winni   uczynic   inni, 

a szczeg6lnie cl, kt6rzy obda-rzeni  Sq  mqdrosciq"  {Ob.  tamie 

ks. 8 § 5). Ale Macedonczycy byli jeszcze mqdrzejsi, gdyi 

ludzie,kt6rzy nie sq calkiem surowi, nie dajq si tak otwarcie 

oszukac i nie znoszq, aby z poddanych uczyniono  nieuzytecz 

nych  dla  siebie  niewolnik6w.  Inni  natomiast   d a 1 i   lat   w o 

w m 6 w 1 c w  s i e b i e, i e  ma  j es  t a t  j est  s w i   t y  i  z a   

st     p u j e   Bog   a  n a   z i em  i,   i e  po  ch  o dz i  o d   Bog  a, 

n i e   z as    z   wy  b o ru     i    za    zgodq   lud:zi,   ze    utnymuje 

i  chroni  si  dzi ki  szczeg61nej   opatrzn-osci   i   pomocy   Bo 

skie j. Wiele innego jeszcze w tym rodzaju wymyslali mo 

narchowie w celu ubezpieczenia swego  panowania,  ale  po 

mijam to wszystko, by przejsc do swego zadania. 

 

 

 
KAZIMIERZ LYSZCZYNSKI (1634-1689) 

Mysliciei polski, autor ateistycznego traktatu ,,De non existentia  

Dei" (0 nieistnieniu Boga). Traktat liczyl 265 kart  i  zawieral  kilkakrot 

nie pcwt6rzone wyraienie: ,,My, ateisci, uwaiamy tak a  tak".  W  roku 

1688 traktat dostal si w r ce donosiciela, kt6ry oskarzyl  l:.yszczyn 

skiego o ateizm. l:.yszczynski zostal uwi ziony, a poniewai byl szlachci 

cem (herbu Korczak) i to  piastujqcym  stanowisko  s dziego (byl  ,.pod 

s dkiem brzeskim"), wi c rozprawa toczyla si w Sejmie. Skazany na 

smierc za ateizm zostal sci y 30 marca 1689 roku w Warszawie na 

Rynku Starego Miasta, a zwloki zostaly spalone. Dzielo l:.yszczynsk ieg o 

zagin lo, aie oskarzyciel pubticzny, Szymon Kurowicz przytoczyl w   swoim  
przem6wieniu   sejmowym  kilka  zdan,  kt6re  (z  r kopisu  k6r nickiego)  

zostaly  opublikowane  w  ,,Euhemerze"  (1957,  nr   1,  s. 72- 81). 

 
0 nieistnieniu boga 

Zaklinamy was, o teologowie, na waszego boga, czy w ten 

spos6b  nie  gasicie  Swiatla  rozumu,  czy  nie  usuwacie  s!onca 

ze swiata , czy nie sciqgacie z nieba Boga waszego, gdy przy- 



 
Fragment r kopisu oskari:enia Lyszczynskiego o ateizm 
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pisujecie  Bogu rzeczy niemozliwe, atrybuty okreslenia prze 

czqce sobie. 

* * * 

C z l o w i e ik   j e s t   t w 6 r c q   b ·O g a,   a   b 6 g    j es  t   t w  o 

r e  m   i  d z i e l e  m   c z l o w i e  k a.  Tak wi ludzie Sq tw6r 

cami  i  stw6rcami   boga,   a   b6g   nie   jest   bytem   rzeczywistym, 

lecz bytem istrriejqcym tylko w umysle, a przy tym by t em 

chimerycznym, bob6gi chimera Sq tym samym. 

* * * 

Religia ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono, 

chociaz Boga nie ma. Poboznosc zostala wprowadzona przez 

bezboznych. L k  przed  Bogiem  jest  rozpowszechniany  przez 

nie l kajqcych si , w  tym celu,  zeby  si  ich  l  kano.  Wiara 

zwana boskq jest wymyslem ludzkim. Doktryna, bqdz to lo g-

iczna bqdz filozo-ficzna, kt6ra si  pyszni  tym, ze uczy  prawdy o 

Bogu jest falszywa, a przeciwnie ta, kt6rq pot piono jako 

falszywq, jest najprawdziwsza. 

* * * 
P r o s t y 1 u d o s z u k i w a n y j e st przez mqdrzejszych 

w y  m y s l e m  w i a r y  w  B o g a  n a  s w o j e  u c i e m i  z e 

n i e; tego  swego  uciemi zenia  broni  jednak  lud  w  taki  sipos6b, 

ze gdyby m cy chcieli prawdq wyzwolic Jud z  tego  uciemi  

zenia, z-0staliby zc:Uawieni przez sam lud. 

* * * 
Jednakze nie doswiadczamy ani w nas ani w nikim innym 

takiego nakazu rozumu, kt6ry by nas upewnial o prawdzie 

objawienia  bozego.   Jezell   bowiem   znajdowalby   si   w   nas, 

to wszyscy musieliby je uznac i nie mieliby wc1tpliwosci i nie 

sprzeciwialiby si Pismu Mojzesza ani Ewangelii,  -  co  jest 

falszem  -   i  nie   byloby   r6znych  sekt  ani  ich  zwolennik6w   

w rodzaju Mahometa itd. Lecz (nakaz taki) nie jest znany i nie 

tylko pojawiajq si wc1tpliwosci, ale nawet sq tacy, co zaprze 

czajq objawieniu i to nie glupcy, ale ludzie mc1drzy, kt6rzy 

prawidlowym rozumowaniem dowodzq czegos wr z przeciw 

nego, tego wlasnie, czego i ja dowod . Awi E:c n i e m a , Bog a. 

Wypisy  z historii krytyki retigil 10 



146 Locke 

 

JOHN LOCKE (1632-1704) 

Wybitny filozof angielski, czolowy przedstawiciel  sensualizmu.  Wy 

warl  ogrom:ny  wplyw  na  rozw6j  materializmu  francuskiego   XVIII 

wieku. Najwii:ksze zaslugi polo:iyl w dziedzinie teorii poznania. Gl6wne 

dzielo: ,,Rozwazania dotyczqce rozu.mu ludzkiego" (Warszawa 1955). 

 

Religia a rozum 

Wszystko, co  B6g  objawil,  z  pewnosciq  jest  prawdziwe; 

i nie mozna miec co do tego Wqtpliwosci. To jest wlasciwy 

przedmiot wiary; rozum jednak musi osqdzic, czy  cos  jest, 

czy nie jest objawieniem bozym; a rozum nigdy nie moze ze 

zwolic na to, bysmy odrzucali wi kszq oczywistosc dla czegos, 

co jest mniej oczywiste, ani tez bysmy przekladali prawdo 

podobienstwo nad wiedz i pewnosc. To, ze jakies objawienie 

tradycyjne w tym brzmieniu, w jakim je nam podano, i w tym 

znaczeniu, w jakim je przyjmujemy, jest pochodzenia boskiego, 

nie moze bye tak oczywiste ani tak jasne i pewne, jak oczy 

wiste Sq zasady rozumu. Zadna wi c rzecz, kt6ra si sprzeci 

wia temu, co jasno i oczywiscie dyktuje rozwn, i kt6rej z tym 

nie mozna pogodzic, nie ma prawa uchodzic za przedmiot wiary 

i domagac si uznania jako prawda, kt6rej rozumowi kwestio 

nowac nie wolno. Lecz wszystkiemu, co jest Bozym objawie 

niem, nalezy si pierwszenstwo przed wszelkimi naszymi mnie 

maniami, uprzedzeniami, przesqdami i interesami; ma ono 

prawo do tego, bysmy je przyjmowali, w pelni uzna.jqc je za 

prawd . Takie poddanie naszego rozumu wierze nie narusza 

granic wiedzy i nie wstrzqsa podstawami rozumu, lecz pozo 

stawia nam uzywanie naszych zdolnosci poznawczych do tych 

cel6w, do jakich zostaly nam dane. 

Jezeli dziedzin wiary i rozumu nie rozdzielimy takimi gra 

nicami, to w sprawach religii zupelnie nie b dzie miejsca dla 

rozumu i nie b dq zaslugiwaly na ujemnq ocen te dziwaczne 

mniemania i obrzE:dy, jakie spotykamy w licznych religiach 

swiata. Wydaje mi si bowiem, ze temu  przesadnemu  wyno 

szeniu si wiary ponad rozwn mozemy w duzym stopniu przy 

pisac owe niedorzecznosci, jakich pelno we wszystkich niemal 

religiach, kt6re wladajq ludzkosciq i jq dzielq. Gdy si bowiem 
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ludziom wszczepi zasadE:, ze w  rzeczach  dotyczqcych  religii  

nie trzeba siE: radzic rozumu, chocby nie wiedziec jak  jawnie 

byly sprzeczne ze zdrowym roz.sqdkiem i najistotniejszymi 

zasadami wszelkiego poznania, to ludzie  ci  puszczajq  wodze 

swej fantazji i ulegajq przyrodzonym przesqdom,  co  dopro 

wadza  ich  w  dziedzinie  religijnej  do  poglqd6w  tak   dziwnych 

i  praktyk  tak  dziwacznych,  ze  czlowiek  myslqcy  moze  tylko 

si zdumiewac ich szalenstwem i uwaiac, ze te rzeczy Sq tak 

dalekie  od  tego,  by mogly  si podobac wielkiemu i mqdremu 

Bogu, ii nie mo.ie on  nie  sqdzic,  ii  sq  smieszne  i  odraiajqce 

dla czlowieka o  trzezwym  umysle.  I  tak  w  rzeczy  samej  r e - 

1i g i a , kt6ra winna  by  nas  najbardziej  odr6.iniac  od  zwierzqt 

i  szczeg6lnie   wynosic,   jako  istoty   rozumne,  ponad  zwierz ta, 
j e st   t y m,  w c z y m  l u d z i e w y d a j cl s i nieraz  n a j 

b a rd  z ie j  n i e r o z u  m  n  i  i   bardziej  niedorzeczni  niz  zwie 

rz ta. Credo, quia im possibile est - wierz , bo to niemozliwe, 

mozna wybaczyc dobremu czlowiekowi jako wyskok pr zesad 

nej gorliwosci; ale zdanie to okazaloby si bardzo zlq regulq, 

gdyby ludzie mieli wedle niej wybierac przeswiadczenia i re 

ligi . 

 

 
 

JOHN TOLAND (1670-1722) 

Jeden z czolowych przedstawicieli angielskiego, o§wieceniowego 

materializmu. Znal wloskie dialogi Giordana Bruna i przyczynil sii: do 

wydania ich w przekladzie angielskim. Pr6bowal przezwycii:zyc me 

chanicyzm, uwazal ruch  za  istotnq  wlasnosc  materii.  Zwalczal  prze 

sqdy i zabobony, poddawal krytyce religie ,,objawione" z pozycji wol 

nomy§licie lsk ich , glosil idee tolerancji i laicyzacji zycia spolecznego. 

Glowne dziela: ,,Chrze§cijanstwo bez tajemnic", .,Wolny od zabobonow" , 

,,Listy do Sereny", ,,Plemii: Lewitow".  Polskiego  przekladu  dziel  To 

landa dotqd nie ma. 

 

0 zr6dlach przesqd6w w umysle 

...Dostajemy siE: w r ce leniwych ignorant6w, sluzqcych, 

kt6rzy opowiadajq o  wr6zkach,  czarownicach,  duchach,  upio 

r ach, przepowiedniach i wplywie gwiazd na zycie... W szkole 
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zn6w slyszymy o demonach, nimfach, duchach opiekunczych, 

satyrach, faunach, zjawach, proroctwach, metamorfozach i in 

nych cudach. 

* * 

W malym stopniu  bardziej rozumni,  a  za  to  bardziej  pr6i:ni 

i zarozumiali stajemy si na uniwersytetach, zwlaszcza zagra 

nicznych,  gdzie  profesorowie   -    zamiast   troszczyc  si     tylko 

o  oddzielanie   prawdy   od   falszu   -     m u s z cl  w s z y s t k o 

d o p a s o w y w a c do p r a w i  r e 1 i g i i s w o j e go  k r a j u. 

A jezeli nawet niekiedy uzyskujc1 wolnosc filozofowania, to 

wpadajq zazwyczaj w skrajnosc i starajc1 si  nam  wpoic  albo 

zbyt wiele zaufania do naszych zmysl6w, albo zbyt wielkc1 

nieufnosc, bc1dz tez zabawiajq nas urojonymi abstrakcjami i  

rozszczepianiem  wlosa   na   czworo,  odwracajc1c  naszc1  uwag 

od spraw istotnych. W rezultacie uniwersytety sq najbardziej 

plodnq w y 1 gar nicl pr  z es  cl d 6 w,  z  kt6rych  najwi k 

szym jest ten, ze uczymy si tam wszystkiego, gdy w rzeczy 

wistosci nie uczc1 nas tam niczego. 

 

* * * 

I jak gdyby to nie wystarczalo do pozbawienia nas naszego 

rozsc1dku, istnieje jeszcze okreslona grupa ludzi, kt6rzy u r6z 

nych  lud6w  Sq  zatrudnieni  n i e   p o  t o,   z e b y   1 u d z i om 

o t w i e r a c o c z y,  a I e  p o  t o,  z e b y  1 u d z i o m   p o z o - 

s t a w i c i c h u r o j e n i a. Powie ktos, ze jest to sc1d zbyt 

surowy i ze w kazdym razie nie moze odnosic si do kaplan6w 

prawdziwej religii. W kazdym razie jednak odnosi si  on  na 

pewno do kaplan6w wszystkich  innych  religii,  kt6re  uwazamy 

za   falszywe.   Najbardziej   dziwaczne   i   niesamowite   historie, 

kt6re slyszelismy lub czytalismy, sc1 codziennie potwierdzane 

przez ksi dza z ambony, a wi kszosc sluchaczy  bierze  to 

wszystko za prawd ; nikt bowiem nie ma odwagi, zeby mu 

zaprzeczyc,  on  natomiast  traktuje  to  wszystko,  co  mu   slina 

na j zyk przyniesie za wyroczni Bozc1. Wprawdzie kazda sekta 

twierdzi,  ze  to   nie  dotyczy   jej   kaplan6w  -     i   my  r6wniez, 
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Sereno, w i em y, ze to nie dotyczy kaplan6w religii refor 

mowanej, tej kt6r;:i my wyznajemy - nie ulega jednak Wqt  

pliwosci, ze wszystkich innych kaplan6w  dotyczy  to  na  pewno. 

J est bowiem rzeczq niemozliwq, aby wszystkie mialy racj ; 

prawdziwa moze bye tylko jedna, a wi c w kazdym  razie  

ogromna  wi kszosc   ludzi   utwierdzana   jest   przez   kaplan6w 

w swych urojeniach. A przeciez, mimo to, wystarczy tylko 

zatroszczyc si o przypomnienie ludziom o radosciach niebian 

skich i m czarniach piekielnych, zeby tym sprzecznosciom 

zapewnic autorytet . Tak wielkq  wladz  majq  nad  nami  na 

dzieja i l k opierajqce si na niewiedzy! 

 
0 zabobonie u chrzescijan 

...Moiemy zauwazyc, ze niemal wszystkie cz sci skladowe 

owych  religii  zabobonnych  i  balwochwalczych  -  w  takiej 

samej albo jeszcze bardziej wulgarnej postaci - odzyly u wielu 

chrzescijan naszego swiata zachodniego i we  wszystkich  sek 

tach wschodnich.  Obserwujemy  wi  c  mi dzy  innymi:  skla 

danie ofiar, palenie kadzidla i swiec woskowych, obrazy przed 

stawiajqce bog6w, oczyszczenia, uroczystosci swiciteczne, mu 

zyk ,  oltarze,  pielgrzymki,  posty,  celibat,  sutanny   i   ornaty, 

swi cenie, przepowiednie, czary, zlowieszcze znaki, egzorcyzmy, 

oddawanie czci swi tym m zczyznom i kobietom, zaliczanie 

nowych  os6b  w  poczet  swi tych,  wiar  w licznych posredni 

k6w pomi dzy  Bogiem  a  ludzmi,  wiar  w dobre  i  zle  duchy, 

w aniola str6ia, w m skich i  kobiecych  patron6w,  kt6rym  po 

swi ca si swiqtynie i dla kt6rych urzcidza si specjalne u ro 

czystosci. 

 

 

 

 
BERNARD MANDEVILLE (1670- 1733) 

Wolnomysliciel angielski, w ,,Bajce o pszczolach" (Warszawa 1957) 

obnazyl  mechanizm   funkcjonowania   spoleczenstwa   kapitalistycznego, 

w kt6rym chciwosc i inne przywary ludzkie sq diwigniq rozwoju gospo- 
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darczego i poli tycznego. ,.Nie byla to bynajmniej apologia dzisi.ejszego 

spaleczeitstwa" - zauwazyl Marks. Z innych dziel Mandeville'a warto 

zwr6cic uwa.g na jego ,,Free Thoughts", czyli ,,Swobod:ne refleksje o   

religii,  kosciele   i   og61.nym    szcz sciu"   (1720),  kt6rych  - niestety   - 

nie ma dotq,d w przekladzie polskim . 

 
 

Niezaleznosc kultury od religii 
 

...W niniejszych badaniach o pochodzeniu cnoty moralnej 

nie m6wi ani o .Zydach, ani o chrzescijanach, lecz o czlo 

wieku w stanie natury, nie znajqcym prawdziwego B6stwa. 

Twierdz nast pnie, ze balwochwalcze zabobony wszystkich 

innych narod6w oraz zalosne wyobrazenia, jakie mialy one 

o najwyzszej istocie, nie byly zdolne zach cic czlowieka do 

cnoty i nadawaly si jedynie do zastraszania lub zabawiania 

nieokrzesanego i bezmyslnego posp6lstwa. Z historii widac 

jasno, ze we wszystkich wi kszych spoleczenstwach, chocby 

przyj te poj ia ludrzkie o czczonych przez nie b6stwach byly 

nie wiedziec jak glupie czy smieszne, natura ludzka przeja 

wiala si zawsze w calej swej pelni i ze nie ma takiej ziem 

skiej  mqdrosci  ani cnoty  moralnej,  w  kt6rej  by  ludzie  w  tym 

lub owym czasie nie celowali. Tak bylo we wszystkich mo 

narchiach  czy republikach, kt6re odznaczaly si bogactwami 

i pot gi\. 

* * 

.Zadne panstwa czy kr6lestwa pod sloncem nie wydaly licz 

niejszych i wspanialszych wzor6w wszelkiego rodzaju cn6t 

moralnych niz imperium  greckie  i  rzymskie,  zwlaszcza  zas 

to ostatnie. A przeciez jakze plytkie, niedorzeczne i smieszne 

byly ich mniemania o rzeczach swi tych! Jezeli bowiem po 

miniemy nawet niezmiermi liczb ich b6stw i zwazymy tylko 

nieslawne historie, jakie na ich temat zmyslali, nie b dziemy 

mogli zaprzeczyc, ze religia ich nie tylko nie uczyla ludzi 

przezwyci zac nami tnosci i nie wskazywala im  drogi cnoty, 

ale przeciwnie, zdawala si usprawiedliwiac zqdze i  zach cac 

do wyst pku. Jezeli natomiast chcemy wiedziec, co sprawilo, 
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ze celowali oni w dzielnosci,  odwadze  i  wielk-0dusznosci,  mu 

simy  przyjrzec  si pompie ich triumf6w, wspanialosci i pom 

nik6w i luk6w, trofeom, p-OSl\g-Om i inskrypcjom, r6inym wien 

com za czyny wojenne, honorom oddawanym zmarlym,  pu 

blicznym pochwaloan  zyjl\cych  oraz  innym  zmyslnym  nagro 

dom, jakimi obsypywali ludzi zasluzonych.  Przekonamy  si 

w6wczas, ie tym,  co  tylu  sposr6d  nich  zawiodlo  do  ostatecz 

nych granic samozaparcia, bylo  nie  co  innego,  jak  tylk-0  poli 

tyka polegajqca na  wykorzystywaniu  najskuteczniejszych  srod 

k6w,   jaltimi da  si  schlebiac ludzkiej pys:re. 

Widac wi c, ie tym, co pierwsze pchn lo czlowieka do ha 

mowania iqdz i ujarzmiania najulubienszych sklonnosci, nie 

byla zadna poganska religia ani inny balwochwalczy zabobon, 

ale zr czne pokierowanie sprawq przez roztropnych polityk6w. 

 
0 sile ducha ateist6w 

Bruno i Vanini zostali straceni za publiczne gloszenie i nau 

czanie ateizmu. Na chwil przed egzekucjq Vanini m6gl byl 

otrzymac przebaczenie, gdyby tylko wyrzekl si swej doktryny; 

raczej jednak, niz jl\ odwolac, wolal dac si spalic na popi61. 

Kiedy szedl na stos, tak byl daleki od okazywania jakieg-0- 

kolwiek przej cia, ze wycic4gnql dlon do pewnego lekarza, 

kt6ry byl mu przypadkiem znajomy, proszqc go, aby na pod 

stawie regularnosci pulsu ocenil spok6j jego ducha. 

* * * 

Jako jeszcze jeden przyklad moiemy wspomniec niejakiego 

Mahometa Effendi, kt6ry - jak opowiada nam  sir  Paul Ri 

caut - poni6sl w Konstantynopolu kar smierci za to, iz wy 

sunql pewne tezy przemawiajqce przeciw istnieniu Boga. I on 

r6wniez m6gl byl uratowac zycie przez przyznanie si do  bl du 

i  wyrzeczenie  si go  na  przyszlosc;  wolal  jednak  wytrwac 

w swym bluznierstwie m6wiqc, iz  choc zadnej nie spodziewa 

si nagrody, u m i l o w a n i e p r a w d y zmusza go do po 

niesienia m czenstwa w jej obronie. 
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DAVID HUME (1711-1776) 
 

Filozof angielski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli idea 

lizmu subiektywnego, poddal krytyce poj cie przyczynowosci, dowodzqc, 

ze zwiqzki prz·yczynowe pomi dzy zjawiskami nie istniejq obiektywnie, 

lecz sq subiektywnq f.onstrukcjq naszego umyslu. Walk przeciwko 

materializmowi lqczyl Hume z wolnomyslnym stosunkiem do religii. 

Wywarl wielki wplyw na francuskie Oswiecenie i na Kanta. Po polsku: 

.,Badania dotyczqce rozumu ludzkiego" (Warszawa 1947) i .,Eseje" (War 

szawa 1955). Wkr6tce uka.ze si polski przeklad jego ,,Naturalnej histor ii 

religii"  i  .,Dialog6w  o  religii  naturalnej"  ze  wst pem  Anny   Sladkow 

skie j-Hochfeldow ej. 

 
0 zabobonie i egzaltacji 

Powiedzenie, ie z rozkladu rzeczy najlepszych powstajq 

najgorsze, weszlo juz w przyslowie i jednym z jego licznych 

dowod6w jest szkodliwosc zabobonu i egzaltacji, kt6re powstajq  

z rozkladu prawdziwej religii. 

Te dwie postaci falszywej religii, choc obie szkodliwe, majq 

jednak r6znq, a nawet wr cz przeciwnq natur . Umysl ludzki 

podlega niepoj tym trwogom i obawom, kt6rych przyczyna 

lezy bqdz w niepowodzeniach prywatnego czy publicznego 

zycia, bqdz w slabym zdrowiu, pos pnym i melancholijnym 

usposobieniu, bqdz tez w zbiegu tych wszystkich okolicznosci. 

Ktos znajdujqcy si w takim stanie umyslu l ka si niezli 

czonych, niewiadomych nieszcz sc zagrazajqcych ze strony nie 

znanych czynnik6w, i jesli brak rzeczywistych przedmiot6w, 

kt6rych moina by si obawiac, to dusza, dzialaj[lc na wlasnq 

niekorzysc i podsycajqc swe sklonnosci, wynajduje przedmioty 

wyimaginowane,   kt6rym   przypisuje   nieograniczonq   pot g 

i zlosliwosc. A wobec tego, ze wrogowie ci Sq calkowicie nie 

widzialni i nieznani, wi: i metody uspokajania ich st=t r6wniei 

niczym nie uzasadnione i polegajq na ceremoniach, obrzt=td 

kach, umartwieniach, poswi eniach i ofiarach lub innych 

praktykach, kt6re chocby byly niedorzeczne i puste, szalen 

stwo lub oszukanstwo zaleca ciemnej i wystraszonej latwo 

wiernosci. Slabosc, strach, melancholia w polqczeniu z igno 

rancjq oto prawdziwe zr6dlo zabobonu. 



Hume 153 

 

Lecz umysl czlowieka sklonny jest r6wniez do nieuzasad 

nionej wynioslosci i  zarozumiafosci,  kt6re  majq  swe  zr6dlo 

w pomyslnosci i powodzeniu, w kwitnqcym zdrowiu, w tf;zyznie 

umyslu alba tez w odwaznym i dufnym usposobieniu. W takim 

stanie l gni;i sif; w wyobrazni wielkie a niejasne pojE:cia, jakim 

zadne ziemskie uroki czy radosci nie mogq dor6wnac. Wszystko 

co smiertelne i przemijajqce, znika jako niegodne uwagi. Na 

tomiast pierwsze miejsce zajmuje wyobraznia bujaji;ica w nie 

widzialnych sferach lub  w swiecie duch6w, gdzie  dusza moze 

z calq swobodq pozwalac sobie na fantazje najlepiej odpowia 

daji;ice jej chwilowemu smakowi i usposobieniu. Stqd zachwyty, 

uniesienia i zdumiewajqce wzloty wyobrazni, a gdy jedno 

czesnie dufnosc i zarozumialosc stale wzrastajq, wtedy te unie 

sienia  niczym  nie  uzasadnione  i wydajqce si czyms ponad 

naturalnym, Sq przypisywane bezposredniemu natchni eniu bo 

skiej istoty, b di;icej przedmiotem kultu. Wkr6tce taki na 

tchniony osobnik zaczyna uwazac siebie za wybranego przez 

b6stwo, a gdy juz powstanie taki.e szalenstwo, w6wczas uswif;ca 

ono kazdy wybryk mysli. Ludzki rozum i nawet moralnosc 

odrzucane Sq jako blf;dne drogowskazy i fanatyczny szaleniec 

poddaje sif; calkowicie, na slepo i bez zastrzezen mniemanej 

interwencji ducha i natchnieniu z g6ry. Nadzieja, duma, za 

rozumiafosc, gori;ica wyobraznia w poli;iczeniu z ignorancjq - 

oto prawdziwe zr6dlo egzaltacji. 

Te dwie postaci falszywej wiary mogi;i bye tematem wielu 

rozwazan, lecz teraz ogranicz si do  paru  tylko  uwag  tyczi;i 

oych •s i f; ich wplywu na rzi;id i spoleczenstwo. 

Pierwszq moji;i uwaga, jest to, ze  zabobony  si;i  korzystne 

dla   wladzy   kaplanskiej,   egzaltacja   natomiast   przeciwstawia 

si jej nie mniej, a moze nawet i wi cej, niz to czyni zdrowy 

rozsqdek i filozofia. Zabobony  opieraja,c si   na  strac hu,  smutku 

i przygn bieniu ducha  tak  ponizaji;i  czlowieka  we  wlasnych j-

ego oczach, iz uwaza sif; za niegodnego zblizyc si do istoty boskiej;   

w6wczas   jest  rzeczq  naturalni;i,    ze   szuka    pomocy· u kogos, 

kto ze wzglf;du na swoje swia,tob li we zycie lub moze tylko 

bezczelnosc i spryt uwazany jest za bardziej uprzywi lejowanego 

prze:iz b6stwo. Jemu to zabobonni powierzaji;i wy- 
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konywanie praktyk religijnych: oddajq jego pieczy modlitwy, 

prosby i ofia,ry, w nadZ'iei, ze za jego posrednictwem kh bla 

gania b dq przychylnie przyj te  przez  rozgniewane  b6stwo.  

Takie jest pochodzenie kaplanstwa, kt6re moze bye slusznie 

uwazane za wynalazek wyl knionego i nikczemnego zabobonu, 

kt6ry nie ufa samemu sobie i nie smie swych modlitw bez 

posredruo ofiarowac b6stwu,  lecz  w  ciemnocie  swej  powierza 

je posrednictwu jego rzekomych przyjaci61 i slug . A poniewai 

zabobon stanowi wazny skladnik nieomal  wszystkich  religii 

nawet najbardziej fanatycznych, a jedynie filozofia moze zwal 

•czyc  calkowicie  te   nieuzasadnione  trwogi,  przeto  nieomal  w 

kaidej  sekcie  religijnej  Sq  kaplani;  lecz  im   wi cej   jest w 

sekcie zabobon6w, tym wi kszy autorytet majq w niej kaplani. 

* * 

Egzaltacja wywoluje najbardziej okrutne zamieszanie w spo- 

1eczenstwach, lecz gwaltownosc jej jest jak gwaltownosc pio 

runu i burzy, kt6ra wyczerpuje si szybko i pozostawia potem 

powietrze spokojniejsze i pogodniejsze. Gdy przygasnie pierw 

szy plomien egzaltacji, czlonkowie  fanatycznych  sekt stajq si 

w kwestiach wiary opieszali i chlodni; nie ma bowiem wsr6d 

nich  warstwy,  kt6ra by si cieszyla dostatecznym autory tete m 

i kt6rq by interes sklanial do podtrzymywania religijnego 

ducha; nie ma rytual6w, ceremonii, swi tych ·obrzitdk6w , kt6re 

weszly w codzienny tryb zycia i nie dozwalajq na zaniedby 

wanie zasad  religii.  Inaczej  zabobony:  wzrastajqc  stopniowo 

i nieznacznie czyniq czlowieka uleglym i ujarzmionym; wla 

-dze nie mogq miec nic przeciwko nim, a og6lowi wydajq si 

nieszkodliwe; az wreszcie kaplani, mocno ustaliwszy sw6j auto 

rytet, stajq si tyranami i rujnujq ludzkie spoleczenstwa przez 

wieczne spory, przesladowania i wojny religijne. Jak gladko 

Kosci6l katolicki zagarnial  wladz w  swe r  ce!  Ale aby  wla 

dz   t utrzymac, jakie okropne wstrzqsy wywolal w  Europie! 

Z drugiej zas strony nasi sekciarze, kt6rzy dawniej byli ta kimi  

niebezpiecznymi  swi toszkami,   stali  si teraz   niezalez nymi  

myslicielami;  a  kwakrzy zdajq si zbliiac do jedynego 
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na swiecie ugrupowania deist6w, kt6rym sii chin.scy literaci - 

wyznawcy Konfucjusza. 

Trzecia moja uwaga na ten temat brzmi, ze z ab o b o n 

jest wrogiem wolnosci spolecznej, podczas gdy  egzaltacja 

jej sprzyja. Uwag  t   dostatecznie  tlumaczy  to,  ze zabobon 

j czy pod panowaniem kaplan6w, a egzaltacja niweczy wszelkq 

wladz koscielnq. Nie b d wspominac juz o tym, ze egzal 

tacji, b dqcej slabosciii smialych i ambitnych charakter6w, 

towarzyszy zazwyczaj duch wolnosci, w przeciwienstwie do 

zabobonu, kt6ry c z y n i q c 1 u dz i u 1 e g l y mi i p o d l y m i 

przysposabia ich do niewoli. 

 
0 cudach 

Po pierwsze nie mozna znalezc w  calej  historii  zadnego  

cudu, poswiadczonego przez wystarczajqcq liczb ludzi posia 

daj<4cych tak  niewqtpliwy  zdrowy  rozsqdek, takie wychowanie 

i wyksztalcenie, kt6re by nas upewnilo, ze sami  w  zaden  spo 

s6b nie ulegli zludzeniu; ludzi o  tak  niew<4tpliwej  prawosci, 

izby mozna ich uwazac za wyzszych ponad wszelkie  podej 

rzenie, ze majq zamiar wprowadzenia innych w blqd; ludzi 

ciesz1lcych si u og6lu tak dobrq  slawi} i  takim  powazaniem, 

izby mieli bardzo wiele do stracenia na wypadek, gdyby im 

wykazano jakis falsz; ludzi poswiadczajqcych przytem fakty, 

dokonane  w  spos6b  tak  jawny  i  w  tak  znanej  cz sci  swiata, 

ze wyjscie na jaw falszu byloby nieuniknione; a przeciez 

wszystkie te czynniki sq  nieodzowne,  aby  wzbudzic  w  nas 

pelne zaufanie w ludzkie swiadectwo. 

* * * 
Wywolane cudami uczucie niespodzianki i  zdziwienia,  b   

dqc  przyjemnym  wzruszeniem,  stwarza  widocznq   sklonnosc 

do uwierzenia w  takie  zdarzenia,  kt6re  je  wywolujq.  Idzie  to 

tak daleko, ze nawet ludzie, kt6rzy nie mogq bezposrednio 

doznawac tej przyjemnosci ani tez nie mogii uw ier zyc w opo 

wiadane im cudowne zdarzenia, przeciez ch tnie biorq w tym 

zadowoleniu udzial z drugiej r ki czyli przez refleks i  odczu 

waja, pewnq dum i rozkosz, wywoluja,c podziw u innych. 
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Jak  lakomie slucha  si cudownych sprawozdan podr6zni 

k6w, ich opisu potwor6w morskich i lqdowych,  ich opowiadan 

o bajecznych pr zygodach, o nadzwyczajnych ludziach i dziw 

nych obyczajach! A jeieli z upodobaniem w cudach lqczy si 

poczucie religijne, wtedy koiiczy si zdrowy rozsqdek, a ludz 

kie swiadectwo traci w tych warunkach wszelkie prawo do 

powagi. Czlowiek pobozny moze bye marzycielem i wyobra 

iac sobie, ie widzi rzeczy pozbawione rzeczywistosci; moie 

wiedziec, ze jego opowiadanie nie jest prawdziwe, a przeciez 

trwac przy nim w najlepszej intencji na swiecie w tym  celu, 

aby si przysluzyc tak swi tej sprawie; albo tez, gdy nie ulega 

takiernu zludzeniu, dziala na niego pr6znosc, kt6ra, podniecona 

tak wielkcl pokusq, wywiera na niego wplyw silniejszy, anizeli 

na ludzi w jakichkolwiek innych warunkach; a tak samo dziala 

milosc wlasna. Ci, co go sluchajc4, rnoga, nie rniec i zwykle nie 

majc4 dose jasnego sqdu, aby zbadac, o ile to, co m6wi, jest 

oczywiste; sa,du  zas, kt6ry maja,,  zrzekaja, si z zasady, gdy 

chodzi o tego rodzaju sprawy wzniosle i tajemnicze. Albe tez, 

gdyby nawet kiedykolwiek niewiedziec jak pragn li ze sa,du 

swego korzystac, nami tnosc i rozogniona wyobraznia zakl6ca 

prawidlowosc ich myslenia. Ich latwowiernosc pot guje zu 

chwalosc opowiadaja,cego, a jego zuchwalosc przernaga ich 

latwowiernosc. 

* * * 
Liczne przyklady zmyslonych cud6w, proroctw i nadprzy 

rodzonych zdarzen, kt6rym w cic4gu wszystkich wiek6w za 

dawano klam na podstawie dowod6w przeciwnych, albo kt6re 

sobie same zadajc4 klam wskutek swej niedorzecznosci, dowo 

dza,  w  spos6b  dostateczny  wielkiego   upodobania   czlowieka 

w rzeczach nadzwyczajnych i cudownych i powinny, rozumnie 

rzecz biora,c, wywolac podejrzliwosc wzgl dem wszystkich tego 

rodzaju opowiadan. 

* * * 

Silna,  presumcja,  przeciw  wszelkim  nadprzyrodzonym  i cu 

downym opowiadaniom jest ta okolicznosc, ze, jak mozna zau 

wazyc,  obfitujq  w  nie  gl6wnie  narody   nieoswiecone   i  barba- 
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rzynskie;  albo  jeieli  kiedykolwiek  kt6remus  z  tych   opowiadan 

dal  do  siebie  przyst p   jakis   nar6d   cywilizowany,   okaie   si  , 

ie przyjql je od  nieoswieconych  i  barbarzynskich  przodk6w, 

kt6rzy przekazali je z nietykalnq sankcji::t i pow.agc:i, towar zy 

szqcq  zawsze  przyj tym  poglc:idom.  Gdy  czytamy   najdawniej 

sze dzieje wszystkich lud6w,  latwo  moiemy  sobie  wyobrazic, 

iesmy si przeniesli w jakis  nowy  swiat,  gdzie  cala  budowa 

przyrody  jest  rozchwiana  i   gdzie   kaidy   czynnik   dziala   ina 

czej  aniieli  dzisiaj.  Walki,   przewroty,   zaraza,   gl6d   i   smierc 

nie  si::t  wcale  nast pstwami  owych  przyrodzonych  przyczyn, 

kt6re my  znamy  z  doswiadczenia.  Nadprzyrodzone   znaki, 

wr6iby, proroctwa i wyroki zupelnie zaciemniajq te nieliczne 

zdarzenia przyrodzone, kt6re  Sq  z  nimi  splecione.  Poniewa.z 

jednak   tych    rzeczy    jest    na    kaidej   stronicy    coraz    mniej, 

w miar  ,  jak  si  zbliiamy  coraz  bardziej  do  czas6w  oswie 

conych, przeto rychlo si przekonujemy, ie nie ma tam nic 

tajemniczego albo nadprzyrodzonego, lecz ie  to  wszystko  po 

chodzi  ze  zwyklego   pocic:igu   czlowieka   do  rzeczy  cudownych  

i ie chociai sklonnosc t  moie  od  czasu  do  czasu  zachwiac 

rozsc:idek i nauka, przeciei  niepodobna  nigdy  zupelnie  wyru 

gowac jej z natury ludzkiej. 

Dziwna to rzecz, powie latwo bystry czytelnik po prze 

czytaniu  tych  cudownych  historyj,  ie  takie   nadzwyczajne 

fakty nie zdarzajc:i si nigdy w naszych  czasach.  Ale  to  wcale 

nie jest dziwne, sc:idz , ie ludzie we  wszystkich  czasach  kla 

miq. Musiales zapewne spotkac dose  przyklad6w  tej  ulorn 

nosci. Sam slyszales wiele takich cudownych opowiadan, kt6re 

wszyscy  ludzie mi::tdrzy  i  bystrzy  przyjmowali  z szyderstwem 

i kt6re nakoniec poszly w zapomnienie nawet u szarego tlumu. 

Bi::tdi przekonany, ie  owe  glosne klamstwa,  kt6re rozkrzewily  

si i rozkwitly do tak potwornych rozmiar6w, powstaly z po 

czi::ttk6w podobnych; padlszy jednak na odpowiedniejszy grunt, 

wyrosly na koniec na cuda prawie r6wne tym,  o  kt6rych  pra 

wiq. 

* * * 
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Zwazmy, ze w kwestiach religijnych wszystko to, co jest 

r6zne, jest sobie przeciwne, i ze jest rzecz!l niemozebn!l, aby 

religie stairozytnego Rz.ymu, Turcji, Syjamu i Chin byly wszyst 

kie razem oparte na niewzruszonej podstawie. Tak samo wi c. 

jak  kazdy  cud,  dokonany  rzekomo  w jednej  z  tych  religij 

(a one wszystkie obfitujq w cuda), zmierza bezposrednio do 

uzasadnienia tego systemu, do kt6rego nalezy, tak tez ma on, 

chociaz w spos6b bardziej posredni, t samq sil wobaleniu 

kazdego innego systemu. Obalajqc system wsp6lzawodnicz!4cy, 

obala zarazem wiarogodnosc takich cud6w, na kt6rych zostal 

oparty system wlasny, tak ie cuda wszystkich religij trzeba 

uwaiac za fakty ze sob!! sprzeczne, a dowody na tych cudach 

oparte bez wzgl du na to, czy Sil slabe czy tez silne, za takie, 

kt6re si sobie nawzajem sprzeciwiaj!4. 

* * * 
Najswi tsza nasza re Ii g i a op i er a s i n a w i er z e, 

n i e n a r oz um i e, i jest to pewny spos6b  narazania  JeJ, 

jezeli poddajemy j!l takiej pr6bie, wobec kt6rej iadnq miarci 

ostac si nie moze. Aby rzecz t  lepiej wyjasnic,  rozpatrzmy 

owe cuda, o kt6rych opowiada pismo swi te: zeby zas nie 

zgubic si na polu zbyt obszernym, ograniczymy si do cud6w, 

kt6re znajdujemy w Pi cioksi gu....Mamy tu wi c przede 

wszystkim do czynienia z ksiqik!l, przekazan!4 nam przez na 

r6d barbarzynski i nieoswiecony, pisan!4 w6wczas, kiedy na 

r6d ten byl jeszcze bardziej barbarzynski i wedlug wszelkiego 

prawdopodobienstwa bardzo dlugo po owych faktach, o kt6- 

rych opowiada, nie popartq zadnym zgodnym z ni!l swiadec 

twem a podobn!l do owych bajecznych opowiesci, kt6re kazdy 

nar6d posiada o swych poczqtkach. Czytajqc t ksi(-}zk , wi  

dzimy, ze obfituje w rzeczy cudowne i nadprzyrodzone. 

* * * 
Og6lem wi c wzi!4wszy, mozemy na  zakonczenie powiedziec, 

ze religii chrzescijanskiej towarzyszyly cuda nie tylko w jej 

pocz!4tkach, Jeez, ie takze dzisiaj zaden rozumny czlowiek nie 

moze jej z wiarq przyjqc bez pomocy cud6w. Sam rozum nie 

wystarcza,  aby  nas  przekonac  o  jej  prawdziwosci.  A  kogo- 
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kolwiek pobudza do jej przyj cia wiara, ten tez posiada swia 

domosc dziej!lcego si w nim samym ustawicznie cudu,  kt6ry 

znosi wszystkie zasady jego rozumu i zniewala go  do  uwie 

rzenia w rzeczy, najbardziej sprzeczne z tym, do czegosmy 

przywykli i czego doswiadcza...>ny. 

 

 

 

 
JEAN MESLIER (1678-1733) 

 
Ksiqdz katolicki,  proboszcz  wiejskiej  parafii  ttrepigny  a  jedno 

czesnie wybitny mysliciel, materialista  francuskiego  Oswiecenia  ze· 

skrajnie lewego skrzydla zar6wno jesli chodzi o stosunek do  reli gii . 

(bojowy ateizm), jak jesli chodzi o poglqdy spoleczne (utopijny, lecz 

rewolucyjny komtmizm).  Reprezentujqc interesy bi.edoty chlopskiej 

Meslier  zwalcza  religi  chrzescijanskq  nie  tylko  za   jej  nierozumno§c, 

ale tak:ie i przede wszystkim za to, :ie uswi ca  i  umacnia  niesprawie 

dliwy porzqdek spoleczny. Poglqdy Mesliera znamy z  jego  .,Testa- . 

mentu", czytanego przez  wiele  lat  najpierw  w  odpisach  r kopismien 

nych, nastwnie w  drukowanych  wyciqgach  sporzqdzonych  przez  Woltera 

i  Holbacha.   Pelny   tekst   ,,Testamentu"   opublikowany   zostal   dopiero 

w roku 1864 przez wolnomysUciela holenderskiego R. d'Ablaing van. 

Giessenburga. Fragmenty tego tekstu ukazaly si w przekladzie polskim 

(Meslier: ,,Testament", Warszawa 1955). 

 

O  Pismie  swi tym 

Okaze si , ze nie maw nich zadnej erudycji, zadnej wznio 

slej mysli, niczego, co by przekraczalo zwykle sily umyslu 

ludzkiego. Wprost przeciwnie. Z jed.nej strony znajdziemy tu 

tylko basnie, jak owe opowiesci o stworzeniu kobiety z zebra 

wyj tego z  boku   m zczyzny ,  o  rzekomym   raju  ziemskim, 

o w obdarzonym  mowll,  rozumem  i  przebiegloscill  wi k 

SZ!l od przebieglosci czlowieka. Albo zn6w opowiesci o oslicy, 

kt6ra umiala m6wic i karcila swego pana, kiedy Jll bil bez po 

wodu, o potopie i arce, w kt6rej byly zamkni t e zwierz ta 

wszystkich rodzaj6w, o pomieszaniu j zyk6w i powstaniu na 

rod6w, ie juz nie b dziemy wspominac wielu innych bezsen- 

5ownych opowiadan o tresci prostackiej i frywolnej, kt6rych 
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przekazywaniem wzgardziliby powaz.ni i szanujiicy si pisarze. 

Wszystkie te opowiadania majii nie mniej basniowy charak.ter 

niz opowiesci na temat pomyslu Prometeusza, puszki Pandory, 

wojny olbrzym6w z bogami i wszystkie im podobne, ktore 

ukl:adali poeci dla zabawy 6wczesnych ludzi. To z jednej 

strony. 

Z drugiej strony znow - mieszanina najrozmaitszych praw, 

przykazan, za:bobonnych przepis6w dotycziicych skladania 

ofiar, oczyszczania wed.lug Starego Zakonu, kt6ry bezsensow 

nie dzielil zwierzE:ta na czyste i nieczyste. Te prawa nie zaslu 

guj& na wiE:kszy szacunek ni.i; prawa najbardziej balwa<:hwal 

czych narod6w. 

A pooo. tym sc:1 tam proste, prawdziwe i nieprawd.ziwe, 

historie o wielu kr6lach, ksiiizE:tach i zwyklych  ludziach,  kt6- 

rzy zyli lepiej czy gorzej, dokonali jakichs piE:knych lub zlych 

czyn6w opowiedzianych  rowniez  ze  szczeg6lami.  Aby  ulozyc 

te ksi gi, nie trzeba bylo doprawdy ani geniuszu, ani boS'kiego 

objawienia. Gdyz Bogu one bynajmn.iej zaszczytu nie przy  

noszii- 

* * * 

Iluz zresztii tak zwanych pisarzy  poganskich,  jak  Kseno 

font, Platon, Cycero, cesarz Anton.iusz, cesarz Julian,  Wergi 

liusz itd.,  stworzylo  dziela  wspanialsze  niz  te  ksi gi,  kt6re 

majq bye natchnione pr.rez Boga! Smialo mogi:: powiedziec, ze 

same tylko bajki Ezopa s::i z pewnoscic:1 o wiele bardziej po 

myslowe i ksz.talcc:1ce niz prostackie i przyziemne przypowiesci 

zawarte w Ewangeliach. 

* * * 

Jesli chodzi o rzekome cuda, to z opowiesci, kt6re podaje 

Stary Testament, wynika, ze Bog dokonywal ich, by n.iespra 

wiedliwie i niegodnie wyr6znic pewne narody i jednostki oraz 

rozmyslnie przytloczyc n.ieszczi::sciem jednych, a sprzyjac dru 

gim. Swiadczy o tym powolanie i wyb6r prz.ez Boga patriar 

ch6w Abrahama, Izaaka i Jakuba po to, by potomstwo ich zo 

stalo uswii::cone i wyniesione ponad inne narody ziemi. 

* * * 
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Gdyby wszystke rzekome cuda zax6wno Starego, jak i No 

wego Testamentu byly prawdziwe, znaczyloby to, ze Bog bar 

dziej si troszczy o blahe sprawy ludzi niz o ich gl6wne i za 

sadnicze dobro. Ze chcialby surowiej karac drobne przewinie 

nia   niekt6rych  ludzi  niz  bardro   wielkie   zbrodnie   innych. 

I wreszcie, ze dobrodziejstwa swoje okazywalby raczej w ma 

lych anizeli w najgwaltowniejszych potrzebach czlowieka. 

 
0 falszywosei religii chrzescijanskiej 

Oto jeszcze jeden dow6d. B dzie to dow6d sz6sty. Wywiod 

go z naduzye, niesprawiedliwej udr ki a nawet z tyranii, ktore 

religia chrzescijanska toleruje i aprobuje, na ktore nawet zie 

zwala moznym tego swiata z wielkim uszczerbkiem dla dobra 

powszechnego i dla dobra spolecznego lud6w i ludzi. Wypro 

wadzam z  tego  nast pujqcy  argument:  religia,  kt6ra  toleruje 

i aprobuje naduzycia sprzeczne ze sprawiedliwosciq i dobrymi 

rzqdami ludzi, ktora upowaznia do nich i ze-zwala moznym 

tego swiata nawet na tyrani z wielkq krz.ywdq dla lud6w, nie 

moze bye prawdziwq religiq i pochodzie od Boga. Wszystkie 

bowiem prawa i przyika zania, gdyby pochodzily od Boga, by 

lyby sprawiedliwe i sluszne, i kazda religia, kt6ra by  pocho 

dzila od Boga, pot pialaby i odrzuoalaby to wszystko, co jest 

sprzeczne ze sprawiedliwosciq i dobrymi rzqdami ludzi. A re 

ligia chrzescijanska toleruje i aprobuje wiele naduzy"c spriecz 

nych ze sprawiedliwoscicl, zdrowym rozsqdkiem i dobrymi 

rzqdami ludzi i upowazriia do nich. Co wi e j, przystaje i ze 

zwala na wiele niesprawiedliwosci, a nawet na  tyran.i  kr616w 

i moznych tego swiata, i to z wie1kq i gorszqcq krzywdq lud6w, 

kt6re upadajq nieszcz sne i n dzne pod  jarzmem  ich surowego i 

okrutnego panowania. Moina to z latwosciq dose jasno uka 

zae. Rozpoczn od naduzyc, wsr6d kt6rych zwracam sz,czeg6lnq 

uwag na pi e czy szese. 

* * * 
Naduzyciem pierwszym jest ta ogromna nier6wnosc wi 

doczna wsz dzie mi dzy r6znymi stanami i warunkami ·zycia 

ludzi, z kt6rych jedni zostali niejako stworzeni jedynie do 

Wypfay z historil krytyki religii 11 
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tyranicznej wladzy nad innymi, do samych przyjemnosci i roz 

koszy :iyciowych, drudzy zas przeciwnie do znoszenia n dzy, 

nieszcz sc,  podlej  niewoli  'i   udr ki  zycia   we  lzach,  trudzie 

i znoju. Nier6wnosc ta jest najzupelniej niesprawiedliwa, gdyz 

nie opiera si bynajmniej na zaslugach jednych i wyst pkach 

drugich. Jest ohydna, gdy:i z jednej strony podnieca i podtrzy 

muje  pych ,  wynioslosc, Zcldz  wladzy,   pr6znosc,   arogancj 

i dum jednych, z drugiej zas strony wzbudza u innych nie 

nawisc, skargi, szemrania, gniew, zawisc, pragnienie zemsty, 

kt6re   to   nami tnosci stajq  si w nast pstwie zr6dlem oraz 

przyczynq nieskonczonego zla i  nikczemnosci  dziejqcych  si 

na swiecie. A nie byloby z pewnosciq tego zla i tej nikczem 

nosci, gdyby ludzie ustanowili w stosunka<!h mi dzy sobq spra 

wiedliwy umiar nie.zib dny dla wprowadzenia i utrzymania 

slusznej zaleznosci wzajemnej w spoleczenstwie, nie zas dla 

tyranicznego panowania jednych nad drugimi. 

Wszyscy ludzie Sq r6wni z natury. Wszyscy majq  jednako 

wo prawo zyc, chodzic po ziemi, cieszyc si swojq naturalnit 

wolnosciq, korzystac z d6br tego swiata  pracujqc  po:iytecznie, 

aby posiadac rzeczy niezb dne i przydatne do zycia. 

* * * 
Jawnym riaduzyciem i bardzo wielkim naduzyciem religii 

chrzescijanskiej jest nie tylko, jak to widzimy, niesprawiedli 

we i ohydne wywyzszanie jednych ponad drugich, lecz r6w 

niez tak ogromna i tak niesprawiedliwa i ohydna nier6wnosc 

stanu warunk6w :iycia istniejqca mi dzy ludzmi. 

 
0 prawdziwych diabiach 

Opowiada  si warn, drodzy przyjaciele,  opowiada si  warn 

o diablach, straszy si was samym imieniem diabla, aby w was 

wm6wic, ze nie ma nic zlosliwszego i straszniejszego od dia 

bla, najwi kszego  wroga  zbawienia  ludzi,  kt6ry  si uwz.iql, 

by ich zgubic i na wieki wraz ze sobq unieszcz sliwic w piekle. 

Zapami tajcie to sobie, drodzy przyjaciele, ze najzlosliwszymi, 

n,ajprawdziwszymi i budzqcymi groz  diablami  SI\  ci  lud zie, 

o kt6rych ja m6wi . Nie macie bowiem zaprawd wi kszych, 
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zlosliwszych i grozniejszych przeciwnik6w i wrog6w niz mozni, 

szlachta i  bogacze  ziemi,  oni  to  wlasnie  depcut  was,  n kajq 

i unieszcz sliwiajcl. Malarze nasi ludzq si i mylq, kiedy na 

swoich obrazach przedstawiajcl diablow jako ohydne i strasz 

liwe dla oka potwory. Mylq si , powiadam, i oszukujq was 

podobnie jak wasi kaznodzieje, ktorzy w swoich kazaniach 

przedstawiajq diablow jako istoty wstr tne, obrzydliwe i szpe 

tne. I jedni, i drudzy powinni by raczej ukazac ich w postaci 

tych pi kn ych  pan6w,  wielmozow  i   szlachty,   w   postaci 

pi ych pani panienek tak  slicznie  ubranych,  wystro  

jonych, ufryzowanych, upudrowanych, uperfumowanych, 

olsniewajqcych zlotem, srebrem i drogimi kamieniami. Ci pa 

nowie i te damy bowiem sq, jak rzeklem, p r a w d z i w y m i  

di ab lam i i di  ab  l i cam  i. Oni to wlasnie Sq waszymi naj 

wi kszymi wrogami. Oni to wlasnie wyrzqdzajq warn na jwi  

cej zla. Diably, ktore wasi kaznodzieje i malarze przedstawiajq 

warn w postaci tak szpetnej i potwornej, Sq jedynie diablami 

wyobrazni, mogq one przerazic tylko dzieci i prostaczkow. J e 

dynie urojone zlo moglyby wyrzqdzic tyro, kt6rzy si ich bojq• 

Ale te inne diably i diablice w postaci panow i dam, o kt6rych 

mowi , nie Sq bynajmniej tworami wyobrazni, lecz bardzo 

rzeczywistymi,  widziaJnymi  istotami.  Potrafiq  naprawd  siac 

l k, a zlo, ktore wyrzqdzajq biednemu ludowi, jest calkiem 

rzeczywiste i dotk.liwe. Oto jeszcze jedno nadu:iycie, i to na 

wet bardzo wielkie naduzycie. Jest nim, jak widzimy, dzi 

waczna i ogromna nierownosc stanow i warunkow zycia ludzi. 

Fakt, ze religia chrzescijanska toleruje, pochwala, a nawet upra 

womocnia t dziwacznq, ogromnq i niesprawiedliwq nierow 

nosc mi dzy stanami i kategoriami ludz:i, dowodzi dose prze 

konywajqco, iz religia ta nie pochodzi od Boga i nie jest przez 

Boga ustanowiona. Zdrowy rozsqdek mowi nam wyraznie, ze 

nieskonczenie dobry, mqdry i sprawiedliwy Bog nie chcialby 

ustanawiac, utrzymywac i uprawomocniac tak wielkiej i krzy 

cz cej niesprawiedliwosci. 

* * * 
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Ale do czego Sq potrzebni wszyscy ci inni ksi i:a i du 

chowni, wszyscy opaci  i  przeorowie,  kanonicy  i  kapelani? 

A  zwlaszcza  jui:  ta  poboina  i  smiesma  maskarada  -   mnisi 

i mniszki, ktorych jest tyle rodzaj-6w i takie mnostwo w Ko 

sciele Rzymskim i Ga'1likanskim. Jaki z nich poi:ytek i jaka 

korzysc cila swiata? Zadna! Jakqi: przyslug oddajq s,poleczen 

stwu? Zadnej nie oddajq! Jaka,z funkcj spelniajq w parafiach? 

Zadnej nie spelnfaja,! 'Mirno to maja, najwi ksze dochody i naj 

lepiej Sq wyposazeni we wszyst,kie dobra i wygody zycia. Po 

siadajq najwygodniejsze siedziby, najladniejsze meble, ubra 

nie i obuwie, najlepiej si odzywiajq. 

* 

Pewien Turek w ten spos6b mysli o tej mnogosc1 1 rozno 

rodnosci mnich6w, kt6rych spotkal wsr6d chrzescijan: ,,Nie 

mog  pojqc,   w   jakim  celu  utrzymuje  si    te  wyl garnie  du 

chowych   pijawek,  kt6re  wysysajq   az do    ostatniej   kropli krew 

narodu?"... 

Nie ma co m6wic, wielki zaiste pozyte'k ma  swiat  z  tych 

ludzi odprawiaja,cych msze, odmawiajqcych brewiarze, klepiq 

cych prymarie i nies-zpory, modly ,pogrzebowe i r6i:ance! Wielki 

zaiste  ma  poi:ytek  z   tego, i:e  si przebierajq   w   dziwaczne 

i smfoszne stroje?  Wielki zaiste  ma  poi:ytek z  tego,  i:e si za 

mykajq w klasztorach, i:e chodzq boso po sniegu i blocie, i:e 

bkzuja, si co dzien? Wielki zaiste ma poi:ytek z tego, i:e regu 

lamie o okreslonej pone dnia i nocy chodzq do kosciola, by 

spiewac  kantyczki  i  psalmy?   Dzikie  ptaki  dose   juz  spiewajq 

i swiergoca, na polach i lasach. Po co  ludy  majq  utrzymywac 

tych  pasibrzuch6w,  kt6rych  jedynym  zaj ciem  jest   spiewanie 

po swic4tyniach? C6z  z  tego za poi:ytek,  i:e  codziennie  kl kajq 

i bijq gl bokie poklony? Jakiz pozytek z tego wszystkiego, py 

tam! Wszystko to jest zupelnie niepotrzebne i do niczego  nie 

sluzy. To czys-ta glupota i  pr6znosc.  A  gdyby  nawet  sp dzali 

oni cale dni i noce na klepaniu  modlitw  i  spiewie,  gdyby  na 

wet co dzien bill tysiqce poklon6w prz,ed swoim bozkiem z cia 

stD.,  wszystko  to  na  nic by si swiatu nie zdalo-  Popelnia  si 

wi c nadui:ycie i to bardzo wielkie naduzycie, dajqc im tyle 
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bogactw i tucZqc ich kosztem spoleczenstwa i z krzywdq dla 

dobrych, cila na jle pszych ludzi pracy, kt6rzy kaidego dnia 

uczciwie wykonuj& swoje pozyteczne zaj cia, a mimo to cz  

sto cierpi& z braku najpotrzebniejszych do i ycia rzeczy. 

* * * 

Ale, powie ktos, wszyscy ci  duchowni,  opaci,  kanonicy, 

wszyscy ci dobrzy mnisi zanosz& co  dzien  modly  za  lud,  co  

dzien  wielbic:1  swi  te  tajemnice,  odprawiajq  co  dzien  ofiar 

mszy swi tej, a ma to ja:kob y ogrommi wartosc i  znaczenie. 

Modlami swoimi odwracajq gniew  Boga  i  scic:1gajc:1  na  ludy 

laski  i   blogosllawienstwo   nieba,   co   jest  rzekomo najwit:;kszym 

dobrem,  jakiiego   moina  poiqdac.   Jest  zatem   rzeczc:1  ro zumrn1 

i slusznq, by dawac im obfite, odpowiednie utrzymanie,  skoro 

swoimi  modlami   tyle  dobrego   robi<!  swiatu.   Lecz   to wszystko 

to marnosc. Jedna godzina uczciwej pracy wi cej ma war to sci  

od  tego  wszystkiego.  Gdyby  wszyscy  mnisi  i  ksi<=; za  odspie wa-

li co dz.ien po dwadziescia, trzydziesci, czy nawet pi cdzie sii:tt 

msz.y, to i tak wszystkie te msze razem wziE:te nie warte bylyby 

jednego gwozdzia. Gwozdz jest bowiem rzeczq ui y tecznq i cz 

stokroc nie mozna  si  bez  niego obejsc.  A  wszyst kie  te  
modly,  kazania  i msze,  kt6re  potrafiq  odprawiac  mnisi i inni 

ksi za, Sq  bezuzyteczne  i  sluiq  jedynie  do  zbijania  pie ni dzy 

tyro, ktorzy je odprawiajq. 

 

 

 
FRAN<;O IS MARIE AROUET VOLTAIRE (1694-1778) 

Najbardziej slawny i najbardziej znienawidzony przez kier przed 

stawiciel francuskiego Oswiecenia, poeta, filozof, publicysta, wolnomysli 

ciet i antykter yk al. Poddawal krytyce religii: chrzescijanskq ze stano  

wiska racjonalizmu i humanizmu, byl szermierzem  tolerancji  i laicyzacji, 

ale w sporze 'mi i:dzy ateizmem przychylal sii: raczej do stanowiska 

deistycznego. W poglqdach spolecznych zajmowal stanowisko um iar ko 

wanie antyfeudalne bi:dqc zwolennikiem burzuazyjno-szlacheckiego kom 

promisu. W ii:zyku polskim istnieje wiele przeklad6w jego dziel , spo  

sr6d kt6rych dla -dziej6w krytyki retigii szczeg6lne znaczenie ma jq: 

,,Pogaw i:dk.i i dialogi filozof iczne" (Warszawa 1954) oraz ,.Traktat o to 

lerancji" (Warszawa 1956). 
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0 religii i duchowienstwie 

W  klasztorach,  jak  r6wniez  w  konwiktach,  gdzie  zamyka 

si mlodych ludzi,  uczq  jedynie  tego,  o  czym  nalezy  p6zniej 

raz na zawsze zapomniec. Tamtejsi wychowawcy spowijajq dni 

najpi kniejszej mlodosci calunem glupoty. 

* * * 
Mnich sklada przysi g , kt6rej pogwalcic mu nie wolno, ze 

rodzaj ludzki nie b dzie miec z  niego  zadnej  pociechy,  ze 

b zie pl6tl trzy po trzy, ze b zie niewolnikiem i  ze  b dzie 

zyl na koszt cudzy. 
* 

 

Kardynal6w· op tal inny rodzaj szalenstwa: chcieli pano 

wac. Latw.iej uciskac glupc6w niz ludzi rozumnych, zatem 

kardynalowie chcieli skr powac rozum, kiedy ten smielej za 

czynal dzialac- 

* 

 

Co pan nazywasz niewolnictwem ducha ? 

Nazywam 6w obyczaj, kt6ry kaze nam naginac umysly na 

szych dzieci, podobnie jak matki karaibskie znieksztalcajc1 

czaszki niemowh:1t; uczyc dzieci belkotu glupstw, z kt6rych 

smiejemy si ,  kazac  im  wierzyc  w  owe  glupstwa,  gdy  dzieci 

Sc\ juz zdolne w cokolwiek wierzyc; dokladac wszelkich  staran, 

by nar6d stanowil zbiorowisko idiot6w, barbarzync6w i ludzi 

malodusznych; wprowadzac prawa, kt6re zabronic1  obywate   

lom pisac, m6wic, a nawet myslec, slowem, post powac  jak 

Arnolf w komedii: nie wolno nikomu dotykac przybor6w do 

pisania, a z Agnieszki nalezy uczynic idiotk , azeby jq wy 

korzystywac. 

* * * 

Jesli panujqca religia jest boskll (a tym  si  chelpi  kazdy 

nar6d), sto tysi cy tom6w przeciw niej skierowanych nie wy 

rzc1dzi jej zadne j s zkody, tak samo jak sto tysi cy  platk6w 

sniegu nie szkodzi spizowej fortecy. ,,Bramy piekielne nie 
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zwyci zq go" - znacie zapewne ten cytat. Wi c jakim cudem 

czarne litery, kreslone na bialym papierze, moglyby zniszczyc 

religi ? 

* * * 

Religia nie polega na tym, zeby wysylac pieni1:1dze do 

Rzymu. Jest to prawda uznana nie tylko  przez  ludzi,  co  zrzu 

cili to jarzmo, lecz i przez tych, kt6rzy jeszcze je noszq. 

* * * 
Nalezy bezwzgl dnie oczyscic religi . Cala Europa domaga 

sit:: t ego . Rozpocz to to wielkie dzielo bez mala dwiescie pit::c 

dziesiqt lat temu, lecz ludzie ucz1:1 Si£: bardzo powoli. Kto do 

myslilby si£: w owych czasach, ze promien sloneczny zostanie 

zanalizowany,   tajernnica    pioruna    odkryta,    nie    m6wiqC    juz 

o poznaniu prawa cicizenia, kt6re rzqdzi wszechswiatem? Naj 

wyzszy czas, aby  ludzie  tak  oswieceni  przestali  bye  niewolni· 

kami slepc6w. Smiech pusty mnie bierze, gdy widz£:  akademi£: 

nauk, podlegb'l decyzjom Kongregacji Swi tego Oficjum. 

Teologia przewracala zawsze ludziom w glowach (do niczego 

innego zdatnq nie byla), a niekiedy obalala mocarstwa. 

* 
Natomiast inni moralisci, platni, zwani kaznodziejami, nie 

odwazyli si nigdy pisn1:1c slowa przeciw wojnie. Wypiwszy 

czekolad£: piorunujq na grzeszn1:1 poz1:1dliwosc zmysl6w. Wykli 

naj1:1  milosc,  a  zszedlszy  z  ambony,  na  kt6rej  wrzeszczeli, 

pocili si  i  gestykulowali,  padajq  w  ramiona  powabnych  de 

wotek. Krzyczq do utraty  tchu,  aby  dowiesc  tajemnic,  o  kt6- 

rych nie majq poj cia; baczq jednak  pilnie,  zeby  nie  pot£:pic 

wojny, kt6ra lqczy najpodlejszq perfidi w gloszonych haslach, 

najhaniebniejsze  oszustwo  w  dostawach  dla  wojska,  najpo 

dlejszy bandytyzm, rabunek, gwalty, kradzieze, zab6jstwa, 

zniszczenie,     spustoszenia.     Przeciwnie,    ci     poczciwi     ks  i     z a 

b lo g o s l a w i 1:1 s z t a n d a r y m o r d e r c 6 w, a ich koledzy 

wyspiewujq    za    pieniqdre     hymny     zydowskie     skomponowane 

w czasach, kiedy ziemi.a splywala krwil'!. 

* * * 
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Kaznodzieje zydowscy posuwali  si  jeszcze dalej. Czytamy, 

ku niemalemu naszemu _ zbudowaniu, pelne ludzkich uczuc 

modlitwy, jakimi naszpikowane sa, ich psalmy. M6wi si  tam 

tylko o przypasywaniu sobie boskiego miecza, rozpruwaniu 

brzuch6w kobietom i rozbijaniu niemowla,t o mur ... 

Gdziekolwiek spojrzec, wsz zie duchowienstwo szczulo do 

rzezi; od Aarona, kt6ry  byl  jakoby  kaplanem  hordy  arabskiej, 

az do kaznodziei Jurieu, proroka Amsterdam-u 

 

 

 

JULIEN OFFRAY DE LA METTRIE (1709- 1751) 

Wybitny przedstawiciel fram;uskiego  materializmu,  f ilozof,  lekarz 

autor   traktatu   ,,Czlowiek   - maszyna" (Warszawa 1953), w kt6rym 

nawiqzuje do mechanistycznej fizyki  Kartezjuszai  do  sensualistycz!l,ej 

teorii poznania Locke'a, a takze do etyki Epikura i Lukrecjusza. Wy warl 

ogromny  wplyw  na f rancuskich materialist6w  drugiej  polowy  XVIII wieku 

(zwlaszcza na Holbacha, Helw ecju sza i Cabanisa). W  poglq.dach na 

religii; byl konsekwentnym ateistq.. 

 
Krytyka dowod6w istnienia Boga 

Dlaczegoz mialoby bye niedo.rzecznosci a, mniemanie, :i:e 

wszystko zostalo stworzone  przez  pewne  przyczyny  fizyczne , 

ze caly lancuch zjawisk zachodza,cych w naszym rozleglym 

wszechswiecie pozostaje w tak koniecznyin zwia,zku z tymi 

przyczynami, tak scisle jest od  nich  zalezny,  iz  niepodobna, 

zeby  kt6rekolwiek  ze  zdarzen   moglo  bylo  si    nie  wydarzyc? 

I tylko nieznajomosc  tych  przyczyn,  nieznajomosc  absolutnie 

nie do przezwyci zeni.a sprawila, ze udeklismy si do  poj  cia 

Boga, kt6ry wedle zdania pewnych ludzi nie  jest  nawet  two 

remr ozumu. Tak wi c, odrzucajc4c istnienie przypadku, nie 

dowodzi si bynajmniej  istnienia  Istoty  Najwyzszej,  moze 

bowiem istniec cos jeszcze innego, nie b da,cego ani pr zypad 

kiem, ani Bogiem; mam na mysli_ przyrod ; badania nad nia, 

moga, sklonic do niedowiarstwa, jak tego dowodzi spos6b my 

slenia wszystkich badac-zy, kt6rzy osia,gn li bardzo dobre wy 

niki. 
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Totez ciE;zar wszechswiata nie moze zachwiac zadnym praw 

dziwym at eistq, a tymbardziej go zmiaidiyc; wszystkie te, i:o 

tysiqc razy przytaczane dowody  istnienia  Stw6rcy,  stawiane 

przez niekt6rych o wiele  wyzej  od  naszego  sposobu  myslenia, 

Sq oczywiste - przy najdalej nawet  posunfr tym  szermowaniu  

tym argumentem - wylqcznie dla ludzi b dqcych przeciwien 

stwem  sceptyk6w  albo  tak  zadufanych   we  wlasnym  rozumie, 

ii wydaje im si , ie mogq  wydawac  sqdy  na  podstawie  pew 

nych oznak, kt6rym, jak widzicie, a t e is c i  mogq  przeciw 

stawic inne, calkowicie sprzeczne z  tamtymi,  a  nie  mniej  od 

nich przskonywajqoe. JesH bowiem wysluchamy jeszcze przy 

rodnik6w, to powiedzq  nam  oni,  ie  te  same  przyczyny,  kt6re 

za spraw<} chemika i dzi ki r6inym mieszaninom  przypadko 

wym doprowadzily do zrobienia pierwszego zwierciadla, za 

sprawq przyrody utworzyly przezrocze wodne, kt6re sluiy za 

lustro prostej  pastuszce;  ze  ruch,  podtrzymujqcy  istnienie 

swiata, m6gl r6wniez stworzyc swiat; ie  kaide  cialo  zaj lo 

miejsce wyznaczone mu przez przyrod ; ie powietrze musialo 

otoczyc ziemi z tego samego  powodu  z  jakiego  we  wn trzu 

ziemi utworzylo si ielazo i inne metale;  ie  slonce  jest  wy 

tworem natury tak samo jak elektrycznosc: ie nie zostalo ono 

stworzone dla ogrzewania ziemi i jej mieszkanc6w - kt6rych 

niekiedy  pali  -  podobnie  jak  deszcz  nie  pada  w  tym   celu, 

aiby spowodowac  kielkowanie  ziaren,  bo  cz stokroc  je  psuje; 

ze zwierciadlo i  woda  nie  zostaly  bardziej  stworzone  po  to, 

aby mozna bylo w nich si przeglqdac, niz ciala polerowane 

posiadajqce t samq  wlasnosc.  Twierdzic  b d r6wniei,  ie  oko 

jest w rzeczywistosci rodzajem zwierciadla,  w  kt6rym  dusza 

moie oglqdac obrazy przedmiot6w takie, jakie mu te  ciala 

ukazujq, ale ie nie ma dowod6w na to, ii 6w narzqd zostal 

rzeczywiscie stworzony i umieszczony w orbicie w tym celu; 

wreszcie,  ie  Lukrecjusz,  lekarz  Lamy  oraz   wszyscy  starozytni 

i  nowoiytni  epikurejczycy   mogli  miec  slusznosc   uti,zymujqc, 

ii oko widzi tylko dzi ki swoistej budowie i odpowiedniemu 

umieszczeniu, ie cudowny ten narzqd nie m6glby bye  zbu 

dow.ainy i umieszczony inaczej, skoro jui raz natura ustalila za 

sady ruc}:lu,,  kt6rymi  kieruje si   przy  tworzeniu  i  rozwoju ciaL 
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CLAUDE ADRIEN HELVf::TIUS (1715- 1771) 
 

Wybitny filozof materialista, czolowy  przedstawiciel francuskiego 

Oswiecenia; z sensualizmu Locke'a wyciqgal wnioski o .,wszechmocy 

wychowania" i koniecznosci przebudowy ust roju spolecznego. Szermierz 

idei racjonalizmu, humanizmu, tolerancji . Po polsku: ,.0 umy§le" (War 

szawa 1959) z obszernym wst em J. Legowicza. 

 

Okr-ucieiistwo religii jest dowodem jej fa l szyw osci 

Chrzescijanie z okazji saturnali6w czy w  zwiq2ku  z  ofia 

rami z ludzi, skladanymi kartagi.nskiemu Molochowi,  powta 

rzali wielokrotnie, ze okrucienstwo tych religii  bylo  dowodem 

ich falszywosci. Ilez to razy nasi fanatyczni ksi za dawali 

heretykom powody do wysuwania przeciw nim tego samego 

argumentul  Iluz  jest  wsr6d  nas  slug  Molocha!..•  Ukrytym  po 
wodem  przesladowan  jest  zawsze  interes.  Nie  ma wijtpliwosci, 

ze nie  to le r anc  ja    jest  zlem  zar6wno  z   punktu   widzenia  chrze 

scijanskiego, jak i polityki. 

* * * 

...Jakze si musi dziwic cnotliwy obywatel i chrzescijanin 

przepojony duchem milosierdzia, tak zalecanym w Ewangelii, 

kiedy patrzy na swiat miniony. Widzi, jak  przer6zne  religie 

rozp tujqce fanatyzm wylewajq potoki krwi... Sp6jrzmy na 

p6lnoc, poludnie, wsch6d i zach6d: wsz zie widzimy swi ty 

miecz religii wymierzony w piersi kobiet, dzieci i starc6w; 

ziemia dymiqca krwiq ofiar skladanych falszywym bogom albo 

najwyzszej istocie wyglqda jak ogromna, odrazajqca i st r a 

s z l i w a t r u p i a r n i a nietolerancji. 

 
Religia a zasada spolecznej uzytecznosci 

Zastosujmy poglqdy Locke'a do falszywych religii. Przeko 

namy si niebawem zar6wno o glupocie tego, kto religie te 

wymyslil, jak i jego wyznawc6w- Ktokolwiek bowiem bada 

religie  (kt6re  -   z   wyjqtkiem   naszej  -   sq   ws z y s t k i e 

dz i el em c z low i e k a), ten zdaje sobie spraw , ze nie 
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stworzyl ich prawodawca o szerokiej i gl bokiej  inteligencji, 

ale ciasny umysl przeci tnego czlowieka, i ze podstawq tych 

falszywych religii nie byly wobec tego nigdy prawa i zasady 

pozyteczne dla og6lu... Gdyby z religii tych usuni to po prostu 

to wszystko, co w nich szkodliwe, nie naginalyby one umysl6w 

pod haniebne  jarzmo niemqdrej  latwowiernosci;  ilez  zbrodni 

i zabobon6w znikn loby z powierzchni ziemi ! 

* * * 

...Gdyby prawodawca byl  upowazniony  do  przeprowadze 

nia   -    zgodnie   z   ustalonymi   powyzej   zasadami  -    zmiany 

w prawach, obyczajach i falszywych religiach, jakich wymaga 

duch czasu i okolicmosci, m6glby zniszczyc zr6dlo niezliczo 

nych nieszcz sc i prawdopodobnie zapewnic pok6j narodom 

przedluzajqc czas trwania panstw. 

 

Ateizm  a religia 

Doswiadczenie uczy nas, ze swiqtobliwe poglqdy byly istot 

nym zr6dlem nieszcz sc rodzaju ludzkiego. Nieznajomosc przy 

czyn naturalnych zrodzila bog6w. Obluda uczynila ich po 

twornymi. Ta idea stan la na przeszkodzie post pom rozumu. 

Ctlowiek zyl w n dzy, bo powiedziano mu,  ze  to  bogowie  

skazali go na niedol . Nie pr6bowal wi c zerwac swoich p t, 

wpojono  mu   przeciez,  ze   glupota,  wyrzeczenie   si   rozumu, 

ot pienie umyslu, ponizenie duszy pozwolq mu dostqpic wie 

czystej szcz sliwosci. Wydalo mu si ,  ze  wladcy  -  w  jego 

oczach r6wni bogom - przychodzqc na swiat otrzymujt:\ prawo 

rzt:\d zenia   nim-     Polityka  stala  si    zgubnq  sztukq  poswi cania 

szcz sliwosci og6lu dla kaprysu jednostki. 

To  samo zaslepienie -  w pojmowaniu obyczaj6w. Religia 

oparla moralnosc nie na naturze czlowieka, .nie na j,ego sto 

sunkach z innymi ludzmi, nie na obowi1tzkach, kt6re stqd silt:\ 

rreczy wyplywaly, ale na urojony,ch zwiqzkach mi dzy czlo 

wieki·em i pot gami niewidzialnymi. Ci bogowie, przedstawiani 

zawsz.e jako tyrani, sluzyli za wz6r post powania ludzkiego. 

Czlowiek  w y r z q d z a j q c  k r z y w d b Ii z n i m s q d z il, 

z e   ob r a z il s we go Bog a. Sqdzil, ze, ab y o k u pie 
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w i n  .   w y st a r c z y  up o k o r z.y c  s i   p r z e d  B o g i e rn, 

s l a d a j c mu d a r y. Religia podkopala moralnosc, a zruj 

nowala jq ostatecznie pokuta. 

* * * 
Co to jest ateusz ? - Czlowiek, kt6ry chcqc  zwr6cic  ludzi 

ku naturze, doswiadczeniu i rozurnowi, niszczy szkodHwe dla 

rodzaju ludzkiego urojenia; kt6ry chcc1c wytlumaczyc sobie 

dziela natury nie potrzebuje uciekac si do nadprzyrodzonych 

pot g. 

 

 

 

 
MORELLY  (XVIII w.) 

,,Kodeks natury" (Warszawa 1953) ukazal si anonlmowo po raz 

pierwszy w roku 1755. Przez dlugi czas przypnszczano , ie autorem byl 

Diderot. W polowie XIX wieku zostalo ustalone, ie autorem byl Morelly, 

autor kilku innych ksiqiek z  dziedziny  wychowania  i  estetyki  oraz 

poematu ,,Bazyliada", zawierajqcego wizj idealnego ustroju spoleczneg'J. 

Nie wi cej o autorze nie wiemy, nie znamy nawet jego imienia. 

Komunistyczna utopia ,,Kodeksu natury·•  wyw,arla  wielki  wplyw 

na poglqdy przyw6dc6w .,sprzysi ienia r6wnych": Babeufa i Buonar 

rotiego. 

Religia  a despotyzm 

Najbardziej okrutne Narody majq najwi cej przesqd6w. 

Zauwaimy przede wszystkim, ie Narody najokrutniejsze, 

te, kt6re przede wszystkim  trudniq si rozbojem bqdz handlem 

i Scl szczeg6lnie sklonne do zbrodniczosci, majq niemal zawsze 

najstraszliwsze Prawa i najstraszliwszych Bog6w; przykladern 

Tyryjczycy, Sydonczycy, Karta ginczycy, niekt6re ludy Ger 

manii, Galii, Hiszpanii itd. 

Z tej obserwacji latwo bylo wycic1gnc1c og6lny wniosek, ie 

ludzie,  kt6rym  najlatwiej stac si niegodziwcami, to ci, kt6- 

rzy  najbardziej  Sq  sklonni  przyjqc  ide  B6stwagroznego;  ze, 

dalej, odkqd sobie wyobrazili w tym prze aiajc1cym bozku 

pociqg do bogactw, dar6w, krwi, rzezi i lupu taki sarn prawie 
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jak u ludzi, poczuli si zaraz zwolnieni od jak.ichkolwiek skru 

pul6w wobec swoich bliznich. Oto zrzucajq z siebie wszelki 

strach, prZlekonani, i·e przy pomocy kHku dar6w, kilku ofiar 

uspokojq bez t rudu swoje zachlanne b6stwa. Tak wi c u owych 

lud6w barbarzyns:kich nie majq dob:re czyny :innych motyw6w, 

jak strach przed ludzmi, kt6ry ka.ze uciekac si do oszustwa, lub 

strach przed Bogami, kt6rych si otacza kultem nie poprawia 

jqcym ani sytuacji smiertelnych, ani ich sere. 

Mozna bylo jeszcze spostrzec, ze wsz dzie, gdzie panuje de 

spotyzm, wyst puj!l te same objawy; te same bowiem wlasnie 

bl dy, te same przesqdy wypaczaly u ludzi poj cie Istoty naj 

wyzszej, z.robily z niej najpotworniejszq, najbardziej przeraza 

jqCq sposr6d wszystkich istot. Kt6z, m6wi , nie widzi, ze fal 

szywe te wyobrazenia uczynily takze z wielu Monarch6w naj 

okrutniejszych tyran6w, i odwrotnie, ze przerazajqce  widmo 

ich potwornej wladzy wplyn lo na zwyrodn:ienie idei B6stwa. 

Dziwaczny obraz Wladcy wszechswiata, jaki warn dal wasz 

prorok, Muzulmanie, z tego jest skopiowany wzoru: wasi Dok 

torzy utrzymujq was w tej wierze. Czerpie stqd zyski ich 

chciwosc i ich ambicja. 

 

 
JEAN LE ROND D'ALEMBERT (1717- 1783) 

Wybitny przedstawiciel francuskiego Oswiecenia, matem!ltyk, fizyk, f 

ilozo,f  li terat,  humanista,  autor  ,,Wst pu  do  Encyklopedii"  (1751,  polski 

przeklad, Warszawa 1954), kt6rq wydawal wraz z Diderotem. Celem 

poznania byl   dla   niego  rozw6j  techniki.  Poddawal   krytyce   scholastyk 

i kler, nawolywal do samodzielneg o i kr ytycznego myslen ia , ale zatrzy 

mal  si   na  pozycjach   wolnomyslnego   deizmu  nie   decydujqc   si   na 

zaj cie stanow isk a zdecydow ani e atei.st yczn ego. Uchodzi l za pr ekur 

sora pozy tywizmu, ale w wielu wa.inych punktach bliiszy jest materia 

lizmowi niz agnostycyzmowi i subiektywizmowi pozytywist6w. 

 

Nauka a religia 

Scholastyka, kt6ra stanowila jedynq a rzekomq nauk 

w ciqgu wiek6w nieuctwa, hamowala post py prawdziwej filo 

zofii jeszcze i w owej pierwszej dcibie oswiecenia. Od czas6w, 

ze tak powiem y, niepami tnych panowafo przesw iadczenie, ze 
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posiadamy  w  calej czystosci doktryn  Arystotelesa,a  byla  ona 

skomentowana przez Arab6w i znieksztakona przez setki nie 

dorzecznych lub dziecinnych dodatk6w; tak zas wielkim sza 

cunkiem otaczano starozytnych, ze nie pomyslano nawet o  tym, 

by sprawdzic, czy ta barbarzynska filozofia byla naprawd 

filozofiq owego wielikiego czlowieka. Tak oto liczne narody, 

zwodzone i utwierdzane stale w swych bl dach przez wycho 

wanie, tym gl biej bywajc4 przeswiadczone, ze kroczc4 po dro  

dze prawdy, skoro nigdy nie przychodzila im na mysl naj 

mniejsza nawet c-0 do tego wc4tpliwosc... 

Owe prze sc4dy utwierdzone przez slepy podziw dla staro 

zytnosci  zakorzenialy  si bodajze jeszcze trwalej skutkiem 

naduzyc,   jakie  osmielali  si popelniac niekt6rzy teologowie 

korzysta jqc z ulegl'osci ludu... Obawiano si , lub tylko ten l k 

udawano,  ze  slepy  rozum  moze  zaczc4c  wymierzac  ciosy  chry -• 

stianizmowi; Jak mozna bylo nie  dostrzec,  ze  plonne  Sci  oba  

wy przed  tak  slabym  atakiem?  Chrystianizm,  6w  dar  niebios,. 

w  obietnicach  Boga  samego  posiadl  gwarancj ,  ze  zawsze 

trwac  b dzie  czesc,  jakc4   okazywaly  mu   ludy   tak   zasluzenie 

i od tak dawnych czas6w. Zresztq,  jakkolwiek  absurdalna  by 

laby ta lub  inna  religia  (a  zarzut  taki  mogliby  postawic  na 

szej jedynie bezhoznicy), to jednak prawdq jest, ze nigdy nie· 

obalc4 religii filozofowie; nawet wtedy, gdy pouczajq o praw 

dzie, zadowalajq  si oni ukazywaniem jej, nie zmuszajc4c ni 

kogo   do   jej   uznawania.    Wladz takq  posiada  jedynie Byt. 

Wszechmocny; m zowie,  kt6rych  udzialem  jest  natchnienie,. 

niosc4  swiatlo  ludowi,  fanatycy sprowadzajc4  go na manowce.. 

W dzidla, jakie  trzeba  nieraz  nakladac  zap dom  tych  ostat 

nich, nie powinny zagrazac wolnosci, bez kt6rej nie moze si  

obejsc prawdziwa filozofia i z kt6re j religia moze ciqgmic 

olbrzymie korzysci. Jesli chrystianizm uzupelnia filozofi pou 

czeniami, na kt6rych jej  zbywa,  jesli  laski  jedynie  wlasciwo 

sciq jest pokonywac op6r niewiernych, to filozofii tylko  przy 

pada w udziale sklaniac ich do  milczenia;  a  zatem,  by  zapew 

nic triumf wiary, teologowie, o kt6rych mowa,  nie  mieli  po 

wodu czynic nic wi cej jak tylko robic uzytek z broni, kt6rej; 

chciano uzyc przeciw niej. 



D'Alembert 17.5 

Wszela,ko niekt6rzy sposr6d nich wlasnie mieli znacznie 

realniejszy interes w tym, by si pr:z.eciwstawiac sukcesom 

filozofii.  Bl dnie  s<4dzqc,  ze  wiara  ludu  tym   jest  silniejsza. 

im liczniejsze i rozmaitsze S/:l obiekty, w kt6rych si ona  wy 

zywa, nie zadowalali si zqdaniem  uleglosci  naleznej  tajem 

nicom naszej wiary; starali si  nadto  podniesc  osobiste  swe 

opinie do godnosc.i dogmat6w i te  to  wlasnie  opinie w  znacz 

nie  wi kszej  mierze  niz  same  dogmaty  pragn  li  zabezpieczyc  

W ten spos6b, gdyby religia byla dzielem ludzkim, byliby jej 

zadali cios jak najstraszliwszy; mozna  si  bylo  bowiem  oba 

wiac, ze gdy opinie te raz zostanq uznane za falszywe, lud 

nierozgarni ty  obejdzie  si    w  ten   sam  spos6b   z   prawdam i,.  

z kt6rymi chciano je pomieszac. 

Inni teologowie, kierowani lepszymi  intencjami,  lecz  r6w  

nie niebez:pieczni, przyl<4czali si do tamtych dla innych przy 

czyn. Choe religia miala :za jedyne zadanie czuwac  nad  na 

szymi obyczajami i wiarq, ludzie ci  uznawali  jq  za  powolan q.  

do oswiecania nas w sprawach budowy swiata, to jest w tych 

sprawach, kt6re Wszechmocny wyraznie postawil nam jako 

przedmiot  scierania  si zdan. Nie zauwazyli  oni,  ze  ksi gi 

swi te i  dziela  ojc6w kosciola,  stworzone  po  to,  by  ukazywac 

i ludowi, i filozofom,  jak  nalezy  post powac  i  w  co  wierzyc, 

nie powinny  byly  w  kwestiach  oboj tnych  wierze  przemawiac 

j ykiem odmi.ennym od j zyka ludu. Atoli despoty:zm reli 

gijny, czy moze przes<4d, wziql g6r . Trybunal, kt6ry stal si 

wszechmocny na poludniu Europy, w Indiach  i  Nowym  Swie 

cie, na kt6rym jednak wiara bynajmniej nie kaze polegac, ani 

kt6rego nie pochwala milosierdzie,  pot piony  raczej  przez  re 

ligi ,  choc  opanowany  przez  jej rzecznikow - irni tego try 

bunalu wciqz jeszcze wymawiane  jest  we  Francji  ze zgrozq  - 

pot p.il  slynnego  astronoma   za  popieranie  tezy  o  ruchu  ziemi 

i uznal go za heretyka; podobnie jak przed kilkoma  wiekami 

papiez Zachariasz wydal wyrok pi tnuj<4cy na  pewnego  bi 

skupa, poniewaz 6w byl innego mniemania niz  swi ty  Augu 

styn w sprawie antypod6w,  odgadlszy  ich  istnienie  na  szesc 

set lat przed tym, zanim Krzysztof Kolumb potwierdzil  ten  

1omysl swoim odkryciem. W ten spos6b naduzywanie powagi 
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duchownej, wspartej powagq swieckii, nakazywalo rozumowi 

milcrenie i niewiele brakowalo, a zabronionoby rodzajowi 

ludzkiemu myslec. 

Podczas gdy malo wykszta1:ceni lub zlosliwi przeciwnky 

prowadzili otwartq walk z filozofiq, szukala ona niejako 

schronienia w dzielach wielkich ludzi, ktorymi nie kierowala 

ambitna a niebezpieczna ch zerwania opaski z oczu swych 

wsp61czesnych, lecz kti>rzy z daleka, w cieniu i w ciszy przy 

gotowywali wiedz , ta zas powoli miala stopniowo i niespostrze 

zenie rozjasnic mroki swiata. 

Na czele owych znakomitych postad postawic nalezy slyn 

nego kanclerza Anglii, Franciszka Bacona, kt6rego dziela, tak 

slusznie cenione i bardziej moie cenione niz czytywane, zaslu 

guj!l w znaczniejszym jeszcze stopniu nra lektur nii na po 

chwaly. 

 

 

 

 
DENIS DIDEROT (1713-1784) 

Czolowy przedstawiciel francuskiego, oswieceniowego materiatizmu, 

filozof i literat,  przyw6dca  duchowy  kr  gu  .,encyklopedyst6w",  piszq 

cych artykuly do wydawanej przez niego ,,Encyklopedii", dziela, kt6re 

odegralo ogromnq rol w krzewieniu wiedzy i naukowego, mate,-iali 

stycznego - pogtqd u na swiat, przygotowujqc ideologicznie wielkq j,-an 

cuskq rewolucj burzuazyjnq 1789 r. W p'l"zekladzie  polskim  jest  wiele 

dziel Diderota, m. in. ,,Wyb6r pism filozoficznych" (Warszawa 1953). 

 
Rozum  a religia 

Jeden oczywisty dow6d przemawia do mnie mocniej  nizli 

pi 6dziesi!lt podanych fakt6w. Dzi ki nadzwyczajnej ufnosci, 

jak!l pokladam w moim rozumie, wiara moja nie jest igraszkq 

pierwszego lepszego kuglarza. Arcykaplanie Mahometa, mo 

iesz uzdrawiac chromych, przywracac wzrok slepcom, mow 

niemym, paralitykom :odolnosc poruszania si , wskrzeszac 

umarlych; moiesz nawet sprawic, aby okaleczonym odrastaly 

czlonki - cud, o kt6ry nikt jeszcze si nie pokusil - a jed- 
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nak, ku twojemu  wielkiemu  zdziwieniu,  wiara  moja  pozosta 

nie niezachwiana. ChC€sz mnie nawr6cic na twojq wiar ?  Po 

rzuc te wszystkie cuda i zacznijmy rozumowac.  Pewniejszy 

jestem swojego osc4du nizli swoich oczu. 

Jesli religia, kt6rc4 glosisz, jest prawdziwa, moiesrz: JeJ 

prawdz.iwosc uczynic oczywistq i udowodnic niezbitymi argu 

mentami. Znajdzie owe  argumenta.  Po  c6i  n kac  mnie  cu 

dami, skoro, aby mnie zmiazdzyc,  wystarczy  sylogizm?  Jakie 

to? latwiej ci uzdrowic chromego, anii:eli mnie oswiecic? 

* * * 
Skoro B6g, od kt6rego otrzymalismy rozum, i:c4da, abysmy 

si dla niego owego rozumu wyrzekli, jest kuglarzem wylu 

dzajqcym za pomocc4 zre::cznych sztuczek to, co sam dal. 

* * * 

Jesli rozum jest darem niebios i jesli to samo moina po 

wiedziec o wierze, n ebiosa daly nam dwa sprzeczne i wy 

kluczajqce si wzajem prezenty. 

* * * 
Zablc4kany noca, w ogromnym lesie, mam tylko nikle swia 

telko, kt6re pozwala mi isc naprz6d. Podchodzi do mnie czlo 

wiek  nieznajomy  i  powiada:  ,,Przyjacielu,  zgas  t swieczk , 

a lacniej znajdziesz drog ". Ten nieznajomy jest teologiem 

* • 
Skoro,  aby  dobrze  czymc,  potrzebna  jest   jeszcze   jakas  

1aska, na c6z sie:: przydala smierc Jezusa Chrystusa? 

* * • 
Skoro na sto tysi cy pot pionych istnieje jeden zbawiony, 

diabel ma zawsze przewag . choc nie wydal swojego syna na 
smierc. 

• • • 

Odbierzcie chrzescijaninowi strach przed pieklem, a odbie 

rzecie mu jego wiar . 

• • • 
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Religia prawdziwa, obchodzcica wszystkich ludzi we wszyst 

kich epokach i w kazdym miejscu, musialaby bye wieczna, 

powsze<:hna i oczywista; zadna z religii nie ma tych trzech 

przymiotow.  A  wi c  wykazano  po  trzykroc,  ze  wszystkie  Sci 

fa lsz .yw e. 

* * 

Fakty, tktore przytacza si na  poparcie  religii,  Sci  bardzo 

stare i cudowne, czyli jak najbardziej podejrzane, ale z  ich 

pomocci usiluje si dowiesc rzeczy jak najbardziej niewiary 

godnej. 

* * * 

Dowodzic  prawdziwosci  ewangelii powolujqc si na cud  - 

to  dowodzic  niedorzecznosci powolujqc si na rzecz przeciwnci 

naturze. 

* * 

Czytamy w historii, ze pewien mnich,  zatruwszy  posw1  

conq hosti , podal jq  cesarzowi  niemieckiemu,  kt6ry  zmarl  

zaraz po jej przelkni ciu. 

Bylo wi c w niej cos wi cej opr6cz postaci chleba i wina, 

albo stwierdzic trzeba, ze trucizna wcielila si w cialo i krew 

Jezusa Chrystusa- 

To cialo plesnieje, ta krew kwasnieje. Tego Boga zjadajcl 

robaki na jego oltarzu. Ludu slepy, glupi Egipcjaninie, otw6rz 

co pr ej oczy! 

* * * 

In dolore paries. W bolach rodzic b iesz, rzekl Bog do 

kobiety, kt6ra przestqpila jego prawo. Ale c6z mu zawinily 

samice zwierzqt, kt6re takze w bolach rodzq? 

* * 

J esli rozumie<:ie doslowme pater maior est - J ezus Chry 

stus nie jest Bogiem. J esli rozumiec doslownie hoc est corpus 

meum - rozdawal si  sam  wlasnymi  r kami  pomi dzy  apo 

stol6w,  otoz   jest  io   takq  samq  niedorzecznosciq   jak opowia 

_danie,              ze     swi ty Dionizy pocalowal wlasnq glow po jej sci ciu. 

* * * 
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Powiedziane   jest,   ze udal  si na G6r Oliwrni i tam si 

modlH.  Do kog6z si modlil? Do samego siebie? 

* * * 
B6g kazal umierac Bogu, aby udobruchac Boga - to wy 

smienite powiedzenie barona de Ha.utan. Wynika zen wi cej 

oczywistej prawdy anizeli ze stu wolumin6w in folio napisa 

nych w obronie chrzescijanstwa lub tez przeciwko niemu. Oto 

jak dziala pocieszny dowcip w d w6ch liniach zawarty. 

• 
Na pewno zaden dobry ojciec nie chcialby przypominac na 

szego Ojca Niebieskiego. 

* * 
Jakaz proporcja mi dzy obrazajqcym i obrazonym? Jakaz 

proporcja pomi dzy obelgq i karq? Stek glupstw i okru 

cienstw! 

* * * 

W pierwszych wiekach chrzescijanstwa dawano prawie t 

samq wiar szescdziesi ciu ewangeliom. Potem odrzucono pi c 

dziesiqt szesc uznawszy je za naiwne i niedorzeczne. Ale czyz 

ntc z tych wad nie pozostalo w czterech zachowanych? 

* * * 

Interes zrodzil ksi zy, a od ksi zy poszly przesqdy, od 

przesqd6w wojny, zas wojny trwac b dq dop6ki b dq prze 

sq<iy, przesqdy - dop6ki b l:l ksi za, ksi i:a -  dop6ki  ten 

zaw6d przynosic b dzie korzysci. 

* 
Ludzi swiatowych zabawiq zrobione przez ciebie satyryczne 

obrazki ich obyczaj6w, filozofowie b dq si smiali z  drwinek, 

jakimi obrzucisz ich poglqdy; ale dewoci nie rozumiejq si na 

szyderstwie, uprzedzam ci . Wszystko biorq powaznie  i  wyba 

CZq ci raczej sto rozpraw niz jeden dowcip. 

* * * 

Lagodnosc  i  spok6j  kierujq naszym postEWowaniem im 

patronuje  zacieklosc-  My poslugujemy si argumentami - oni 
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wznoszq stosy. Nakazujq milosc, a oddychajcl zapachem krwi. 

Kazania ich Sc\ ludzkie, ale serca okrutne. Zapewne dla zaspo 

kojenia swych nami tnosci przedstawili naszego wladc jako 

nieublaganego tyrana. 
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,,Zdemaskowa·ne  chrzescijanstwo", ,,Kieszonkowa  teologia  c;:yli  zu;i zlu 
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0 rnotywach, k.t6re sklaniajq do ateizmu 

Powyisz.e refleksje i fakty  pozwolcl  odpowiedziec  tym,  kt6- 

rzy pytajcl, jakcl korzysc daje ludziom to, ze nie uznajq Boga. 

Tyrania,  okl"-!cienstwo   i   niezliczone   akty   gwaltu,   popelniane 

w  imi  boze,  ot pienie  i  niewola,  w  jakq   kaplani   wtrc:icajcl 

Judy calej  ziemi,  krwawe  spory  wzniecane  przez  tego  Boga, 

liczba ludzi  unieszcz sliwonych  jego  ponurq  ide&  -   czyi 

wszystko to nie stanowi  motyw6w  dostat€cznie  silnych  i  wai 

kich, by sklonic kazdego wra:zliwego i umiejl:}cego myslec czlo 

wieka do zbadania  uprawnien  bytu,  kt6ry  wyrzqdza  mienkafi. 

com ziemi tyle zla? 

* 

Czyz jakikolwiek mysl1:1cy, czuj1:1cy i obdarzony energiq du 

cha   czlowiek   moi e   nie oburzac  si na okrutnego despot - 

niewqtpliwy  pow6d  i  zr6dlo  wszelkich  gn bi1:1cych   ludzkosc 

nies cz sc? Czyz to nie ow  nies-z.cz sny  Bog  stanowi  jednocze 

snie pret€kst i przyczyn gn bi1:1cego ludzkosc  jarzma,  jej  nie 

woli, zasle,pienia, w jakim zyje, upodlajqcego jq zabobonu, bez 

sensownych praktyk, niszcz.ycielskich wakni i  straszliwych 

gwalt6w? Czy nie pozbawiona calkowicie uczuc ludzkich du- 
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sza moze nie buntowac si przeciwko urojeniu, kt6remu w kaz 
dym kraju kaze si przemawiac  wyh4cznie  j zykiem  kapry 

snego, nieludzkiego i bezrozwnnego tyrana? 

* * * 

Odrazaj:,tce   cechy przy,pisywane b6stwu przez oszust6w 

glosz:,tcych jego wyroki zmuszaj:,t kazd& rozsqdn:,t istotE: do 

usuniE:cia go ze swego serca, do zrzucenia zruienawidzonego jari: 

ma,  do  zaprzeczenia  istnieniu   b6stwa   nienawistnego   z   racji 

post  powania,    jakie mu  si przypisuje   i   do   wysmiewania   si 

z Boga, kt6rego osmieszajq opowiadane o nim w  kazdym  kraju 

bajki. Gdyby istnial Bog zazdrosny o swoj& chwal , to w j-ego 

oczach  najwi ksz&  zbrodni&  bylyby   bezsprzecznie   bluznier 

stwa owych ,szal bierzy przedstawiaj:,tcych go zawsze pod naj 

bardziej odrafaj&c& postaci&; Bog ten  powinien  znacznie  bar 

dziej gniewac siE:  na  swoich  niegodziwych  kaplan6w  niz  na 

ludzi, kt6rzy przecz& jego ist nieniu . 

* * * 
Niezrozumialosc b6stwa usprawiedliwia dostatecznie opo 

wiadane o nim absurdy i niepojE:te tajemnice; te tajemnicze 

niedorzecznosci  musz&   wynikac   z  bezsensownego urojenia, 

kt6re rodzi nowe chimery rozmnazaj&ce si nieustannie w zblq 

kanej  wyobrazni  smiertelnych.  Aby  zapewnic  sobie  spok6j, 

aby poznac swoje rzeczywiste stosunki  i  obowiqzki,  aby  po 

si&sc pogodE: ducha, bez kt6rej nie ma szcz scia na ziemi - 

nalezy zniszczyc t gl6wn& ch imer E:. 

* * 
Jezeli  system  ateizmu  nie  moze  zdeprawowac  tego,   kto 

nie jest zly z usposobienia, to nie moze r6wniez  uczynic  do 

brym  tego,  komu  obce  s:,t  motywy,  kt6re  powinny  sklaniac 

go do cnoty. Wykazalismy juz, ze gwaltowny i znieprawiooy 

zwolennik   zabobonu  znajduje  w  swojej  religii  znacznie  wiE: 

cej pretekst6w  do  wyrzi:idzania  krzywdy  ludzkosci  niz  atei 

sta. Ten ostatni nie moze przynajmn:iej okrywac swej msci 
wosci,   uniesien   i   zbrodni  plaszczykiem   gorliwosci religijnej 

Ateista  nie  moze  za  cen  zlota  lub  paru  modlitw zmazac 
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krzywd, kt6re wyrzqdzil s,poleczenstwu; nie moze pojednac si 

z Bogiem i kilkoma latwymi praktykami uciszyc wyrzut6w 

niespokojnego sumienia. Jezeli zbrodnia nie zabila w jego sercu 

wszelk:i.ego uczucia, to nosi on w sobie ni-eublaganego s dziego, 

kt6ry wyrzuca mu ustawicznie jego ohydne post powiwe,  ka 

ze mu wstydzic si , nienawidziec samego siebie i bac si spoj 

rzen oraz niech ci innych ludzi. Gdy niegodziwy zwolennik za 

bobonu popelnia zbrodni , odczuwa wprawdzie wytzuty sumie 

nia, ale religia pozwala mu  pozbyc si ich w niedlugim czasie. 

Jego  zycie  jest  przewaznie  dlugim  pasmem  wyst pk6w  i   za- 
16w, grzech6w i pokuty; co wi ej, popelnia on cz sto - jak 

widzielismy - jeszcze wi ksze zbrodnie, aby zmazac dawne 

winy. 

* * 

Podlegle zabobonowi  prawa przyczyniajq si niemal wsz  

dzie do zbrodni, pcmiewaz usprawiedliwiajq lub nawet prze 

ksztakajcl w obowiq2ek najbardziej sprzeczne z prawami ludz 

kosci okrucienstwa. Czyz ci wszyscy msciciele  religii,  kt6rzy 

z lekkim sercem, z poboznosci lub z obowiqzku poswi ajq jej 

wybrane przez niq ofiary, nie Sq tyr:anami, niesprawiedliwymi 

przesladowcami mysli wyobrazajqcymi sobie szalenczo, ze mo 

zna j4 zakuc w kajdany? Czyz nie sq fanatykami, kt6rym dyk 

towane nieludzkimi  obyczajami  prawo  kaze  przeobrazic  si 

w dzikie bestie? Czyz ci wszyscy wladcy, kt6rzy dla pomsty 

niebios gn biq i przesladujq  swoich  poddanych  oraz  skladajq 

z nich ofiary ludozerczym bogom, nie sq ludzmi, kt6rych fa 

natyzm religijny przeksztalcil  w drapieznik6w?  Czyz ci  dbali 

o zbawienie duszy kaplani, kt6rzy gwalcq zuchwale sanktua 

rium mysli, aby w przekonaniach ludzi znalezc podstaw do 

wyrzqdzenia im krzywd, nie sq wstr tnymi oszustami i wich 

rzycielami spokoju  umyslowego,  szanowanymi  przez  religi , 

a znienawidzonymi przez rozum? Czyz istniejq bardziej nie 

nawistni w oczach ludzkosci zbrodniarze niz inkwizytorzy, 

kt6rzy wsk.1tek zaslepienia wladc6w posiadajq przywilej s14- 

dzenia swoich osobistych wrog6w i wydawania ich na pastw 

plomieni? Jednakze zabobon lud6w szanuje ich, a laska obsy- 
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puje dobrodziejstwami. Czy tysia,czne przyklady nie dowodza, 

nam wr eszcie, ze religia wsz dzie rodzila  i  usprawiedli  

wiala najwi k.s e bl dy? Czy nie zbroHa tysia,ckrotnie rqk 

ludzkich bratob6jczymi sztylet ami, czy  nie rozp tywala  na 

mi tnosci znacznie straszliwszych niz te, kt6re rzekomo po 

skramiala, czy nie zrywala najswi tszych wi z6w la,c2c1cych 

smiertelnych? Czy pod pretekstem obowia,zku, wiary, poboi: 

nosci i gorliwosci religijne j nie popierala okrucienstwa, po- 
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i:a,dliwosci, ambicji, tyranii? Czy sprawa Boga nie u .pr r.wi,e 

dliwiala wielokrotnie  morderstwa,  wiarolomstwa,  krzywoprzy 

si stwa, buntu, kr6lob6jstwa? Czy wladcy,  kt6rzy  wyst  powal i 

cz sto  jako  msciciele  nieba  i  liktorzy  religii,  nie   sta wali  si 

po stokroc jej  godnymi  litosci  ofiarami?  Slowem,  czy  uni 

Boga nie bylo hasiem do na jzgubnie jszych szalenstw i naj 

straszliwszychZJbrodni? Czy oltarze wszystkich bog6w nie sply 

waly wsz dzie krwia,? Czy niezalei:nie od postaci, pod jakf! 

b6stwo bylo przedstawione, nie stanowilo ono zawsze przy 

czyny lub pretekstu do najzuchwalszego gwakenia praw ludz 

kosci? 

.. * * 
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Zapyta moze ktos, czy rozsqdne byloby przypuszczenie, ii 

uda  si kiedykolwiek  sprawdzic,  aby  jakis  lud   zapomnial 

o swoich pr:ziekonaniach religijnych lub o swych ideach b6stwa. 

Wydaje mi si , ze jest zupelnie niemozliwe i ze nie nalezy sta 

wiac sobie tego za eel. Wpajana od najwczesniejszego dziecin 

stwa idea Bnga nie da SiE;: wykorzeniic z umyslu WiE;:kszosci 1u 

dzi. R6wnie trudno byloby moze jq wpoic ludz.iom, kt6rzy d') 

pewnego wieku nie slyszeli nigdy o Bogu, jak i usunqc z umy 

slu lud.z.i ·przepo jonych niq od najmlodszych lat. Tak wi c nie 

moiliwe wydaje si przejscie cal.ego narodu od otchlani z.abobo 

nu, to jest od ciemnoty i  majaczenia, do  z up  el  neg  o at  e i 

z m u, k t 6 r y w y m a g a r e f 1e k s j i, n a u k i, w i e d z y, 

dlugiego ciqgu doswiadczen, prz.yzwyczajenia do badania przy 

rody, znajomosci prawdziwych przyczyn jej rozmaitych zja 

wisk, znajomosci jej zwiqzk6w i praw oraz wiedzy o sklada 

jc}cych siE;: na niq bytach i ich r6znych wlasnosciach. Aby bye 

ateistc}, czyli upewnic siE;: co do sit pr zyrody, nalezy jq prze 

myslec. Nie pozwoli jej poznac powierzchowny rzut oka; nie 

wycwiczony  wzrok  b dzie  stale  popelnial blE;:dy;  nie znajqc 

przyczyn prawdziwych, b dzie zakladal przyczyny uro jone; 

niewiedza ta przywiedzie nawet fizyka do stop widma, bo 

wskutek ograniczonosci poglqd6w lub lenistwa bE;:dzie mu si 

zdawal'o, ze znajdzie w nim rozwiqzanie wszelkich tru dnosci. 

Podobnie  wiE;:c   jak  filozofia  oraz  wszelkie   nauki  glE:boki€ 

i abstrakcje, a.teizm  nie  jest  dostE;:pny  dla  posp6lstwa  ani  na 

wet dla wiE;:kszosci ludzi. 

 

 
Mimo bardzo usilnych staran, jakie czyniono, aby oddalic 

czlowieka od prawdy, rozumu i nauki, czas wspomagany przez 

post pujqcy w miar uplywu wiek6w rozw6j wiedzy m::ize 

pewnego dnia oswiecic nawet wladc6w, kt6rzy Sq dzisiaj tak 

zazartymi wrogami prawdy, sprawiedliwosci i wolnosci ludzi. 

Los osadzi - bye  moze -  na  tronie  wladc6w  oswieconych, 

spr awiedli wych, odwaznych i dobroczynnych, kt6rzy dostrze 

gajq prawdziwe zr6dlo cierpien ludzkich i spr6bujq zastosowac 

zalecane przez mqdrosc lekarstwa. Moze wladcy ci pojmq, ze 
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bogowie, od kt6rych rzekomo otrzymali wladzE:,  Sq  p:rawdzi 

wymi plagami ich lud6w,  ze  kaplani  tych  bog6w  Sq  ich  wro 

gami i rywalami,  ze  religia,  kt6rq  uwazali  za  podpor  tronu, 

oslabia  i  niszczy  ich  wladzE:,  ze  mo  r a 1 nos   c   op  art   a   n a 

z ab ob on i e jes1: falszywa i ze zamiast wpajac poddanym 

<:noty    obywatelskie    mo  z e     ich    t y 1 k o    de  pr  a w o w a c 

i  w p a  j a c  im  w a d y  n  i e w o 1 n i k 6 w.  Slowem,  dostrzegq 

w blE:dach religijnych obfite zr6dlo gn biqcych ludzkosc  nie 

szczE:SC i pojmq, ze blE:dY te Sq sprzeczne z wszelkim  rozum 

nym rzqdem. 

* * * 

Ateizm  dlatego  tylko   jest  zjawiskiem  tak   rzadkim,  ze  od 

najwczesnie1szego  dziecinstwa wszystko   sprzyja odurzaniu 

-czlowieka zaslepiajqcym ent uzjazmem lub wpajaniu mu syste 

matycznej i przemyslanej ignorancji, kt6ra ze wszystkich jest 

najtrudniejsza   do   zwalczania    i    wykorzenienia.     Te  o 1o g i a  

j e s t t y 1 k o n a u k q o s l o w a c h, kt.ore wskutek CZE:Stego 

powtarzania czlowiek przyzwyczaja SiE: brae za fakty: anali:za 

wykazuje,   ze   nie   majq   one   zadnego   rzeczywistego  znaczenia. 

 
Religia  a despotyzm 

Jakzez zgubne jest wmawianie  kr6lom,  ze  tylko  Boga  maj& 

siE: bac , kiedy dzialajq na szkodE: lud6w. 

Wladcy niedbali, zqdni  wladzy  i  przewrotni  Sq  rzeczywi 

stymi przyczynami nieszcZE:SC powszechnych. Niepotrzebne, 

niesprawiedliwe,  ustawiczn.e  wojny   wyludniajq   ziemi  .   Chci 

we i despotyczne  rzqdy  odbierajq  ludziom  dobrodziejstwa  na 

tury. Chciwosc dworak6w zniech ca do uprawy roli, zabija 

pracowitosc, rodzi  gl6d,  zarazy,  n ZE:.  Niebo  nie  jest  ani 

okrutne, ani laskawe dla pragnien lud6w. To ich wyniosli przy 

w6dcy majq niemal zawsze serca ze spizu. 

Zdrowej polityce i obyczajom wladc6w przynosi szkodE: 

wmawianie im, ze jedynie Boga powinni siE:  bac  w6wczas, 

kiedy szkodzq swoim poddanym lub  kh  zaniedbujq.  Wladcy! 

Wy nie bog6w, ale wlasne ludy obrazacie posttn)ujqc z nimi 
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zle. Tym ludom, a jednoczesnie samym sobie, czynicie krzy 

wd , kiedy rzqdy wasze Sq niesprawiedliwe. 

Nie ma w historii bardziej powszechnego zjawiska ni:i reli 

gijni tyrani. A trudno o zjawisko rzadsze niz wladcy spra 

wiedliwi, troskliwi i oswieceni. Monarcha mo:ie bye pobozny, 

dokladny w shlzalczym wypelnianiu swoich obowiqzk6w reli 

gijnych, bardzo ulegly wobec ksi :iy, hojny dla nich, a jedno 

czesnie calkowicie pozbawiony wszelkich cn6t i talent6w nie 

zbe:dnych   do   sprawowania  rz  6w.  Re Ii gi a   jest  d1a pa 

nu j qcych f e d y n i e  n a r z   d z i e m,  k t 6 r e  p o z w a 1 a 

i m m o c n o tr z y m a c I u d w j a r z m i e. 

Tyran, kt6ry podczas swego dlugiego panowania jedynie 

uciskal poddanych, zabierajqc im owoce ich pracy i poswi  

caja,c ich bez litosci swojej nienasyconej ambicji, zdobywca, 

kt6ry zagarnql cudze kraj-e, wyr:inql cale narody i przez cale 

zycie byl prawdziwym biczem rodzaju ludzkiego, mogq sobie 

wedlug pi knych zasad religijnych wyobrazac, ze b a, mieli 

czyste sumienie i zadoscuczynia, za popelnione przest pstwa, 

jesli wyplaczq si u n6g ksi dza, najcz sciej z tch6rzliwa, laska 

wosciq gotowego pocieszyc i uspokoic bandyt , dla kt6rego 

najczarniejsza rozpacz bylaby zbyt malq karq za zlo sprawione 

na ziemi. 

 
0 wolnosci sumienia 

 

Wolnosc mysli w sprawach religii moze bye ludziom odj ta 

jedynie drog::i bezprawia, r6wnie bezsensownego, jak bezuzy 

tecznego. Kazdy czlowiek otrzymal wychowanie religijne od 

swoich rodzic6w, przywykl i przywia,zal si do  niego i uwaza 

je za niezb dne dla wiekuistego szcz scia;  byloby  wi c  tyra 

niq chciec mu odebrac sila, to, co wydaje mu si dla szcz scia 

nieodzowne. Mimo oczywistosci tych spostrzezen nawet w kra 

jach ciesza,cych si najwiE;ikszq wolnosci::i nie spotyka si cal 

kowitej tolerancji religijnej. Chrystianizm, nie znoszqcy ze 

swej natury wsp6listnienia, nie pozwala na braterska,  milosc 

mi zy zwolennikami poszczeg6lnych wyznan. W kazdym 
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kraju religia panujqcego gn bi tych, kt6rzy  wzbraniajq  si 

przed jej przyj ciem i daje im odczuc swojq antypati . Nie 

istni,eje nic bardziej nieludzkiego, nic bardziej sprzecznego ze 

sprawiedliwosciq   i   rozsqdnie poj tym wspolzyciem mi zy 

ludzmi, jak wszelkie religie narodowe, kt6re roszczq sobie 

prawo do wyhicznej aprobaty niebios; stajq si zwykle narz  

dziami tyranii, wrogami wolnosci czlowieka i depczq najswi t 

sze zasady moralnosci. 

Rozliczne wyznania stajq  si  dopiero  ,v6wczas  szkodliwe, 

gdy jedno z nich  rosci  sobie  prawo  przesladowania  i  uciska 

nia innych. Jedynie przemoc rodzi fanatyk6w i wznieca zamie 

szki w paii.stwie. Wolnosc mysli i wolnosc pi6ra jest ni€za 

wodnym antidotum na szalenstwo i obl d fanatyzmu. Rozum, 

ksztakony w atmosferze wolnosci, opromienia swym swiatlem 

wolny lud i stopn iowo oslabia wplyw przesqd6w i usmierza 

masowy obl d. 

 

 

 

 
ANTOINE NICOLAS CONDORCET (1743- 1794) 

 

F i!ozof , matematyk, publi::ysta i dzialacz rewo!ucyjny, wybitny 

przedstawiciel francuskieg:J Oswiecenia. Rozwij '.tl smialq propagancl 

antykler ykalnq i ateistycznq (.,Almanach ant yreli.gi jny" pozo,s al  11ie 

stety w r  lcop·  sie).  Tw6rczosc  jego  oi:ywiona  jest  w ia.rq  w  p:Jst p; 

idea  post pu  jest  ideq  przewodniq  g!6wnego   dziela:   ,,Szkic   otim:n 

post u ducha ludzkiego przez dzieje" (Warszawa 1957). W toku reu:o 

Lucji zajmowal stanowisko liberalne i przeciwstawia! si r ew olu c:y jnemu 

terrorowi. Aresztowany w marcu 1794 roku papelni! w wi zienh, s mo 

b6jstwo. 

 

Duchowienstwo jako relikt przeszlosci 

W tej samej epoce zachodzi jeszcze jedno  wazne  wydarze 

nie w historii umyslu ludzkiego. Napotykamy juz  wtedy  

pierwsze slady instytucji, kt6ra  na  jego  rozw6j  wywierala 

wplyw kraii.cowo r6zny, przyspieszala post p oswiecenia, 
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a   r6wnoczesnie   szerzyla   blE;dy,   wzbogacala wiedzE:  w n o we 

prawdy  lecz  pogrqi:ala  lud  w  niewiedzy  i  religijnej  niewoli 

kai:qc za chwilowe dobrodziejstwa placic  dlugimi  latami  ha 

niebnej tyranii. 

Mam tu na mysli powstanie warstwy ludzi wtajemniczo nych  

w  zasady  nauk,  w  praktyki  sztuk,  misteri6w  czy  obrzt=.: d6w

 religijnych  oraz  zabobon6w,  czt=.:sto nawet  w  tajniki  pra 

wodawstwa i polityki- Mam na mysli 6w podzial rodzaju ludz 

kiego na dwie grupy: jednq przeznaczon1:1 do nauczania, drug<! 

- do wie r zenia, jednq zazdrosnie ukrywaj1:1cq to, czego zna 

jomoscic} siE: pyszni, drugq -  przyjmujc}Cc}  z  uznaniem  to,  co 

siE: jej laskawie objawia, jednq pragnqcq wznosic  siE:  ponad 

rozum,   drugc}  -     pokornie   rezygnujqCc}   z   wlasnego   rozumu 

i zniiajc}Ccl siE: ponizej poziomu czlowieka, a r6wnoczesnie 

przyznajqCq  inn ym  przywileje  wynoszqce   ich   ponad  wsp6lnc} 

z nimi naturE:. 

To  rozr6znienie,  kt6rego  relikty  dzis   jeszcze,   w   koricu 

XVIII wieku, widzimy  u  naszych  ksiE:zy,  wystf.lpuje  u  naj 

mniej cywilizowanych lud6w pierwotnych, posiadaj1:1cych juz 

swoich szarlatan6w i swoich czarnoksiE:znik6w. Jest ono zbyt 

powszechne, zbyt niezawodnie napotykamy je we wszystkich 

epokach  cywilizacji,  by  nie  mialo  ono  jakiejs  podstawy  w  sa 

mej  naturze.  Tak  wif.lc  w  zdolnosciach  czlowieka,  takich  ja 

kimi one byly w pierwszych okresach zycia spolecznego, znaj 

dziemy  przyczyny  zar6wno  latwowiernosci  tych,   kt6rzy   pier 

wsi padli ofiarc} oszustwa, jak tez prymitywnego sprytu  pierw 

szych szalbierzy. 

 
Chrzescijanstwo jako produkt kompilacji wierzen 

przedchrzescijanskich 

Jednym z dobrodziejstw, zwiqzanych z rozpowszechnieniem 

filozofii greckiej, bylo obalenie we wszystkich, niece bardziej 

wyksztalconych klasach spolecznych, ludowych wierzeri w b6- 
stwa. 

* .. 
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Kaplani pragnE:li jakimis filozoficznymi subtelnosciami 

uwznioslic i uswietnic swcl  prymitywnq  mitologi  -  i  w  tym 

celu siE:gnE:li do  Platona.  Jego  dialogi  byly  jakby  arsenalem, 

z kt6rego korzystaly obie strony, by tam wyikuwac swoje teo 

logiczne or ze. Zobaczymy p6zniej, ze i Arystoteles dostclpil 

podobnego zaszczytu stajqc siE: r6wnoczesnie mistrzem teolo 

g6w i przyw6dcq ateist6w. 

Dwadziescia sekt egipsJdch i judejskich  zgodnie  walczq 

cych z religi.1 imperium, lecz  r6wnie  zaciekle  zwalczajqcych 

siE: mi zy sobq, w koncu wchlonE:la religia J ezusa. Z pozo 

stalosci tych seki zdolano utworzyc hisioriE:, wierzenia, obrzE:dY 

i etyik , przy kt6rych stopniowo skupialy si masy fanatyk6w. 

Wszyscy oni wierzyli w jakiegos Chrystusa, w Mesjasza zeslanego  

przez  Boga  dla  odkupienia  rodzaju ludzkiego.  Jest to   

podstawowy  dogmat wszystkich sekt, kt6re usilowaly 

wzniesc si na   gruzach   staroiytnych. Spierano si co do tego, 

kiedy  i gdzie si pojawil, co do tego, jakie bylo jego doczesne 

imiE:, lecz imiE: proroka, kt6ry, jak m6wiono, pojawil si w Pa 

lestynie za Tyberiusza, przeslonilo wszystkie inne i nowi fa 

natycy skupili si pod sztandarem syna Marii. 

Im slabsze stawalo siE: imperium,  tyro  bardziej  rozwijala 

si chrzescijanska religia. Poniienie  dawnych  dobywc6w 

swiata obj lo takze ich bog6w, niegdys przyw6dc6w ich  zwy 

ci stw, a dzis juz tylko bezsilnych swiadk6w ich klE:sk. Duch 

nowej sekty bardziej odpowiadal czasom upadku i nieszczE: 

scia. Jej przyw6dcy, pomimo swych wad i kr tactw, byli to 

zapalency, gotowi oddac zycie za swojcl doktr yn- Zarliwosc 

religijna filozof6w i moinych miala wylclcznie polityczny cha 

rakter, a  z chwilcl,  gdy  jakiejs  religii  broni si  jedynie dlatego, 

ie poiytecznie jest, by wierzyl w niq lud, czeka i<l juz tylk o. 

dluzej lub kr6cej trwajclca agonia. 

 
0 myslicielach Oswiecenia 

Wkr6tce powstala w Europie  grupa  ludzi,  kt6rzy  zajmowali 

si nie tyle wykrywaniem i zglE:bianiem prawdy, ile raczej jej 

rozpowszechnianiem; ludzi, kt6rzy t pili przes::idy, gdzie tylko 
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znalazly one schronienie i gdzie popieral je kler, szkoly, rzqdy 

oraz dawno ustanowione instytucje . Ludzie ci dqzyli raczej do 

obalenia najbardziej rozpowszechnionych bl d6w niz rozsze 

rzenia zakresu ludzkiej wiedzy; choc nie bezposred.nio, przy 

czynili  si   jednak   do   jej   post pu,  i   to  w  spos6b   polqczony 

z niemnie jszym niebezpieczenstwem i niemniejszym pozytkiem. 

W Anglii walczyli w obronie prawdy Collins i Bolingbroke, 

we Francji Bayle, Fontenelle, VoltaiTe, Montesquieu oraz stkoly 

stworzone przez tych slawnych ludzi. W miar potrzeby  sto 

sowali oni wszelkq brori, jakiej dostarczyc moze rozumowi 

erudycja, filozofia, dowcip i talent pisarza.  Pisali  w  r6znym 

tonie, od zartu do patosu, stosowali wszelkie formy, od naj 

bardziej uczonych i obszernych  encyklopedii  az  do  powiesci  

lub  aktualnego  pamfletu.  Okrywali  prawd  zaslonq,   kt6ra 

oszcz dzajqc zbyt slaby wzrok pozostawiala ludziom t przy 

jemnosc, ze mogli jq odgadywac. Schlebiali zr cz.nie  przesq 

dom, azeby zadac im cios bardziej niezawodny. Nie zagrazali 

prawie nigdy wielu przesqdom jednoczesnie ani nawet  :i:ad 

nemu z nich w calej rozciqglosci. Nieraz pocieszali wrog6w 

rozumu domagajqc si  w  religii  jedynie  polowicznej  tolerancji, 

w polityce polowicznej tylko wolnosci. Oszcz dzali despotyzm, 

gdy zwalczali absurdy religijne, oszcz dzali kult religijny, gdy 

powstawali przeciw tyraniii.  Atakowali  obi,e  te  plagi  ludzkosci 

w samych  ich  zalozeniach,  choc  pozornie  rozprawiali  si  tylko 

z razqcymi lub smiesznymi naduzyciami, i podcinali same ko 

rzenie tych zlowrogich drzew, choc wydawalo si , ze obcinajq 

jedynie  kilka  krzywych  gal zi.   Pouczali  przyjaci6l   wolnosci, 

ze przesqd oslaniaj<1cy despotyzm tar-cz<1 nie do przebicia jest 

pierwszq ofiarq, jakq powinni zgladzic,  i  pierwszym  lancu 

chem, jaki powinni skruszyc. 

To zn6w przeciwnie, wykazywali despotom, ze przesqd jest 

prawdziwym wrogiem  ich  w!adzy  i  przerazali  ich  obrazem 

jego obludnych knowan  i  krwawych  gwalt6w.  Nigdy  jednak 

nie przestawali domagac si niezaleznosci rozumu i wolnosci 

slowa jako prawa i jako zbawienia rodzaju ludzkiego. Z nie 

strudzonq energiq powstawali przeciw wszystkim zbrodniom 
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fanatyzmu i tyranii; scigali wszystko, co w religii, urz dach, 

obyczajach  i  prawach   nosilo  znamiona   ucisku,  okrucienstwa  

i barbarzyns:twa. Od kr616w, wojownik6w, s dzi6w  i  kapla  

n6w w imi natury Zqdali , by oszcz dzali ludzk!l krew;  oskar 

zali z bezwzgl !! surowosciq, iz ich polityka lub  oboj tnosc 

wciqz jeszcze obficie szaiuje krwiq w  bitwach  i  na  szafotach. 

Ich haslem bojowym bylo: rozum, tolerancja, ludzkosc. 

 

 

 

 

FRANCOIS BOISSEUL (1728-1807) 
 

Francuski socjalista utopijny, zwolennik  encyklopedystow  a  nast  

pnie rewolucyjny dzialacz klubu jakobin6w. Poglqciom a.t eistycznym 

pozostal wie,rny do konca iycia. Czytelnikowi polskiemu dotqd nieznany; 

fragmenty    jego   pracy ukazujq  si w  tym  wyborze  po  raz   pierwszy 

w j zyku polskim. 

 
0 religiach 

Pytanie: - Co to Sq religie? 

Odpowiedz: - Sq to te wszystkie .srodki i ins tytucje , jakie 

stworzyly sobie poczqtkowo niekt6re tylko narody, najbardziej 

przewidujqce i przezorne - by zapobiec okrucienstwu naj 

silniejszych i wykorzystywac naiwnosc slabszych - w imi 

b6stwa, kt6re same stworzyly i kt6remu przypisywaly takie 

slowa, jakie im dogadzaly. 

Pytanie: - C6z to Sq za srodki ? 

Odpowiedz: - Sq to te same srodki, jakimi poslugiwali si 

i poslugujq nadal ci, kt6rych nazywamy czarnoksi znikami, 

czarownikami, nawiedzonymi, szarlatanami, lotrami, w celu 

wzbudzenia postrachu i wywyzszenia si w oczach  naiwnie  

ufnych mas,  za  czas6w  pierwotnych  jeszcze  bardziej  ciem 

nych niz obecnie,  gdy  nauka  i  sztuka  wzbogacily  naszq  wiedz 

i doswiadczenie. 

Pytanie: - Czym sq ich instytucje ? 

W11pisy z htstoTit kTytyki Tetigli 13 
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Odpowiedz: - Przede wszystkim, chc1:1c za wszelk1:1 cen 

zawladn1:1c umyslem i sercem bog a c z y, schlebiano  r6zno 

rakimi,   dost pnymi  sposobami   ich   pysze  i   egoizmowi,  o g I a 

s z a no z a b o g 6 w. I tak obwolan.o bogiem  Saturna,  kt6ry 

pozer.al swe  dzied  -  zapewne  z  obawy,  by  one  go  nie  zabily, 

lub  pozbawily  majqtku,  kiedy  dorosnq ;  istniejqcy   do   dzis 

jeszcze potwomy porz1:1dek  rzeczy  umozliwial  bowiem  zrodze 

nie  si  takich  pozqdan  i   zamiar6w   w   sercach  dzieci,  a   przy 

tym nie  bylo  w6wczas  takich  jak  dzis  praw,  kt6re  powstrzy 

mujq przed ojcob6jstwem; nie znaczy to wcale, by obecnie nie 

zdarzali  si  ojcob6jcy   wskutek   tego   samego   potwomego   ladu, 

w  kt6rym  o  bezpieczenstwie  stanowi  jedynie  strach   przed 

surowq karq. 

Po drugie - stworzyli oni boga wojny i  oglosili  za  naj 

wyzszq cnot to wszystko, co sluzy narodom do wzajemnego 

mordowania  si .  gdy tymczasem  sami  kryjq  si   za   kulisami 

w cieniu swych oltarzy i pod oslonq bog6w, raczq si - ko 

rzystajqc z nieobecnosci kwiatu mlodzli-ezy i  kr6la -  dziewi 

cami i niewiastami oraz wszystkim, czym tylko ziemia da rzy, 

wszystkim co pozostaje po zwyci zcach i pokonanych  -  ku 

chwale zwyci skich bog6w. 

Po trzecie - aby okielznac okrucienstwo posiadaczy i krew 

kosc gminnej mlodzi stworzyli ona boga czyscc6w, wiekuiste 

nagrody dla dobrych i wiekuiste  kary  dla  zlych-  Co  si  zas tyczy 

nieba, przeznaczonego, na bytowanie bog6w, zarezer w.o wali  

tam  miejsce r6wniez  dla   takich,  na   kt6rych  zyczliwosci  i 

lasce zalezalo im najbardziej - jak na przyklad tych, kt6rzy 

zawladn li ziemiq, lub tych,  w  kt6rych  interesie  imieniem 

bog6w tworzyli prawa, by za ich pomocq  podtrzymac  niebie 

skie instytucje. 

Po czwarte - narzucili oni obowiqiek oddawania czci tym 

bogom, kt6rym kazali wznosic swiqtynie i pos14gi. 

Po pi14te - ustanowili oni swi ta, osobliwe  daty,  jak  r6w 

niez skladanie w ofierze  zwierz14t  i  wszystkich  plod6w  ziemi, 

a nawet najpi kniejszych mlodych dziewic, kt6re oni z kolei 
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ofiarowywali jakoby swoim bogom, nie majl:\C innej mozli 

wosci zawladni cia tym wszystkim. 

Oto podstawowe instytucje starozytnych i wsp6lczesnych 

rehgii, kt6re oglosily za swi tosci: prywatnq wlasnosc, mal 

zenstwo i samq religi ; nigdy wi c nie wolno bylo ani w mysli, 

ani  w mowie, ani  w dzialaniu -   nieumyslnym  nawet -   wy  

st powac przeciwko zbrodniczemu i antyludzkiemu lichwiar 

skiemu ustrojowi, kt6ry od poczqtku swego istnienia spro 

wadzal zawsze nawet najbardziej oswiecone narody na ma 

nowce; nie wolno tez bylo wypowiadac si przeciwko prawom 

ustanowionym dla umacniania tego ustroju - pod grozbit 

oskarzenia o dzialanie na szkod wladzy  boskiej  i  ludzkiej 

oraz  wiekuistych  mqk  w  ogniu  piekielnym,  na  tym  swiecie 

zas, przedwst pnie  niejako, palO'llo  na   stosie,  wieszano, wbijano 

na pal, karano chlostq, pi tnowano, posylano na kator znicze 

roboty - slowem do piekiel i wszystkich diabl6w tego swiata, 

jakie tylko wydac m6gl tak potworny ustr6j. 

Pytanie: - M6wi si jednakowoz, ze religie wpajajq i swymi 

nakazami  popierajq   cnoty   najbardziej   sprzyjajqce   pokojowi 

i szcz sliwosci wsr6d ludzi - jak np. odpuszczanie swoim wro 

gom, odplacanie  dobrem  za  uczynione  zlo,  rozwag ,  wstrze  

mi zliwosc, pokor , pogard dla bogactwa, nieuleganie nami t 

r:>oscioan itp. 

Odpowiedz: - Nie nalezy utozsamiac tych  elementarnych 

zasad moralnosci, dotyczqcych tylko stosunk6w, dzialania i obo 

wil:lzk6w wzajemnych mi dzy ludzmi, z religiami ustanawia 

jqcymi jedynie stosunki, obowiqzki, powinnosci zalecane przez 

poszczeg6lne kulty wzgl dem b6stwa. Jesli rzecznicy fanatyzmu 

przyj li te rozumne  zasady  moralnosci  i  od  poczqtku  je  glo 

sili  -   choc  sami  nigdy  ich   nie   przestrzegali  -    to  dlatego, 

by zamaskowac zlotq powlokq sztylet, kt6ry wkladali w r ce 

ustanawiajqc zbrodniczy i antyludzki  ustr6j  lichwiarzy;  ten 

ustr6j wyzwala najgorsze sklonnosci  -  unizonosc,  niezyczli 

wosc i wrogosc wzajemnq, jak.r6wniez  gotowosc  unicestwienia 

si , a zatem powoduje ustawiczne niebezpieczenstwo wzajem- 
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nych napasci nawet w najspokojniejszych czasach. A wi c 

ustroj ten powoduje d<tzenia krancowo sprzecrzne z wymienio 

nymi cnotami, ktore rzeczywiscie moglyby sprowadzic pow 

szechny pokoj i powszechn<t szcz sliwosc, gdyby ludzie od 

rzucili precz przeslon z klamstw, ktora omotala ich nie po 

zwalajqc ani widziec, ani dzialac, gdyby obalili potworny 

lichwiarski ustr6j uniemozliwiaj<tCY przejawianie si wymie 

nionym cnotom oraz wprowadzili taki ustroj i takie wycho 

wanie, ktore sklanialyby ku cnotom, czyniqc je przedmiotem 

powszechnego umilowania i nawykiem. 

Pytanie: - Jakie Sq ujemne strony religii? 

Odpowiedz: - Ujemne strony religii polegajq na tym, ze 

pl"Zleksztakily one bostwo w potwora, ze podstawq dzialalnosci 

ludzkiej i regulq posti::powania uczynily chimery i strach przed 

torturami, ktorym ludzie nie majq prawa poddawac innych, 

oraz nagrody, tytuly, rangi, wyroznienia, ktorych ludzie nie 

majq prawa ustanawiac dla jednych z krzywdq dla drugich. 

 

 

 

 

JEAN PIERRE BRISSOT (1754-1793) 
 

Zwolennik encyklopedystow, francuski dzialacz  polityczny,  przy 

wodca partii zyrondyst6w. Autor antyklerykalnego pamfletu ,,Sqd nad 

Rzymem czyli u-nicestwienie wladzy prawodawczej papieza" (1791). 

Fragmenty  tej  pracy   ukazujq   sii:  w   tym   wyborze   po   raz   pierwszy 

w ii:zyku polskim. 

 
Autorytet Ojc6w Kosciola 

 

Wlasnie z pism ojcow kosciola czerpal kosciol katolicki 

wszelkie dogmaty, wszystkie domniemane tajemnice, o ktorych 

pouczac mieli rzekomo Jezus Chrystus i apostolowie. Obroncy 

kosciola i hierarchii przede  wszystkim  z  tego  arsenalu  czer  

pill bron, odpierajqc ataki niewierza,cych. J ak malo wiarogodne 
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zas Sq owe pisma ojc6w kosciola - niebawem przekonamy si 

sami. 

Sob6r trydencki, kt6ry zapisal si w pami ci uswi ceniem 

licznych  odchylen  oraz  wieloletnimi  przerwami  i   utarczkami 

w obradach, swiadczy, ze autorytet ojc6w kosciola, biorqcych 

udzial w soborze, wcale nie jest oczywisty. 

Wystarczy chociazby pobieznie zapoznac si z poglqdem 

Augustyna w kwestii rzekomych tekst6w kanonicznych, spi 

sanych przez wsp6lczesnych mu teolog6w. 

Jakze mozna traktowac ich powaznie, skoro gloszqc chrze 

scijanskie. milosierdzie, jednoczesnie uzerajq si mi dzy sobq, 

skoro rzucajq jeden na drugiego klqtwy, skoro swi ty Hiero nim 

pomawia Tertuliana, Arnobiusza i Apolinarego o herez j . 

natrzqsa si z Cypriana i Wiktoryna-M czennika? 

Moina by przytoczyc setki przyklad6w zgola nieprzyzwo 

itych aw.antur wsr6d ojc6w kosciola. Wspominamy tu chocby 

sp6r mi dzy Augustynem a Hieronimem w zwiqzku z oficjal 

nym klamstwem i poboinym oszustwem. Tenze Hieronim mial 

zatarg z Wigilancjuszem, kt6rego nazw.al psem i pomylencem. 

Trzeba tu r6wniez zaznaczyc, ze owi ojcowie kosciola za 

pozyczali i rozpowszechniali w swoich pismach liczne odszcze 

pienstwa. Wezmy dla przykladu  sekt  chiliast6w, kt6rzy  za 

wdzi czajq swe istnienie Apolinaremu; ruch ten przetrwal do 

czas6w   papieia   Damazego, cieszqc  si poparciem ojc6w ko 

sciola. ...Sarni ojcowie kosciola, mi dzy innymi r6wniez Lak 

tancjusz, pisali, ie dusze nasze po smiercti: przebyw.ajq w spe 

cjalnym miejscu, oczekujqc na sqd ostateczny.  A  czyi  nie  pi 

sali oni r6wniez, ze dusze nasze Sq czyms materialnym? Czyz 

nie dotrwal ten poglqd ai do czas6w kartezjanskich? 

Hieronim   pot pial  powt6rne  malienstwo, Epifaniusz - 

przysi g .  Niekt6rzy  odwaiali si korygowac apostol6w. Hie 

ronim wystqpil tez przeciwko nauce o opatrznosci, utrzymu 

jqc, iz niepodobienstwem jest, by bog znal  dokladnie  ilosc 

ryb, ptak6w itd- 

Zaufanie, jakim darzl:l katolicy  pisma  ojc6w  kosciola,  zma  

laloby  znacznie,  gdyby   wierZl:lCY   zechcieli - bye bardzi e j kon- 
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sekwentni, gdyby wiedzieli, jak cz sto p6znie jsi papieze i  teo 

logowie pastwili siE': i pastwiq nad tymi ksiE':gami. 

,,Ani nauki  ojc6w  kosciola,  ani  nakazy  Chrystusa  nie  sq 

juz przestrzegane". Ojcowie kosc,iola zalecali wszystkim wier 

nym czytywanie pism swiE':tych w jE':zykach narodowych, we 

Wloszech zas wlasnie za to pali siE': ludzi na stosach. Ojcowie 

kosciola uwazali za swiE':tokradztwo przedstawianie boga pod 

postaciq dostE':PI1cl zmyslom, podczas gdy koscioly pelne Sq 

obraz6w i posqg6w. Niegdys przyjmowano komuniE': pod dwie 

ma postaciami, a dzis jest to zakazane. ,,Nie wierzcie - wola 

Bellarmin - Cyrylowi, Prudencjuszowi, Laktancjuszowi. Ten 

pierwszy to rzemieslnik, drugi poeta, a trzeci byl skonczonym 

nE':dznikiem". 

Gdy apologeci  kosciola  -  dla  przeciwstawienia  siE':  kryty 

kom - odwolujq siE': do autorytetu  ojc6w  kosciola,  w6wczas 

okazuje siE':, ze  o  ile  wypowiedzi  ich  Sq  jasne  i niedwuznaczne, 

to albo nie pochodzq od ojc6w kosciola, albo  zawierajq  od 

stE':pstwa przejE':te przez nich od innych. 

Jak utrzymujq dzisiejsi teologowie,  nie  ma  zadnej  pew 

nosci, ze rE':kopisy dziel ojc6w kosciola Sq autentyczne. Bellar 

min tak pisze w swej pracy na temat autentycznosci pism 

Ignacego: ,,BE':dqce w naszym posiadaniu kodeksy greckie nie 

zbyt godne sq  zaufania".  C6z  za  slowa!  J akimze  sq  orE':zem 

w rE':ku niewierz q,cych. Nadto powiedziane jest tam, ze ory 

ginaly greckie CZE':Sto pozostajq w sprzecznosci z kopiami, oraz 

przytacza siE': przyklady tych sprzecznosci. 

A skoro nie ma pewnosci co do autentycznosci rE':kopis6w, 

przypisywanych ojcom kosciola, skoro zdaniem rzymskich teo 

log6w Sq on e wrE':CZ skazone, wypaczone i sf al s z ow an e, 

skoro fakty falsyfikacji dowiedzione zostaly z cali:i oczywi  

stosciq, to jakiez mozna miec zaufanie do tych pism? W jaki 

spos6b mozna przekonac siE':, ze pisma te rzeczywiscie  pocho 

dzq od ojc6w kosciola, ze poszczeg61ne  poglqdy,  fakty,  cuda 

nie zostaly przez kogos dopisane? W jakiz spos6b mozna od 

dzielic to, co rzeczywiscie  wyszlo  spod  pi6ra  ojc6w  kosciola, 

od uzupelnien, wstawek, interpolacji, falsyfikat6w, co nie- 
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jednokrotnie wytykali  teologom  katolickim ich wsp6lwyznawcy 

i protestanci? 

Zaufanie do pism ojcow kosciola nie moze nie zmalec, 

skoro wyjasni si , skqd ojcowie kosciola czerpali swe nauki, 

skoro wykaze si zbieznosc ich poglqd6w i obrz d6w z poglq 

dami i obrz dami pogan i Zyd6w. 

Melchior Cano zupelnie slusznie dowodzi, i:e wi kszosc 

pierwszych nauczycieli ojc6w kosciola byla nawr6conymi pla 

tonczykami, a w ich dzielach przetrwaly poprzednio wyzna 

wane poglqdy. Do nich zalicza si takich, jak Justyn-M czen 

nik, Atenagoras, Tacjan, Ireneusz, Orygenes i inni. 

Ci ojcowie kosciola - powiada Lavater - wychowani na 

Homerze i Wergiliuszu, zachwycajqcy si  wspanialosciami raju 

opisywaneog  przez  poet6w  i  wieriqcy  w  Tartar  staroi:ytnych 

Grek6w, przej li te poglqdy  i uwierzyli  w czysciec.  Kiedy  za 

j to si wertowaniem Pisma swi tego w poszukiwaniu uza 

sadnienia dla tej nauki, w ksi dze Machabeuszy znaleziono 

tekst, kt6rym od biedy mozna si bylo posluzyc. 

Jakiz jest rodow6d wielu osobliwych i dziwacznych cere 

monii dokonywanych w swiqtyniach? 

Zacz to poganskim  obyczajem  odprawiac  uczty  ku czci  

m czennik6w. Grzegorz - Cudotw6rca przeksztalcil poganskie 

feerie w swi to m czennik6w. W domach i swiqtyniach po 

ganskich umieszczano postacie bohater6w i dobroczync6w oj 

czyzny. I ten obyczaj przej li chrzescijanie. Dla uczczenia 

poganskich b6stw palono wosk i  wonnosci,  co  takze czyni si 

w swiqtyniach  chrzescijanskich. Podobnie rzecz ma si z kro 

pieniem wodq swi conq, kt6re Sozomen * okresla jako obyczaj 

poganski  - rzeczywiscie bowiem poganie dokonywali kr.o 

pienia oczyszczajqcq wodq. Kaplani Izydy mieli golone glowy, 

o czym czytamy w ,,Zlotym Osle" Apulejusza. Mlnisi ch rzesci  

janscy r6wniez skwapliwie gol!l sobie glowy. Poganie na 

drzwiach i bramach swych domostw umieszczali wizerunki 
 

• Sozomen z Gazy, pisarz chrzescijanski z V wieku, autor Historii 
Koscielnej (do 435 roku). 
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b6stw, a czy:i ni.e  obserwujemy  juz  od  pi astu  wiek6w 

tego samego obyczaju u wszystkich katolik6w i to w jeszcze 

dziwaczniejszej  formie.  Owo  pr  z y j mow  an  i e  ob y c z a 

j 6 w  p o g a n s k i c h  p r z e z  k o sC i 6 l   k a t o l i C k i  d o k o 

n y w a l o  s i p o d  o k i e m j e g o t e o 1o g 6 w- Aprobo 

wali oni obyczaje, uzasadniali  je,  bronili,  a  przystroiwszy  si 

tym sposobem w poganskie szaty, mieli jeszcze  czelnosc  gro 

mic i przesladowac poganstwo. 

Tak wlasnie pot pili oni, zrujnowali i unicestwili judaizm, 

kt6remu zawdzi czali swe podstawowe dogmaty. Wszak od 

judaizmu przej li oni nauk o tysiqcletnim kr6lestwie, o me 

sjaszu, poslannictwie, czysccu i naturze duszy. 

.Zydzi - jak to zaswiadczone  wstalo  u  rabina  Majmo 

nida  - wierzyli,  ze  kr6lestwo  ich  mesjasza  potrwa  tysiqc 

lat, w ciqgu kt6rych cieszyc si b da, wszelkimi rozkoszami, 

podczas gdy inne ludy b dq ich niewolnikami. C6z za zbiez 

nosc z naukq o tysicicletnim kr6lestwie, czyli chiliazmem. 

Wspomniany rabin stwierdza r6wniez, ze .Zydzi wierzyli w sqd 

ostateczny, na kt6rym, wedlug ich wyobrazen, dobrzy b da, 

nagrodzeni, a zlych spotkajq wszelakie kary. Kary te polegac 

mialy przede wszystkim na  r6znorakich  m kach,  na blqkaniu 

si mi dzy jednym a drugim koncem swiata i niemozliwo.sci 

rozkoszowania si kontemplowaniem boga. Wierzyli oni r6w 

niez w cial zmartwychwstanie, kt6re nastqpic mialo po strasz 

liwym sqdzie. 

Czyz czego innego nauczajq ojcowie kosciola i teologowie? 

Czyz nie zna jdujemy u nich tych samych idei? Czyz nie jest 

rzecza, oczywistq, ze  nauki  te  zostaly  zapozyczone  od  .Zyd6w 

i pogan, skoro  Ewangelia  nie  wspomina  nigdy  ani  o  raju,  ani 

o piekle? 

Justyn-M czennik pisze, ze olbrzymi powstali w wyniku 

zwia,zku aniol6w z kobietarni. A czyz nie powiedzial tego 

wczesniej Filon? 

Hieronim   rozr6i:nia  dwie  kary   piekielne  -     przez   ogien  

i przez wod . Czyz nie zapozyczyl tego z K.si gi Rodzaju?... 
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A  i:lei  jeszcze  p 1 a g i a t 6 w  mozna  byloby  wytknqc  oj 

com kosoio!a,  gdyby  zaszla  tego  potrzeba?  P e l n ::\  g  a rs  c i 1:1  

c z  er  pa  1 i  on  i  material zewszq d  do   bud  ow  y  fun  

d amen t 6w swego kosciola,  a  potem  osw.iadczyli: 

oto cos nowego - w istocie zas  ich  nauki  byly  jedynie  nico 

waniem dawnych poganskich i zydowskich podan. 

Totez  jesli  chodzi  o  autorytet  ojc6w kosciola - trzeba si 

miec na bacznosci. Ich wyobrazenia zaczerpni te zostaly  od  

pogan  i  Zyd6w,  i ch pis ma p el n e sq s pr z e c z nos c i, 

napasci wzajemnych, ciqglych spor6w o slowa i odszczepien 

czych Sqd6w. Wystarczy pobiezne chociazby zaznajomienie si 

z dziejami kosciola rzymskiego, aby przekonac si ,  ze  sam 

kosci.61 powqtpiewa w autentycznosc tych pism. Totez jesli 

odgrzebano  je  niedawno  spod  warstw  kurzu,  to  chyba   tylko 

po to, by umozliwic swiatu obejrzenie tragikomicznego starcia 

jansenist6w z molinistami. Pisma ojc6w kosciola staly si arse 

nalem, skqd czerpano bron do walki. Na og6l jednak okazy walo 

si ,  ze u  tego· samego  ojca  kosciola  znajdowano  sformu 

lowania potwierdzajqce i zaprzeczajqce  danej  tezie,  a  ko 

miczny epilog sporu zn6w pogn:1:zyl w przepastnych zwalach 

kurzu te obszerne i ponure dziela. 

Ojcowie kosciola nie zaslugujq na wi ksze zaufanie niz 

dekretalia, sobory koscielne,  rzymskie  prawo  kanoniczne  czy 

tez bulle papieskie. 
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Religia jako podpora despotyzmu 
 

Dla zyskania wzgl d6w wladc6w ci, kt6rzy dopraszajq si 

jakiejs laski, majq  zwyczaj  m6wic  im,  ze  posiadajq  oni  wla 

dz bez granic, jak sami bogowie. 

Dla uczestniczenia we wladzy ministrowie majq zwyczaj 

bezustannie  im  przypominac,  ze  sq  oni  panami  absolutnymi, 

ze wszystko  musi  si  ugiqc  wobec  ich  rozkaz6w,  ze  panstwo 

do nich nalezy i ze kazda droga,  kt6ra  sluzy  do,  zachow a nia  

lub podniesienia ich wladzy, jest dozwolona, o ile jest nieza 

wodna. 

Z drugiej strony trzymani na zoldzie prawnicy i krasci 

m6wcy ustawicznie wolajq, ze tylko wladcy majq prawo roz 

kazywac, a poddani majq jedynie prawo sluchac; czyniq z nie 

woli system i upadlajq samo pochlebstwo. Gady  jadowite, 

kt6re zatruwajq zawsze wody ze zr6del publicznych. 

Nikczemni autorzy, starajqcy si przescignc1c w podlo sci, 

drukujq te odrazajqce zasady i twierdzq, ze kr6lowie nie majq 

zadnych wiqzqcych obowiqzk6w wobec narod6w, ze wladcy sc1 

jedynymi suwerenami;  ze  znajdujqc  si  z  racji  st-anowiska 

ponad prawem, ponizajq si , jezeli nie zqdajq od poddanych 

posluszenstwa, kt6re im zaprzysi gli przed oltarzami; ze oni, 

ojcowie lud6w, majq prawo czynic wszystko, co uwazajq za 

stosowne dla dobra panstwa, bez radzenia sii:: kogoko l wie k, 

lekcewazqc nawet prawa, i ze odpowiedzialni sq tylko przed 

Bogiem, od kt6rego wylqcznie pochodzi ich wladza; poza tym, 

szperajqc w czasach starozytnych, (autorzy) ukazujq wszystkie 

narody ujarzmione, z Rzymianami wlqcznie i powolujq sif; na 

tamte naduzycia wladzy, aby usprawiedliwic tyranii::... 

Z kolei poeci w swych wierszach wykladaja, te zasady; 

komedianci recytuja, j·e na deskach scenioznych; lotrzykowie 

majqcy udzialy w interesach zaczynajq je  powtarzac,  z  po 

cza,tku cicho, potem glosniej, p6zniej zas nie przestajq juz ich 

glosic. Przyjaciele, klienci, wszelkie kreatury  i  lajdacy  budu 

ja,cy swe fortuny na rujnowaniu panstwa dolqczajq swe  nie 

czyste glosy. W ten spos6b zasady te, narzucane przez zdrad , 
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powtarzane przez pochlebstwo, strach, interes i glupot , zdo 

bywajq wzgl dy. 

Slyszclc  po  tylekroc,  ze  wladcy  Sci  panami   absolutnymi, 

ludy w koncu dajq temu wiar ;  glupawi  ojcowie  naboznie 

powtarzajq te lekcje dzieciom, a  dzieci  slepo  powtarzajcl  prze 

S<!dy ojc6w. Wielkie slowo:  wladza  kr6lewska  -  zostaje  wre 

szcie wyryte we wszystkich umyslach i kazdy  uwaza  noszenie 

jarzma za sw6j obowiqzek. 

W   ten   spos6b   te   klamliwe   zasady,   slui:alczo   gloszone 

i tch6rzliwie przyjmowane, stajq si najmocmeJSZq podstawc} 

tyranii;   n i g d y   bowiem   o k o w y   n i e w o l n i c t w a   n i e 

s cl  mo  c n i e j s z e  n i z w  t e d y,   g d  y  w  y k  u  t e  s cl  p r z e z 

bog 6 w . 
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Spoleczna funkcja religii 

0 ile kt6ras z instytucji, pozytecznych w swym zalozeniu, 

stala si szkodliwa dlar odza ju ludzkiego i zasluguje obecnie 

na calkowite unicestwienie, to instytucjq takq jest niewqtpli 

wie religia: b dqc nieodlqcznym produktem pierwotnej ciem 

noty  lud6w,  obecnie stala si ona niebezpieczna, a  takze  - 

co  zostanie  przeze  mnie  zaraz dowiedzione - zb na. Jesli 

ongis pozyteczne bylo zakladanie ludziom opaski na oczy, by 

tyro latwiej dawali sobq powodowac, to okres ten  nalezy  juz 

do przeszlosci - nadszedl czas zerwania opaski. Jest to ko 

nieczne -  trzeba bowiem ludziom szczerze powiedziec, ze 

naprz6d  isc  mogq  jedynie  w6wczas,  gdy kierowac si b dci 

swiatlem rozumu, jesli zechcq z niego wreszcie korzystac. 
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Religia to  polityczna wi z, lancuch  i nic wi cej. Lan  cu  ch 

t en   w y n a I e zi o n o   po  t o,   b y   r z cld z i c  l u d z m i 

i p a, now a c n a d n i m i. Na tym lancuchu mozna bylo 

prowadzic tlum i zmusic go, by egzystencjq  swq  zabezpie 

czal uciechy, przyjemnosci nielicznych osobnik6w. Na swiecie 

istniejq tysiqce religii. Niekt6re z nich sq tylko odmianami, 

odgal zieniami drugich, inne natomiast r6i:niq si mi zy sobq 

zasadniczo a jedynq ich zbieznosciq jest wsp6lny eel. Pozor 

nie celem religii  jest zawsze  doskonalenie  rodzaju  ludzkiego, 

i trzeba przyznac, ze swego czasu religia byla jedynym srod 

kiem cywilizowania lud6w koczowniczych i dzikich. W rze 

czywistosci jednakze wi kszosciq zaloi:ycieli religii powodo 

walo dqzenie do podporzqdkowania sobie ludzi i panowania 

nad nimi, i:qdza wladzy i slawy, ch c zapisania si w pami ci 

potomnych swymi podbojami moralnymi wobec niemoznosci 

wslawienia si na polu chwaly. Posr6d nich znikomq  tylko 

liczb stanowiq ci, kt6rym rzeczywiscie przyswiec.alo szczytne 

pragnienie, napawajqce szlachetne serca - pragnienie wzbo 

gacania i pogl biania ludzkiej egzystencji umilowaniem czb 

wieka i szczerq ch ciq uszcz sliwienia ludzkosci. 

Szerzqc swq nauk jedni zalozyciele  religii  poslugiwali  si 

or i:em, drudzy pokorq, wytrwalosciq, a takze  niezr6wnanym 

m stwem  - jednaki:e wszyscy oni wykazywali niebywaly 

spryt, wyjqtkowq bystr:osc, zdumiewajqcq czujnosc i dosko 

nalq  znajomosc ludzkiego serca.  Poza  tym - niezalei:nie od 

indywidualnych r6i:nic w motywach, shlaniajqcych do dzia 

lania tych odwaznych, zr znych i przedsi biorczych ludzi - 

zachodzi tu jeszcze  jedno pokrewienstwo, a mianowicie umie  

j tnosc balamucenia i zwodzenia ludzi; w owych czasach bylo 

to w r6wnej mierze konieczne, co latwe, ludzie bowiem i:yli 

w6wczas w skrajnej ciemnocie, a wskutek tego nader latwo 

bylo pobudzic ich fantazj . Nie b dqc jeszcze w  stanie  my 

slec, ciemni  i  zacofani, latwo dawali si wprawiac w zachwyt 

wszelkiego rodzaju cudami i porywac zludzeniom, kt6re przed 

kladal im sprytny i bystry o s z us t. Tak wi c religia umo 

i:liwiala w6wczas faktyczne sterowanie rodzajem  ludzkim  - 

jui: w najdawniejszych znanych nam zalqzkach spolecznosci 
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znajdujerny nieuchronnie berlo i kadzidlo zespolone w tyrnze 

sarnyrn r ku. 

Jednakze wskutek rozwoju spolecznosci ludzkich wladcy 

zrnuszen i  byli  dokonac  podzialu  sprawowanych  funkcji   - 

staly si one bowiem zbyt uciqzliwe i skomplikowane; osoby, 

kt6rym powierzyli sprawy religijne, obdarzone zostaly  zau 

faniem na r6wni z wladcami, kt6rzy wszelkimi sposobami 

umacniali   ich   autorytet. Osobistosci te zas bardzo szybko 

wyczuly swq przewag i zyskawszy zaufanie lud6w, zacz ly 

niebawern podporzqdkowywac   sobie kr616w. Naduzywajqc 

srodk6w, kt6re mialy polepszac i doskonalic ludzi, paczyli oni 

ludzkie serca i umysly. 

Na takim wlasnie tle mnozyly si domniemane cuda, spe 

cjalne blogoslawienstwa przyznawane przez wszystkich tw6r 

c6w religii swoim stadom, powstawala nienawisc mi dzy wy 

znawcami odmiennych religii, rodzil si rnasowy fanatyzm, 

wojny religijne, po tysiqckroc bardziej barbarzynskie niz 

wszelkie innne, oraz takie klE:ski, jak cz ste  wyludnianie 

ziemi w  imi  Boga,  upadek  rodzaju  ludzkiego,  jego  niewola 

i zezwierz cenie. 

Ci, kt6rzy nie uswiadamiajq sobie skutk6w oddzialywania 

przedsi biorczego   umyslu   na    ludzi   o    wybujalej   wyobrazni 

i   prymitywnyrn   umysle,  niechaj  bacz:rrie  przyjrzq   si   cudom 

i szarlatanstwom biezqcego stulecia: za naszych dni, wczoraj 

dopiero, Mesmer i Cagliostro dokonywali cud6w w obliczu 

narodu, kt6ry rnniema si bye oswieconym, i  to  w  samyrn 

centrum Francji - w Paryzu. Filozofowie,  kt6rych  zaproszono 

tam, by poswiadczyli owe  cuda,  byli  jedynymi  ludzmi,  kt6rzy 

nie dostrzegali niczego opr6cz nieslychanej bezczelnosci tych 

oszust6w, ograniczonosci umyslowej kilku m :iczyzn , pozalo 

wania godnej latwowiernosci paru kobiet, naiwnosci i roz 

brajajqcej ufnosci tlumu, idiotycznie  :iqdnego  cud6w  i  nowo 

sci, obdarzonego obficie fantazjq i skqpo  rozumem,  zdolnego  

pod wplywem podniecenia lub strachu ujrzec mn6stwo rzeczy, 

kt6re w rzeczywistosci nie istniejq. 

Filozof,  ktory  obecnie  cieszy  si    wsr6d  nas  powszechnyrn 

i w pelni uzasadnionym szacunkiem, stwier<lzil, ze nie nalezy 
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mlodym   ludziom   mow1c   o    religii   wczesniej   anizeli ukonczi:i 

pi tnasty rok zyc,ia  Nie mial on  jednakze odwagi powiedziec 

calej prawdy. No c6z, ja p6jd dalej, i pozwol sobie z cali:i 

szczeroscii:i oswiadczyc, ze  jesli  chcemy, by  ludzie nauczyli 

si wreszcie  myslec, to   trzeba   do  cna   wyplenic 

z naszego wychowania  publicznego  idee  re 

ligi jne - z  wyjqtkiem  tej  jednej,  kt6ra istnieje  ws-z dzie 

i u wszystkich narod6w. 

Mam  tu  na  mysli  u c z u c i e   z a c h w y t u   i  u w i e 1 b i e 

n i a dla istoty nawyzszej - dla  odwiecznego  i  niezgl bionego 

stw6rcy  i  wladcy  przyrody,   kt6rym   jest   sama   pr  z yr   o d a, 

dla  istoty,  kt6rej  zawdzi  czamy  istnienie  i  ku  kt6rej   skiero 

wane si:i niezaleznie od  naszej  woli  wszystkie  nasze  uczucia, 

istoty nieskonczenie doskonalej, nieskonczenie dobrej, nie 

skonczenie wielkiej, przejawiaji:icej si we wszystkich swoich 

tworach, wszechobecnej, stanowii:icej dusz wszechrzeczy, sil 

sprawczi:i  zycia  i  smierci,  istoty   znajduji:icej   si   w   nas,  gdy 

my  si  w  niej  znajdujemy;  istoty,  kt6rej  pot  ga  i  wielkosc 

zawarte  si:i  w  sklepieniu  nieba,  falach  m6rz  i  g6rskich   gro 

tach, istoty nieskonczenie  doskonalej,  obecnej  w  kazdym  zia 

renku   piasku   nad   brzegiem   oceanu,   w   zdumiewaji:icej   kon 

st rukc ji  ludzkiego  mechanizmu  i  w  ogromnej   machinie   slo 

nia;  istoty  z  natury  swej  odwiecznej,   od   kt6rej   pochodzi 

wszelki  ruch  i  wszelkie  zycie,  istoty,  kt6ra  znajduje  si  wsz   

dzie, nie b di:ic nigdzie, istoty z  natury  swej  dobrej,  kt6ra 

stw.orzyla wszystko, co zy je na ziemi, wcale nie po to, by 

znosilo  niedol i  urd k . 

Opr6cz  tej  jedynej  idei,  kt6ra narzuca si sama przez si«:: 

i sama z siebie rozwija, odrzucic nalezy wszystko, albowiem 

wszelkie inne zalozenie religi jne, jakkolwiek by  brzmialo, 

jest idiotycznym lub perfidnym wymyslem paru karierowi 

cz6w, lotr6w lub szalenc6w. W  kazdym  jednak  przypadku 

jest to produkt zbli:idzenia, poczi:itek nieuchronnego upadku, 

zezwierz cenia rodzaju ludzkiego, poczi:itek smierci rozumu. 

Jakze mozna oczekiwac, ze ludzie zacznq kiedykolwiek 

my.slec i rozwazac, jesli od chwili przyjscia  na swiat wzbra 

nia si im korzystania z wlasnego rozumu, jesli od kolyski 
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spowija si ich  wszelkimi  niedorzecznymi i  smiesznymi wprost 

wizjam!i,   zmusza   do  zerwania  ·z   wlasnym   rozumem  i wolll, 

jesli pierwszym nastawieniem, jakie otrzymujll, jest odze 

gnanie si od zdrowego  rozsqdku,  jesli bezduszni,  fanatyczni  

i nietolerancyjni wychowawcy zanieczyszczajq im pami c 

bzdurnymi wierzeniami, zatruwajq mlodociany umysl jadem 

przesiidow? 

* * * 

Ludzie muszq uezygnowac  z  religijnych  niedorzecznosci 

albo na zawsze zapomniec o swiatlosci rozumu.  Trzeciego 

wyjscia nie ma. Religia oznacza calkowitll zaglad rozumu. 

Zalozyciele wszystkich  religii  zawsze  na  pierwszym  miejscu, 

wi cej nawet - jako naczelnq zasad stawiali p o k o r 

u m y s l u, tj. odzegnanie si od samego siehie,  z re  z y g no 

w a n i e 2i w las neg o  r o z u m u.  Zdolali  oni  uczynic  wy  

st pkiem wsr6d  swoich  wyznawc6w   powiitpiewanie  i   my 

s 1 en i e. Bylo to oczywcie  post powarue wielce  haniebne, 

ale jednoczesruie, trzeba to stwie11dzic, niezb dne, gdyby bo 

wiem ludzie od pocz,qtku odwazyli si myslec, spostrzegliby 

nicosc tych wszystkich  bzdur,  wszystkich  niedorzecznosci:,  

w kt6re kazano im wierzyc, bezsensownosc smiesznych i za 

hobonnych obrz 6w, do kt6rych zmuszano ich. 

Religie byly potrzebne, zanim wynaleziono druk, nie bylo 

bowiem w6wczas dostatecznych srodk6w do wychowywania 

ludzi - wygodniej bylo prowadzic ich na smyczy niz oswie 

cac. Ciemny lud ma zawsze bujnq i pobudliwi:t wyobrazni 

totez czlowiek sprytny, jesli zawladnie tym ludem, zdola po 

prowadzic go, dokqd zechce, - moze zmusic do chodzenia 

po rozzarzonych w glach lub rzucania si w gl bin w6d. 

Takiemu ludowi nie wolno m6wic o rzeczach oczywistych, 

zrozumialych, kt6re jest w stanie oga,rnqc jego roz dek. To 

nie pr ekuloby jego uwagi, a przy tym nabralby przeswiad 

czenia, ze jest r6wnie zr czny i  mqdry  jak  jego nauczyciele, 

i przestalby dawac im posluch. Oto dlaciego trzeba mu bylo 

m6wic o rzeczach nieprawdopodobnych, cudownych, niepoj 

tych dlan, o rzeczach b dqcych ponad · wszelkim rozumem, 

Wypisy  z historil  kr11tyld  r elt git 14 
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nElkajqcych religijnie jego wyobrazniEl, :iqdnq wszystkiego, co 

cudowne i zdumiewajqce. W6wczas nie trzeba bylo oswiecac 

ludu, a przeciwnie - oslepiac i niepokoic go,  co  bylo  rzeczq 

latwq do zrobienia: wystarczylo poznac jego zmysly i na 

miEltnosci oraz powodowac rozdzwiElki miEldzy nimi. 

Wszyscy zalozyciele religii byli ludzmi wielce uzdoln:.o 

nymi, prawdziwymi wybrancami przyrody, kt6ra szczodrze 

obdzielila ich swymi darami. Wszyscy tez  oni  byli  za  mqdrzy, 

za roz5qdni,  by  uwierzyc  w dogmaty,  kt6re  glosili -  dogmaty 

te traktowali jedynie jako uzdEl - niezbEldnq do pokierowania 

rodzajem ludzkim, do uchronienia  przed  otchlaniq  i  przepa 

sC'lq, dokqd kazd!ej chwili zepchnqc go mogly n.amiEltnosci. 

W6wczas, rzecz jasna,  nie  bylo  innych  srodk6w  pokiero 

wania ludzmi. Ten srodek byl  bardzo  silny,  najprawdziwsza 

trucizna,  za  kt6rej  pomocq   usilowano   leczyc  ciElzkq   chorobEl, 

i obejsc siEl bez niego nie bylo mozna. Aby zastosowac jedyny, 

rzeczywiscie  dobry  srodek,  trzeba  byloby  tyluz  wychowawc6w, 

co wychowank6w, a takiej liczby wtedy bye nie moglo. Zgola 

odmiennie majq  siEl  sprawy  po  wynalezieniu  tego  cennego 

srodka, dziElki kt6remu  mozemy  teraz  tak  szybko  krzewic 

oswiatEl, momentalnie rozpowszechnic  kazdq  ideEl  po  wszyst 

kich  zakqtkach  swiata.  Mamy  tu  na  wzglEldzie  w y n a 1 a z e k  

d r u k u,  tEl  ostojEl  znElkanej  ludzkosci,  6w  bicz  na   fa natyzm 

i tyraniEl. Tak, wynalazek druku jest  najpiElkniejszym  darem 

niebios  -  bez  niego  ludzkosc  na  zawsze  pozostalaby   ofiara, 

wojen i walk religijnych,  ziemiEl  po  wieczne  czasy  plamilaby 

krew ludzka, przelewana w imiEl kr616w i bog6w. 

0   szCZElSliwy   smiertelniku,   kt6remu    przyroda    zawierzyla 

tEl bezcenna, tajemnicEl, kt6rego powolala do przyswojenia jej 

rodzajow.i lud2kiemu, jest.es prawdziwym wybrancem  loou, 

kt6remu Sqdzone bylo stac siEl zbawcq cywilizacji i szczElscia 

przyszlych spoleczenstw, o ty, szcZElsliwy Gutenbergu, zechciej 

przyja,c m6j  hold!  Niechaj  twe  imiEl,  najdrozsze  swiatu,  wy  

loni siEl ·wreszcie z  krzywdza,cej  niepa miElci,   w   kt6rej  pogra,  

zyli je niewdziElczni: wsp6lczesni, ty jestes najprawdziwszym 

dobroczynca, ludzkosci ! 
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Biedni  mogq, r6wnie  dobrze obejsc si bez religii 

jak bogaci 

Wracaj<1c do mego tematu, oswiadczam, ze trzeba albo 

pozegnac si z rozumem, albo zerwac z wszelkimi zludzeniami 

religijnymi. ,,Alez - zaoponuj!l inni  -  sami  powiadacie,  ze 

religia jest narz dziem,  lancuchem  polityki,  a  lancuch  ten 

zawsze b dzie niezb dny do utrzymania w ryzach porz.:tdku, 

spokoju i poszanowania praw publicznych ludu lub chociazby 

najubozszych grup obywateli, do zabezpieczenia spoleczenstwa 

przed napasciami i nieustannymi buntami tej  cz sci  ludnosci, 

kt6ra pozbawiona jest i majqtku i oswiaty i w dzidla". 

Zanim przystl:\pi do obalenia tego argumentu, uwazam za 

niezb ne podkresl,iciz j es t t o pog11:l d t y c h w s z y s t 

k i c h, k t 6 r z y n i e w y z n a j q z a d n e j i n n e j r e 1 i g i i 

pr6cz religii  i  egoizmu czyli  prywatnego   

i nt ere su, ze  jest to s p o s 6 b m y s 1 e n i a   w l a 

s c i w y k r 6 1 o m, a r y s t o k r a t o m i k 1 e c h o m, i·e 

jest to zastrzezenie wysuwane przez tych  wszystkich,  kt6- 

rych okolicznosci i bogactwo wyniosly znacznie nad poziom 

przeci tny; zastrzezenie  to  podnoszq  ludzie  oddajl:\cy si 

w swych palacach calkiem bezkarnie wszelakiej rozpuscie, 

ukazuj<1cy si  ludowi jedynie z daleka w  blasku  wspania 

lych szat sluz::icych do ukrywania ich arystokratycznej egzy 

stencji i maskowania hanby przed o'czyma gminu; przema 

wiaj::i tym j zykiem  ludzie  perf'i.dni,  kt6r ych nikczemnosc 

i wyuzdanie   zespolily   si ,  przybierajqc  znacznie bardziej 

wyrafinowanq  i zamaskowan.:t postac  niz  u  posp6lstwa, 

ludzie z.:tdni slawy, pr6zni, dwulicowi, zdrajcy, rozpustnicy, 

chciwcy oraz popelniaj::icy tysiqc innych wyst pk6w, ludzie, 

kt6rych proste i ciemne  posp6lstwo  zna  tylko z imion. Jest  to 

j zyk  I u dz  i  po z b aw ion  y ch mo r a 1nos  c i  i  j a k i e j 

k o 1w i e k w i a r y, usiluj::icych zwiesc groin obludn.:t pozq, 

by  uprawiac  d esp  o t y z m calkiem bezpiecznie pod  o s lo 

n q  r e 1 i g i i,  k t 6 r a  s l u z y  i m  j e d y n i e jako srodek 

do ukrywania swych wyst pk6w i zbytku, do u t r z y m a- 
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n i a  p a n o w a n i a z a   z g o d q  t y c h z e  l u d z i,   k t 6- 

r y C h u C i s k a j q. 

Wyst pki  maluczkich  sq  ohydne,  nie  sq  jednakze  gorsze 

niz wyst pki moznych, ani tak niebezpieczne. Powszechnie 

wiadomo, ze na dworach trucizna jest r6wnie powszednim 

srodkiem jak klonica wsr6d  gminu.  Wszyscy  przeciez  wiedzq, 

ze na dworach zadne wi zi szlachetnosci, przyjazni ani po 

krewieristwa  nie  Sq  w  stanie  powstrzymac   haniebnych   na 

mi tnosci wladcy, dla kt6rego  mi dzy  oltarzem  a  kazirodz 

twem, mi dzy kazirodztwem a morderstwem istniejq jedynie 

niuanse zgola dlan nieuchwytne. 

Slowem, zastr zezenie, o kt6rym tu mowa, dowodzi, iz re 

ligia stworzona zostala jedynie dla ludu, w arystokratycznym 

rozumieniu tego slowa, tj. dla klas nieposiadajqcych, dla tych, 

kt6rych arystokraci nazywajq bydlem. Religia tedy nie jest 

niczym innym jak tylko instytucjq wymyslonq przez paru 

odwaznych spryciarzy po to, by mogli trzymac na smyczy 

innych , zerujqc na ich idiotycznej latwowiernosci. T w i er dz 

wi  c. ze  biedni  mogq   r6wnie   dobrze   obejsc 

si be  z  re 1 i g ii j a k i bog a c i. Skutkiem tego b zie 

jedynie, ze biedni zyskajq nieco wolnosci, przestanq bowiem 

oglupiac ich niedorzeczne, bezsensowne bajdy, a majqc wi cej 

wolnosci nabiorq odwagi, by patrzec i myslec. Przekonajq si 

wtedy, ze wielcy sq dlatego tak wielcy, ze mali sq  tak  glupi, 

by im wierzyc; ze po to, by bye bogatym, wcale  nie  trzeba 

cn6t ani doskonalej natury. W6wczas tez bogaci stanq si mniej 

bezczelni - jesli bowiem  b dq  chcieli nadal cieszyc si pow 

szechnym szacunkiem i powazaniem, b dq musieli zdobyc je 

swq postawq obywatelskq i takimi  przymiotami,  kt6re zawsze 

i u wszystkich Sq w poszanowaniu. 

,,Lud  - powiadacie - jest dzikq bestiq, kt6rq nalezy 

trzymac na uwi zi, by nie spowodowala nieszcz sc". 

Ot6z mylicie si . Okowy jqtrzq lud  i  skoro  tylko  zaczy 

nacie potrZqsac laricuchem, ogarnia go szal, wlasnie wtedy 

zapami tale  rwie  si  do  niepohamowanego  uzywania   swo 

body,  z  kt6rej  nie  umie  korzystac  ani  w  sensie  fizycznym, 

ani moralnym. Gdybyscie zawsze pozostawiali mu wolnosc, 
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przywyklby do niej od kolyski, bylby dzi ki waszej troskliwej 

opiece oswojony w  spos6b  naturalny  -  jak  dzikie  zwierz ,  

kt6re  oswaja  si    w  wyniku  dobrego  traktowania,   zyczliwosci 

i wychowa,nia. Zamiast straszyc lud w.iekuistyrni  m kami, 

kt6rych sami nie obawiacie si wcale, choc  byscie  na  nie 

zasluzyli, umozliwcie mu  zakosztowanie  rozkoszy  raju  na 

ziemi, bqdzcie mu przykladem wyrozumialosci i dobroci, wla 

sciwej  postawy  i  innych  cn6t  obywate-lsk ich ,  spieszcie   mu 

w  potrzebie  ze  szczerq  pomocq,   wspierajcie  go,  gdy   cit::zko 

i pilnie pracuje na  was,  bijdzcie  wobec  niego  sprawiedliwi,  

trak tu jcie go  z tak<i dobrociq,  humanitaryzmem, zyczliwosci<i  

i delikatnosciq, jakiej  wobec  siebie  pragn libyscie,  a  zobaczy 

cie w6wczas, jak szybko stanie sit:: cnotliwy na podobienstwo 

wasze. Sukces na tej drodze osi<!gniecie calkow it y, o ile st ar  

czy warn prawosci i mt::stwa, by na ni<l wkroczyc. 

Ale wy, ohydni arystokraci, ludzie obludni i chytrzy, sknery 

otwierajqce  swe  skarbce  jedynie  dla  dogodzenia   wlasnym 

nami tnosciom, wy uwazacie za wygodniejsze oddawanie si 

wszystkim  swoim  rozkoszom  i   nalogom,   wolicie  bye  okrutni 

i nieublagani, glosic lub  zmuszac  do  gloszenia  bajek  o  piekle, 

w  kt6re  sami nie  wierzycie,  n a r z u c a c  r e 1 i g i  ,  kt  6 r e j 

s am i n i e  u z n a  j e c i e,  kt6ra  jednakze  oslania  wasze  wy 

st pki i wszystkie wasze grzechy. Bardziej dogadza warn po 

slugiwanie  si okreslonq ilosci<l najemnik6w, kt6rzy w  imie 

niu nieba wzbudzajq szacunek dla was i siebie samych wsr6d 

ciemnoty i glupc6w, za pieniqdze, kt6re im dajecie, oraz za 

szczyty,  jakimi otaczacie  te  po z y t e c z n e  d Ia was kl am 

s t w a. Czujt::, ze to wszystko wydaje sit:: warn bardziej do· 

godne, przyjemniejsze i pewniejsze. Ale  czas,  kiedy  tak  bylo, 

juz  przemimµ.  N a s t ct p i I  w i e k r oz um  u. Wybila go 

dzina    r6wnosci.    Jesli   wi  c   chcecie cieszyc  si szacunkiem, 

musicie  stac  si oswieceni i przyswoic sobie cnoty. 

Koniecznosc odci cia si od wszystkich naszych religij 

nych idei dowiedziona zostala w spos6b dostateczny, chocby 

przez nieskonczonq r6znorodnosc religii oraz bardziej lub 

mniej szokujqce niedorzecznosci, od kt6rych si tam roi. 

Wszystkie religie wymagaj14 od czlowieka 
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wyr zecz e n i a s i s w e g o r o z u m u i wiary w bzdury,  

ktorych bezsens i nierealnosc set oczywiste. Zostalo  dowie 

dzione zupelnie dosta.tecz:nie przekonywujqco - oczywiscie 

pomijam tu, i przyznaj si do tego, teolog6w - dla kazdego 

czlowieka   majqcego   chocby   par   uncji   zdrowego   rozsqdku 

i dobrej woli, ze ludzie nigdy nie naucZq si myslec, jesli od 

dziecka b dq musieli podpor2qdkowywac sw6j rozum jarzmu 

religijnych bzdur. 

* * * 

,,Czymze   je   zastqpicie?"      zadal   mi   niedawno   pytanie 

w obecnosci wiarygcidnych swiadk6w jeden z najwi kszych 

pisarzy naszych czas6w, podzielajqcy moje zdanie o szkodli 

wosci wszystkich religii. Czym je zastqpi ?  Rozumem,  rozu 

mem juz od kolyski... 

Jesli przezna-czymy na krzewienie oswiaty i ugruntowanie 

wladzy rozumu tysiqczrni cz sc tych koszt6w, jakie wszystkie 

narody ponosily na rzecz szerzenia obludy religijnej i umac  

niania wladzy despot6w, danym nam b dzie widziec nowe 

pokolenie ludzi wolnych od wszelkich p<;;t, ludzi o pelnej swo.,. 

bodzie mysli; b dziemy swiadkami tego, jak nowi ludzie bez 

przeszk6d rozwijajq sw6j geniusz, jak zdrowy r-0zsctdek za 

panuje w koncu nad calym swiatem obalajqc tyran6w i gwa 

rantujqc wolnosc wszystkim narodom. 

_ ... ,,Go<lzicie w podstawy spoleczenstwa" - powiedzq mi. 

...Nie! Ja umacniam te podstawy na  takim trwalym  gruncie, 

na jakim opiera si caly swiat - na zdrowym rozsqdku, na 

rozumie. Podwazam jedynie trony tyran6w i klech6w, godz 

jedynie w zachlannosc spekulant6w i ar ystokracj  bogaczy, 

godz jedynie w pych wszelkich despot6w, w dwulicowosc, 

chciwosc i oblud , zjednoczone  przeciwko  wolnosci  narod6w 

i szcz sciu ludzkosci. 

,,Odbieracie nieszcz sliwym ich zludzenia i pociechy" - 

dodadzct moze inn i. Jui: samo to zastrzei:enie jest nas pnym 

dowodem  slusznosci  mojej  teorii.  Mog  jednaki:e  powiedziec 

wi cej.  Nasz  ub-Ogi  lud jest nieszcz sliwy jedynie dlat go, 

zescie go oszukali, uniemoi:liwiajqc mu widzenie rzeczy ta- 
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kimi,  jakimi. sq  naprawd ,  zescie  wpajali  mu   nadziej   na  to, 

co  nie  istnieje,  i  straszyli  nie   istniejqcymi   karami,   czyniqc 

go przez to oboj tnym na terazniejszosc, zescie przez wszystkie 

czasy  podporzqdkowywali   jego   rozum   wladaniu   wyobra.zni, 

a  doswiadczenie  -  waszym majakom; uczcie go od kolyski 

prawdy, nie  oszukujcie  nigdy,  powiedzcie  mu,  na  co  powinien 

i moze realnie liczyc,  a  zobaczycie,  jak  szybko  podzwignie  si 

ze   swego   upadku,  nauczy  si znajdowac szcz scie w swej 

wolnosci, w swej dzialalnosci, w uzywaniu rozumu i pod 

porzqdkowaniu  si prawom, kt6re b dzie  uznawal,  przeko 

nany o ich sprawiedliwosci i koniecznosci. 
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0 ,,Bogu" w konstytucji 

Czy Bog istnieje, czy nie istnieje ....:...... cz!owiek pozostaje 

tym, co sam sobq przedstawia.  Jego  natura  jest  niezmienna, 

ta sama na biegunie, co i na r6wniku. Zawsze jest on obda 

rzony zmyslami, zawsze ma mniej lub bardziej bezposrednie, 

wi ksze lub mniejsze, ale realne i nieodzowne potrzeby fi.:. 

zyczne oraz pozostaje w stosunkach spolecznych. Z tych wla 

snie odczuc fizycznych, z tych potrzeb i stosunk6w mozna 

wyprowadzic wszystkie podstawowe prawa ludzkie. R6wniez 

moralnosc, czyli obowiqzek spelnienia okreslonych powinno 

sci spolecznych, w spos6b oczywisty wyplywa z tychze zr6- 

del. Nawet nie moze bye ona oparta na innych przeslankach, 
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jesli nie ma bye zbudowana na chwiejnym i niepewnym 

gruncie. 

Nie   ma   tedy   nic   bardziej   niebezpiecznego,   nic   bardziej 

sprzecznego z zadaniami ml:4drego prawodawcy, natl wii:izanie 

naturalnych  praw  czlowieka  z  istnieniem   boga,  a   moralnosci 

z religil:4. Wyobrazenia religijne Sl:\ bowiem, podobnie jak inne, 

zrodzone z ciemnoty, strachu i urojeii., z natury rzeczy mgliste, 

niescisle i nietrwale - jak zmienne jest samo religijne za 

angazowanie  si   ludzi:  bywa-jq  okresy,  kiedy  umysl  jest  obo 

j tny na sprawy religii, istniejl:4 tez  okresy,  gdy  stosunek  ten jest 

negatywny. 

Bezpodstawne oczywiscie sq obawy, by swiatle umysly od 

dzieciii.stwa obserwujqce niedorzeczne podpor2qdkowywanie 

moralnosci religii, naduzywaly kiedykolwiek tej zasady, jak 

r6wniez by w toku zmudn ych, wnikliwych badan  i  rozwazaii. 

nad falszywoscil:4  rozlicznych  system6  religijnych  uznaly  si 

za zwolnione od podstawowych obowiqZk6w czl:owieka tylko 

dlatego, iz nie obowiq2ujq ich powinnosci chrzescijanina. Ale 

wybitne  umysly  Sq  na  og6l  wielkq  rzadkosciq.   W  stosunku 

do pozostalych obywateli,  tj.  mniej  oswieconej  cz sci  narodu, 

tej cz sci, na kt6rl:4 w szczeg6lnosci zamierza ustawa oddzia 

lywac hamujl:4co, przypada mniej wi ej jeden taki umysl na dwa   

tysil:4ce  .    Jednakze   okres,   kiedy   czlowiek   nieuchronnie 

przestaje  wierzyc, powodujl:4c si znacznie cz sciej i w wiEr 

kszej  mierze  zmyslami  niz rozumem - podkreslam  to -  jest 

najbardziej niebezpieczny w zyciu czlowieka. Wlasnie  w6w  

czas, opierajl:4c si  na tym, co tylekroc twierdzili bezmyslni 

wychowawcy - ze bez religii nie ma  prawosci  ani  moralno 

sci,   kt6rych   religia   ma   bye   najtrwalszq   podstawq   - otaz 

z  faktu,  ze  religia  jest  zaklamana,  wyciqgajq  wniosek,  iz 

oparta na  niej  moralnosc  nie  jest  bardziej  prawdziwa,  bar 

dziej obowiqzujqca i uzyteczna niz sama religia i wraz z nicl 

upada; ze sila jest prawem; ze sprawiedliwosc nie jest niczym 

innym jak racjq silniejszego oraz, ze w  ostatecznym  rachunku 

cala moralnosc i wszystkie powinnosci czlowieka i  obywatela 

dajq si  sprowadzic  do  jednej  jedynej  formuly:  r6b  wszystko, 

co chcesz, byles uniknql stryczka. 
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Oto jedno  z  najbardziej   zgubnych   nast pstw   czynienia 

z wiary - tj. uznawania steku wyswiechtanych, zawilych, 

niedorzecznych i S;Jrzecznych ze zdrowym rozsqdkiem dogma 

tow - kryterium podzialu obywateli na dobrych i zlych, naj 

wyzszej gwarancji ich uczciwosci i lojalnosci wobec spole 

czenstwa. 

Oczywiscie dogmaty te, kt6rych sens, tresc, ilosc i zakres 

wahajq si nie tylko u r6znych narod6w, lecz nawet u poszcze 

g6lnych osobnik6w - w zaleznosci od poziomu kultury, stanu 

zdrowia,   udzielanej   tym bezplodnym rozwaianiom  uwagi, 

zwlaszcza  zas  w zaleinosci od wieku 1
,  kiedy  si   do  nich  przy 

st puje  - ot6z. dogmaty  te  nie  mogq  miec  takiego   wplywu 

na obyczaje, jak prawa czy  wychowanie,  wszczepiajqce  n1- 

wyki, b dqce najsilniejszq wi ziq pomi dzy ludzmi 2 oraz pod 

stawq lub przyczynq wi kszosci ich poczynan. Motywy zmy 

slowe, niezaleznie od czasu, miejsca i okolicznosci,  wyplywa 

jqce  z  samej  natury  czlowieka  i  oddzialujqce   mniej   wi cej 

tak samo na wszystkich, sq niewl'\tpliwie znacznie silniejsze, 

odgrywajq wi{lkszq rol . b dqc znacznie wazniejszq i trwals:.:ct 

prawidlowosciq  post powania  niz  motywy   domniemane,   jak 

np. te, kt6re wyplywajq z religii. Czlowiek wierzqcy boi si 

wprawdzie boga, nigdy jednakze nie ma tak jasnego i  doklad 

nego  wyobrazenia  o  intencjach   i  Sl'\dach  boga   jak  o  Sqdach 

i zamierzeniach ludzi. To tez jeden jedyny  swiadek  post po 

wania czlowieka, kimkolwiek bylby, sklania go do znacznie 

wi{lkszego liczenia si z tym faktem niz mysl o  wszechobec 

nym cogu. D<iswiadczenie uczy, ze ludzie zarliwie wierzqcy, 

kazdego  dnia  dopuszczajq  si{l  pod  boskim  okiem - b6g co 

wiem, wedlug elementarnych zalozen religii, zna na jskrytsze: 
 

1    Jesli  chodzi  o przes;:idy - w szczeg6lnosci przes;:idy  religijne  - 

to umysl  czlowieka  w  pewnym  wieku  jest,  rzec  mozna,  j'ak  gi  tki' 

resor, kt6ry rozs ek moze na pewien czas odchylic nieco, lecz ten 

natychmiast powraca do poprzedniego stanu [Przypi y  (od  1  do  8) 

pachodz;:i od NaigeonaJ. 
1 Ka ncler z Bacon powiada, ze tylko przyzwyczajenie jest w stanie 

· zmienci   i   przezwyci zyc   natur . 
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mysli ludzi i widzi wszystk ie. ich czyny - wszelkiego rodzaju 

wykroczen, a nawet prze:;t pstw, kt6rych  nigdy  nie  popelnBby 

w  obecnosci   czteroletniego  dziecka.   Obecnosc   tego  dziecka, 

a scislej: obawa przed jego gadulstwem, jest  wi c  dla  czlo  

wieka wyst pnego, o· zlych sklonnosciach hamulcem znacznie 

silniejszym,   skuteczniejszym   niz   l k   przed    bogiem   i   karq 

t oskq. 

Imienia  boga  nie  n.alezy  tedy  wymieniac   w   kodeksach 

prawa  naturalnego,  prawa   panstwowego   i   mii::dzynarodowego, 

w trakta tach o moralnosci ani dzielach z zakresu racjonali 

.stycz nej filozofii 3
• J eszcz-e bardziej nie na rniejscu - jesli to w  

og6le  mozliwe  -     imi   to byloyb w pracach   z  dziedziny 

geometr ii, fizyki lub astronomii. Jedynymi utworami,  w  kt6- 

rych moze bye mowa o bogu, Scl dziela poswii::cone zagadnie 

niom teologii, kt6rt1 Hobbes z wlasciwq sobie precyzjq nazywa 

kr6lestwem mroku (regnum tenebrarum). Ze wszelkich innych 

dziel imi to nalezy usumic - bez zadnego wy jqtku, dla kaz.,.  

dego  bowiem,  kto  potrafi  sqdzic   o   rzeczach   bez   uprzedzen 

'.i zacietrzewienia sii::, jest kwestiq oczywistq, ze poji::cie  to, 

kt6re dla wszystkich ludzi 4 po wsze czasy pozostanie r6wnie 

mgliste i niejasne, kryje w sobie  mozliwosci  powstawania 

spor6w, tym zacieklejszych, ze przedmi,ot czyJ?i je niekonczt1- 

cymi sii::; nieuchronnie komplikuje ono wszystkie problemy, 

gdziekolwi k sii:: pojawi - czy to jako  punkt  wyjscia  czy  tez 

jako pr6ba zamknii::cia kwestii. 

3  0 He oczywiscie autor nie zamierza w jednym z  rozdzialow 

swojej ksiqzki rozpatrywac kwestii istnienia i atrybutow boga. 
4     

•••    Sq  slowa  - powiada   Hobbes  -  pozbawione sensu, kt6re 

pozostajq   nieokreslone,   nie   podlegajq   okresleniu, zwiqzane z nimi 

wyobrazenie  zawsze  bi:dzie   mgliste,   pozbawione   tresci,  plynne  -  np. 

bezcielesna  substancja.  .,Inny  rodzaj  slow  bez  sensu  mamy   wowczas, 

gdy   jakas  nazwa  sklada  sii:  z  dwoch   slow,   ktorych znaczenia  si wy 

kluczajq,   jak   np.   bezcielesne   cialo lub  - co na jedno wychodzi - 

bezcielesna substancja". (.,De homine". rozdz. 4). Pascal jednoznacznie 

powiada  o  bogu,  ze  nie  wiadomo  ani   co   on   sobl\   przedstawia,   ani 

czy w og61e istnieje. 
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Bogiem duchownego jest jego wlasny interes 

Waga,   jakci   si   przypisuje   wyobrazeniom    religijnym 

w og6le, a tej lub innej religii w szczeg6lnosci, jest wielce 

niebezpieczna, bo sprzeczna ze zdrowym rozsqdkiem i ladem 

spolecznym. Wlasn:ie owo, przypisywane religii, znaczenie 

oslabia i rozluznia wszystkie spr zyny spoleczenstwa, powo 

duje zrywanie najbardziej naturalnych wi zi mi dzy ludzmi, 

uzbraja brata przeciwko bratu, syna przeciwko  ojcu,  prowa 

dzi do unicestwienia jednej cz sci obywateli przez drugci. 

Wlasnie to przypisywane religii znaczenie c.zy.ni z niej sil 

niszczycielskq   w   r kach   duchowienstwa,   miecz,   kt6ry   bezli 

tosnie dosi ga oporne narody i krnqbrnych monarch6w; jest 

niezb dne duchowienstwu do przeprowadzania jego perfidnych 

plan6w. Slowem - wlasnie wskutek przypisywanego religii 

znaczenia  h i s t o r i a  b o g a  w y r y t a  j e s t  k r w a w y m i 

z g lo  ska   m i  w  k r on  i k a ch   n a rod   6 w cal  ego sw i a 

t a, a rozum drzy w okowach l ku, kryjclc si przed sztyletem 

klamstwa i fanatyzmu, skazany na milczenie, majqcy po swo 

jej stronie jedynie niewielkc!  liczb  nieznanych  i  skromnych 

m drc6w, rzadko tylko ujawniaj,lcych swe skarby przez danie 

swiatu  paru  mqdrych  i budujqcych mysli. . 

Zabobon  podobny  jest  do  organizm6w,   kt6re  rozpleniajci 

si przez podzial na cz sci. To  tez  aby  uniemozliwic  zabobo 

nowi  rozmnazanie  si ,  trzeba   byloby   wytrzebic   go,   wyrwac 

z  korzeniami  z  ludzkiej  swiadomosci.  Lecz  to  jest niemoziiwe 

-i  nie podejmie si tego nigdy  zaden  rozsqdny  znawca natury 

ludzkiej.  Filozof,  kt6ry  znal  t  natur  lepiej  niz  ktokolwiek 

inny, powiada, :i:e wady ludzkie :i:yc b d<l tak dlugo, jak sami 

ludzie 5•      Zwlaszcza   slus ne   jest   to   w   zastosowaniu   do   zabo 

bonu, kt6ry jest jednq z najbardziej rozpowszechnionych·wad 

iudzkich. 

Dlatego tez ostrozny, m<!dry i rozwazny prawodawca nie 

powinien brae si do naprawiania wszystkiego od razu -  wi 

nien natomiast d<!iyc do oslabienia zla, a tam gdzie nie .jest 
 

6 Vitia erunt donec homines. (Tacyt). 
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go  w  stanie  uleczyc,  do  zahamowania  jego  dalszego  pos pu; 

w zadnym je<lnakze wypadku nie nalezy  postanawiac  niczego, 

oo mogloby wprost lub posrednio kolidowac z naturalnymi 

prawami czlowieka. 

Oczywiscie mialoby to okreslone znaczenie, gdyby uni 

cestwic tyrani duchowienstwa, wladz o nader szerokim je 

szcze zasi gu, bardzo siln<! i trudn<! do obalenia - bo z cha 

rakteru tkwi<!C<! w sferze ducha i swiecie idei, a idee i poglqdy 

rzqdzq swiatem: opinione regina deL mondo. A w tej dziedzi 

nie, podobnie jak w wielu innych, nie zdzialano nic, skoro 

wciqz jeszcze jest tyle do zrobienia. Jednoczesnie zas byloby 

rzeczq nierozsqdnq i nieslusznq politycznie pozostawiac wsp61- 

nemu wrogowi czas na zorientcwanie si i zebranie mysli 6 

 

6   Nie   ofiarnosc   najbardziej   wyksztalconych,    najbardziej    oswie 

conych czlon6w  Zgromadzenia   Narodowego,   stanowiqcych   kwiat   szla 

chty   i   stanu   trzeciego,   kt6ry   mozna   by    nazwac    parti<l    opozycji   - 

nie ofiarnosc,  podkreslam,  tych  orfldownik6w  sprawy  spolecznej  slabnie, 

lecz slabnie ich czujnosc  i  aktywnosc.  Czujnosc  i  aktywnosc  ducho 

wienstwa   zas  - przeciwnie  - utrzymuje sifl w  poprzednim  napiflciu. 

Jego luk  jest  stale  napiflty,  nie  traci  ono  ani  na  chwilfl  tego,   co 

nazywamy tempem. Sw. Piotr ukazuje nam ksiflcia  ciemnosci,  jak  nieu 

stannie kr<tZY  wok6l  kazdego  czlowieka,  by  utrafic  na  moment,  gdy 

mozna zen  b dzie  uczynic   ofiar  :   ,.circuit   guaerens   diabolus   quem 

devoret"  (,,szukajqcy, kogo  by   pochlon<tc").   Oto   symbol   duchowien 

stwa,   owej   armii   butnej   i   bezlitosnej,   kiedy    jest   g6r<t,   a    tch6rzliwej 

i unizonej,  gdy  niedostatek  sil  zmusi  i<l  do   uleglosci.   I   rzeczywiscie, 

skoro    tylko    deputowani-patrioci    przestajq    sifl     troskac     o     swe     sily 

i siflgac po nie, deputowani duchowienstwa  gromadz11  wszystkie  swoje 

zasoby  - i choc mifldzy sob14 nie bywaj!\  nigdy  zgodni,  gdy  r:z.ecz 

dotyczy   dobra   chocby   w   najmniejszej   skali,   nader   latwo   porozumie 

wajq sifl,  by  przyczyniac   zlo   w   najwiflkszym   nawet   zasiflgu.   Ten 

zastflp rycerzy kosciola w Zgromadzeniu Narodowym niemal  zawsze 

wYStflpuje w pelnym skladzie z wielk<t szkodl\  dla  interes6w  spole 

czenstwa;   z   ubolewaniem   trzeba   stwierdzic,   ze   w    wyniku    szeregu 

debat duchowienstwo,  w  porozumieniu   z   niekt6rymi   deputowanymi 

szlachty i   stanu   trzeciego,   zdolalo   w   Zgromadzeniu   uzyskac   Wiflkszosc 

i  przeprowadzic szereg  niesprawiedliwych  dekret6w,   zawieraj11,cych 

artykuly godz11ce w naturalne prawa czlowieka. 

Powolam sifl tu  na  slowa  cenzora  Katona  i  jak  on  bfldll  powta  

rzal: ,,S14dz!l, :ze Kartagina winna bye zburzona". 
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Wszak pierwsze sukcesy na wojnie Sq decydujqce i nie 

nalezy tracic przewagi, jakq dajq, przez zwlok i niedopusz 

czalne w tej sytuacji kunktatorstwo. W wielu przypadkach 

rzeczq mniej szkodliwq i niebezpiecznq jest niepodejmowanie 

okreslonych srodk6w, nawet w istocie swej pozytecznych, ni:i: 

niedoprowadzenie ich do konca. Do takich wlasnie problem6w 

nale:i:y oslabienie duchowienstwa i calkowite podwa:i:enie za 

ufania don ludnosci. Srodki zmierzajqce do tego celu mo:i:na 

zaaprobowac jedynie w tym wypadku, jesli zostanq przepro 

wadzone do konca, co stanowi dodatkowy argument na rzecz 

bezzwlocznego podj cia tego dziela. Ile:i: rozsqdnych, pozy 

tecznych zamierzen przyjmowano z  aplauzem,  gdy  wienczyl 

je sukces, a  uznawano  za  z  gruntu  bl ne,  o ile niepowiodly 

si ! Jednym z najskuteczniejszych srodk6w zapobiegania re 

stauracji wladzy duchowienstwa,  kt6rej  zawsze  narluzywali 

w tak wyst pny spos6b, jest uczynienie go biedniejszym - 

subsydiowanie tylko w takim wymiarze,  w jakim  przynooi 

ono pozytek panstwu. Nar6d, a scislej jego przedstawiciele 

powinni rozwazyc, czy uslugi, jakie rzekomo swiadczy naro 

dowi  kler, kompensujq - nie m6wi juz o przewy:i:szaniu - 

pod wzgl dem ilosci i znaczenia te olbrzymie  sumy,  kt6re 

nar6d  rokrocznie  asygnuje na  te cele - czyli uzywajqc obra 

zowego ludowego powiedzenia, czy kon wart :i:lobu. Nar6d 

bowiem i tylko nar6d ma prawo dysponowac funduszem plac, 

dokonywac jego podzialu wedlug zaslug, a takze calkowicie 

odm6wic placy tym, kt6rych swiadczenia znacznie Sq n izs ze 

od otrzymywanego wynagirod zeni.a. 

Oto zasady, jakimi winna  si  byla  kierowac  rad.a  kr6lew 

ska, powolujqc i o-rganizujqc Stany Generalne.  Wlasnie  bo 

wiem wskutek pogwakenia  tych  zasad  duchowienstwo,  kt6re  

nie   jest   stanem,   znalazlo   si    wsr6d   przedstawicieli   narodu 

i ludzie ci, z tej tylko  racji,  ze obrali sobie  za  rzemioslo  teo 

logi , tak jak inni zaw6d stolarza czy  murarza,  dopuszczeni 

zostali do najwyzszych  funkcji  ustawodawczych  i  teraz  wno 

szq do licznych dekret6w Zgromadzenia Narodowego zgubne 

zabobony, zwiqzane z ich profes jq, nami tnosciami i ograni 

czeniem umyslowym. 
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Utarlo si powiedzenie, ze ,,nie habit czyni mnichem", 

jednakze przeciwienstwo tego utartego sformulowania o wiele 

bardziej odpowiada prawdzie i stanowi wniosek gl bszy filo 

zoficznie. Kazdy czlowiek bowiem zmienia si w mniejszym 

lub wi kszym stopniu pod wplywem sytuacji i szat. W przy 

padku duchownego zas - jak mi si£: zdaje - te dwie okolicz 

nosci oddzi.alujii szczeg6lnie silnie. Sutanna niepostrzez mie 

dla niego samego powoduje w jego pogliidach i charakterze 

powazne zmiany, kt6re nawet u bardzo silnych indywidual 

no.sci dajq znac o sobie do konca zycia... Nie oszukujmy si£:: 

prawdziwym bogiem duchownego jest jego 

wlas ny inter es.Tylko ten zwic1zek utrzymuje go w obra 

nej  roli 7•      Ugruntowanie   wyznania,  obrona  i  szerzenie  religii 

nie wchodzii  w  zakres  jego  dqzen;  nie  ulega  wszak  wqtpli 

wosci,  ze gdy  z  zawodem  duchownego  nie  b£:dq  juz   lc1czyly 
si     zaszczyty   i   szczeg61ne   przywileje,   gdy   rzemioslo  to prze 

stanie dawac olbrzymie  dochody  lub przynajmniej  nadziej  

na ich zdobycie - z religii , swiqtyn i oltarzy pozostarni je 

dynie  ruiny 8• 

 
0 koniecznosci r6wnouprawnienia wyznan 

Jest  zatem  rzeczc1  koniecznc1,  aby   zyd,  protestant,  deista 

i   ateista   na   r6wni   mogli   piastowac   wszystkie   stanowiska 

w panstwie, do kt6rych predestynowa:ni sc1 z  racji  swej  wie 

dzy, wiara bowiem nie moze bye miernikiem cn6t i zalet 

czlowieka. 

7 Wyj11tki od powyzszego, tak jak zawsze, potwierdzaj11 jedynie 

powszechnosc reguly. 
8 •••Dawne juz pewien poeta dobrze zna j11cy mentalnosc kleru 

powiedzia! o duchownych i mnichach: Deme au t em lu crum, super os et 
sacra  negabunt...  UtiHtas  tacit   esse  deos;  qua   nempe   remota. Templa 

ruent, nee erunt arae, nee Jupiter uUus. (.,Zabierz dochody, a zacznc\ 

odrzucac  i  bog6w  i  swii:tosci...  z  wyrachowania   powstali  bogowie, 
a  gdy  zniknie  zysk,  runll  swicltynie,  i  nie  bi:dzie  oltarza  ani zadnego 

Jowisza"). (Przytoczony fragmen,t pochodzi z  poematu  Zodiacus  vit;,i.e 

(ksii:ga  5,  w iersze  600- 603),  kt6rego  autorem  byl  :i:y jc1cy   w   pi e rwsze j 

polowie XVI wiek u Pier Angelo Manzolli pisz11cy pod pseud oni mem: 

Marcello Palingenio Stellato). 
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Wszystkie  poglqdy,   sluszne   i   blE: d ne,   zbozne   i   herezje 

(w tym sensie, jaki nadaje zazwyczaj temu okresleniu ducho 

wienstwo),  a  nawet  takie,   kt6re   kwestionujq   lub   wr cz   ne 

gujq  istnienie  boga,  winny  miec  pelnq  i   nieograniczonq  swo 

bod . 

 

 

 

ANACHARSIS CLOOTS (1755-1794) 

 
Baron niemiecki, osiedm sii: na wiele lat  przed  reu;o!ucjq we 

Francji, przyjaznil sii: ·z Woiterem i Rousseau,  pisal  dzie'.a. anty 

klerykalne i antyreligijne,  a  w  czasie  wielkiej  re·wolucti· -  obok 

Ch.aumette'a. i Heberta - n:ilezal do skrainej lewicy i do czolowych. 

,,de h.rystianiza.tor6w Francji". Za dzia.la.lnosc ateistycznq zostal zgHo 

t11nowan11. Fra.gmenty Clootsa ukazujq sii: w tym wybor.ie po raz 

pierwszy w ii:z11ku polskim. 

 
 

Spoleczna funkcja religii 
 

Reformatorzy hinduscy, chmscy, egipscy, zydowscy i chrze 

scijanscy tkwili w potwornym bl dzie, gloszqc tak zwane .pra 

wa boze. Utrzymywali · oni, ze jestesmy r6wni przed bogiem i  

ze  powszechn_e    braterstwo  wynika   z  niebieskiego  ojcostwa. 

Ten powazny blqd stal si zr6dlem najbardziej okrutnego 

despotyzmu klech6w i monarch6w. Okowy nasze- zostaly ob 

cill,Zone r kami niezliczonych swi tych ojc6w w bogu, kt6- 

rych czczono, uswi cano, wienczono i honorowano w imi wie 

kuistego ojca. Rodzaj ludzki, pozbawiony zostal suwerennosci 

na rzecz domniemanego suwerena w- niebiesiech. Jego przed 

stawicielami na ziemi byli monarchowie, cesarze, papreze, 

lamowie,  bonzowie,  bramini  i  wszelkiego  rodzaju   koscielni 

i swieccy wladcy. 

Blqd rodzi miliony nast pnych bl d6w, podczas gdy prawda 

jest zr6dlem tylko prawdy. Oto co warunkuje harmonijnosc 

swiatowego zgromadzenia narodowego, oto gdzie zr6dlo majq 

S<:hizmy, konflikty i anatemy swi tych sobor6w powszechnych. 

Rozum, kt6ry prowadzi tq samq drogq geometr6w - nieza- 
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leznie od r6znicy miejsca,  czasu,  j zyka  i obyczaj6w -  zwr6ci 

tez wszystkich ludzi ku wsp6lnemu osrodkowi, skoro tylko 

przedstawicielstwo narod6w wyrwane zostanie z r1:1k ,,11 nie 

bieskich i pomazanc6w bozych, a rodzaj ludzki odzyska swe 

prawa. 

Ws z e 1k i e  o d m i a n y  a r y s t o k r a c j i  s q   em a n a 

c j q d o m n i e m a n e go b 6 s t w a. W r6znych swych  pra 

cach dowiodlem, ze b o g a n i e  m a.  Ludzie,  kt6rzy  popel 

niajq ten blqd, muszq  si  r6wnie  powaznie  mylic  w  wielu 

innych kwestiach. Ta ulomnosc myslenia jest budzqcym litosc 

schorzeniem moralnym. Oto klucz do wyjasnienia wszelkich 

oszustw,  za  pomocq  kt6rych  szarlatani  przyczyniajq   wiele  zla 

ludzkosci. Kazdy, kto zaklada istnienie boga, rozumuje  bl  

dnie,  a  jeden  bl dny  sqd  pociqga  za sobq  inne.  Nie   b q d z 
c i e n i e w o l n i k a m i n i e b a, s k o r o  c h c e c i e  b y c 

w 1 n i  n a  z i e m i.  Ten,  kto  ma  slabosc  wierzyc  w  boga, 

nie maze bye na ty1e przenikliwym, by pojqc rodzaj ludzki - 

owego jedynego suwerena.  Sp6jrzcie  na  poszczeg61nych  ludzi, 

a   na   placz warn  si zbierze wskutek ich glupoty, lecz gdy 

ujrzycie ich w masie, olsni was geniusz przyrody. W y z w o- 1 on  

y   lud kazdego   dnia   d-okonuje   zdumiewa 

j acych  cud 6w. Dzieje  si tak dlatego, ze nar6d, b qcy 

zbiorowiskiem jednostek, wie i potrafi wi cej i lepiej niz 

kt6rakolwiek  z  osobna.  Gdy  zas zespoli si ludzkosc cala, b  

dziemy swiadkami jeszcze bardziej  zdumiewajqcych  cud6w. 

Slabe umysly, kt6rym potrzebny jest b6g, odnajdq  go na  ziemi, 

nie majqc potrzeby szukania suwerena w  oblokach.  Suweren 

nosc   jest  nieuchronnie   despotyczna,   totez strzezmy  si nada 

wania jej jakiejkolwiek innej sile poza rodzajem ludzkim. 

 

wiecznosc  swiata 

Wierzqcy powiada jq, ze swiat nie powstal sam z siebie - 

i niewqtpliwie majq  racj .  Ale przeciez  i  b6g  nie  powstal  sam 

z  siebie,  a   jednak  nie  wyciqgacie  z  tego  wniosku,  ze istnieje 

.jestestwo wczesniejsze od niego. Takie wnioskowanie dopro 

wadziloby  nas  do  hinduskiego  z6lwia.  Problem  istnienia  boga 

Wypisy z historil kryty1d relfQti 15 
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zostal niewlasciwie postawiony, albowiem uprzednio naleza 

loby ustalic, czy swiat w og6le zostal stworzony. 

* * * 
Por6wnanie z zegarkiem i zegarmistrzem, kt6rym  olsnie  

wajq maluczkich biegli w teologii, jest w istocie sztuczka, mo 

ralnq , kt6rej prawdziwa wartosc ujawnia si juz po chwilowym 

zastanowieniu si . .ZegaTek, palac, obelisk - niczego takiego nie  

widz  w kr6lestwie zwierzqt,  roslin  czy  mineral6w.  W  nich nie 

dostrzegam dzialania praw rza,dz3,cych narodzinami i roz wojem, 

totez nie znajqc podobienstw do przyrody, szukac b€)d€l  w 

dzialaniu ludzkiej r ki. Wyjasni ona  istnienie  zegarka,  pa lacu, 

obelisku. Wiem, ze obrazy, poematy,  dramaty  nie  rosna, tak jak 

pieczarki. Wiem, ze dzialalnosc malarza i poety, od twarzajqcych 

przyrod , r6zni si od dzialania czlowieka plo dz3,cego dziecko, 

ale fakt ten nie zmusi mnie jednak.ze do szukania zbieznosci mi 

dzy architektem-tw6rcq domu,  w  kt6- rym  mieszkam,  a  tak  

zwanym  stw6rcq   przyrody.   Unikajmy bl dnego    kola.    C i e r 

p i my     n a    m a n i     p o r 6 w n a 11. Z  t e j  m a n i i   z r o d z 

i l o   s i   w i d  mo   b o g a   -   tak jakby przyroda, to  najobfitsze  

zr6cllo  wszelakich  por6wnan, byla z czymkolwiek 

por6wnywalna. 

* * 
Wy  szukacie  tego  co  wieczne  poza  swiatem,  a   ja  znajdujE') 

to  w  swiecie.  Ja  poprzestajE')  na  niepoj tym  kosmosie,  a   wy 

chcecie  podwoic  trudnosc,  wprowadzaja,c  boga!  Kosmos  ja   wi 

dzE'), a w y boga nie widzicie. 
 

* * * 

Cos  musi  bye  odwieczne  oczywista   to   prawda.   Nie 

gubmy si tedy w kontempiowaniu natury boga i stw6rcy, skoro  

wszystko   znajduje   swoje   wytlumaczenie   w   dostE')pne    j 

zmyslom, postr zegalnej przyrodzie. Zaprzeczam stworzeniu 

swiata i nie dam SiE'l zwiesc waszemu stw6rcy i pocza,tkowi 

wszechrzeczy... Zdrowy rozsqdek odrzuca poczqtek wiecznego 

ruchu . 
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SYLVAIN MARECHAL (1750-1803) 

Francuski pocta, mysliciel i dzialacz rewolucyjny, jeden z naj 

wybitniejszych szer mi er zy bojowej propagandy  ateistycznej.  W  roku 

1781 opubUkowal poemat ,,0 boiiu. czyli nowy Lu.krecjusz", w  kt6r ym 

podjql walki: nie tylko z religijnq ide4 b6stwa,  ale  r6wniei  z  jedynym 

realnie istniejqcym b6stwem eksploatatorsk!ego spoleczenst-wa  -  to 

znaczy   ze   ,,zlotem"   pojmowanym   jako   przedmiot   kuttu   warstw wy 

zyskuj4 ych   i    jako   narzi:dzie   uiarzmiania   mas   pracujqcych. Poemat 

zostal skonf isk owany. Wyrokiem paryskiego par tamentu  z dnia 7 

stycznia 1788 roku nakazano r6wniez konfiskowac i palic egzemplarze 

opracowanego przez Marechala ,,Katendarza dzielnych ludzi", w kt6- 

rym   poszczeg6!ne   dni    nie   byly   poswii:cone   chrzescijanskim   swii:tym, 

ale bojownikom   nauki   i  wielkim   rewolucjoni stom ,   kt6rzy   walczyli 

o sprawiedliwosc spolecznq. W czasie wielkiej  rewotucji francuskiej 

Marechal znatazl  sii: na skrajnie  lewym  skrzydte  najpierw  wsr6d 

hebertyst6w, a nasti:pnie .w sr6d komunist6w .,sprzysi zenia r6wnych" 

Babeufa, bi:dqc jednym z autor6w .,Manifestu r6w nych" . Ostatnim 

dzielem Marechala  byl  .,Slownik  ateist6w"  wydany  w  roku   1800, 

(por. om6wien ie w ,,Euhemerze", 1958, nr 6 (7), s. 17- 20). Fragmenty 

Marechala  u.kazu jq  sii:  w  tym  wyborze   p0    raz  pierw szy   w ii:zyku 

polskim. 

 
Wiersze przeciwko Bogu 

0 ty, kt6rego istnienie jest nadal problemem, ty, kt6ry 

jestes, bye moze, jedynie symbolem wszechswiata, ty, kt6rego 

istnienie wszystko winno potwierdzac a wszystko mu zaprze 

cza - o boze, ja ciebie nie unicestwiam,  lecz  nie  uznaj  - 

tyle wyst pk 6w widzialem opromienionych twoim imieniem, 

tyle ofiar broczqcych na twoich oltarzach. Plonqc wzburze 

niem i wstydem, zem byl zblqkany, i ja uszedlem z twej 

swiqtyni, uno.;;zqc mq kadzielnic . 

* * * 
,,0 swiecie, kto ci powolal? 0, slonce, kto dal ci plomien? 

Komu, czlowiecze, zawdz i czasz zycie? Kto ciebie stworzyl? 

Czyzby ci wszechswiat zrodzil z przypadku? Pr zypadek prze 

ciez  -     to  tylko  slowo  puste"  ...  A  czymze  innym   jest  bog? 

. Nie si nie rodzi i nic nie umiera·. Wszystko, co  kon ieczne, 

istnieje;  stalym  podlega  zmianom.  I  o   kazdej  porze  materia  , 
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rozlicznie bytujqca, w roslinach si rozwija; w czlowieku zyje 

mysl. Zawsze jedno pociqga drugie, zawsze jedno drugie po 

pycha.  W  tym  samym  czasie  rzeczy   tej   samej  i   poczqtek 

i  skutek  widzimy.  Rozwijajqc  si przyroda  dziala  na  materi 

i wszystko przybiera coraz to nowe ksztalty. Zywioly po 

krewne sobie, a zarazem wrogie, dqZq do tego samego celu 

przeciwstawnymi drogami. W  imi ladu szalejq  wojny.  Dobro 

i zlo r6wnowazq si w napasci i obronie. Smierc r6wna jest 

zyciu. Slabszy staje si lupem silnego. Oto nieprawy porzqdek 

wszechswiata . 

* * * 

Gdyby b6g istnial, wszystko by winno o tym swiadczyc. 

Gdyby b6g istnial, cz.yz mozna by bylo o tyro wqtpic? Bo czyz 

kiedykolwiek Wqtpiono w  Euklidesa?  Czyz  trzeba  bylo  kar, 

aby udowodnic,  ze  tr6jkqt  ma  trzy  boki,  a  dwa  razy  dwa 

czyni cztery? Gdyby b6g istnial, wszystko  i  zawsze  byloby 

dobre.  Tymczasem  obok  dobra  istnieje  zlo.  Mnogosc   trw6g 

na mej  drodze  przeksztalca  mi  w  wi zienie  ten  wspanialy 

swiat. Gdyby byl b6g, zlotym szcz scia  wiekiem  nadal  cie 

szylby  si  ten  nieszcz sny  glob.  Tymczasem  b6g  patrzy  na 

wyst pek otoczony czciq, na m  rca  w samotnym  zapomnie 

niu!... Patrzy  jak  chciwosc  niepodzielnie  wlada,  a  cnota  kryje 

si przed wzgardq! Gdyby istnial b6g  Sokratesa,  oslonilby  go 

przed r kq niewdzi cznej ojczyzny... Gdyby istnial b6g, tyl u 

ohydnych  fanatyk6w  w  szarlatanstwie  swym  nie  kupczyloby 

na naszych placach jego talizmanami, mqcqc roz5qdek swym 

klamstwem,  mamiqc  zbyt   ufny   lud,   by   pelzal   u   ich   stop 

w l ku przed karq? Jesliby istnial b6g, narody, nie bh1dz<!c, 

otoczylyby go powszechnq chwalq wsp6lnego kultu  i  przy 

jednym oltarzu - zawsze zgodne miE:dzy  sobq  -  blogosla 

wil:yby jego dobroc, slawilyby wszechpot g  .  Czyz  pozwolilby 

na to, zeby wyst pny bogacz spoglqdal ze wzgardq na m drca, 

obronc prawdy, kt6ry za jedynq  bron  ma  tylko  serce,  su 

mienie i lzy? 

Daremne Sq dla mnie slowa o przyszlosci. Czemuz dopusz  

cza b6g wyst pek? By karac zan? Czyzby milym mu bylo 
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liczenie ofiar? 0 ilez szlachetniej jest zapobiegac wyst pkowi. 

Cokolwiek nas czeka w przyszlosci - dzis, tu, na ziemi, 

ucisnione dobro swiadczy przeciw bogu. 

* 
Czymze jest b6g? Wsz dzie stawia siE: go za wz6r. W  kaz 

dym   osiedlu   wznosi   si mu swiqtynie. Tumany kadzidel, 

szlachetne   dzwi ki  tysiE:cznych koncert6w   na jego chwal 

unoszq siE: ku niebieskiemu sklepieniu.  U  stop  swi tych  ol-· 

tarzy zelazo i ogie6 dr czll i zbolale  przypiekajq  ciala,  by 

uzdrowic dusze. Na lawach szkolnych z zarem broni si 

i chlodno rozwaza atrybuty boga. Przeciwstawiajqc w nieskon 

czonosc  sylogizmom dylematy  chce  si  rozwiklac  problem. 

A mimo to, nawet umierajqc w cieniu swej religii,  czlowiek 

wle o swym bogu tylko , ze zna jego imiE:. 

* 
0, ilez zla przyczynilo na ziem1 1m1E: boga! Najczulsze 

imiona malzonk6w, dzieci, rodzic6w, imiona wsp6lobywateli, 

dobroczync6w, przyjaci6l tracq calq swq sil , milknqc w jego 

obliczu. 0, ilez lez wycisnE:lo to imiE:, ilez przynioslo ponurych 

nieszczE:sc i drE:CZqcego niepokoju. Z laski bozej tyrani, kr6- 

lowie, w jego swi tym imieniu narzucajq ciemnym ludom  

haniebne uklady i okrutne wojny dla rozwic1zywania blahych 

spor6w. Aby wysysac  krew  nieszcz sliwych,  kaplan  wzno 

sz.:1cy ku  niebu  r ce blaga o  pok6j, choc niemal  zawsze ,,b6g" 

to zawolanie wojenne. I niebawem na gruzach kruchego muru 

okrutny zwyci zca, depczqc  poleglych,  zmusza  zwyciE:zonych 

do spiewania hymnu na chwal  stw6rcy.  A  boskie  imi 

opromienia nieprawosc. Swiqtynia zas, to na jpewn ie jsze dla 

wystE:pku  schronienie.   Za   imieniem   b6stwa   kryc   musi   si 

w obronie swych praw szlachetna prawda. Temida  w  imieniu 

boga feruje wyroki przeciwko sprawiedliwosci. Ten, co ojco 

b6jcq  stal siE: dla kosciola, szczyeqc siE: zbrodniq, wyrzut6w 

sumienia i skruchy pozbawion, po brzegi pelen swego boga, 

kladzie na sobie znak krzyza  i  spokojnie  spi.  Uczeni  na 

rozleglej niwie swych prac potykajq siE: o imiE: boga jak 

· o  przeszkod  - to fatalne imiE: kl ad zie. irn si piecz ci na 
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usta. Tylko bog daje wszystko - dobro  jak  r6wniez  zlo.  

Wybucha  w   kraju   wulkan   albo   tez   gl6d?   To   boska   kara. 

I ludzie tracq glowy - swhltynie otwierajq  si  dla  lka jqcego 

tlumu, nie wiedz&cego o co· si modlic i umierajqcego wsr6d 

modlitwy. Imi to jest  czczym  slowem,  slowem  niepoj  tym. 

Ten bog podporzqdkowal sobie wszystko, wszystko stalo  si<; 

dlan mozliwe. On jest najskuteczniejszym ze wszystkich 

talizman6w. Zniewolil  i  zawladnctl  wszystkimi  uczuciami. 

Jakze wyzwolic si<; od tego powszechnego bl du, dziedzi 

czonego  od  stuleci.  Natr tny  glos   juz  od   kol:yski   gnie   nas 

w  poklonie  przed  tym  imieniem,  wraz  z  mlekiem  matki, 

sqczy  si  ta  trucizna.  Gl boko  w  nas  wrosni ta   uluda   nie 

moze bye niestety wyrwana bez wielkiego wysilku! i wszystko 

przepojone jest tq zarazq. Polityka wesp6l z relight sta je 

przeciwko naturalnym wi ziom. I wszystko pada lupem 

przewrotnosci tych potwor6w. Zjednoczone,  choc  rywalizujqce, 

te  dwie  wladze  zniewolily  wszystkich  smiertelnych  czynictc 

ich niewolnikami. 

 

Gdyby dopuscic, ze istnieje b6g, to wszystko w przyrodzie 

przeczyloby zdrowemu rozsqdkowi, staloby si ciemnq za 

gadkq.... We  wszystkich  rzeczach,  we  dnie  i  nocy  -  szukam 

po  omacku   boga   i   zawsze   mi   si   wymyka.   Poniechajmy 

wi c tego boga, skoro boi si dac  poznac.  Azaliz  po  to,  by 

is,tnial, potrzebny jest swiatu gospodarz?  Oto  ta  waza  byla 

glimi, zanim dostala si w r ce garncarza, albowiem materia 

wczesniejsza  jest  niz  forma  i  rzemieslnik.  Przyroda   powstaje 

z samej  siebie.  Jej  forma  moze  si  zmieniac,  lecz  ona  sama 

jest wieczna. Skoro swiat otrzymuje wszystko z siebie  samego, 

nie  ma  stw6rcy,  on  sam  jest  dla  siebie  silc:i  spraw  c z.:i.  I   ja 

na pr6zno bym  si  zalil  -  daremne  to  slowa!  Wszystko  jest 

takie wlasnie, jakim powinno bye w lonie przyrody. 

* * * 
Smierc  obok   zycia,   jedno  szcz scie,   tysic:ic   kl sk; ziemia 

spojona krwict jestestw, r6zgi tyran6w i noze duchownych; 

przesqdy  przechod2qce  z  przodk6w   na  potomnych;  mc:idrosc 
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polegajqca na ustawicznej wake z  uczuciem;  glod  i  nieustan 

nie wzmagajqce Si£: laknienie, rechot triumfujqcego wyst£:pku; 

lkanie  niewinnosci  -  wszystko  to  swiadczy  o  przewrotnosci 

lub nif>istnieniu boga. 

* * * 
Coz to jest bog? Zblizcie si£: smiertelni bez 1£:ku. Miejcie 

odwag£: spojrzec w ten kszta.lt, kt6ry dla ujarzmienia  was 

obludne klechy wbily w glow£: rzezbiarzom.  Wszak  w  swiq 

tyni  widzicie  jedynie  wlasny  wizerunek.  S£:dziwy  starzec, 

male dziecko skladajq mu  hold  wespol  z wami. Coz za  triumf,  

o smiertelni, dla waszej dumy. Kadzidla plonq przed waszym 

portretem! 

* * 

Nie,  ten  niedoskonaly  swiat  nie  jest  dzielem  zadnego 

boga! Wezuwiusz i Etna, te ogniste gory, nie boskq zostaly 

zapalone r£:kq. Tajemnica  pochodzenia  grzmotu  i  blyskawicy to 

tylko zr cznie zastawiona przez chytrych klech6w pulapka. Czyzby 

jedynie gwoli uciechy boga drapiezny byl rekin  na wodach i hiena 

w lesnej g stwinie? A pod okiem boga,, na wybrzezu Tagu, ziemia 

p kajqc rozwarla swe lono,  by  po chlonqc dwiescie tysi cy is tn 

ien.1 Pod  panowaniem  dobrego boga niemozliwosciq byloby zlo.  

Czyz  bowiem  tylko  po  to  bog obdarzalby mnie  uczuciem,  

bym  cierpial?  Jesli  tedy  nic nie dzieje si£: na ziemi bez jego 

woli, to przeciez n a w et 

s m i e r c o w a d a sw i a d c z y p r z e c i w b o g u. 

* * 

Slawi  si dziela   wielkich  prawodawcow  - oni wlasnie 

two  r z y 1i  sob   i e  bog  o w,  z e by   pr  z em  aw  i a c  w  i ch 

i m i en i u. Genialny chwyt... Ale coz w  tym  za  sens?  Zna 

cznie latwiej stworzyc boga niz ulozyc kodeks. 

• • • 
 

1 Mowa o trz sieniu ziemi w Lizbonie. 
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C6z za przydatny wyna'lazek - relig ia! Przy meJ zb ne 

Sq moralnosc i prawda. Jest ona przeklenstwem m drca, 

filarem tronu. Choebys byl samym Neronem - slowa jednego 

starczy dla zbawienia twej duszy, jesli przekupny klecha 

koniuszkiem palca nakresli znak krzyza, raczqc odpuscic  

twe grzechy. 

C6z za wspanialy  wynal.azek  -  religia!  Nawet  zelazna 

logika  wobec  niej  wydaje  si   bye  igraszkc1.   Re ligia   zqda we 

wszystkim tylko wiary. Moja  nauka  -  powiada  -  nie wymaga 

dowod6w. Czleku, z prochu powstaly, bc:tdz mi slepo powolny. 

Bog zc1da pokory. Rzeknij jeno: wierz . C6z za wspanialy 

wynalazek - religia! 

Jakze gnusne i wyst pne jest  rzemioslo  klechy.  Nawet 

kuglarz w drowny wi cej jest  godzien  szacunku.  Stale  nosic 

mask i lgac przed samym sobq; bezwstydnie wyst powac 

przeciwko prawdzie; niczym zb6j czy s p  drapiezny  wycze 

kiwac zmroku, by porwac swojc1 zdobycz; nie miec odwagi 

wypowiadac swych  mysli,  poslugiwac  si  wykr tnym  j  zy 

kiem; w jednej r e rnajc1c r6zg , a w drugiej  kadzielnic  , 

schlebiac tyranowi; naginac do jarzma, zniewalac i na cier 

pieniach ludu budowac sw6j dobrobyt - oto natura klechy. 

Sp6jrzmy jeszcze na niego, gdy  nawiedza  rodziny,  zwodz.i 

matki poucza c6rki, ot pia zc1dnych wiedzy syn6w, a potem 

skrywszy si na ol:tarz - drwi. 

 
0 kulcie zlota 

Istnieje Bog, dla kt6r ego nie ma niemozliwosci i wszyscy 

smiertelni uznajc1 jego wszechpot g . 0d berla do  pastuszego  

kija: wszyscy slawiq go, tego boga i  wszyscy  skladajq  hold 

jemu, ojcu wszystkich bog6w. On r6wniez ma swych m czen 

nik6w i tez czyni cuda. Jego obecnosc otwiera i zamyka usta 

prorok6w. Ten, kto dotknie jego oltarza, zostaje uleczony; 

obdarzony jego laskami przestaje cierpiec  niedostatek.  Na.j 

blizsi mu faworyci mogc1 bez skrupul6w dopuscic si wszyst 

kiego. W tego ?oga nikt jeszcze nie zwqtpil. Wszyscy, prze 

krzykujqc si wzajem, gloszq chwal tego b6stwa. Dobroc, 



Marechal 23_3 

 

talenty,  a  nawet  pi kno  otrzymu jc1  tylko  od  niego   swc1  sil , 

bez jego stygmatu Sci nic zym. On jest przyczync1 wszys ,tk iego . 

Bez  n:iego  czlowiek  jest  niczym...  Kl  ka jcie,  smiertelni!   Ten 

bog to z l o t o. 

* * * 

Latwo wierzyc w boga owemu beztroskiemu  bogaczowi. 

Od stolu do loza i z powrotem stqpa on po dywanie z r6z bez 

kolc6w. Temu dobrze zaplacono za wiar w opatrznosc. Nie 

zna  on zla - wszystko dlan pi kne i nigdy nie widzial ani 

jednego nieszcz sliwca. Ale mnie, stojqcego blii:ej tych, kt6rzy 

cierpic1, bezsilnego swiadka niedoli istot podobnych mi  - 

mnie na  ich  widok  porywa  bluznierczy  gniew  i jesli  mysl 

o bogu, to tylko z przeklenstwem. 

* 

Wzywani po wielekroc, wzywani wielkim glosem was i 

bogowie posn li chyba w niebie! 0  ludy,  daremnie 

palicie kadzidla, na pr6ino skladacie ofiary wzywajqc ich zmi 

lowania i laski. Bogowie  wszechobecni,  milosierni  i  wszech 

pot zn.i  nie  slyszq  modl6w  swoich  zbolalych  dzieci.  U b o g i 

d a r e m n i e w z y w a; n i e b i e s k i e j p o m o c y. A chcqc 

utrzymac si przy zyciu,  blaga  o  n dzne  okruchy  z  sutych 

stol6w  moinych   tego  swiata,   kt6re   wydzierac   jeszcze   musi 

z paszczy chciwych ps6w. Mloda  malzonka,  co  Uumiqc  j ki 

b6lu obwieszczajqcego macierzynstwo, wznosi  oczy  ku  niebu, 

na pr6:i:no blaga: ,,Boze spraw rozwic1zanie, a jesli ocalisz mi 

:i:ycie, zyc b d tylko dla ciebie!" Tymczasem zr czna i wpraw 

na r ka akuszerki bez zadnej pomocy nieba uwalnia lono rnatki 

od drogocennego brzemienia i  ta  niejeden  jeszcze  wyda 

plod. 

* * * 

Spokojni w1esmacy, ufni najemnicy, odwieczni zywiciele 

zgnusnialych duszpasterzy , kt6rzy w nagrod za waszc1 dobroc 

posiali zwiqtpienie w czystych sercach waszych, mqcq wasze 

niewinne  przyjemnosci  perfidnq  wizjq  przyszlosci  Wl:\tpliwej, 

a nawet zmyslonej. Nie tylko nie pomagajq warn w znojnym 
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trudzie, nie tylko nie osladzajq waszych powinnosci, nie ty1ko 

nie przynoszq warn ulgi w cierpieniach -  ale  w  kajdany 

strachu zakuwajq  wasze  dzieci  i  wasze  zony;  w  doczesnym 

i przyszlym zyciu, wy, nieszcz sni, b dziecie trawieni ogniem 

niczym pieczen dla szatana za to, ze nie przychodziliscie 

drzemac na ich kazaniach, ze oddawszy si chwilowej rozrywce 

zapomnieliscie o dziesi cinie i panszczyznie, o okrucienstwie 

nieludzkich poborc6w i  tylu  innych  nieszcz sciach,  kt6re 

kazq warn wierzyc w  m ki  piekielne,  podczas  gdy  gnusni 

swi toszkowie oplat za msz topiqcy w winie trafiajq do 

czyscca, a ich przeor w obj ciach hurysek z boskieg-0 haremu 

wst pu je do nieba. 

 

Czlowiek sam jest tw6rcq swojego losu 

0 nie, nie przyszedles na swiat podlym niewolnikiem! 

Podnies wreszcie glow i zerwij okowy. Poznaj swq godnosc, 

czlowieku! Rozewrzyj oczy i zwr6c je bez l ku ku niebiosom. 

Nie ma tam wladcy zbrojnego w blyskawice, gotowego obr6cic 

ci w proch swym gniewem. Poza swiatem nie  istnieje  nic. 

Bog, kt6rego  si  l kales,  to tylko  n dzne straszydlo,  zrodzone 

z twej ciemnoty, wykarmione przez twoich klech6w,  co szar 

piq w nim spr zyny ukryte niegdys przed wzrokiem twych 

przodk6w. Ku swemu szcz sci u idz  twardym  krokiem.  Ten 

swi ty moloch, co takq budzil w  tobie  groz ,  legl  wreszcie. 

Nie l kaj si wi cej boga  -  obawiaj  si  jeno  skutk6w  wla 

snych   czyn6w.  Sam    jest es  t w6r ccl  s we   go    s z c z   - 

s c i a i s am s p r a w c q w la s n e j n i e d o 1 i. I pieklo, i raj 

Sq tylko w twej duszy. 

* * * 

M6j rozum wytycza mi post powanie, a serce jest moim 

prawem. Totei bog jest mi potrzebny r6wnie malo, jak  ja 

jemu. 

• • • 
Gdyby  mi  dowiedziono istnienia najwy.iszego s ziego, 

opatrznosci boskiej, co karze i nagradza-, jesli by pora:zono 
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mnie widokiem piekielnych plomieni i mqk niewyslowionych, 

gdyby  stanql  przede  mnq  otworem  raj   -   kraina   wiecznej 

szcz sliwosci  z  boskimi  hurysami  -  wabiqca  mq   odurzonq 

dusz swym wdzi kiem i  tak  nie  padlbym  u  stop  swi tych 

oltarzy, iebrzqc o odpuszczenie. Nie iywiqc wzga.rdy dla 

wszechmogqcego, ale i nie uznajqc go, wolny ad trwog  wie 

czora, pelen radosci  poranka,  budowalbym  m6j  los  na  wla 

snej dzielnosci. A c6i ty czynisz, uniiony n dzny niewolniku 

klechy? Czlowiecze, po<lzwignij si I Wstan . Sam sobie jestes 

panem! Podzwignij si ! Poznaj swq cen ! Nie chyl czola przed 

iadnym bogiem. Jestes wsrod r6wnych sobie. 

* 

Czy sqdzisz, ze powtarzajqc slowo ,,opatrznosc" zapewnisz 

dostatek przy swym ognisku, a  modlitwami  uchronisz  swe 

mlode  drzewka  przed  gradem,  wichrem  i  mnostwem  innych  

kl sk? Czyz po to, by wyzlocil si tw6j lan i przyniosla plon 

winnica  wystarczy,  ze  zast p  gnusnych  klechow,   ustawiwszy 

si   w szereg,  przejdzie  po  zagonach,  skropi  je wodq  swi conq  

i zawyje par poboznych piesni? Marnujesz cenny czas na czcze 

obrz dy. Wybierz sposr6d  swego  stada  najbardziej  krzepkie  

pary wol6w, a pole twoje za spraiwq twojego trudu wyda plan, 

bowiem b o g i e m pilnego rolnika j e s t p r a c a. 

 
Kult bohatcr6w 

M drzec  wart  wi  ce j  niz  bog.  Zlo,  z  kt6rym  si   godzi  bog 

na naszym dziwnym globie, naprawia m drzec. B6g, co jednym 

tchnieniem gwoli swawoli stworzyl wszechswiat, nie dor6wna 

Regulusowi  wracajqcemu   na   tortury.   Nad   boga   ten   wyzszy, 

co sta11ql w obronie Calasa 2 
- nad boga, kt6ry dopuszcza 

przesladowania niewinnych. Ojciec karmiqcy swe niewdzi czne 

dzieci lepszy jest od dobrego boga zsylajqcego potop na rodzaj 

ludzki. Gloszqc boskosc·swych  bohater6w  nasi  przodkowie  nie 

byli wcale glupi... Oltarze powinnismy wznosic tylk-::i tym, 
 

t Mowa o Wolterze. 
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kt6rzy czynicl nas szczf;sliwymi. Brutus wif;cej znaczyl dla 

Rzymian, niz ich bogowie. 

* * 
Czlowiek prawy moze bez wiary w zycie pozagrobowe 

dqzyc do niesmiertelnej chwaly. Jakiez znaczenie moze miec 

dla niego fakt, ze jest on tylko materiel, ze dusza wraz z cia 

lem ginie bez reszty? Chwalebna pami c o wielkich czynach 

zyje w ludziach wiecznie. Imif; Marka Aureliusza po wsze 

czasy wstanie w pamif;ci ucisnionych lud6w. 

* * * 

Krzepiqca mysl o potomnych  budzi  w  nas  ch  c  czynienia 

dobra i zapat Totez prawy czlowiek powiada sobie:  jesli  w  tym 

zyciu dosif;gnie mnie jad  zawisci,  to  i  pewnego  dnia,  niczym 

nowy Sokrates,  pomszczony  przez  braci  moich  miec  b!';d!';  po 

swo je j stronie wszystkie szlachetne serca!... Ojcowie przeka 
zywac  b cl  dzieocmi moje  ksiqzki.   I   dlugo   jeszcze   po   mej 

smierci  d z i e l a  mo  j e  s l u z y c  b f; d cl  o j c z y z n i e,  a  lu 

d zie, kiedy  odwiedzq  m6j  gr6b,  ze  lzami  wspomnq  o  mnie. 

Czyz m6glbym wymarzyc sobie lepsZq przyszl:osc ? 

* * * 
Pozostawcie, o smiertelni, waszym bogom mroczne sw1q 

tynie.  Zrzuccie  ich  nikczemne  jarzmo.  Zbierzcie  Sil';  wszyscy 

i  p6jdzmy - przy dzwi!';kach mojej lutni, dzielic radosc bar 

dziej  szlachetnq.  N a d  m a r n y c h   b o g 6 w   w y n i e s c i e 

b oh  ate   r 6 w,  1 u dz i  o   w i e 1 k i m   s er cu, m  d r c 6 w 

b e z tr w o g i i s k a z y. Lubieznik Jowisz, oszust  Merkury - 

czyz byli dla Grek6w warci tyle, co Arystydes i Epikur? C6z 

znaczy caly panteon rzymskich b6stw wobec Katona ? 

Jakie zalosnie marni okazq si wasi swi ci, dni kt6rych 

uroczyscie   obchodzimy,   nasi   teologowie,    nasi    m czennicy 

z J ezusem na czele, gdy por6wnamy ich z Kartez juszem, ze 

stawimy z L'Hopitalem? Przyjaciele! Poniechajcie tych ma 

luczkich bozk6w i wszystkich pomniejszych swi::itk6w w ko 

sciolach, niech sobie krzyczq w niebie:  ,,Swi ty,  swif;ty,  swi  

ty",  my  zas  b  d z i e m y  w z no  s i c  s w i cl t y  n  i e  j e d  y - 

nie dobroczyncom ludzkosci! 
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Epitafium autora 

SzczE=:sliwy ten, kt6rego wolny od przesqd6w rodzic wy 

chowal z dala od  klech6w,  gloszqcych  fanatyzm  i  nietole  

rancj . Szcz sliwy, kto nie zna bog6w, ani ich kaplan6w  gor 

szych nawet nizli bogowie, ani tych plugawych wizerunk6w, 

nikczemnych dogmat6w, kt6re religia uzbrojona przez despotE: 

ukazuje oczom zastrachanego gminu!  Szcz sliwy,  kto  w  obli 

czu smierci, otoczony przyjaci6lmi, zespolony z nimi duchem, 

czuje jak na jego r ce splywajq ich  lzy  i  wzgardziwszy  zlud 

nym slowem i czczym pocieszeniem, umiera z imieniem cnoty 

n.a ustach. Przyjaciele! Gdy czas SW(} zbyt szybkq stopq uni 

cestwi kruchy gmach mego ciala, zbierzcie me szczqtki i na 

piszcie na mojej mogile te oto slowa: 

,,Tu spoczql milujqcy  pok6j  ate  is  ta.  Zawsze  kroczyl 

prawq drogq, nie liczqc na niebo. Niech szacunek otoczy jego 

mogil . Milo wal cnot . by l w r o g i em bog 6 w". 

 

 

 

 
PHILIPPE FABRE D'EGLANTINE (1755-1794) 

Francuski dramaturg  i dzialacz  rewolucyjny, autor  projektu re 

formy kalendarza, przyj tego  przez Konwent  25 paidziernika  179,3 

roku. Fragmenty tego projektu uka.zujq sii: w  tym wyborze po raz 

pierwszy w ii:zyku polskim. 

 
Kalendarz republikanski 

Odrodzenie si narodu francuskiego i ustanowienie repu 

publiki row:odujq koniecznosc zreformowania przyj tego po 

wszechnie systemu liczenia lat. Nie chcemy bowiem ci<tgn<tc 

dalej rachunku lat kr6lewskiego ucisku, kt6rym poprzednio 

mierzyla si nasza wegetacja. 

W kalendarzu, kt6rym poslugiwalismy si , kazda karta 

skalana jest zabobonem tronu i kosciola, splamiona jest przez 

tron i kosci6l klamstwem. 
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Kalendarz ten zostal zreformowany. Zastqpiony innym, 

kt6ry odmierza czas scislej i w dokladniejszych jednostkach. 

Ale tego za malo. Dlugotrwale przyzwyczajenie do kalendarza 

gregorian.skiego nawarstwilo w swiadomosci spoleczenstwa 

mn6stwo wyobrazen, kt6re jeszcze za naszych dni sq zr6dlem 

religijnego obl du. Totez rzeczq niezb nq jest postawienie na 

miejsce mirazy realnych wartosci rozumowych, a w miejsce 

prestizu duchowienstwa - praw przyrody. 

* * * 

Gdybym potrzebowal argument6w na potwierdzenie decy 

dujqcego wplywu wyobrazen na umysl ludzki, nie musialbym 

uciekac si do metafizycznych analiz, gdyz dostat€cznie duzo 

fakt6w dostarcza teoria, nauka i samo doswiadczenie  kleru. 

Tak wi c kler, kt6rego powszechnym i ostatecznym celem jest 

podporzqdkowanie sobie rodzaju ludzkiego i sp tanie go 

lancuchami swej wladzy, ustanawiajqc kult zmarlych, mial na 

wzgl dzie wszczepienie nam odrazy do zycia doczesnego i do 

statku, aby tym latwiej m6gl sam z tego korzystac: chodzilo 

mu o to, zeby wizjlt czyscca uzaleznic nas od siebie. 

Zwazcie przy tym, jakzez umiej tnie wykorzystujq oni 

wyobrazni ludzkq, kierujqc niq wedle swej woli ! 

* * * 

Kiedy klechy, kt6rym ludzka pozostala jeno postac, ci za 

ciekli wrogowie najbardziej ludzkich uczuc i poryw6w, za 

pragn li wyzyskac je dla swoich cel6w, kiedy zapragn li, aby 

wezbrane uczucia mlodych kochank6w, pociqg wzajemny obu 

pki, ch c podobania si , przystrojenia, wzruszenia  i tyle  in 

nych uczuc wlasciwych szcz sliwej mlodosci doprowadzilo do 

religijnego  ujarzmienia mlodziezy - nie w zimowq por po 

budzali jq do uzewn trzniania swych poryw6w. Skqdze,  na 

najpi kniejsze, najdluzsze, najpromienniejsze dni lata wy 

znaczyli  oni  w obfitosci - pod  nazwq  swiqt bozych - uro  

czystosci publiczne,  obchody,  do  kt6rych  z  vylasciwq  sobie 

zr cznosciq wprowadzili wszystko, co jest najbardziej urze 

kajqcego w zyciu swieckim, przepych i ozdoby. 

• • • 
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Kiedy  zas  klechy  zapragn ly -  cicigle w trosce o swe plil 

nowanie  - calkowicie podporzqdkowac sobie rolnik6w, tzn. 

caly  prawie  narod,  przywolali  na  pomoc  ich   ch c  bogacenia 

si , zjednujqc sobie ich zaufaaiie najbardziej wznioslymi wi 

zjami. I nie w dni  niemilosiernych  upal6w  zwolywali  oni 

wiejski  lud  - wtedy plony juz sq zebrane, rezultaty pracy 

oczywiste.   Zwiesc   w6wczas   nie dalby  si tak latwo. Totei 

wlasnie w promiennym miesiqcu maju, zanim slonce, teraiZ 

wiosenne, lagodne jeszcze, nie pochlonie rosy i swieiosci po 

ranka,  klechy  -  w atmosferze zabobonu i zapobiegliwosci - 

gromadzili ufny lud po  wsiach,  aby  w  dniach  modlitw  przed 

tak zwanym swi tem  Wniebowstqpienia  stanctc  za  sprawq 

swych tajemnic murem oddziela jqcym nas od nieba; stamtqd 

ukazujqc naszym zdumionym oczom natur w calej jej krasie, 

ziemi w pelnym rozkwicie, jakby m6wili nam,  a  i  rzeczywi 

scie m6wili: To my, duchowienstwo, pokrylismy zielenict  te 

wsie, to my jestesmy sprawcami plodnosci p61 ku spelnieniu 

waszych   nadziei,   to  dzi ki   nam napelniq  si  wasze spichrze, 

ufajcie wi c nam, otoczcie szacunkiem i bqdzcie powolni, 

pomnazajcie   nasze   bogactwa  - w  przeciwnym   razie   grad 

i blyskawice,  kt6rymi  wladamy,   pokarajq   was   za   niewiar , 

za brak pokory, zai wasze nieposluszenstwo.  A  rolnik,  urze 

czony roztoczonym obrazem milkl, wierzyl,  ulegal  i  z  latwo 

sciq cuda przyrody przypisywal klamliwym klechom. 

Taki  wplyw  wywieraly   na   nas   matactwa•  duchow iens    twa. 

Taka   jest   pot g,awyorazn i! 

Komisja, kt6rq wyloniliscie, zlecajqc jej opraoowanie no 

wego kaJendarza, bardziej dost pnego i latwiej  utrwalajqcego 

si w pami ci, sqdzila wi c, ze spelni swe zadanie, jesli zdola 

pobudzic wyobrazniE: ludu zjawiskami przyrody, oswiecic mys! 

jego obrazami oraz szeregiem wybitnych postaci. 

* * * 

Powszechnie  przyj ta  rachuba,  lat,  kt6rq  Francja poslugi 

wala si dotychczas, zrodzil:a si wsr6d wstriqs6w zapowia 

dajqcych  rychly  upadek  Rzymskiego  Imperi urn  -   w  okre 

sie, kiedy  prawosc czynila  pewne  wysilki,  aby  opanowarc ludz- 



* 

Fabre D'Eglantine 241 

 

kie slabosci. J ednakze w ciqgu 18 stuleci  ta  rachuba  lat  slu 

zyla prawie wyhicznie do oznaczania w czasie wzrostu fana 

tyzmu, ujarzmiania narod6w, skandalicznych triumf6w buty, 

hanby, tc:;poty oraz przesladowan i grozy, kt6re staly sic:; udzia 

lem prawosci, talent6w i filozofii pod wladzq okrutnych ty 

ran6w, dopuszczajqcych sic;; wystc;;pk6w r6wniez i pod oslonq 

ich imienia. 

Czyz moglibysmy pozostawic potomnym na tych samych 

tablicach zapisy wyryte rc:;kl:I sluzalczq i perfidm1 obok slow 

utrwalonych rc,;kq prawl:j i wolnq, obok pochwal kr6lewskich 

wyst pk6w swiadectwo oburzenia, jakie w  nas  dzis  jeszcze 

budzl:I przewrotnosc i klamstwo, tak dlugo opiewane przez 

obludnik6w i hanbc:;, kt6ra okryla wreszcie gnusnych i nik 

czemnych zausznik6w sprzedajnych i szalbierczych dwor6w ? 

0 nie! Ta  mt  a  er  a  by  la   er  l:I  o  k  r  u  c   i en st  w  a,  z  a  kl   a 

m  a  n i a, w  i a  r  o lo  ms t w a i n  i e  w  o 1 n i ct w a. Skon 

czyla sic:; ona wraz z panowaniem kr616w, zr6dlem wszystkich 

naszych klc;;sk. 

Rewolucja zahartowala dusze Francuz6w; z kazdym dniem 

wznosi je wyzej  -  ku  szczytowi  republikanskich  cn6t.  Czas 

otwiera nowl:j ksic:;g£:  historii,  a  nowe  dzieje  wspaniale  i  pro 

ste  jak  r6wnosc,  niechaj  utrwala   w   kronikach   odrodzonej 

Francji nowym szlachetnym rylcem. 

Na przestrzeni historii wszystkie narody za poczqtek ra 

chuby lat przyjmowa:ly wydarzenie najdonioslejsze w swych 

dziejach i w stosunku do niego okreslaly miej ce w czasie 

pozostalych wydarzen. 

Tyryjczycy liczyli lata od swego wyzwolenia. Rzymianie - 

od zalozenia Rzymu. 

Francuzi zaczyna:jq SWq rachubc;; lat od 
ustanowienia wolnosci i r6wnosci. 

Rewo1uc ja fr ancuska,owocna,  zdumiewajl:jca  ener  

gil:I i rozmachem, olsniewajqca w wynikach, stanie sic:; dla 

historyk6w   i  filozof6w j e d n y m  z  t y c h w y d a r z e ii, 

kt6re   - jak    gwiazdy    przewodnie   - oswie 

t1a j q o d w i e c z n e k <J1 e j e dz i e j 6 w. 

* • 
Wypisy z htstorii l<rytyl<I re!igil 16 
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Pocuitek roku przypadal na r6zne jego  pory  zanim  usta-' 

lono wreszcie jego dh,1gos.¢w oparciu o dqkladnq znajorn-,os<: 

mchu Ziemi wok6l Slonca. 

Niekt6re ludy przyjmowaly za poczqtek swojego roku zi 

mowe lub letnie przesilenie, drugie zas wiqzaly go  z  r6wno 

nocq. Inne zas, zamiast lqczyc pierwszy dzien z por11 roku, 

wolaly uczcic w ten spos6b jakies wydarzenie w swych  dzie- 

1ach. 

Francja do roku 1564 rozpoczynala sw6j rok Wielkanocq. 

P6zniej pewien glupi i okrutny  kr61,  ten  sam,  za  kt6rego 

sprawq doszlo do rzezi w noc sw. Bartlomieja, Karol  IX, 

ustanowil poczqtek  na  dzien  pierwszy  stycznia,  powodujqc  si 

w  tym  wylqcznie  ch ciq  nasladowania  innych.  Data  ta   nie 

jest bowiem zwiqzana ani z porami roku, ani z ukladem cial 

niebieskich, ani tez z hisfori14. 

Przebieg wydarzen rewolucji francuskiej stw.arza w tym 

wzgl dzie moment  wyjqtkowy,   bye   moze   niepowtarzalny 

w dziejach - wyznacza bowiem dzien w pelni odpowiadaj14cy 

ruc owi cial niebieskich, porom roku i dawnym tradycjom. 

Dnia ·21 wrzesnia 1792 roku  przedstawiciele  narodu  ze 

brani w Konwencie Narodowym oglosili otwarcie sesji i pro 

klamowali zniesienie tronu. Ten dzien byl ostatnim dniem 

mona,rchii, win.ien  tez  bye  ostatnim  d:niem  dotych czasowej 

ery i ostat.nim dniem roku. 

22   wrzes_ni  ;:1 . Paryz   uczcil   ogloszenie   dekretu.   Dzien   ten 

uznany zostal za  pierwszy  dzien  Republiki,  i  tego wlasnie dnia 

o godzinie 9 mjnut 18 sekund 30 rano micilo miejsce faktyczne 

jesienne przesilenie, a Slonce weszlo w  nowy  znak  Zodiaku. Tak 

oto jasnosc niebieska zr6wnala dzien z noc4 w tym wlasnie 

momencie, gdy przedstawiciele narodu francuskiego proklamowali 

r6wnosc obywatelskq i moralmi jako najswi tszq 

zas_ad nowego  sys!emu  Zq zenia·.. · · 

Tego dnia,Slonce oswiecilo oba  bieg.uny,  by  swiatlem swym 

ogarnqc, caly   nasz   ziems!{i  g lob. ,   a    nad    narodem francuskim 

po raz pierwszy rozblysla jutrzenka wolnosci, zeby, gdy na 

dejdzie taki czas, opromtenic. caly rodzaj ludzki. 



Fabre D'Eglantine - Salaville 24.3 

Slonce tego samego dnia z jednej na drugq przeszlo  p6l 

ku1 - i tego wlasnie dnia lud, kt6ry zatriumfowal nad uci 

skiem kr616w, wkroczyl z monarszego systemu rz11d6w do 

republiki. 

. .    Po   uplywie   cz_terech lat Rewolucja   osi11gn la   dojrzalosc 

i  doprowadzila  nas  do  ustanowienia  republiki  -  akurat  w  tej 

pi knej porze roku, gdy dojrzewajq plony, gdy  ziemia  owocu 

jqca pracq, zeslanym przez niebo cieplem i  wilgociq,  roztacza 

swe dary, by szczodrobliwie nagrodzic troski czlowieka, jego 

wysilek i trud. 

Swi te podania Egiptu , znane na calym Wschodzie, wy 

wodzily ziemi z chaosu pod tym wlasnie znakiem, pod  kt6- 

rym narodzila si nasza republika - i stqd zaczynaly rachub 

wydarzen i czasu. 

Owa zbieznosc tych okolicznosci uswi ca charakter tej  

pory roku, kt6ra najmocniej zapisala si w naszych rewolu 

cyjnych kronikach i  kt6ra  winna  bye  na jbardziej  slawiona 

w uroczystosciach przyszlych pokolen. 

Tote:i: przed chwilq Konwent Narodowy postanowil, :i:e ra 

chuba lat Francuz6w i pierwszy rok  ich  odrodzenia  rozpoczy 

nac  si b dzie od dnia  faktycznego  jesiennego  przesilenia, 

kt6ry byl dniem proklamowania Republiki Francuskiej,  oraz 

zni6sl powszechnie dotychczas obowil:izujqcq w :i:yciu publicz 

nym dawnq rachub lat. 

 

 

 

 
JEAN BAPTISTE SALAVILLE (1755-1820) 

 
Francu.ski pu.blicysta i dzialacz potityczny, zwolennik encyklope 

dyst6w. Byl sekretarzem Mirabeau. i podzielal jego tibera!no-monarchi 

styczne  poglqdy.  W   latach  1'193-1794   wyst powal   przeciwko   wprowa 

. dzaniu nowych, rewo1ucyinych  kuit6w, krytykuj:qc  kult  Rozu.mu. i kult 

'Najwyzszej Istoty z pozycji konsekwentnego ateizmu.. Fragmenty tej 

krytyki  ukazujq  si  w tym wybone po raz  pierwszy  w   j zyku   po!skim. 
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Przeciwko starym i nowym kultom 

Bye moze dla ulatwienia przejscia bl du ku prawdzie na 

lezaloby poczc1tkowo, w imi zakorzenionych nawyk6w, stwo 

rzyc cos  w  rodzaju  przejsciowego  k u l t u  u o s o b i o n y c h 

w a r to s c i m or a I n y c h w miejsce kultu niepokalanej 

dziewicy, swi tych panskich i blogoslawionych dawnego ka 

lendarza. Jednakze jesli rzeczywiscie staw iamy sobie za eel 

ustanowienie powszechnego k u I t u r o z u m u, to przede 

wszystkim nie wolno nam poblazac sklonnosciom ludu do 

konkretyzowania a:bstrakcji, uosobiania poj moralnych; win 

nismy za wszelkc1 cen uleczyc lud z tej manii, kt6ra jest 

podstawowq przyczync1 blc1dzenia ludzkosci. Trzeba upowszech 

nic metafizyczne idee LO<!ke ' a i Condillac'a, lud musi przy 

zwyczaic si dostrzegac w posc1gach tylko kamien., a w barw 

nych obrazach pl6tno, w przeciwnym razie nie zdziwilbym si , 

jesli zapanuje  wsr6d  nas  cos  w  rodzaju  politeizmu,  skoro 

rychlo zacznie si wznosic swicltynie wszystkim dobroczyncom 

ludzkosci i ustanawiac ich kult, obrz y,  swi ta;  w  rezultacie 

ludzie zlozy:wszy dobroczyncom hold w swi ta przestanq ich 

szanowac w zyciu. 

* * 

Nie   jestem  nawet   pewien   czy  koncepcja  s w i cl t  y n   Ro  - 

z um u  nie  koliduje  z  przyj  tym  przez  nas  pojmow.aniem 

rozumu. Czy kazdy czlowiek  sam  nie  jest  swic1tynic1  rozumu? 

Czy     nie      na      uprawianiu   nauki   powinien   wy 

l clc z n i e  po  I e g a c  t e n  k  u I t ?  Wiem  oczywiscie,   ze 

mozna rozpatrywac rozum abstrakcyjnie,  w  oderwaniu  od 

czlowieka, w tym bowiem  tylko  sensie  ludzie  mogc1,  zebrawszy 

si ,  zlozyc   mu   hold.   Niechajze   jednak   utrzymane   to   b dzie 

w granicach wy:zmaczonych rozumem, bez wszelkich  zewn  trz 

nych ozd6b. Niechaj znajdc1  si  tu  jedynie  symbole.  Niechaj 

m6wic1 one ludowi: ,,Nie  powinienes  szukac  tu  posc1g6w  ze 

zlota, srebra, ani marmuru wzniesionych ku czci Rozumu, ani 

rozkoszowac  si  kontemplowaniem  go  w   pi knych   obrazach. 

Tw6j hold pozostalby u ich podn6za  przypadajqc  jedynie  ich 

tw6rcy, zamiast siE:gnc1c samego obiektu. Na tym oltarzu 
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skla<lane Sq tylko dziela natchnionego geniuszu". Bo to jedyna 

ofiara godna Rozumu. 

* * * 

Czyz bysmy mieli nasladowac duchownych - my, kt6rzy 

chcemy ich unicestwic? Czyz za ich przykladem wprowadzimy 

r6wmez inkwizycj , wymuszone nawr6cenia publiczne i po 

tajemne gwalty wobec tych, kt6rzy myslq inaczej niz my ? 

* * 
Wsp6lnoty religijne w rzeczywistosci dzielily ludzi pod 

pozorem ich jednoczenia; niepostrzezenie zniszczyly i  wypa 

czyly polityczne, spoleczne i moralne zycie, kt6re opierac siE: 

m.oze tylko na naturalnych wiE:zach, hE:dqcych jedynq pod 

stawq jednoczenia si i szcz scia ludzi. 

* * * 
Nie bylbym w stanie wymyslic lepszego por6wnania mo 

ralnej   rewolucji   nad   zest-awienie    jej    ze   stanem   czlowieka, 

kt6ry wyzwoliwszy si od alkoholicznego otumanienia zn6w 

odzyskuje  wladz  nad  rozumem.   W y z w o I i c 1 u d z k o s c 

o d  r e I i g i i  z n a c z y  o t r z e z w i c   j q.   W   istocie oznacza 

to wyrwanie ludzi z idealistycznego  i  fantastycznego swiata 

po to, by dac im w l a dz E:  n  a d  s w   i a  t em, kt6ry istnieje 

dla nich, kt6ry jedynie odpowiada ich naturze, a z kt6rego 

wskutek    glupoty   wyp zili  si sami, by zyc w kr6lestwie 

chimer - oto ona, ziemia obiecana; wystarczy tam powr6cic. 

Ale  to za malo spalic krzyze, modlitewniki,  obrazy,  relikwie 

i inne bezsensowne relikty naszych zabobonnych kult6w - 

trzeba usunqc z glow wszystkie religijne idee, jesli tam bo 

wiem pozostanq, przeszkadzac b dq w wyrabianiu sobie zgod 

nych z prawdq przekonan filozoficznych. 

 

Polemika z Robespierrem 

C6z  to  -  odpowiedzq  mi  -  nie  chcesz  zachowac  nawet 

idei Najwyzszej Istoty? Nie - jako ze nie jest to w istocie 

przeslanka filozoficzna, punkt wyjscia rozwazan konieczny do 

· kierowania naszym umyslem posr6d chaosu przyczyn i skut- 
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k6w, okreslona granica jego niepor6wnywalnych wzlot6w, 

granica niezb dna, by odetchna,c, uspokoic rozbudzomi cieka 

wosc. W szczeg6lnosci jednak sprzeciwiamy si czynieniu tej 

idei podstawa, naszej moralnosci, innymi slowy - uznawaniu 

idei Istoty Najwy:iszej za przyczyn . Burzymy ide boga 

wladcy, boga-stw6rcy - nie znamy bowiem bardziej szko- 

dliwego mniemania. · 

Jeden z naszych znakomitych prawodawc6w 1 powiedzial 

ostatnio w swym przem6wieniu, kt6re spotkalo si z wielka, 

aprobata,, ze ateizm jest arystokratyczny. M6wca niewa,tpliwie 

mial na wzgl dzie pomysl  koalicji  arystokrat6w  i  tyran6w, 

by w celu calkowitego odci cia nas od narod6w, z kt6rymi 

utrzymujemy lub moglibysmy nawia,zac stosunki, a kt6re 

uznaja, istm.ienie boga, ukazywac nas jako ludzi wr cz prze 

ciwstawnych pogla,dach. Jesli ateizm jest arystokratyczny, to 

jedynie w wyniku zbiegu okolicznosci, wskutek powstalych 

warunk6w, koalicja arystokrart6w i tyran6w chciala bowiem 

uczynic zen narz dzie kontrrewolucji... Idea boga-wladcy jest 

idea, despot6w. 

* 

Jesli czlowiek wierzy w istnienie niewidzialnego boga, kt6- 

rego mozna pozyskac modlitwami, ofiarami, zaszczytami - 

slowem tym wszystkim, czym porusza si , przekupuje  ludzi - 

to  zaczyna  zabiegac  o   jego  wzgl dy, posuwa si nawet do 

oszukanstwa. Poboznosc jest wi c niczym  innym  jak  sp6lka, 

kr taczy i egoist6w, prawdziwa, szkola, obludy. 

 

* * * 

Rzecza, smieszna, byloby oczywiscie uwazac si za repu 

blikanina w zyciu doczesnym, a bye monarchista, w zyciu 

wiecznym. Wszak niebo, kt6re si nam ukazuje, jest w istocie 

najprawdziwszym starym porza,dkiem: nie mozna bowiem bylo 
 

1 Aluzja do przem6wienia Robespierre 'a przeciwko ateizmowi. 
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wymyslic nieha nie wzorujqC si na tym, co istnialo na ziemi; 

wypadaloby jeszcze tylko osadzic na niebie despot , umiescic 

stan trzeci wraz z nakazami aresztowan i Bastyliti dla ska 

zanc6w. 

* * * 

Wiem o tym, ze sentynientalne jednostki  odrzucajqc  kult 

zewn trzny chodalyby zachowac  to,  co  nazywajq  kultem  we 

wn trznym, owq przyjemnosc dobrowolnego ofiarowywania 

uczucia   wdzi cznosci   domniemanemu   stw6rcy   wszechswiata. 

,,Pozost awcie nam przyjemnosc w odczliwaniu boga  ---:-  pisze  

jeden    z   moich    korespondent6w   -      wielbienia    go, czczenia 

w  milczeniu.   Nie  w  tym   przec_iez  ponizajqcego  ani   tyrahicz 

nego z republikanskiego punktu widzenia". 

Alez absolutnie nie zamierzam poibawiac ludzi rozkoszy 

upojenia, kt6ra uwolniona od element6w strachu  da  si  po  

godzic z wolnosciq 'i sprzyjac b dzie ludzkiej  szcz sliwosci. 

Trzeba   jednakze   uczynic  tu   zastrzezenie,   iz  tkwi  ona  w ten 

dencji  do  wprowadzenia  w  blqd  naszyc_h   uczuc:  do nadawania 

im falszywego  kierun u.  Uczucia  wszak  dane  nam  Sq  po  to, 

by ogar n iac nimi calq ot-aczajqcq nas rzeczywistosc, a  nie  po 

to, by zaton ly w bezplodnej kontemplacji. 

 

* * 

Odcinajqc si od kosciola, trzeba . bylo otworzyc swiqtynie 

Rozumu i wskutek jakiejs niepoj tej niekonsekwencji, jedno 

czesnie z .odrzuceniem absurda,lnych kult6w religijnych, za 

pragni to koniecznie wprowadzic cos w tymze rodzaju do 

naszych instytucji publicznych. 

I  tak  pewien  czlonek  komuny,  wyglaszajqc  przem6wienia 

o pogrzebach, nie omi·eszkal napomknqc o peWlllych analogiach 

w ceremonii. Domagal si te.z wprowadzenia· uroczystosci pa 

mi ci dusz zmarlych, dla  podkreslenia  niejako  maijestatu 

smierci. Rzecz jasna, ze zr6dlem tego jest przeswiadczenie 

o donioslosci tego ostatniego aktu ludzkiego .zycia, kt6nt nie 

bezinteresownie staralo si nadac mu duchowienstwo. 
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w r ok u 1794). 

 
0 religiach 

Pod takim rzcldem, ludy wpadly w rozpacz i nier zl!d. Przy 

padki naturalne lqczyly  si cz stokroc  z  utrapieniami,  kt6re 

ich uciskaly, a przywalone tylko kl kami, przypisywaly tego 

przyczyny wyi:szym i ukrytym wladrom. Majqc bowiem ty 

ran6w na ziemi, wystawial ich i w niebiosach; i przesqd obciq 

i:yl nieszcz sliwosciarni narody. 

Stqd wynikly nauki szkodliwe, systemata Religii melancho 

liczne, i ludzkosci nienawistne, kt6re Bog6w zlymi i msciwymi, 

despotom r6wnymi wyobrai:aly. Dla ulagodzenia ich czynil im 

czlowiek sluby, i ze wszystkich swoich  swob6d  i  korzysci: 

ofiary:  pozbawial   si    cz stokroc   zwyczajnych   sobie   potrzeb, 

i przewracal ustawy natury. Biorqc swoje zabawy za wyst pki, 

swoje cierpienia za pokuty, chcial kochac b61, wyrzec  si  mi 

losci wlasnej; przesladowal i dr czyl swoje poj cia, wzgardzal 

swym i:yciem, a moralnosc przeciwna i nieprzyj.aa:na, pogrqzala 

Illarody w smiertelne u.spien ie . 

L ecz poniewai: op{!.trzna natura obdarzyla serce czlowieka 

nieprzebranq nadziejq, wid2qc szcz scie zwodzqce go w swych 

i:yczenia-ch na tej  ziem i,  poszukiwal  go  na  tamtym  swiecie. 

Za pomocq slodkiego omamienia, wystawil sobie  drugq  Ojczy 

zn , schronienie, gdzie, daleki od tyran6w, powracal do praw 

swojego jestestwa; i stqd nowy nierzqd wynikal, czlowiek 

zapalony  swiatem   urojonym,   pogardzal   swiatem   naturaJ 

nym ...  Ach,  dopierom  poznal  klamliwosc  czlowieka,  wi dzqc 

obraz b6stwa, kt6ry sobie  sam  wykreslil;  rzeklem  do siebie: nie, 

nie, to  nie  Bog,  kt6ry  czlowieka  na  swoje  stwo rzyl 

podabienstwo, czlowiek to i owszem boga wedlug siebie 

ksztaltowal; on to b6stwu nadal sw6j rozum, barwil go swymi 
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sklonnosci:ami, pozycz.a mu swego zdania, i rozsqdku... a gdy 

w tej mieszaninie jednego z drugim, niezgodny w swych wla 

snych sklonnosciach, wii.dzial si bye podchwyconym , udajqc 

pokor swi toszka, osqdzil swoj rozum za nieudolny, a zdroi: 

nosci swego poj cia nazwal tajemnicami Boga. 

Twierdzil on, iz Bog jest nieporuszony, a  jednakowoz 

przesylal mu modlitwy, dla  zmieniania  jego  woli.  Powiedzial, 

ze jest niepoj tym, a wszelako go ustawicznie tlumaczyl. 

Powsta1i na ziemi potwarcy, i oszusty, ktorzy si poufal 

cami boga nazwali, i uczyniwszy si nauczycielami ludu, 

otworzyli drog oszukanstwa i niepr.awosci; do zwyczajow  

oboj tnych i smiesz:nych przywiqzywali nagrody; przyj cie 

pewnego ulozenia ciala, wymawiania niekt6rych slow, nie 

ktorych   imion   wymienianie,   nazywaH   cnotq;   ui:ywanie zas 
w tych a nie innych dniach pewnych potraw i niektorych 

napoj6w nazywali wyst pkiem. I tak, zyd wolalby raczej 

umrzec anizeli w szaibas pracowac; pers wolalby si  dac 

udusic, anii:eli wlasnym oddechem ogieii.  rozniecac;  hindus 

na tym najwyzszq doskonalosc zaklada, aby si gnojem kro 

wim pocieral i mistycznie Aum wymawial; muzulmanin rozumie 

iz wszystko naprawil, gdy sobie glow i r ce umyje, i z pa 

laszem w r ku spiera si czyli ma  zaczqc od  lokcia,  czyli tez 

od koii.ca palc6w; chrzescijanin Sqdzilby si  pot pionym, 

gdyby zamiast nabialu i masla, jadl potrawy mi Sile. 0 nauki 

wspaniale, i prawdziwie niebieskie! o moralnosci godna wieku 

M czennik6w i Apostolow! 

* * * 
Gdym  ujrzal  srogosc  i  dum  pot znych,   zapal.alem   si 

zlosciq i rzeklem w gniewie mod.m: he j czy nie powstanq na 

ziemi  ludzie,  dla zemszczenia  si krzywdy lud6w, i dla uka 

rania  tyran6w!  Mala   liczbai   rozbojnikow   goruje   nad  cialem 

wielkim lud1;1, a ten daje si zwalczac! 0, ludy spodlone! po2!llacie   

wa.s,z, e   pra.wa!   Wszelka   wladza   od   was   pochodzi: wszelka   

pot ga   jest   wasza.   Daremnie   z   Boi:ej   laski Krolowie 

rozkazujq warn Imieniem Boga i imieniem miecza, swego; 

zolnierze  zostaii.cie nieporuszeni!  Poniewaz  Bog  wspiera Sulta- 
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na, pomoc zatem wasza jest niepotrzebna.' Poniewaz  miecz 

jego jest jemu wystarczajqcym, obejdzie si bez waszego: 

zobaczmy co sam przez si zrobic potrafi. 

* * * 
Trzymajqc tedy w jednej n ce Bibli , a w drugiej cztery 

Ewangelie, zaczql odpowiadac ten doktor Kosciola Chrystu 

sowego; ze B6g w pierwiastkach przep dziwszy odwiecznosc  

na bezczynnosci, przedsi wziql na, koniec, nie wiedziec z ja 

kich pobudek, wyprowadzic swiat z niczego; ze stworzywszy 

go zupelnie w szesciu dniach, musial odpoczqc zmor dowany 

dnia si6dmego; ze osadziwszy dwoje ludzi w miejscu rozko  

szy tym koncem, azeby ich zrobic szcz sliwymi, zakazal im 

przeciez kosztowac owocu, ktory im pod r kq zostawil; ci 

Rodzice uleglszy pokusie, sciqgn li kar na caly sw6j rod, 

ktory jeszcze nie byl na swiecie, ze przest pstwo, ktorego 

jeszcze nie popelnril; ze dopusciwszy rodzajowi ludzkiemu 

zostawac w stanie potf:pienia, przez 4 lub 5 tysi cy  lat,  ten  

Bog milosierny kazal ukochanemu synowi, ktorego on splodzil: 

bez matki, ktory mial tyle lat co i ojciec, zejsc na ziemi , dla. 

poniesienia  smierci,  a t o   dla     zbawienia   ludzi;  ktorych jednak 

od tego czasu niezmierne mnostwo nie przestalo isc na pot  

pienie; dla zairadzenia tej nowej nieprzyzwoitosci tenze Bog, 

narod:wny z kobiety, ktora nie przestala bye Pannq, umarlszy 

na krzyzu i zmartwychwstawszy, jeszcze odradza!  si kaz  

dego  dnia,  i  pod  postaciq  kawalka  ciasta,  rozmnazal  si   po 

.milion razy, na glos jednego najlichszego czlowieka. 

* * 
Na  ten  czas  jeden  Rabin  zabrawszy  glos,  rzekl: co si tyczy 

-dziel, my za ich grunt zar czamy; ale  nie za ich ksztalt,  w  ja 

kim  sq  wystawione  i  uzyte,  gdyz  Chrzescijanie   pot piajq   si 

tu  sami  przez  swoje  wlasne  dowodzenie,  ho  nie  mogq zaprze 

- czyc, ze my jestesmy owym pniem pierwotnym,  na  kt6rym 

byla zaszczepiona ich Religi;a; skqd wypada krotkie roztimo 

wanie: albo nasze prawo jest od Boga, a na ten czas ich  wla 

sne jest kacerstwem, bo jest od niego rozne; albo narsze prawo 

nie jest od Boga, a wi c ich wlasne razem upada. 
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I tak z tego, co podlug ducha pisma, nasz prorok mial bye. 

kr6lem    politycznym,    wyscie    zrobili    Mesjasm duchownego. 

z tego, co mialo  znaczyc  przywr6cenie  do  pierwszej swietnosci 

naszego Narodu, wy zrobiliscie odkupienie rodzaju ludzkiego; 

wprow.adziliscie do waszej Religii mniemane pocz cie Panny, 

gruntuja,c  si na kilku slowach  pisma  w  inszym  znaczeniu 

wzi tych.   Tak  to  przypuszczacie,  podlug  swego  widzi  mi  si  

to  wszystko,  oo warn  si podoba, widzicie nawet w naszych 

ksi gach wasza, Tr6jc , chociaz o tym nie  masz  tam  wzmianki 

ani prosto ani ubocznie, i chociaz  to  jest  wyobrazenie  wla 

sciwe Narodom Poganskim, kt6rescie przyj li z wielu innymi 

mniemaniami od wszystkich sekt i wyznan, z kt6rych powstalo 

wasze systema w n1eladzie pierwszych trzech wiek6w. 

Na te slowa, Doktorowie Chrzescij:anscy, wielkim gniewem 

zapaleni,   wolajii   bluznierstwo;   chcieli   si    rzucic   na    zyda; 

a mnichy przybl'lani w kolor bialy i czarny, wysta,piws zy. na 

prz6d z chora,gwia,,  na  kt6rej odmalowane  byly  kleszcze, krata 

i stos z tym napisem: Sprawiedliwosc, litosc i milosierdzie 1, 

potrzeba, rz-e-kli, zrobic akt wiary  z  tynti  bezboznymi,  spalic 

ich na chwal Boska,. Juz odzniaczali miejsce na zlozenie stosu, 

gdy Muzulmanie odezw.aJli si tonem szydza,cym: Ot6z to jest 

religia pokoju, ta moralnosc skromna i dobroczynna, kt6ra,scie 

nam tak bardro zachwalali ? Ot6z to jest ewangeliczna  litosc, 

kt6ra walczy z niedowiarstwem broniii lagodnosci,  i  kt6ra 

przeciw urazom i skrzywdzeni-0m zastawia si cierpliwoscia, ? 

Obludnicy, tym wy  to  sposobem  zwodziliscie  Narody;  tak  wy 

to rozszerzyliscie wasze nieszcz sne bl dy. Kiedyscie byli  sla 

bymi,  oglaszaliscie  wolnosc,  tolerancj  i  pok6j;  kiedy  staliscie 

si     mocnymi,   wywieraliscie   przesladowanie1     gwalt.      Zacz li 

juz opowiadac histori wojen i mord6w w imi religii Chrze 

scijanskiej popelnionych, gdy prawodawcy, przez nakazane 

milczenie, zawiesili te spory burzliwe. Nie za siebie my to, 

odpowiedzialy  mnichy  r6znobarwne  glosem  pokornym  i lai- 

1 Taka jest w rzeczy samej chorijgiew Inkwizycji Dominikan6w 
· Hiszpanskich. 
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godnym, mscic si chcemy, ale za spraw Boga, ale za chwal 

jego, kt6rej bronimy. 

* * * 

Po czym Mobed przystqpiwszy do obszerniejszego tluma 

czenia swojej Religii, polegajqc na ksi dze Sadder i Zendawe 

sta, opowiarlal tym samym porzqdkiem co i Ksi ga Rodzaju, 

stworzenie Swiata w szesciu Gahans, to jest czasach, uksztal 

cenie pierwszego czlowieka i pierwszej kobiety w mieszkaniu 

Niebieskim i pod panowaniem dobrego; wnijscie na Swiat 

zlego przez wielkiego w za, kt6ry byl znakiem Ahrymanesa; 

bunt i walki tego geniusza ciemnosci i wszelkiego zlego z  

Ormuzdem   Bogiem   swi:aitla   i   wszelkiego   dobrego•;   podzial 

aniol6w na  bialych i czarnych, na  dobrych i  zlych; ich szeregi 

i stopnie na Cherubin6w, Serafin6w, trony, panowania itd.; 

koniec swiata przy schylku szesciu tysi cy lat; przyjscie Ba 

ranka naprawc  calej   natury;   swiat   nowy;   zycie   przyszle 

w miejscach kary lub rozkoszy; przech6d dusz przez most 

przepasci; obrzqdki tajemne Boga Mitras, chleb azyme, kt6ry 

jedzq nowo przyj ci; Chrzest dzieci nowo narodzonych; na 

maszczenie zmarlych, i wyznanie ich grzech6w, slowem wy 

luszczal tyle rzeczy wsp6lnych wszystkim trzem Religiom 

powyzszym, ze zd:alwalo si , jakoby to bylo objasnieniem albo 

ciqgiem dalszym Koranu i Apokalipsy. 
 

* * * 
Wszystkie te mniemanina teologiczne nie Sq tylko urojo 

nymi: wszystkie te powiesci o naturze Bog6w, o  ich  czynach, 

o ich zyciu, sq tylko przenosnymi wyrazeniami, znakami 

mitologicznymi, pod kt6rymi ukryte Sq wyobrazenia moralne, 

znajomosc dzialan natury w swoich zywiolach, i obroty cial 

Niebieskich. 

 

Chrystus jako mit astralny 

Chrzescijanie! i wasz w6l apokaliptyczny ze swoimi skrzy 

dlami, wyobra.iajqcymi powietrze, nie ma :innego nad ten 

poczqtek, i wasz Baranek Bozy, dany na ofiair jako byk Boga 
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Mitry za calosc swiata, nie  jest  co• innego,  tylko  to samo slonce 

w znaku barana niebieskiego, kt6ry w pozniejszych wiekach, 

otwierajqc z kolei por6wnanie dnia z nocct, byl uwazany za 

istot uwalniajctcq swiat od parnowania geniusza zlego, to jest, 

od konstelacji w za, tej to wielkiej gadziny, matki zirny wyo 

brazajc}cej Arymanesa, szatana Perskiego waszych prawo 

dawc6w. Tak jest, na pr6zno gorliwosc wasza nieroztropna 

skazuje ba-lwochwalc6w na m ki piekielne, kt6re oni wymy 

slili; calq zasadq waszego system atu jest czesc oddawana 

sloncu, kt6rego zgromadziliscie przymioty w jednej osobie. 

Znaczy ona wlasciwie slonce, kt6re pod nazwiskiem Orusa., 

rodzilo si podobnie jak wasz B6g, podczas przesilenia zirno 

wego na r ku panny niebieskiej, i kt6re prze zilo swoje 

dziecinstwo w  ukryciu  i  niedostatku,  jakiego  si doswiadcza 

w porze zimowej. Slonce jest to ten sam Ozyrys, kt6ry byl prz-

esladowany przez Tyfona i tytan6w pow.i.etrznych, ska zany 

potem na smrierc i zamkni ty w grobie  ciemnym  (taka jest 

postac polkuli ziemskiej w porze zirnowej) i kt6ry znowu 

podnoszqc si od strefy nizszej, ku punktowi g6rnemu niebie 

skiemu przywracal zycie zwyci zcy Olbrzym6w i Aniol6w 

niszczyciel6w. Duchowni! wy na to mruczycie, 1a1 jednak  to 

jest prawda, ze nosicie jego znaki na calym waszym ciele; wasze  

golenie  korony  oznacza   tarcz  slonca;  wasza  gwiaizda, kt6rq 

nosicie, jest jego zodiiakiem, wasze r6zail.ce s;:i znakami 

gwiazd i planet. Biskupi i Pr.ailaci , wasza mitra, wasz pastoral, 

wasz plaszcz, s;:i te same co i Ozyrysa; a ten krzyz, kt6rego 

opowiadacie tajemnic z jak;:is chlubq, nie rozumiejctc jej, jest 

krzyzem Serapisa, odznaczonym r kq kaplan6w Egrpskich na 

plaszczyznie swiat wyobrazajqcej, kt6ry to krzyi:, przechodziic 

przez punkty por6wnania dnia z nocc1 i przez r6wnolezniki, 

wyobrazal zycie przyszle i zmartwychwstanie, poniewaz  styka 

si z drzwiami sloniowymi i rogiem, przez kt6re dusze prze 

chodzily do Nieba. 

* * * 
Na koniec, poniewac gwiazdobogi wzi to za ludzi, za bo 

hater6w, dla upatrzonego podobienstwa w ich czyna.ch, kt6- 

rym przyznawano, przeto kr6le i bohatery wzi li nawzajem 
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czynnosci  bog6w  za  wz6r  do  nasladowani:a  i  stali  si    wo-jow 

nikami, zwyci zcami, okrutnymi, dumnymi, lubieznyini, gnu 

snymi; a tak religia poswi cila zbrodnie despot6w i przewr6- 

cila na opak sady rzqd6w ludzkich. 

* * 
Mojzesz chcial na pr6zno wyrugowac ze swojej religii to 

wszystko,  co  przypominalo  czczenie  Gwiazd;  pozostalo  si 

wiele sklad6w w jego ksi gach, kt6re mimo jego woli przy 

pominajq to systema; i siedem swiat6w czyli planet wielkiego 

lichtarza, dwanascie kamieni czyli znak6w urymy wielkiego 

kaplana, swi to dw6ch  por6wnan  dnia  z  nocq,  kt6re  w  tej 

epoce czasu formowaly rok, ceremonia Baranka czyH Barana 

niebieskiego, na 6wczas w swoim  pi tnastym  gradusie,  nako 

niec  nazwisko   Ozyrys   nawet   dochowane   w   jego   antykach, 

i  arka  czyli skrzynia  zrobion,a, na  wwr grobu, w kt6rym ten 

B6g  byl   zamkni ty,  pozostaly  si -na to, azeby zaswiadczaly 

pochodzenie i zr6dlo wsp6lne jego wyobrazen. 

* * 

Te podania mit.ologiczne, opiewaly ,,ze na, poczqtku swiata 

kobieta i m zczyzna, przez sw6j upadek wprowadzili na swiat 

grzech i nieszcz scie". 

Przez to zas chciano wyrazic zderzenie astronomiczne panny 

niebieskiej i pasterza (Bootes) znak6w, kt6re przeszedlszy na 

drugq polow  nieba  niewidzialnego podczas  por6wnania  dnta 

z nocq jesiennego, oddawaly jakoby panowanie nad swiatem 

konstelacjom zimowym, i zdawaly si , zachodzi:ic dla naszego 

p6lkr za,  wp,rowadzac         na     ziemi   panowanie  zlego  czyli   Ary 

manesa, oznaczonego przez konstelacj w za. 

Te podania zawieraly i t.o w sobie, ,,ze kobieta naklonila 

i uwiodla m zczyzn ". 

J akoz panna zachodzqc pierwej na  niebie  zdaje  si  pociq 

gac za sobi:i pasterza. 

,,Ze kobieta skusila go przynoszqc mu owoce pi kne do 

widzenia, i sma<:zne do jedzenia, kt6re mialy w sobie pozna 

wanie dobrego i zlego". 
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Jakoz, panna trzyma w  r ku  galqzk  z  owooem,  kt6rq  zdaje 

si wyciqgac ku pasterzowi, a galqzka, jak-0, znak jesieni, 

umieszczony w obr,a.zie boga Mitry na granicy  zimy  i  lata, 

zdaje si niby  otwierac  bra:q1  i  ·daw ac  zriajomosc,  to  jest 

klucz do dobrego i zlego. 

,,Ze ta para mali:onk6w wyp dzona byla z ogrodu niebie 

skiego, i ze Cherubin, z mieczem ognistym, byl postawiony 

- przy bramie, dla strzezenia go". 

Jakoi, gdy panna i pasterz niknq z p6lkuli naszej od za 

chodu, Perseusz wchodzi z drugiej strony, i z mieczem w r ku, 

zdaje  si ten   geniusz  wyganiac   ich   z  nieba  letniego,  niby 

z ogrodu i krainy owoc6w i kwiat6w. 

,,Ze z tej panny mialo si narodzic dzieci , kt6re by po 

trafilo zetrzec glow w za, uwolnic swiat od grzechu". 

A przez te slowa wyrazic chciano, slonce, kt6re podczas 

przesilenia zimowego, wtenczas wlasnie kiedy Magowie Perscy 

czynili wr6zb nowego roku, znajdowalo si n:a lonie panny, 

wychodzqc z zapadlej cz sci nieba i pokiazujqc si na hory 

zoncie od wschodu; i kt6re pod tym wzgl dem oznaczane bylo 

w ich karta h astronomicznych w postaci dzieci iia. karmio 

nego ·od panny niepokalanej, i przechodzilo potem podczaS 

por6wnania wiosnowego w barana, zwyci zc konstelacji w za, 

kt6ry uchodzil z p6lkr ia niebieskiego. 

,,Ze ten naprawca natury boskiej czyli niebieskiej, zyc mial 

podczas dziecinstwa swego pokorny, unizony, ukryty i ubogi". 

Co znaczylo, ze slonce podczas zimy  pokazuje  si nisko 

nad horyz.ontem, ze ta pora roku jest wzgl dem trzech innych 

czasem ciemnosci, niedostatku, postu, biedy. 

Tez podia,nia wyrazaly, ze wydany b iic nasnrierc od zlych 

istot, zmartwychwstal pelen chwaly, wyszedl z piekla i po 

kazal si na niebie, gdzie mial wiecznie panowac". 

Co oenacz,ylo  obraz  kr6tki  zycia  slonca,  kt6re  konczqc 

sw6j zaw6d podczas  przesilenia  zimowego,  kiedy  panowal 

Tyfon i  Anioly  zbuntowane,  bylo  jakoby  skazane  przez  nich 

na smierc; lecz wkr6tce potem pokazalo siE:, czyli zmartwych 

wstalo, na sklepieniu niebieskim, dzie jest po dzis d:cien. 
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Na koniec te podania,, wyra:i:ajl!C nawet nazwiska slonca 

astrologiczne i mistyczne, opiewaly  i  to,  :i:e  raz  nazywano 

Chris co znaczylo zbawc , a z tego  wyrazu  wy  Indianie 

zrobiliscie boga Chris-en czyli Chris-na; ia, wy, Chrzescijanie, 

Grecy i zachodni zrobiliscie waszego Chris-tos,  syna  Maryi; 

drugi raz nazywano  go  Ves,  przez  polqczenie  trzech  liter,  

ktore w znaczeniu liczbowym wyra:i:aly liczb 608, to jest jeden 

okres czasu slonecznego; takie jest pochodzenie, Europe jczy 

kowie, wyrazu, ktory za przydaniem koncowej syla:by lacin 

sk.iej, zamienil si na waszego Jezusa. 

* * .. 
Nie  masz  zadnej  innej  pamil!tki  historycznej  o  bytnosci 

Jezusa na swieCfie, jako czlowieka,  procz  wzmianki.  u  Jozefa: 

Antiq.   Jud.  lib.  18   C.  3.,   w   Tacycie:   Annal.   lib.   15.   C.   44 

i   w   ewangeliach.   Lecz   slowa    J6zefa    uznano    jednozgodnie 

za  zmyslone,  i  na  koncu  3  wieku  pomi dzy  jego  pisma 

wlo:i:one... Slowa zas Tacyta  Sq  nawiasowe  i  poloione  oczy 

wiscie dla pokazania, jakie byly zeznania Chrzescijan  w  try 

bunalach Sl\dowych, a zatem te nale:i:q do klasy pamiqtek 

ewangelicznych.  Trzeba  teraz  wiedziec   na   jakq   za.slugujll 

powag te  pamiqtki.  ,,Wiadomo  calemu  swiatu,  m6wi  Faustus, 

kt6ry  chocia:i:  byl   Manichejczykiem,   naJ.ezal   do   rz du   osob 

na juczenszych 3-go wieku, wiadomo calemu  swiatu,  i:e  ewian 

gelie  nie  byly  pisane  ani  przez   Jezusa   Chrystusa,   ani   przez 

jego Apostol6w, ale d'aileko p6zniej po nich przez osoby wcale 

nieznane, ktore widzqc dobrze, :i:e im wierzyc nie b£:(iq w tych 

rzec21ach  ,   kt6rych   sami  nie  widzieli,   polozyli  na   czele   pism 

swoich  imiona  apostol6w,   albo   ludzi   im   wsp6kzesnych" . 

Czytaj Beausobra tom  I  hist.  Apologist6w  religi,i  Chrzesci 

janskiej przez Buryniego, czlowieka swiatlego, ktory dowiodl 

niepewnosci  zupelne j   tych   zasad   Chrystianizmu,   tiak   dalece, 

ze  bytnosc  Jezusa  na  swiecie  nie  jest  lepiej   okazana   jak 

Ozyrysa i Herkulesa, albo Fota czyli Bedou, z kt6rym  go 

Chinczykowie zawsze miesza jq. 

 

* * * 



 
-  - - - - - - - - 
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Wszyscy  si  zgadzajq,  :ie  Krisna,  Fot  i  Jezus  majq  zupelne 

mi dzy sobq podobienstwo; ale przesqdy religijne nie pozwolily 

wyprowadzic stc:1d wniosk6w rzetelnych. Trzeba to  wi  c  zosta wic 

czasowi i panowaniu rozumu. 

* 
Jezeli chcemy poznac ducha og61nego Ksi zy wzgl dem innych   

ludzi,   kt6rych   zawsze   posp6lstwem   mianuj1:4,    poslu chajmy 

w tej  mierze  samych  nauczyciel6w  kosciola.  Posp61- stwo,,  m6wi  

biskup  Synezyusz  in  Calvit.  koniecznie  chce,   aby go zwodzono, i 

nie mozna z nim  inaczej  post powac.  Dawni kaplan:i egipscy 

zawsze trzymali si tego sposobu. 

Azeby ludem rz1:4dzic, potrzeba mu duby prawic, pisze 

Grzegorz Nazyanzenski do Hieronima. Im mniej rozumie po 

sp6lstwo, tym wi cej siEl dziwi. 

 

 

 

 
HUGO KOLI:..1\TAJ (1750-1812) 

Wybitny dzialacz polityczny, reformatOT szkolnictwa i publicysta, 

czolowy przedstawiciel filozofii i nauki o§wieceniowej w Polsce. By! 

sensiwlistq i deistq o nastawieniu laickim i materialistycznym. Jegu 

zainteresowania filozoficzne koncimtrowaly sii:  g!6wnie  na  zagadnie 

niach etyki i h:storii (Porzqdek fizyczno-moralny,  1810;  Rozbi6r  kry 

tyczny zasad historii, 1842 - w yd . posmiertne). 

Jako polityk i organizator szkolnictwa wystqpil z programem ·uwol 

nienia zycia politycznego i  umyslowego  od  klerykalizmu,  w  kt6rym 

widzial istotnq przyczyni: upadku panstwa (Listy Anonima, 1788; Stan 

oswiecenia, 1844). Antyk ler ykal izm K oll qta ja stanowil punkt wyj§cia 

og6lniejszej r eflek sji na temat religii - jej genezy i f unkc ji spo 
!ecznych. 

 

Edukacja  i  polityka 

Dziwna  rzecz,  jak  nie  tylko w Polszc:z;e,  ale   nawet  po in 

nych katolickich panstwach nie da-no na to baczenia, ze szko}y 

zakonne - b dqc  wyj te  spod  wladzy  biskup6w  krajowych, 

a nie    nalezitc  w.c.ale  do  zadnej  krajowej z.wierz<::hnosci - by:iy 

Wypisy z h!stori! krytyki re!igii 17 
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wl.asnie jak naslane od dworu rzymsk.iego, :i:eby wychowaly 

mlodzie:i: w samych ty1ko widokach rzeczonemu dworow-i do 

godnyrh. 

Uwaga  ta  nie  sciqga si bynajmniej do sp·rz.eciwiania si 

dworowi rzymskiemu w celach religii katolickiej (...);  lecz  do 

tych  cel6w  politycznych,   kt6re   Rzym   ma   sp6lne   lqczqc   si 

z wielu Europy dworami, poswri. ajqc interesa jednych dla 

drugich;   wzgl em   czego   Polska stawala   si nieraz ofian,l 

p ez spr :i:yny,  kt6rym i  Rz.ym  poruszial,  mi szajqc si do wy  

borow kr616w i losu wojen naszych, wc.iqgajqc nas w  n iesna  

ski z  sq5iadami  lub  wydzierajqc  nam  z  r ki  or z  zwyci ski 

dla pr6:i:ny c h i lu cych nadzliei (...). Kt6z 11:adto  zapomni  

tych okrucienstw i niesprawiedliwosci, na kt6re nara:i:al nas 

fan.atyzm? Wszystko to bralo poczqtek z. nas zyc h szk6l zakon 

ny:ch , kt6re nas wprawily w podobny myslenia spos6b, zasla 

niajqc przed nami zbyt dlugo to swiatlo  nauk,  w  kt6rych  nas 

inne wyprzedzily kraje. 

 
Czynniki religiotw6rcze: filozofia, kl ski zywiolowe, teokracja 

1. Nie  moze  wi c  bye nic lekkomyslneijsz.ego,   jak   wierzyc 

tym,  krorzy   powtadajq, e czlo'Wliek, szukajqc bostwa, naj 

pierw  wyciqgnql   n ce  ku   sloncu;  bo  dosyc   nam   mpytac  si 

w  podobny  spos6b,  jak si  niegdys pytal Sextus Empiricus: 

skqd mial wyobrazenie o b6stwie ten, kt6ry sobie utworzyl 

pierwsZ.iego Boga? FiJ.ozofia (...) utwo,rz.yla teolog6w dawszy 

przez   swq   nauk   sankcj  prawom   wydobytym z porzqdku 

fizycmo-llllO'ralnego, doszedlszy zwlaszcza, :i:e one  idq od p,o 

ws zechn ego sprawiedliwosci zr6dla, od pierwszej m6wi przy 

czyny wsze-chrzeczy. 

2. Rewolucja  potopu  nie  tylko  po•wier    zchni         ziemi,  ale  na 

wet czlowi,eka odmienila, dawszy mu wcale nowy pop d w po 

rzqdku moralnym i politycw.ym (...). Przestrach  nadzwycz,a,jny, 

n d , smutniejwe na przyszlosc widoki: wsz.ystko to• dalo po 

w6d do nowych wrazen, z  kt6rych  utworzyla  si  jego  moral 

nose i zaloi:yla zasady takiego zycia, w j-akim si potem zna 

lau caly r6d ludzki. 
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3. Do calego tego rzqdu (teokratycznego) b(':dzie ty lko 

pozyczor..e imi Boga,  reszta  sprawowana  bye  musi  przez 

lud:zi. (...) jak tylko rozkazujqcy w imieniu Boga zechce korzy 

stac  z  latwowiernosci  ciemnego  i  niedol znego  czlowieka, 

kt6ry mu si z ufnosciq poddal: rzqd takowy tyle dopusci si(': 

naduzycia, ile  tyllw  doradzi  szczeg6lny  interes,  okryty  mniej 

wi cej poz:orami, wspa,rty obludq. 

Wszystko  zgola  szlo  porzqdnie,   pr.i:.ykladnie   i   zgodnie, 

z owym pierwiastkowym stanem, p6ki  nie  przemin la  pieT'W 

sza i powszechna bojazn, p6ki szczeg6lny  interes nie diostrzegl, 

ze mozna obrocic na sw6j  pozytek  latwowiernosc  blizniego, 

p6ki obluda i sztuka zwodnicza ni-e wz:i la miejsca naleznego 

prawdzie i nie osiaclla na tr onie Boga. 

 

 

 

 
STANISLAW STASZIC (1755- 1826) 

 
Najwybitniejszy filozof polskiego Oswiecen\ a, przyrodnik,  ekono 

mista, historiozof, dzialacz spoleczny , W poema ie ,.R6d ludzki" (nowe 

wydanie, Warszawa 1959) dal materiaListycznq i atei stycznq  wizje, 

rozwoju spoleczenstwa  ludzkiego,  demaskujqc  spole cznq  funkcit:  reli gii 

i uka:zujqc perspelctywy daiszego rozwoju w kierunku  zwycit:stwa  ro 

zumu i sprawiedLiwosci spolecznej. 0 Staszicu: Henryk  Hinz:  ,,Teoria 

religii w kulturze polskiego Oswiecenia", .,Euhemer,  Zeszyty  fiLozo 

ficzne", nr 1, rok 1950, s. 29-52. 

 
Religia jako narz(?dzie despotyzmu 

Moc istotna jest w mn6stwie. Dla rodu zje11czenia 

Trzeba wprz6d bezskutecznq ucz.ynic moc mn6stwa, 

Nieczula, w nim nienawisc i nieczynna, zemstt=;, 

Skr powac  wol ,  zwladna,c  moc  i  myslen  wladz . 

To zdzialac pr6c.a zabobons tw wiar nie ma  pot gi; 

Bez zababonstw nie moglo stalej bye niewoli. 

 
Wkr6tce b-onzy zabobonstw z bany samodzierstwa 

Poznaly w sp6lnym wsparciu obfitsze pozytki; 



 

 

STASZIC 
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Co dzien pomnazaly siE: mi dzy nimi zwiqzki; 

Co dzien duch zabobonczy zwiE:kszal samodzierstwa, 

Duch samodzierczy znmazal postE:p zab obonstwa... 

Robil siE:, wreszcie stamil spisek na jstraszniejszy. 

 
Tresc takich porozumien powzi to w tych miejscach, 

Co najglosniejsze byly o licznych b6stw cudach. 

Najcudniejszym oddajqc czresc  i  modly  bozcom, 

W r ku slawniejszych bonz6w skladajqc ofiarE:, 

Mieli porozumienia czy w tej tresci zmowE:: 

W y , w samych  tylko  bogach  zyjqcy  m zowie! 

Wy, kt6rzy niebem, ziemiq i pieklem wladacie, 

Blogoslawcie nasz or i i stan samodzierz6w: 

On  obladuje  oltarz  najbogacei j  swych  bozc6w. 

Niech sprawa blohorodc6w b dzie sprawq boga. 

Powiedzcie ludom, wm6wcie, ze to  uczy  wiara , 

Ze stan samodzierzc6w jest bog6w woli stanem, 

Stan  ludzi niewolnik6w - bog6w przeznaczeniem- 

 
Uzyjcie wszechmocnosci calej waszych bozc6w 

X zniszczcie ku narn w  sercu  wszystkich  niewolnik6w, 

Ich gniewy, ich zawziE:tosc, ich srogosc i zemstE:. 

Nadajcie im cierpliwosc, znikczem.nijcie dusz , 

Zapuszczajcie  w   ni;:i  sam.:t  tylko  bojazn,  slabosc. 

Zr6bcie w stanie  bo.jar6w  ku  jencom  nieczulosc, 

Niech niewolnik6w dusza przestanie czuc mE:stwo, 

Niech zna przez wiar naukE: tylko  posluszenstwo. 

Niech wierzq, ii b6stw glosem niegodni sci broni: 

Skazanymi s;:i wiecz:n.ie do prac , do niewoli. 

Wmowcie w nich,  ie  bojary  s;:i  bog6w  synarni. 

Wy sprawcie, aby ludzie swej krzywdy nie czuli. 

Nazwijcie krzywd spokojne cierpienia zaslugq, 

Poddanstwo obowiqzkiem, zemstE: czarta zlud;:i. 

Zsadowcie  niewolnik6w  stale  w  jednym  mie jscu. 

Niech  wl6cz g scigajll nieszcz cia z b6stw gniewu, 

G!,oscie  po  calym swiecie t wielkl½, na jswi tszq, 

Prawdziwie z samych niebios nauk t wasz;:i: 
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Bez  woli  b6stw  na  ziemi  nic  stac si nie moze; 

Przeto wszystko co cierpiq, jest bog6w zrzqdzenie. 

Szcz sliwy,  kto si zgadzac umie z wolq nieba, 

Ten bogom zawistny, kt6ry gwalci przeznaczenia. 

* * 
Zrobiem oboj tnymi jenc6w na doczesnosc; 

Dusze, cale ich czucie zajmie zycia przyszlosc. 

 
,,Tak spewnimy spokojny wam czas terazniejszy, 

W nich zniszczym milosc wlasnq, w was silnq zrobimy. 

Powiemy:  co  ziemskiego, zrzekajcie si w :iyciu, 

Myslcie tylko o niebie, zyjcie tylko w bo:i:cu!" 

* * * 
,,Tak wladnq-c niewolnik6w wolq, myslq wewnqtrz, 

Owladniemy wraz  wszystkie  czleka  smysly  zewnqtrz, 

B dziemy j-e zachwycac, durzyc hukiem, brz kiem, 

Kadzidly, dymy, widmy, piskiem, tarabanem, 

B dziemy im ukazywac, co tylko :zJechcemy. 

Wyniszczymy  ni,enawisc  ku  warn   w  sercu   jenc6w, 

A osadzimy milosc w nich dla samodzier:i:6w. 

 
,,Otworzym ksi g wiary, ksi g  danq  z  nieba: 

W niej worogi, bojarzy b dq synmi slonca; 

W niej dusze pochodzqce od bo:i:ca Rosogon, 

Przeznaczone do samych stan6w samodzierzczych; 

Dusze zas pochodzqce od bozca Tomogon, 

Przeznaczone do samych stan6w niewolniczych. 

W niej utworz,one wszystkie stany Sq od bog6w. 

Niezgadzanie si z stanem b dzie gl6wnym z grzech6w. 

* * * 

,,Zniszczymy w niewolnikach takim srodkiem zemst : 

Uwierzq, ze czynicie wszystko przez b6stw wol , 

Ze zle, co rzeczywiscie  dzielem  wylqcznictwa, 

Jest dopuszczenie bog6w skutkiem spraw szatana. 

Tak niewolnicy b dq z wiary sw6j stan lubic; 
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Wy  bez  zgryzot,  bojazni,  b dziecie  ich  jarzmic; 

Zamiast  was  nienawidziec,   jak   swych   gwakiciel6w, 

Ci znienawidzq dew6w jak swych cierpien sprawc6w. 

 
,,By  porozumiec,  zlqczyc  nie mogli si ludzie, 

Rzuc& wsr6d nich niezgod wiary zaboboncze. 

Tak ich moc rozerwana, Sqdzqc dla b6stw walczyc, 

B dzie dla was przeciwko sobie swq krew t.oczyc. 

 

,,W koncu damy warn jeszcze  spos6b  silny,  dzielny. 

On warn na dlugo b dzie w jencach uzyteczny, Zapewni  

warn  powolnosc  i  wiernosc  ich  w  domu. , 

Posluszen.stwo i wiernosc w czleku, w zbrojnym jencu. 

Damy przysit g : 

Gwaltem wy jq wymusza jcie 

Od ludzi wszystkich, kt6rych gwaltem ujenczycie. 

My nie dotrzymujqcym warn takiej przysi gi 

B dziem scigac przez sluszne boskich przeklenstw kary. 

Od krzywd kazdy samodzierz, jakie zdziala ludziom, 

Odkupi si przez dary, jakie odda bogom. 

 

Lecz odtqd obowiqzkiem samodzierz6w swi tym 

Zawsze zabobondawcom bye wiem ym, poslusznym; 

Nie nie poc:z.ynac nig<ly bez  ich  b6stw  wyroczni; 

Nie  nie  dzialac,  co  moze  przyniesc  szkod  cerkwi; 

Ni  wqtpic,  ze  co r a ajuna rozwiqze, 

To rozwi&zane juz tym samym w niebie b dzie. 

 

 

 

JAN POTOCKI (1761-1815) 

Polski komediopisarz, powiesciopisarz, mysliciel,  historyk,  pod 

r6znik, autor swietnych ,.Parad" i wo!nomyslnej powiesci ,.Ri:kopis 

znaleziony w Saragossie" (War szawa 1956). W powiesci tej autor wska 

zuje na istnienie typowo ,,chrzescijanskich" wqtk6w w religiach przed 

chrzescijanskich.   Por.   Tadeusz   Si nk o:   ,,Historia   retigii   i    filozofia 

w romansie Jana Potockiego", (K rak ow 1920 ). 



 

POTOCKT 
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Motywy chrzescijanskie w rehgiach przedchrzescijanskich 

Nast pnej nocy czcigodny Cheremon przyjql nas ze  zwyklq 

mu dobrociq i tak zaczql m6wic: 

- Obfitosc przedmiot6w, jakie wczoraj warn wykladalem, 

nie pozwolila mi m6wic o powszechnie przyj tym przez nas 

dogmacie, kt6ry jednak wi kszej jeszcze wzi tosci uzywa  po 

mi dzy Grekami, z powodu rozglosu, jaki mu nadal  Plato. 

Mam na mysli wiar w Slowo, czyli w mqdrosc boskq, kt6rq 

my nazywamy raz Mander, to znowu Meth lub tez czasami 

Thot, czyli przekonaniem. 

Jest  jeszcze  inny  dogmat,  o  kt6rym  musz  was uwiadomic, 

a kt6ry wprowadzil: jeden z trzech Thot6w, nazwany Trisme 

gistq, czyli trzykroc wielkim, poniewaz pojmowal b6stwo jako 

podzielne na t r z y  wielkie  pot gi.  mianowicie  na  samego 

Boga, kt6rego nazwal Ojcem, nast pnie na Slowo i Ducha... 

...M6wil:em warn  juz,  ze  r e 1i g i e,  j a k  w s z y s t k i e 

inn e r z e c z y, z m i e n i a j q s i - 

Pozostaje mi objasnic warn nasze misteria... W misteriach 

Mitry podajq adeptowi chleb i wino i  uczt t   nazywajq  Eu 

c h a r y s t i q. Grzesznik, pogodzony z Bogiem, zaczyna nowe 

zycie, uczciwsze od tego, jakie dotqd prowadzil. 

Misteria  majq  jesz,cze  jeden  obrz d  wszystkim  wsp6lny. 

Gdy bog jaki umrze, grzebiq go, placzq nad nim  pl"Z€z  kilka dni,  

po  czym  bog   ku   wielkiej   wszystkich   radosci   z m a r - t w y 

ch w st a j e. Niekt6rzy utrzymujq, ze symbol ten  wyo braza 

slonce, ale na  og6l  widzq  v.  nim  ziarna  powierzone ziemi. 

 

 

 
IMMANUEL KANT (1724-1804) 

Jeden z na.jwybitniejszych filozofow niemieckich, czolowa postac 

niemieckiego O§wiecenia, przedstawiciel agnostycznej odmiany idea!izmu 

zwane;  .,krytycyzmem". W  pierwszym  (przedkrytycznym)  okresie swo 

;ei  dzialalno§ci  dzielem  ,.Og6lna  historia  naturalna  i  teoria  nieba" 

(1755) dokonai wylomu w mechanist ycznym  pr zyr od oznaw stw ie , ujmu- 
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jqc ziemii: i caly system sloneczny w procesie rozwoju (hipoteza kosmo 

goniczna K anta- Lap!ace'a). Drugi okres, ,,kr ytyczny", nazywa sii: tak 

od  gl6wnego  dziela  ,,Krytyka  czystego  rozumu" (1781, II zmi enione 

wydanie 1787, nowy polski przeklad, Warszawa 1957), w kt6rym Kant 

twierdzi, ze zanim zacznie sii: uprawiac metafizyki:, na!e;iy  zbadac 

nasze wladze poznawcze, warto§c i granice naszego poznania. Kan"t 

zakladat obiektywne istnienie ,,rzeczy samej w sobie" (Ding an sich), 

kt6ra pobudza nasze zmysly, dostarczajqce nam wrazen: zaprzeczal 

jednak jakoby rzeczy same w sobie byty poznawalne; za poznawalne 

u.wazal jedynie zjawiska (fenomena li zm). W poznaniu Kant wyr6znial 

elementy aprior yczne, czy!i nie pochodzqce z do§wiadczenia, miano 

wicie 2 formy zmystowosci (czas i przestrzeii) oraz 12 kategorii roz 

qdkowych (m. in. substancja, przyczynowosc i t d.). Wskazujqc na anty 

nomie  rozumu   Kant  dowodzil   niemozliwosci kosmologi i ;  poddajq 

krytyce tradycyjne dowody  istnienia boga, dowodzil  niemozliwo§ci 

twlogii,  jednoczesnie jednak   swoim  agnostycyzmem  i   postulatam i 

,,rozumu   praktycznego"   torowal   drogi:  fideizmowi.  W  ,,Religii  w  gra 

nicach samego rozumu" (fragmenty w  polskim  przekladzie zostaty 

opublikowane w zbiorze ,,Fiiozofowie o religii", Warszawa 1960) Kant 

pr6buje oddzie!ic racjonalne wskazania moraine  od tego wszystkiego, 

co w re!i.giach jest przesqdem, falszem i zabobonem; w yk azu je nieza 

le.foosc moralnosci do religii i szkod!iwy wplyw  religi jnego  zabobonu 

na obyczaje. 

 
Krytyka dowod6w istnienia boga 

Swiat obecny otwiera przed nami tak niezmierzone pole 

r6znorodnosci, ladu, celowosci  i  pi kna - bez wzgl du na to, 

czy poszukuje si ich w nieskoncwnosci przestrzeni, czy przy 

nieskonczonym  jej podziale - ze nawet przy wiadomosciach, 

jakie m6gl o tym zdobyc nasz slaby intelekt, w obliczu  t k 

wielu i tak nieprzejrzanie wielkich cudownosci, wszelka mo 

wa traci swq dobitnosc, wszelkie liczby swq sil na(ich) prze 

mierzenie, a nawet myslom naszym brak wszelkiego ograni 

czenia,  tak  iz nasz sqd o  cal:osci  musi si  zmienic w nieme, 

lecz tym bardziej wymowne zdumienie. 

* * * 
Gl6wne momenty dowodu f izyko-teologicznego Sq nast pu 

jqce: I. W swiecie wyst pujq wsz e wyrazne oznaki pewnego 

upor2:qdkowania przepro,wadzonego wedle okreslonego celu, 

z wielkq mqdrosciq i w obr bie pewnej calosci, kt6ra odzna- 
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cza si zar6wno nie  daji:tci:t  si  opisae  r6znorodnoscii:t  tresci, 

jak i zakresem nieograniczonej wielkosci; 2. To celowe upo 

rzi:tdkowanie jest rzeczom w swiecie zupelnie obce i przyslu 

guje im tylko przypadkowo, tj. natura r6znych  rzeczy  nie  mo 

gla  sama  przez  si  ,  za posrednictwem   tak   rozmaitych  a wii:t 

:zqcych si ze sobi:t srodk6w, wsp6ldzialae (przy wypelnieniu) 

okreslonych ostatecznych cel6w, gdyby pewna zarz<ldzaji:tca 

rozum na zasada nie byla ich do tego celu calkiem specjalnie 

wybrala i uposazyla wedle tkwii:tcych u podloza idei; 3. Istnieje 

wi c pewna wzniosla i mi:tdra przyczyna (lub wi cej takich 

przyczyn), kt6ra musi bye przyczynq swiata nie tylko przez 

plodnose, jako slepo dzialaji:tca wszechmocna przyroda , lecz 

(takze) przez wolnose, jako inteligencja; 4. Jednose tej przy czyny 

mozna wywnioskowae z jednosci wzajemnego  stosunku mi  zy  

sciami  swiata   jako   czlonami   kunsztownej   budowli, a 

wnioskowae o tym mozna z (cali:t) pewnosciq na podstawie tego, 

doki:td si ga nasza obserwacja, poza tym zas z (pewnym) 

prawdopodobienstwem, jezeli wnioskujemy wedle  wszelkich 

zasad analogii. 

Nie wadz si z naturalnym rozumem  o  jego  wniosek,  gdy 

z podobienstwa niek tor ych twor6w natury do tego, co wy 

twarza sztuka ludzka, zadajqc  gwalt  przyrodzie  i  zmuszajqc 

jq do post powania nie wedle  jej cel6w, lecz  do dostosowania 

si do cel6w naszych (a wi c z podobienstwa tych twor6w na 

tury do dorn6w, statk6w, zegar6w) wnosi, iz u jej podstawy 

lezy taka wlasnie prz.yczynowo se , mianowicie intelekt i wola. 

(I nie spieram si , gdy rozum) wyprowadza wewn trzni:t moz 

liwosc swobodnie dzialajqcej przyrody (kt6ra umozliwia do 

piero wszelki:t sztuk , a bye rnoze nawet takze rozum) z innej, 

jakkolwiek ponadludzkiej sztuki, kt6ry to spos6b wnioskowa 

nia nie m6glby si prawdopodobnie ostae przed na jostrzejszq 

krytykq transcendentalnl'}. Trzeba jednak wyznac,  ze  jezeli 

juz raz mamy podac przyczyn , to nie  mozemy  post powac 

tutaj w spos6b bardziej pewny,  jak poslugujl'}c si analogil'}  

do tego rodzaju celowych wytwor6w, jedynych, jakich przy 

czyny i spos6b dzialania jest nam  calkowicie  znany. Rozurn 

nie m6glby wzii:tc sam przed sobi:t za to . odpowiedzialnosci, 
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jezeliby chcial przejsc od przyczynowosc1, ktorq zna, do nie 

jasnych i  nie  dajqcych  si  wykazac  zasad  wyjasniania,  kt6- 

rych nie zna. 

Wedle tego wniosku celowosc i zgodnosc tak wielu urzl:} 

dzen przyrody musialaby dowodzic jedynie przypadkowosci 

forrny, lecz nie materii, tzn. substancji w swiecie. Do tego 

ostatniego bowiem byloby nam  jeszcze potrzebne, zeby  dalo  

si udowodnic, iz rzeczy swiata bylyby same w sobie niezdatne 

do tego rodzaju porzc1dku i zgodnosci wedle og6lnych praw, 

gdyby nie byly - nawet w swej substancji - wytworami 

najwyzszej ml:}drosci. Do tego jednak niezb dne bylyby cal 

kiem inne racje niz te, kt6re czerpie  si z  analogii  do  ludz 

kiej sztuki. Dow6d m6glby  wi c  wykazac  najwyzej  istnie 

nie budowniczego swiata, kt6ry bylby zawsze bardzo ograni 

czony przez podatnosc materialu , jaki opracowuje, lecz nie 

stw6rcy swiata, kt6rego idei wszystko  jest  podlegle. Byloby  

to jednak wielce niewystarczajqce dla zrealizowania tego 

wielkiego zamiaru, kt6ry nam przyswieca, mianowicie udo 

wodnienia istnienia wszechwystarczajl:}cej praist oty. J ezeli 

bysmy chcieli wykazac przypadkowosc materii, to musieli 

bysmy uciec si do argumentu transcendentalnego, kt6rego 

jednak tu wlasnie nalezaloby unikac. 

Wnioskowanie przechodzi tu wi c od porzqdku i celo 

wosci, kt6re trzeba w swiecie stale zaobserwowac, jako od 

urzqdzenia calkowicie przypadkowego, do istnienia propor 

cjonalnej do nich przyczyny. Poj cie tej przyczyny  jednak 

musi nam dac w niej cos calkowicie okreslooego i nie moze 

przeto bye inne niz poj cie  istoty,  kt6ra  posiada  wszelkq 

moc, ml:}drosc it d. slowem wszelkq doskonalosc, jako istota 

sobie pod kaidym wzgl dem wystarczajqca. Albowiem orze 

czenia, przypisujqce bardzo wielkq, zdumiewa jl:}Cl:l, nie zmie 

rzonq pot g i znakomitosc, nie dajq nam  iadnego  okreslo 

nego poj cia i nie powiadajq wlasciwie, czym (ta) rzecz jest 

sama w sobie, lecz podajq tylko przedstawienia por6wnawcze 

co do wielkosci przedmiotu, jaki obserwator por6wnuje  ze 

sobq samym i ze swq zdolnosciq pojmowania, przedstawienia, 

kt6re wypadajq r6wnie zaszczytnie wtedy, gdy powi ksza 
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si  przedmiot,  jak  i  gdy  pomniejsza   si   obserwujqcy   pod 

miot w stosun.ku do przedmiotu. Gdzie chodzi o wielkosc 

(doskonalosci) rzeczy w og6le, tam nie ma  (innego)  okre 

slonego pojE;cia, jak tylko to, kt6re obejmuje calq mozliwq 

doskonalosc, a tyl.ko og6l realnosci jest w pojE;ciu pod kazdym 

wzgl em okreslon.y 

Nie si:idz jednak, zeby ktos mial si odwazyc na prze 

nikniE;cie stosunku obserwowanej przez siebie wiel.kosci  swia  

ta (zar6wno co do zakresu, jak  i  co  do  t resci)  do  wszech 

mocy, porzqdku swiata do najwyzszej mE4drosci,  jednosci  

swiata  do absolutnej  jednosci  stw6rcy  itd.  A  wi   c  f i z y k o 

t e o logia nie moze dac zadnego okreslonego pojE; c  

i  a   n  a  j w  y  z s z e j  p r z y c z y n y  s w i a t a,  a   przeto nie 

moze  bye  wystarczajqca  dla  naczelnej  zasady  teologii, kt6ra ze 

swej strony ma stanowic podstawE; religii. 

Krok   do  (uzyskania)   absolutnej   calosci   jest   na drodze 

empirycznej calkowicie niemozliwy. Jednakze czyni si  go 

przeciez w dowodzie fizyk o-teologicznym. Jakimze wi  srod 

kiem poslugujemy siE;, zeby przekroczyc  tak  rozleglq przepasc? 

Gdy doszlo siE; az do podziwu wiel.kosci mE4drosci, mocy 

itd. stw6rcy swiata i gdy dalej  juz  p6jsc  nie  mozna,  to  po 

rzuca  si  nagle  t  argumentacjE;  prowadzonq   przy   pomocy 

racji empirycznych i przechodzi siE; do przypadkowosci swiata 

wywnioskowanej na samym poczqtku z jego  ladu  i  celowosci. 

Od  samej  tej   przypadkowosci  zas  przechodzi   si   wyla,crnic 

za pomocq pojE;C tr anscendenta lny ch do istnienia czegos bez 

wzglE;dnie koniecznego, a od pojE;cia absolutnej koniecznos ci 

pierwszej przyczyny do wszechstronnie okreslonego lub okre 

slajqcego pojE;cia istnienia, mianowicie do poj cia wszystko 

obejmujqcej  realnosci.  Dow6d  fizyko-teologiczny  utknql  wi c 

w  swym  przedsi wzi iu,  przeskoczyl  w  tym   zaklopotan iu 

nagle do dowodu kosmologicznego, a ze te n jest tylko zama 

skowanym dowodem ontologicznym, wiE;c dokonal swego za 

dania naprawd jedynie za pomocq  czystego  rozumu,  jak 

kolwiek po-czqtkowo wypieral si wszelkiego z nim pokre 

wienstwa i chcial wszystko oprzec in.a przekonywajE4cych do 

wodach z doswiadczenia. 
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Fizyko-teologowie nie majq  wit::c  wcale  powodu  udawae, 

ze sa. tak nieprzystElpni dla transcendentalnego sposobu do 

wodzenia, ani z mina, pelnq zarozumialosci jasnowidzqcych 

znawc6w przyrody spogla,dae nan  z  gory  jak  na  pajElczynEl 

(sn ub\ przez) ci.emnych zglElbiaczy. Jezeli bowiem tylko 

chcieliby   poddae   badaniu   samych   siebie,   to   wykryliby,   iz 

uszedlszy  kawal  drogi  na   terenie   przyrody   i   doswiadczenia 

i czujqc siEl mimo to wcia,z jeszcze r6wnie dalecy od przed 

miotu, kt6ry przyswieca ich rozumowi, opuszczajq nagle  ten  

teren i przechodzq do dziedziny samych mozliwosci, gdzie 

spodziewajq siEl zblizye na skrzydlach idei do tego, co siEl 

wymykalo ich wszelkiemu empirycznemu poszukiwaniu. Gdy 

wreszcie  mniemajq,  ze  za   pomocq  tak   wielkiego   skoku sta 

DElli na twardym gruncie, to rozszerzaja, pojElcie teraz juz . 

okreslone   (do   kt6rego   posiadania   doszli,   sami   nie   wiedzqc 

jak)  na  cale  pole  stworzenia  i  wyjasniajq   ideal,   kt6ry   byl 

jedynie    wytworem    czystego    rozumu, choe dose mizern ym 

i stojqcym znacznie ponizej godnosci  swego  przedmiotu,  za 

pomocq  doswiadczenia , n i e c h c a. c jednak p r z y z n  a e 
siEl  do   tego,  ze  doszli  do jego  znajomosci  lub   d, o   jego 

zalozenia  s c i e z k ll  i n n a. n  i z  s c i e  z k  a   d  o sw i a d c z e   

n i a. 

 
Wszelkie obrz(?dy religijne s zabobonem 

PrzyjmujEl najpierw nastElpujqce zdanie jako zasadEl pod  

stawowq  nie   wymagaj1:1ca.   zadnego   dowodu:   ws z y  s t  k  o   to, 

c o  p o z a  d o b r  y m   t  r y  b e m   z y c i a   mo  z n a   j e s z c z e, 

w e d l  u g    m n i em  an   i a    l u  d z i, u  c z y n i e   d 1 a   p r z y 

p o d ob a n i a  s i El   B  o g u, j e s t  t y  I k o r e l i g i j n  y  m 

u r o  j e n  i e m i z ab o b o n e m. 

...Jezeli  czlowiek  oddali  siEl  od  tej  maksymy,   chociazby 

w najmniejszym  stopniu,  to  pozorna  sluzba  Bogu  (zabobon) 

nie ma juz granic;...  Od  ofiary  ust,  kt6ra  go  kosztuje  naj 

mniej, az do d6br naturalnych, kt6re zreszta. moglyby bye 

wykorzystane z wiElkszym pozytkiem dla ludzi, a nawet do 

poswit::cenia wlasnej osoby, w6wczas kiedy czlo,wiek (w stanie 
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pustelniczym, jako  fakir  czy  zakonnik)  czyni  sii::  straconym 

dla swiata, - ofiarowuje on Bogu wszystk.o, pr6cz wlasnej mo 

ralnej postawy; a jesli przy tym m6wi, ie  przynosi  mu  takie 

swoje serce, to nie rozumie  pod  tym  wlasnej  moralnej  po 

stawy polegajqcej  na  milym  Bogu  trybie  iycia,  lecz  serdecz 

ne iyczenia, a:by  owe  of i a r y  mogly  bye  przyjE:te  i  wzie;te 

w rachubi:: z am i as t mo r a In ego try bu i y c i a.. 

Wreszcie, jesli sii::  jui  raz  przeszlo  do  maksymy  sluiby, 

kt6ra jest mila Bogu rzekomo sama przez siE:  i  w  razie  po 

trzeby przejednuje go czymkolwiek innym nii sluzbq czysto 

moralnq, to w sposobach  niejako  mechanicznego  sluienia  mu 

nie ma zadnej istotnej r6inicy, kt6ra by jakiemus jednemu 

sposobowi  dawala  pierwszenstwo  przed  innymi.   Wszystkie 

one SI:!  -  pod  wzgli::dem  wartosci  (czy  raczej  braku  warto 

sci) - jednakowe i  dlatego  jest  tylko  zwyczajnym  puszeniem 

sie;, kiedy dzie:ki subtelniejszemu odchyleniu od jednej inte 

lektualnej zasady prawdziwej czci  oddawanej  Bogu  uwazamy 

sii:: za wyiszych, aniieli ci, kt6rzy dopuszczajq sii:: winy rze 

komo bardziej wulgarnego znizania sie: do zmyslowosc i. Czy 

poboinis praktykuje przepisowe chodzenie do kosciola, albo 

urzqdza  pielgrzymki  do  swii::tosci  w  Loretto  lub  w  Palesty 

nie, czy wypowiada formuly modlitewne ustami, czy tei jak 

Tybetanczyk (kt6rzy wierzy,  ie  jego  iyczenia  -  nawet  napi 

sane  na  chorcigiewkach  i  poruszane  przez  wiatr,  albo  za 

mkni te w  puszce  i  jak  kolowrotek  poruszane  r kl:l  -  osiq 

gajq r6wnie dobrze sw6j eel) dzi ki mlynkowi klepiqcemu 

modlitwy wznosi siE: do niebieskiego wladcy, takie czy  jakies 

inne  namiastki   moralnej  sluiby  Bogu  -      to   wszystko   jedno 

i wartosc ma taka, sama,. 

 

 

 
GEORG CHRISTOP H LICHTENBERG (1742-1799) 

Profesor fizyki eksper ymen t alne j na uniwersytecie w Getyndze (od  r 

oku   1769),  czlonek  Petersbur  sk ie j  Akademii  Nauk  (od  roku  1794), 

wybitny niemiecki mysliciel, autor licznych  wolnomyslnych  i  atei stycznych 

aforyzm6w. 
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Biblia to zwykla ksiqzka 

Jestes czlowiekiem, miej wi c odwag myslec. 

* * 

To, ze w jakiejs ksiqzce jest napisane, ze pochodzi ona od 

Boga, nie jest jeszcze zadnym dowodem, ze  istotnie  pochodzi 

ona od Boga. 

* * * 

Wlosy stajq na glowie  kiedy  sobie  uprzytomnic:  ile  tez 

czasu i trudu wlozono w objasnianie Biblii. Prawdopodobnie 

napisano na ten temat okolo miliona tom6w. A jaki b dzie 

ostateczny rezultat tych wszystkich  trud6w  po  tylu  stuleciach 

czy nawet tysiqcleciach? Z pewnosciq ten: bib l i a jest 

ksiqzkq napisanq przez ludzi  jak  wszystkie 

inne ksiq z k i. Zostala  ona  napisana  przez  ludzi,  kt6rzy 

byli nieco inni niz my, poniewaz zyli w innych czasach; pod 

niekt6rymi  wzgl dami  byli  od  nas  mniej  skomplikowani,  ale 

za to wiedza ich byla  znacznie  mniejsza  niz  nasza;  a  wi c 

l:>iblia jest k&i:qzkq, w kt6 r e j znajduje si zar6wno prawda jak 

falsz, miejsca dobre i miejsca zle. 

* * * 
Na cuda trzeba patrzec zdaleka, jezeli majq one  bye  uwa 

i.ane za prawdziwe. 
* * * 

B6g stworzyl czlowieka na sw6j obraz i podobienstwo, to 

:maczy prawdopodobnie, ze czlowiek stworzyl boga na sw6j 

wlasny obraz i podobienstwo. 

 
0 nieuniknionym kresie religii chrzescijanskiej 

Nasz swiat b dzie jeszcze kiedys  tak  kulturalny,  ze wiara 

w boga b dzie uchodzila za cos r6wnie smiesznego jak dzis 

wiara w duchy. 
* * * 

Jezeli z samej natury ludzkiej wynika, ze r6wniez religia 

chrzescijanska kiedys zaniknie, to  stanie  si to  bez  wzgl du 

na to, czy ktos b dzie si temu przeciwstawiac czy nie. 
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JOHANN WOLFGANG GOETHE (1749-1832) 

Najw ybit niejszy z poet6w niemieckich, dramaturg, powiesciopisarz, 

przyrodnik, filozof, autor ,,Fausta". Wielki humanista, w  swoich.  po 

glqdach na przyrodi:, zycie i wartosci odszedl bardzo dateko od religii 

ch.rzesci,janskiej, stajqc na pozycjach. panteistycznego kultu Przyrody, 

Nauki i Sztuki. 

 
Tworzenie wlasnej religii 

Opanowaly mnie dr czqce mysli wynikajqce z faktu, ze 

religia nasza ugruntowana jest na r6znych skomplikowanych 

dogmatach i rozmaicie dajqcych si komentowac przypowie 

sciach biblijnych; mysli takie tak dalece trapiq ludzi o kry 

tycznym swiatopoglqdzie, ze nierzadko doprowadzajq ich do 

stan6w depresyjnych. 

* * * 

Ponure skrupuly tak dalece mnie dr czyly, a wyJasmenia, 

kt6rych mi nie szcz ono, wydawaly si tak blahe i nic nie 

m6wiqce, ze straszydlo owo coraz to wi szej nabieralo grozy; 

totez gdy tylko znalazlem si w Lipsku, staralem  si  calkowi 

cie uwolnic od wszelkiej lqcznosci z kosciolem. Jakze wi c 

musialy mi ciqzyc  naponmienia  Gellerta!  Nie  chcialem  mu 

si przeciez naprzykrzac swoimi dziwacznymi pytaniami, tym 

bardziej, ze w chwilach pogody ducha sam si ich wstydzilem,  

a on z wlasciwq sobie lapidarnosciq i tak az za cz sto op dzac  

si musial przed naszq natr tnq natarczywoscia. W koncu owe 

cudaczne wyrzuty sumienia wraz z nabozenstwami i oltarzami 

pozostaly daleko poza mnq. 

* * * 
Wielki wplyw wywarla na mnie wtedy bardzo cenna 

ksiqzka, kt6ra mi wpadla w r ce, a mianowkie Arnolda Dzieje 

kosciola i kacerstwa. Autor jest nie tylko myslqcym history 

kiem, ale i poboznym i wrazliwym czlowiekiem. Przekonania 

jego bardzo odpowiadaly moim zapatrywaniom, a szczeg6lnq 

przyjemnosc sprawilo mi to, ze o niejednym heretyku, ucho 

dzqcym dotqd za szalenca lub bezboznika, nabralem lepszego 

mniemania. Duch przekory i upodobanie w paradoksach tkwi 

Wypisy z historii krytyJd reltgii 18 
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w nas wszystkich. Pilnie studiowalem rozne opinie, a ze bar dzo 

czE:st o   slyszalem,  ze  wlasciwie   k a z d y  c z l o w i e k  m a s w 

o j q  w l a s n cl  r e 1 i g i  , wydalo mi siE: rzecui calkiem 

naturalml,  ab  y m   i   j a   st  w o r z y l  s ob  i e   s w o j q  w la 

s n cl, co uczynilem z wielkim wewnE:trznym zadowoleniem. 

Podstawq  byl   tu  neoplatonizm;  nauki  hermetyczne,  mistyczne 

i kabalistyczne takze siE: do tego przyczynily. 

 

Re flek s je nad Holbachem 

Do filozoficznych dociekan nie mielismy ani ochoty, ani 

sklonnosci; religijne problemy samismy rozwiqzali, ostra przeto 

walka francuskich filo zof6w z klerem byla nam dose oboji::tna . 

Ksi<4zki zakazane, przeznaczone na spalenie, kt6re  wtedy  na robily 

tyle wrzawy, nie  interesowaly  nas  wcale.  WspomnE:  tu tylko  

dzielo  System  przyrody,  kt6re   z   ciekawosci   wziE:lismy do ri::ki. 

Nie moglismy pojqe, dlaczego ono mialo bye niebez pieczne.  

Wydalo  nam  siE:  tak  blade,  tak  mgliste,  tak   mart we, ze  trudno  

nam  bylo  w  og6le  z   nim   obcowae,   wzdrygalismy siE: przed 

nim jak przed upiorem... 

* * * 

Nikt  z  nas   nie   doczytal   ksiqzki   do  konca:  zawiodla  nas 

bowiem  nadzieja,  jakqsmy  w   niej  pokladali.   Zapowiedziano 

w  tytule  systemat  natur y,  totei:  oczekiwalismy,   ze  dowiemy 

si  z  niej czegos konkretn ego  o  n a tu  r z e,  o  n a s z y m  b o 

z y s z c z u. Fizyka i chemia, opisy nieba i ziemi, nauki przy 

rodnicze i anatomia,  tyle  innych  nauk  m6wilo  nam  stale  od 

lat, az do ostatniej chwili, o owym wielkim, piE:knym swiecie; 

chE:tnie bylibysmy dowiedzieli sii:: takze czegos blizszego  jak 

tez og61niejszego o sloncach i gwiazdach, o planetach i ksi  

zycach, o g6rach, dolinach, rzekach i morzach tudziez o wszyst 

kim, co i;yje na ziemi i jasnieje na niebie. Ze przy  tym  nasu 

walo siE: niejedno, co zwyklym ludziom wydawae siE: moglo 

szkodliwe, duchowienstwu niebezpieczne, a  dla  panstwa  bylo 

nie do przyjE:cia, o tym wiedzielismy z gory  i  mielismy  na 

dziej , ze ksi<4zka owa wyjdzie zwyciE:ska z tej pr6by ognio  

wej. Jakaz pustka·i glusza rozpostarla si wkolo nas w tym 
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sm tnym,   ateistycznym    mroku,   w   kt6rym   gin la    ziemia 

i wszystkie jej twory, niebo i wszystkie jego gwiazdy. Materia 

miala trwac od wiek6w i od wiek6w bye w ruchu, a  ruchem 

tym w prawo i w lewo i we wszystkich  kierunkach  wytwa 

rzac niepoj te zjawiska bytu. Owszem, zgodzilibysmy  si na 

wet na to, gdyby autor rzeczywsicie z tej materii w ruchu zbu 

dowal swiat prze<l naszymi oczyma. Ale widac niewiele wi  

cej od nas wiedzial o natur ze: ustaliwszy bowiem, zdawaloby 

si , nieomylnie, kilka og6lnych poj c, odrzuca je w tej samej 

chwili, aby to, co wyisze jest od natury lub  jako  wyzsza 

natura w  naturze  wyst puje,  zamienic  w  natur  materialmt, 

ci zkii,  wprawdzie  b d&c&  w ruchu,  ale   pozbawionq   celu 

i ksztaltu, i zdaje mu si , ze wiele uzyskal tym sposobem. 

Jezeli jednak ksi::iika szkodliwie na nas podzialala, to tylko 

w tym sensie, ze doszcz tnie i na zawsze obrzydzila nam cal& 

filozofi , a szczeg61niej metafizyk , wobec czego z tym wi kszq 

ochot::i i tym wi kszym zapalem zwr6cilismy si ku zywej 

nauce, wiedzy eksperymenalnej, pracy i tw6rczosci. 

* * * 

Wszelkie nieudane zakusy nawracania bliznich wywolujq 

up6r i zaci tosc w tych, kt6rych chce si nawr6cic, i tak wla 

snie stalo si ze mn::i, gdy Lavater w koncu wysunql skrajny 

dylemat: ,,Albo chrzescijan.in, albo ateusz!". Oswiadczylem 

tedy, ze jesli nie pozwala mi miec wlasnych przekonan o idei 

chrzescijanskiej, kt6rej dot::id bylem wiernym, to zdecydo 

walbym si moze  nawet  na  ate  i z m,  zwlaszcza  ze,  jak  mi 

si zdaje, nikt nie rozumie znaczenia obu poj c. 

 
Religia  a plec 

Tymczasem przysluchiwalem si bardzo dziwnym i brze 

miennym dla mnie w skutki rozmowom Lava tera z pannq von 

K.lettenberg. Dwoje gl boko wierz&cych chrzescijan wytaczafo 

swe racje i tu okazalo si wyraznie, ze ta sama wiara, w za 

leznosci od przekonan poszczeg6lnych ludzi, coraz to innego 

nabiera znaczenia. Jakie cz sto powtarzano w owych toleran 

cyjnych czasach, ze k a z d y c z l ow i e k m a w l as n 1l re- 
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l i git:, wlasny stosunek do Boga. Jakkolwiek nie wydawa10 mi 

sit: to calkiem sluszne, przekonalem  sit: jednak teraz, ze mt: z 

c z y z n i   i   kobiety   wy o b r a z a j <l    sobie   innego 

Z b a w i c i e 1a. Dla panny von Klettenberg byl to oblubie 

niec, kt6remu nalezy sit: oddac bez zastrzezen, kt6remu po 

swit:ca sit: wszystkie radosci i nadzieje, w·kt6rego rt:ce sklada 

sit: bez wahania i z ufnosciq los swego zycia. Lavater nato 

miast widzial w nim przyjaciela, za kt6rym sit: podl}za z mi 

losciq i bez zawisci, kt6rego zaslugi si uznaje i wielbi i dla 

tego nasladowac go, co wi cej, dor6wnac mu sit: pragnie.  

Jakaz rozbieznosc mit:dzy jednym i drugim pojmowaniem 

wiary! Decydujqcym czynnikiem Sci tu chyba potrzeby du 

chowe obu pki. 

 
Wiedza jest przeciwienstwem wiary 

Walka mi dzy wiedzq a wiarq nie byla wtedy jeszcze na 

porzl}dku dziennym, oba  okreslenia  atoli  i  z  tyro  zwil}zane 

poj cia wymieniano juz  nieraz,  a  przeciez  sceptycy  twierdzili, 

ze jedna r6wnie jest zawodna jak druga. Ja natomiast opo 

wiedzialem si smialo za obiema, nie zyskujqc aprobaty mych 

przyjaci6l. Wiara -  twierdzilem -  polega  na  tyro, ze sit: wie  

rzy; w co sit: wierzy, jest rzeczq oboj tnq. Wiara to silne po 

czucie pewnosci, obejmujqce terazniejszosc i przyszlosc, a pew 

nose ta wynika z ufnosci pokladanej w najwyzszej  wszech 

mocnej i niezbadane j istocie. Wszystko zalezy od niezlomnej 

mocy  tej  ufnosci;  jak  sobie  natomiast  istot  t   wyobrazamy 

jest rzeczq calkiem oboj tnq, tu decyduje nasza duchowa wraz 

liwosc, niekiedy nawet  okolicznosci.  Wiara  jest  jakby  swit: 

tym naczyniem, w kt6re kazdy, w miar  swych  mozliwosci, 

sklada w ofierze uczucia, rozum, wyobrazni . Z wied zq  dzieje 

sit: wrt:cz przeciwnie; tu wcale nie o to idzie, zeby  cos  wie 

dziec, lecz  co  si  wie,  j a k  sit:  wie  i  i 1 e  sit:  wie.  Dlatego 

tez mozna o wiedz sit: spierac, bo mozna usuwac z niej bl dy, 

mozna jq rozszerzac lub sciesniac. W i e dz a zaczyna si od 

szczeg6l6w,  rozwija  si     w   nieskonczonosc,   jest  bezksztaltna 

i nigdy  nie   mozna   jej   ogarnl}c,  chyba  tylko  w  marzeniach, 

j e s t wi c po prostu p r z e c i w i e ii s t w e m w i a r y. 



C z E s C C z W A R T A 

 
 

 
W cz sci czwartej zebrane zostaly fragmenly dziel przed 

stawicieli post powej mysli spoleczno - polit yczne j XIX i XX w. 

Sq tu socjalisci utopijni i anarchi.fri, rewolucyjni demokraci, 

klasycy marksizmu-leninizmu i wsp6lczesni marksisci. 

W charakterze uzupelniajqcej lektury do tej cz sci wyboru 

tekstu warto przeczytac. W. P. Wolgin: ,,Poprzeclnicy nauko 

wego socjalizmu" (Warszawa 1958), Roger Garaudy:  ,,Zr6dla 

fr ancu skie socjalizmu naukowego" (Warszawa 1950), W. I. Pro 

kofiew: ,,Walka rosyjskich rewolucyjnych demokrat6w  o  po  

st powy swiatopoglqd" (Warszawa 1954), K. Ma1·ks i F. Engels: 

,,0 religii" (Warszawa 1958), ,,Manifest komunistyczny" (cha 

rakterystyka r6znych kierurik6w socjalizmu utopijnego) i ,,Wy 

brane pisma filozoficzne 1844-1846" (Warszawa 1949). 

Mysliciele ci zostali zebrani razem, zeby latwiej mozna bylo 

uchwycic powiqzania pomi dzy krytykq religii a walkq o spra 

wiedliwosc spolecznq. Opr6cz myslicieli b dqcych  rewolucy j 

nymi dzialaczami spolecznym{ znalezli si tu tak ze niekt6rzy 

powiqzani z nimi filozofowie, m. in. bur:i:uazyjny liberal Ben 

tham, wazny  ze  wzgl du  na  sw6j  wplyw  na  Owena  oraz 

Strauss i Feuerbach, wazni ze wzgl du na sw6j wplyw  na  

klasyk6w marksizmu. 

 

 

 

 
CLAUDE HENRI DE SAINT - SIMON (1760-1825) 

Je:1.en z najwybitniejszych przedstawicieli francuskiego socjalizmu 

utopijnego,   p;•zenikti  u:y   krytyk   ustroju,  niesprawied!iwosci  spolecznej; 

w   pracach   jego   znaiazlo   w yraz   rozczarowanie   wynikam francuskiej 
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rewoLucji    burzuazyjnej,    kt6ra   nie    oddala   wladzy    ,,przemyslowcom 

i uczonym" i nie wyeHminowala calkowicie klas pasozytniczych nie 

zajmujqcych sii: pracq produkcyjnq. W p6zniejszych swoich pracach Saint-

Simon zaczyna dostrzegac sprzecznosci interesow pomii:dzy pro 

letariatem   i   burzuazjq   i   coraz   wyrazniej   staje   po  stronie pracujqcej 

,,wi,:kszosci   narodu",  b,:dqcej  najpozyteczniejszq  a   jednoczesnie   na j 

biedniejszq czi:sciq spoleczenstwa. Swoje poglqdy spoleczno- ekono 

miczne uzupelnial Saint-Simon  pr6bami  stworzenia  ,,nowej  religii" 

opartej  na  kulcie  Nauki,  wywierajqc  wielki  wplyw  na  .,religi,: ludzko 

:ici"   Augusta   Comte'a.   Por.   artykul   M.    Skrzypka: ,,Pozytywistyczny 

kuit Ludzkosci" (,,Euhemer", 1961, nr 3 (22), s. 23-43). 

 
Niezaleznosc etyki od religii 

Nalei:y gruntownie zmienic caly system  poj {:  moralnych; 

trzeba oprzec  go  na  nowych  podstawach;  jednym   slowem 

przejsc  od  moralnosci   niebianskiej   do   moralnosci   ziemskiej. 

Nie omawiaj<1c tuta j trudnosci jakie nastr cza opieranie  mo 

ralnosci  na  teologii,  wystarczy  zauwai:yc,  i:e   w   rzeczywist  o 

sci  poj  cia  nadprzyrodzone  zostaly  niemal   calkowicie   zbu 

rzone;  z  kazdym  dniem   b d<!  one   nadal  tracic  swoj<1  wladz  , 

a nadzieja na niebo i strach  przed  pieklem  nie  b d<!  wi cej 

stanowic podstawy ludzkiego postE;: powania. Od czasu uksztal 

towania moralnosci chrzescijanskiej umysl ludzki  poszedl  na 

prz6d; w wyniku tego post pu, panowanie teologii min lo bez 

powrotnie i byloby szaleiistwem  chciec  w  dalszym  ci;:igu  opie  

rac moralnos{: na sm iesznych przes<1dach. 

* 
Dop6ki wladza spoleczna nie uzna, ze moralnosc moze bye 

traktowana niezaleznrie od poj c religijnych, jest rzecz<1 nie 

mozliw<1, by uczeni zaj li si oparciem jej o zasady wypro 

wadzone jedynie z obserwacji.  Wolnosc  obrz d6w  religijnych 

nie umniejsza, sama pirzez  si , tej niemoi:liwosci,  przynajmniej 

w spos6b zasadmczy. Moznosc wybrania sobie wiary wedlug 

woli, nie uwalnia bezposrednio od obowi;:izku oparcia moral 

nosci na wierz.e. 

Kiedy najwyzsza wladza nie tylko uznala,  lecz  sama  oglo 

sila rozdzial moralnosci od religii, to przez to zostaj!l usuni te 

wszelkie przeszkody, kt6re sprzeciwiaja, si temu, by uczeni 
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zaj li si wprost oparciem moralnosci na obserwacjach. I nie 

pozostaje nic  innego  jak zabrac si do tego dziela. 

 

Co jest podstawcl wychowania u najbardziej cywilizowa 

nych narod6w Europy? Czyz nie jest to pogh1d, ze zycie ludzkie 

na ziemi jest tylko przejsciem do zycia przyszlego, w kt6rym 

spotka nas nagroda lub kara ze strony istoty wszechmocnej, 

zaleznie od tego czy post powalismy zgodnie z przykazaniami 

tej istoty, takimi, o kt6rych pouczyli nas kaplani, jej bezpo 

sredni interpretatorzy, czy tez post powalismy wbrew tyro 

przykazaniom. 

Nie mozna Wqtpic, ze to rzekome objawienie nie stanowi 

jeszcze podstawy polityki. Wynika z tego, ze polityka nie mo 

gla jeszcze stac si naukq pozytywnq... wystarczy, ze samo 

istnienie Boga nie jest faktem spostrzegalnym, by  nauka, 

kt6rej ten poglqd jest podstawq nie zostala zaliczona do nauk 

pozytywnych. 

Kult dla Newtona 

Mam zamiar napisac warn list, w kt6rym  wykaz . ze reli 

gia j e s t 1u d z k i m w y m y s le m. B d jquwazal za tw6r 

instytucji politycznej, zmierzajqcy do powszechnego zorgani 

zowania ludzkosci, stworzenia wi z6w organicznych mi dzy 

ludzmi. 

* * * 

Kazda rada zbuduje swiqtyni , kt6ra b dzie m1esc1c mau 

zoleum ku czci Newtona. Swiqtynia b zie podzielona na dwie 

cz sci: jedna, mieszczqca mauzoleum, b dzie ozdobiona wszyst 

kimi srodkami, na jakie tylko stac artyst6w; druga zas b dzie 

zbudowana i ozdobiona w taki spos6b, by dac ludziom wyo 

brazenie miejsca pobytu przeznaczonego na wieki dla tych, 

kt6rzy b dcl szkodzic post powi na.uk i sztuk. 

Pierwszyoddzia!pokieruje kultern wewn trznym mauzoleum. 

Drugi oddzial rady b dzie kierowac kultem zewn trznym; 

a urzqdzi go w taki spos6b, ze uczyni z niego widowisko 

wspaniale i olsniewajqce. Wszystkie znakomite uslugi oddane 

ludzkosci zostanq uczczone. 
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Nowe chrzescijanstwo 

B6g  powiedzial: Lu  dz i e  win  n i  po st   p o w a c  w o 

b e c s i e bi e j a k bra, c i a; ta wzniosla zasada zawiera 

wszystko, co jest boskiego w religii chrzescijanskiej. 

Z  tej   zasady,  ze  w s z y s c y  l u dz  i e  win   n i  post po 

wac  wobec  siebie  jak  bracia, nowa    organizacja 

chrzescijanska wyprowadzi wszystkie instytucje zar6wno 

swieckie, jak i instytucje religijne. Ona prowadzic b dzie 

wszystkie instytucje do wzr-0stu dobrobytu klasy najbied 

niejszej. 

Nowi chrzescijanie b dci uwazac doktryn moralnq za rzecz 

najwazniejszq; kult i dogmat b dci uwazane przez nich za przy 

datki, kt6rych gl6wnym celem jest skoncentrowanie uwagi 

wiernych wszystkich klas na moralnosci. 

 

 

 

 
JEREMI BENTHAM (1748-1832) 

Filozof i ekonomista angielski, zwolennik ,,spolecznego euda jmo 

nizmu";  glosil  teorii:,  :ie  celem  spoleczenstwa   i   mora!nosci   jest  .,mo 

:iUwie najwi ksze szczi:scie mo:iliwie najwii:kszej liczby ludzi". W prze 

kladzie polskim jest  jego .,Wprowadzenie do :zasad moralnosci i  prawo 

dawstwa" (Warszawa 1958), nie ma  natomiast  dotqd  przekladu  jego 

pracy pt.: ,.Religia naturalna i jej  wplyw  na  szcz scie  rodzaju  ludz 

kiego". Warto przeczytac: Halina Maslinska: ,,Stosunek Bent hama do 

religii" (Euhemer, Zeszyty filozoficzne, nr 2, rok 1961, s. 52-63). 

 
0 istotach fikcyjnych 

Najwyzszq istotq nadludzkq jest B6g. Ot6z usa!J'lkc jono  wanym  

przez  objawienie,  usankcjonowanym  przez  religi  J   zusa   -      

jak   przekazal   apostol   Pawel 1    
- jest    twierdzenie, 

i z z a d e n c z l o w i e k n i g d y B o g a n i e w i d z i a l. Jesli 

twierdzenie to jest  prawidlowe,  to  B6g  nie  moze  bye  zaliczony 

(n·a skutek niedoskonalosci zmysl6w ludzkich) do klasy po- 

1 Por. Ewangelia wedlug Jana, rozdz. 1 w 18. 
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strzeganych istot  realnych...  nie  mo:ie  te:i  bye  odniesiony 

przez rozum do :iadnej innej klasy, ni:i klasa  wywnioskowa 

nych istot realnych. 

...Istotq fikcyjnq jest  istota,  kt6rej  gramatyczna  forma 

mowy, u:iywana  w  dyskusjach,  przypisuje  istnienie,  choC'iaz. 

w rzeczywistosci istnienie jej nie przysluguje. 

Ka:idy rzeczownik, kt6ry nie stanowi nazwy istoty realne.i, 

postrzeganej lub wywnioskowanej, jest nazwq istoty fikcyjnej. 

Ka:idq istotE; fikcyjnq wiq:ie pewien stosunek z jakqs istot4 

realnq. Nie mo:ie ona bye rozumiana inaczej, ani:ieli jako po 

jE;cie tego istniejqcego stosunku, o ile stosunek ten da si 

stwierdzie. 

Liczqc od istoty realnej, z kt6rq wiq:ie jq stosunek, istota 

fikcyjna mo:ie bye nazwana istotq fikcyjnc} pierwszego stopnia, 

istotq fikcyjnq drugiego stopnia itd. 

 
Religia a zasada mozliwie najwi kszego szcz scia 

mozliwie najwi kszej ilosci ludzi 

Ktos, malo liczqcy siE; z nakazami wyznania, do kt6rego 

zmuszony jest nale:iee, mo:ie  uwazac,  :ie  trudno  mu  uchylac 

siE; od udzialu w obrzE;dach i odmawiae ponoszenia naklada 

nych przez to wyznanie ciE;:iar6w. Ulegajqc sile przyzwycza 

jenia i przykladu mo:ie on nawet  odczuwae  slabosc  do  os6b 

tego samego wyznania i antypatiE; do czlonk6w wyznania ry 

walizujqcego. W szczeg6lnosci antypatia do os6b innych  wyz 

nan  stanowi   jeden   z   tych   czynnik6w   w   zyciu   religijnym, 

z kt6rym siE; najtrudniej rozstajemy. Jest  wreszcie  rzeczq  ja 

snq, :ie wyznanie wywiera znaczny wplyw na wychowanie. 

* * * 

Nakazy religii  we  wszystkich  szczeg6lach  Sq  bardziej  lub 

mniej przemieszane z nakazami niezgodnymi z zasadq u:iy 

tecznosci,  a  wyprowadzonymi  z  dobrze  lub  zle  interpretowa 

nych tekst6w _pism uchodzqcych w danej sekcie za swiE;te ; 

niezgodnymi,  bo  narzucajqcymi  praktyki   czasami   niewlasciwe 

dla osobowosci czlowieka , a czasami zgubne dla spokoju spo 

lecznego. Cierpienie niepowolanych mE;czennik6w, klE;ski swiE;- 



 

 

 
 

BENTHAM 



Bentham 283 
  

 

tych wojen i przesladowaii  religijnych,  szkody  wyrzqdzane 

przez nietolerancyjne prawa (mozna tu o tym tylko kr6tko 

wspomniec, nie wchodzqc w szczeg6ly ), oto dodatkowe nie 

szczl:lscia, znacznie przewyzszajqce liczbl:l tych, kt6re sprowa 

dzilo kiedykolwiek na swiat zamilowanie do rozglosu. 

* * 

Na S2iCZl:lScie  nakazy religii zblizajq sil:l, jak si zdaje, z k:az 

dym  dniem  coraz  bardziej  do  nakaz6w  uzytecznosci.  Dzieje  si 

tak dlatego, poniewaz nakazy sankcji moralnej idq  w  tym  kie 

runku, a nakazy religii zbiegajq sil:l z nimi  lub  Sq  pod  ich 

wplywem.  Wyznawcy   najgorszych   religii   pod   wplywem   glosu 

i  praktyki  otaczajqcego  swiata  przyswajajq  sobie   kartl:l   po 

karcie z ksiElgi uzytecznosci. Nie  zrywajqc  ze  swojq  religiq, 

starajq  siEl  oni,  nieraz  z  duzym  nakladem  energii,  tymi   kar 

tami   l a t a c u p i k s z a c t r a d y cy j n q n a u k El s w o 

j e j wiary. 

* * * 

...Historia uczy, jak si zdaje, ze nawet u narod6w  znaj 

dujqcych si pod innymi wzgll:ldami w znosnym st anie cywi 

lizacji, n a k az y r e Ii gi i tak dalece o d b i e g a j cl o d zbiez 

nosci z  nakazami  uzytecznosci,  innymi  slowy,  od  n aka  z6 w 

o d w i e c z n e j z y c z 1 i w o s c i, ze u jawnia jqca si w tym 

wypadku dyspozycja moze bye nawet w calosci zla... Wypadki 

kiedy  nakazy  religii  prowadzq  do  czyn6w  2igubnych   pod  

tym wzgl dem, rzadko Sil:l teraz, ja1k si zdaje, zdarzajq, z wy 

jqtkiem przesladowaii lub  nierozsqdnych  krok6w  politycznych 

ze strony r2iqdu·, gdzie samo prawo bywa albo gl6wnym czyn 

nikiem, albo uczestnikiem szkody. Ravaillac 1 podniecony mo 

tywem religijnym zadal swemu krajowi jeden  z  najfatalniej 

szych cios6w, jakie ten kiedykolwiek otrzymal z rl:lki pojedyii 

czego  czlowieka.  Na  szcz scie  jednak  Ravaillacowie  zdarzajq 

si  rzadko... Trudno  zaprzeczyc, ze 1u dz i e  ci  s cl  n a j go rs  i 

w l as n i e pr z e z s we p r z e k on a n i a re 1 i g i j n - 
 

1 Franc;ois Ravaillac (1578-1610), fanatyk katolicki, zab6jca kr6la 

Henryka IV. 
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Gdyby si kierowali samq tylko zyczliwosciq i  dbalosciq  o  do 

bre imiE:, a nie religiq, to ludzkosc tylko by na tym zyskala. 

Daloby siE: moze powiedziec mniej wi cej to samo o tych oso 

bach, kt6re bez szczeg61nego zobowiqzania braly czynny udzial  

w stosowaniu praw wydanych dla karania tych, kt6rzy mieli 

nieszcz scie  r6znic si  z urzE:dOWq  wladzc1 w  sprawach religii, 

a tym bardziej o prawodawcy, kt6ry to prawo uczynil obo 

wic1zujc1cym. Gdyby Ludwik  XIV  nie  byl  wyznawal:  religii, 

to Francja nie bylaby stracila 800 000 najlepszych swo<i.ch pod 

danych. To samo nalezy pcwiedziec o sprawach tak zwanych 

swiE:tych wojen, czy to prze iw niewiernym,  czy  tez  prze 

ciwko ludziom  pi tnowanym  jeszcze  bardziej  nienawistnq 

nazwc1 heretyk6w. 

 
0 szkodach wyrzqdzanych przez ustawy dot yc zqce reli gii 

Szczeg6lnie wyraznq jest szkoda wyrzc1dzana przez ustawy 

dotyczc1ce religii. W tyro wypadku rozumowano w nast pu jqcy 

spos6b: W sprawach wiary wyst pujc1  pewne  bl: dy,  do  kt6- 

rych majq sklonnosc wszyscy ludzie. Za te blE:dne sqdy Nie 

skonczenie MHosierna Istota wyznaczyla nieskonczenie wielkie 

kary. Od tych blE:d6w musi jednak bye wolny sam  prawo  

dawca. Otaczajqcy go bowiem doradcy, bE:dqc ludzrni w pelni 

oswieconymi, niezaleznie myslc1cymi i wyzbytymi prze5qd6w, 

takq majq przewagE: nad resztc1 swiata, ze gdy przystqpiq do 

wykrycia prawdy w sprawach tak jasnych i powszechnie zna 

nych, to nie mogq jej nie znalezc. A skoro  tak,  to  gdy  mo 

narcha widzi, ze jego  nar6d  got6w  jest  skoczyc  glowc1  w  dot 

w przepasc ognistq,  czyz  nie  powinien  wyciqgnqc  rE:ki,  aby 

go ocalic?  Taki  na  przyklad,  jak  siE:  zdaje,  tok  rozumowania i 

takie motywy doprowadzily Ludwika XIV do wydania za r-

zqdzen, kt6re dqzyly do przyrnusowego  nawracania  herety k6w    

i    utwierdzania   prawowiernych.  U podstawy  - czysta 

sympatia  i  milosierdzie;  w  wyniku  tak  wiele  nieszczE:sc ,  ze 

wi cej nie sprawilaby nawet najbardziej zdecydowana zl:o 

sliwosc. 
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Najwybitniejszy sposr6d angielcskic h socjaiist6w utopi jnych. Wysoko 

ceniony przez klasyk6w marksizmu za przeprowadzonq przez  siebie 

glf?bokq krytyki: sprzecznosci ustroju kapitalistyc znego oraz za wizii: 

komunistycznego spoleczenstwa przyszlo§ci. W swoich poglqdach filozo 

ficznych Owen znajdowal sif? pod  wplywem  materialist6w  francuskich 

oraz  Bentham a.   Po   polsku:  ,,Wyb6r   plsm"  (Warszawa  1948)  i  (inny) 

,.Wyb6r  pism"  (Warszawa 1959). Por. takze:  A. Nowick i: ,,Robert  Ow en 

o r cl' g:i" (Argumenty 1958, nr 9). 

 

0 metodzie propagowania prawdy o religiach 
 

W  Szkicach  niniejszych  chcemy  tlumaczyc  to,  co  p r a w 

d z i w e, nie zas zbijac to, co, fa l s z y w e . Gdyz tlumacuic 

prawd , mozemy stale naprawiac, nie wytwarzajqc nawet 

przemijajc4cego zla; tymczasem atakowanie falszu cz stokroc 

sciqga wr cz zgubne nast pstwa. Pierw sze przekonywa umysl, 

gdy ten jest w pelni wladz sqdzenia; drugie - od  razu  budzi 

irytacj i czyni umysl niezdolnym do pelnienia swych fonkcji. 

* * * 

Powiedzmyz teraz kilka slow o ostatniej z cz sci sklado 

wych Nowego Zaklad u. Jest to mianowicie Kosci6l i jego dok 

tryny;  w  gr tu  wchodzq  wzgl dy  niezmiernie  wazne,  jako 

ze poznanie prawdy w zakresie religii na  stale  utrwaliloby 

szcz scie  czlowieka; albowiem  tylko  sprzecznosci,   plynqce 

z braku tego poznania, stwarzaly zawsze i dzis stwarzajq cz sc: 

istniejc4cej w swiecie niedoli. 

Jedyny pewnik - to, iz prawda  jest  zawsze  zgodna  z  sobq 

samq; pozostaje ona jednq i  tq  samq  pod  kazdym  kqtem  wi 

dzenia  i  przy  kazdym  mo:iliwym  zestawieniu;  natomiast  blc4d 

nie w ytrz ymu je pr6by takiego z:badani,a i zes tiaw ie nia, zawsz e 

bowiem prowadzi do niedorzecznych wniosk6w. 

Kazda t ga glowa wie nie od dzisiaj, ze  zasady, w  kt6rych 

si ludzkosc dotychczas wychowywala i kt6rymi  si  rzqdzila, 

nie wytrzymujq pr6by powyzszego kryterium. Zbadaj je i po 

r6wnaj, a odsloni ci si ich absurdalnosc, szalenstwo i Wqtlosc; 
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stqd bezlik scierajqcych si opinii, rozterek i nieszcz scia, ja  

kie nas dotqd trapily. 

Gdyby kt6rykolwiek ze sprzecznych system6w, kt6re rz!l 

dzily swiatem i niszczyly wsp6lzycie mi dzy ludzmi, byl 

prawdziwy, wolny od wszelkiej domieszki  bl du  - system 

ta:ki, bardzo kr6tko po swym publicznym ogloszeniu. zdobyfoy 

sobie powszechne uznanie, zmusilby wszystkich do stwierdze 

nia swej prawdziwosci. 

Niestety, wszystkie te systemy bez wyjqtku Sq cz sciowo 

sprzeczne z dzielami natury, czyli z faktami nas otaczajqcymi. 

Oto dow6d, ze te systemy muszq zawierac jakies podstawowe 

bl dy; nie podobna, aby czlowiek stal si istotq naprawd ro 

zumnq i zazywal szcz sliwosci, dop6ki te bl dy nie b dq zde 

maskowane i unicestwione. 

Kazdy z owych system6w ma w sobie troch prawdy, lecz 

wi cej bl d6w; wszelako te bl dy Sq jawne dla kazdego, kto 

do nich nie przywykl od dziecinstwa. 

Prawda, jakq poszczeg6lne systemy zawierajq, sluzy do 

maskowania i utrwalania utajonych w  nich  bl d6w;  wsze 

lako bl dy te sq oczywiste dla kazdego, kto do nich nie przy 

wykl od dziecinstwa. 

Chcecie dowod6w? Zapytajcie kolejno tych, kt6rych w kaz 

dej sekcie i w kazdym stronnictwie uwazacie za najinteligent 

niejszych i  najbardziej  oswieconych,  jakie   jest   ich  zdanie 

o kazdej innej sekcie i o kazdym innym stronnictwie na swie 

cie. Bez jednego bodaj  wyjqtku  odpowiedz  b dzie  brzmiala, 

ze wszystkie one zawierajq bl dy tak jaskrawo sprzeczne z ro 

zumem i slusznosciq, ii: on, m6wiclCY, moze czuc tylko gl: bokq 

litosc dla jedn.ostek, kt6rych umysl ulegl tak zalosnemu znie 

prawieniu. Take! odpowiedz dadzq oni wszyscy, nieswiadomi, 

ze i sami nale.zcl do liczby tych, nad kt6rymi si litujq. 

Doktryny,  jakie   si   wykladalo   w   ka.zdej   znanej  sekcie, 

w polqczeniu z otaczajijcymi warunkami zewn trznymi byly 

specjalnie obliczone na to, by wytworzyc takie wlasnie cha 

raktery,  jakie  dotychczas  istnialy.  A  doktryny,  kt6re  si  dzi 

siaj wyklada mieszkancom ziemi, w polqczeniu z otaczajqcymi 
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warunkami zewnE;trznymi ksztaltujq takie charaktery, jakie 

dzis spotykamy w calym spoleczenstwie. 

Doktryny, kt6re siE; krzewilo i dz.isiaj krzewi w swiecie, 

musialy z koniecznosci wytwarzac i utrwalac, i rzeczywiscie 

wytwarzajq i utrwalajq calkowity brak ducha milosierdzia 

pomiE;dzy ludzmi. Rodzq one r6wniez zabobony, swiE;toszkostwo, 

obludE;, nienawisc, msciwosc, wojny i wszystkie ich oplakane 

nastE;pstwa . Gdyz bylo i jest podstawowq zasadq kazdego do 

tychczasowego systemu, z wyjqtkami raczej nominalnymi niz 

istotnymi: .,iz czlowiek ma zaslug i osiqga wiekuistq nagrod 

dziE;ki wierze w naukE; tego poszczeg6lnego systemu; iz ponie 

sie wiekuistq karE;, jesli w niq nie wierzy; iz wszystkie niezli 

czone jednostki, kt6rych w ciqgu wiek6w  nie  nauczono  wie 

rzyc, niepodzielnie wierzyc w artykuly wiary tego wlasnie sy 

stemu, muszq bye skazane na wieczne nieszczE;scie". A przeciez 

natura wszystkimi swymi dz.ielam i  jasno  czlowiekowi  wyka 

zuje grubq niedorzecznosc takich twierdzen. 

Tak, moi uwiedzeni blizni!  Dla  wlasnego  przyszlego  szczE; 

scia wierzcie mi, ze gdy  siE;  roztropnie  przyjrzycie  otaczajqcym 

was   faktom,  przekonacie  si  bez cienia  wqtpliwosci,  iz  wszel 

kie takie doktryny sq z gnrntu falszywe poniewaz w o 1 a 

czlowieka nie ma zadnej wladzy nad jego po 

g1q d  a m  i ;  z e  m u s i  o n  w i e r  z y c,  za w s z e   w i er  z y l  

i z a w s z e  w i e r z y c  b E; d  z i e  w  t o,  c o  j e s t,  b y l o  1 ub 

b E; d z i e w  p a  j a n e w j .e g o u  m  y s l p  r ze z j e g o 

przodk6w i przez otaczajqce go warunki. 

* * * 
Jedync, czego nam dzis potrzeba, by zedrzec ostatniq opa 

- Ek , kt6ra dotychczas trzymala rodzaj ludz:ki  w  slepocie  i  nie 

doli, to:  spokojnym  i  cierpliwym  rozumowaniem  wplywac  na 

mysl publicznq i tym sposobem zazegnac zle nast pstwa, jakie 

moglaby sciqgnqc zbyt nagle otwierajqca siE; perspektywa ko 

rzystania z pelnej wolnosci rozumu. 

Aby zedrzec tE; opask bez niebezpieczenstwa, nalezy roz 

tropnie sklonic ludzi ze wszystkich sekt (wszyscy Sq bowiem 

mniej lub wi cej uwiedzeni), by rozwazyli, co nast puje: je- 
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zeli, naszym zdaniem, nieprzebrane miriady  podobnych  do  

nas istot daly si tak ordynarnie oszukac, to jakim cudem na 

tury my jedni jestesmy od tego zabezpieczeni? 

* * * 

Czy dziecko ma moznosc zadecydowania, kim majl'l bye 

jego rodzice, towarzysze zabaw i ludzie, od kt6rych przejmie 

ono swe zwyczaje i uczucia? Czy dziecko moze wplynqC  na 

to, by si urodzic bqdz w kraju chrzescijanskim, bqdz w  ta 

kich warunkach, kt6re uczyniq zen ucznia Mojzesza, Konfu 

cjusza, Mahometa, czciciela wielkiego bozka J uggem aut a albo 

dzikusa i ludozerc ? 

 

 

 
VICTOR CONSIDERANT (1808- 1893) 

Francuski socjalista utopijny; po §mierci Fouriera w roku 1837 zostai 

przyw6dcq fourierzyst6w. Usystematyzowal i pogl bi! krytyk ustroju 

kapitalistycznego zawartq. w dzielach Fouriera. Przeciwnik metod rewo 

lucyjnych dq.zyl do zreformowania spoleczenstwa poprzez zakladanie 

sp6ldzielni pracy zwanych falansterami. W roku 1843 zalozyl czasopismo 

,,La Democratie pacifique", w roku 1847 wydal ,.Manifest demokracji 

p::>kojowej". Gl6wne dzielo: ,.Destinee sociale" (3 tomy, 1834, 1838 i 1844). 

 
Spoleczna funkcja religii 

Religi t spreparowano pod nazwq  chrystianizmu,  aby 

uspic lud, aby go obezwladnic, aby go przekonac, ze powinien 

zapracowywac si na smierc, cierpiec i pracowac, znowu cier 

piec i Wei¥ pracowac, lecz nie powinien zaznac szcz scia na 

tym swiecie, albowiem Bog tego nie chce. 

 

 

 
THEODORE DEZAMY (1803-1850) 

Francuski komunista utopijny, nauczyciel, dzialacz robotniczy i rewo- 

1.ucjonista zwtqzany n jpierw z Cabetem i  Pi!totem a nasti:pnie  z Blan 

· qu!m.  W  sw'.>ich  poglqdach  fitozoficznych sta! zdecydowanie  na gruncie 

Wypisy %' historii kryt11ki rettgii 19 



290 Dezamy 

 
materializmu Holbacha, Diderota, Hetwecjusza, La Mettrie i Cabanisa. 

Por. R. Garaudy: ,.Zr6dla francuskie socjalizmu naukowego" (Warsza 

wa 1950, s. 224-257). 

 
Nie w religii ale w lepszym ustroju spolecznym nalezy 

szukac rozwiqzania 

Zamiast powaznie badac nami tnosci ludzkie i dolo:i:yc 

wszelkich staran,  aby  nimi  dobrze  pokierowac,  od  razu  je  po 

t pili i postanowili je ukr6cic. Odwracajqc niewzruszony po 

rzqdek natury uznali, :i:e nie ins ty t uc je spoleczne Sq zrobione 

dla czlowieka, lecz :i:e odwrotnie, trzeba czlowieka gwaltem 

nagiqc do ich kaprysnych praw, ugiqc  go  pod  jarzmem  ich 

mniej lub wi cej irracjonalnych, mniej lub wi cej barbarzyn 
skich tajemnic. 

• • • 

Czlowiek pragnie szcz scia, nikt nie podaje w wqtlpiwosc  

tej prawdy, ci bowiem, co przec2q szcz sliwosci na ziemi, 

umieszczajq jq w niebie. Co do nas, kt6rzy nie mamy zadnego 

kontaktu z nadprzyrodzonymi pot gami i pozbawieni jestesmy 

swiatla wiary, nie potrafimy wzniesc tak wysoko swych pra 

gnien; przekonani, ze ziemia jest naszq jedynq ojczyznq, wy 

znajemy religie: calkowicie  ziemskq.  Tak wi c,  na  przek6r 

ksi :i:om i moralistom, niezmiennym celem naszych wysilk6w 

b dzie realizacja szcz scia na tym swiecie. Ale, odpowiedzq 

nam, ziemia jest przeciez tylko siedliskiem mroku,  padolem 

lez! Jakiz jest na to dow6d? Dlaczego ta ziemia, tak kwitnqca, 

tak zyzna, tak wspaniala, tak bardzo podatna na upi kszajqcy 

posiew sztuk, nauk i rzemiosl, mialaby nie bye miejscem 

szcze:sliwosci? Wszystkie elementy szcz scia sq  tutaj,  mamy 

je pod r kq czyz pi kno natury, przyjazn, milosc, wza jemny 

szacunek, uroki zycia spolecznego, sztuki i nauki nie przypra 

wiajq nas o upa jajqce uczucia? 

Coi to jest szcz scie? 

Czlowiek, jak stwierdzilismy, jest wyposazony w organy 

niezb dne dla jego zachowania i doskonalenia: szcze:scie jest 

wie:c pelniq miarowego rozwoju wszystkich naszych zdolnosci. 
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Znalezc tedy sytuacj , kt6ra by mogla zapewnic wszystkim  

i bez przymusu stale  zaspokajanie  potrzeb  ciala  i  ducha  - 

oto  problem,  kt6ry  obecnie domaga si rozwhlzania. 

Okreslamy spoleczenstwo jako towarzystwo ubezpieczei1 

wzajemnych od wszelkich wypadk6w, od wszelkich nizszosci. 

Nie ma spoleczenstwa bez tej wzajemnej solidarnosci.  Tam 

zas, gdzie Sq bogaci i biedni, sludzy i panowie, szlachta i pro· 

letariusze, wielcy i mali, wyzyskiwacze i wyzyskiwani, slo 

wem - tam, gdzie na szczycie Sll ludzie wyr6zniani przez 

fortun , a u podstaw uposledzeni i pariasi - tam widz tylko 

bezksztaltne zbiororwisko ekskluzywnych jednostek, ws,p6list 

niejqcych egoizm6w, widz tylko·monstrualn<i i krwaw arefi , 

na kt6rej zaciekli wrogowie gotowi sii w kazdej chwili pozrec 

jeden drugiego... 

W sredniowieczu wit:kszosc naduzyc  byla og6lnie  przyj ta 

i uznawana; nie mogly wit:c one budzic gwaltownych spor6w. 

Religia, prawa, obyczaje, przyzwyczajenia - .wszyst ko oswa 

jalo lud z poczuciem nizszosci i upodlenia, wszystko wpajalo 

wen przekonanie, ze te niedole Sll danym przez opatrznosc 

udzialem jego klasy. Religia umiala lagodzic wszystkie nie 

szcz scia i cier.pienia, zakrywaj<ic przed oczami lud6w calq 

okropnosc tyranii i uprawomocnic jq w pewne j mierze. 

Ub6stwo nie bylo w6wczas hanbii; ziemia byla padolem lez 

i schronieniem na jeden nocleg. Wlasciwa ojczyzna byla w nie 

biosach; ksiqdz pokazywal nieszcz snym niebo jako kres piel 

g;·zymki, jako niezawodn<i nagrod za rezygnacj z  uciech 

zycia. 

Czy  jest  tak  jeszcze  obecnie?  Oczywiscie  -   nie.  Najswi  t 

sze instytucje nie majq juz dzisiaj prestizu; ilez to dogmat6w 

religijnych, dogmat6w politycznych slabnie i  wali  siE:  co  dzien, 

pod naporem swobody badania!  Totez,  skoro  tylko  interesy 

wchodzq w grE: i scierajc4 sit: ze sobq, nie ma juz zadnych ha 

mulc6w,  zadnego  bezpieczenstwa  dla   nikogo;   zloto   i   wladza, 

to jedyne  b6stwa,  kt6re  siE:  adoru  je .  Cier  p ie nia  proletariusza 

S<l wi c o wiele straszniej ze  niz  dawniej,  w  sercu  jego  bowiem 

nie ma juz zadnego  poczucia  rekompensaty  .  Czy  n alezy  dqzyc 

do wtrc4cenia na nowo mas w biernosc i abnegacjE:? Na pr6zno! 
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Czy mozn.1 wzn:iecic ogien w wygaslym popiele? Czy dziecko, 

jak m6wil Chrystus, mo:ie powr6cic do lona swej matki?  Ja 

kii stqd wniosek, jesli nie ten, ie tylko w lepszym ukladzie 

spraw spolecznych nalezy szukac rozwiqzania, kt6rego nie 

znajdziemy juz w dziedzinach nadprzyrodzonych. 

 

 

 

 
JEAN JACQUES PILLOT (dzialal w latach 1848-1871) 

 
Francuski komunista utopijny, kontynuator dziela jakobin6w i Ba 

beufa, dzialacz r ewolucy jny , uczestnik rewolucji 1848 i Komuny Pari; 

skiej 1871 roku. Byly ksiqdz, lqczyl krytyk spoleczenstwa kapitalistycz 

nego z  krytykq religii. W filozofii  znajdowal  si    pod wplywem  materia 

l izmu Vo!neya. Por. R. Garaudy: ,,2'r6d la francuskie socjalizmu nau 

kowego" (Warszawa 1950, s. 213-223). 

 

Zabobon jako podpora ucisku spolecznego 
 

Che powiedziec glosno i b d to podtrzymywal wobes: 

wszystkich i na przek6r wszystkim, ie czlowiek opanowany 

zabobonem jest niezdolny do zachowania swej wolnosci,  jesli 

jq jeszcze posiada, niezdolny do odzyskania jej, jesli jq jui 

utracil; pr6ine b dq wysilki uczynienia narodu wolnego z na 

rodu niewolnik6w, jesli si nie zacznie od gruntownego  t pie 

nri.a idei mistycyzmu, za  pomocq  kt6rych  pogrq:iony  zostal 

w niewoli. 

* * * 

Zabobon polega na przypisywaniu tajemniczej przyczynie, 

zwimej Losem, Bogiem lub jakqkolwiek innq nazwq, naszych 

powodzen i nieszcz sc. 

* * * 

Poniewaz ciemi zc6w bylo mniej niz ciemi ionych, trzeba 

bylo dla utrzymania tej chwiejqcej si r6wnowagi udoskonalic 

technik ucisku. Sztuka r2qdzenia stala si jui tylko sztukq 

ujarzmiania wi kszosci przez mniejszosc. Aby wymusic poslu- 
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szenstwo tak sprzeczne z instynktem, trzeba bylo ustanowic 

surowe kary, a srogosc praw zrodzila okrutne obyczaje... 

W takim ustroju ludy popadly w rozpacz  i  przygn bienie. 

Kl ski naturalne dolqczyly si do trapiqcych je udr czen, wi c 

ludy zn kane tyloma cierpieniami zacz ly przypisywac ich 

przyczyn pot gom wy:iszym i ukrytym; poniewa:i mialy ty 

ran6w na ziemi, zacz ly dopatrywac si tak:ie tyran6w w nie 

biosach,  a  zabobon  pogl bil  niedol  narod6w. 

Lecz przezorna natura obdarzyla serce ludzkie niewyczer 

panq nadziejq. Czlowiek widzqc, i:i szcz scie jest nieuchwytne 

na tej ziemi, zaczql go szukac w innym swiecie. Ulegajqc slod 

kiemu zludzeniu stworzyl sobie innq ojczyzn , schronienie, 

gdzie z dala od tyran6w czynil zadosc prawom swej istoty, cp 

stalo si zr6dlem nowego chaosu. Zapatrzony w swiat urojony, 

czlowiek wzgardzH swiatem przyrody; dla chimerycznych na 

dziei zaniedbal rzeczywistosc. Zycie stalo si dlan nu:iqcq po 

dr6zq, m czqcym snem,  jego cialo - wi zieniem,  przeszkod& 

na drodze do szcz scia, a ziemia - miejscem wygnania i piel 

grzymki, kt6rego nie raczyl uprawiac. Swi te nier6bstwo za 

panowalo w swiecie politycznym, wsie opustoszaly, mocar 

stwa wyludnily si , pomniki ulegly zapomnieniu i ze wszyst 

kich stron ciemnota, zabobon, fanatyzm, dzialajqc lqcznie, spo 

tf;gowaly dewastacj i ruiny. 

* * * 

Czytajcie histori , a zobaczycie, :ie u narod6w niewolnych 

pierwszym dworakiem tyrana byl kaplan, tak samo jak pierw 

szym czcicielem bo:iyszcz kaplana byl tyran. Fanatyzm i ty 

rania lqczyly  si  nieraz w tym samym r ku, ale nigdy nie 

istnialy jedno bez drugiego. Tak wi c,  te  dwa  wnioski:  nie 

ma kaplan6w bez tyran6w, nie ma tyran6w bez kaplan6w - 

mogq stanowic aksjomat historyczny, scisle uzasadniony 

w oczach kazdego, kto dobrze czytal, to znaczy czytal i prze 

myslal. 

Despotyzm od dawna ju:i niepewny swej przyszlosci, nie 

omieszkal zauwa:iyc, ze te przewrotne doktryny mogly za 

bezpieczyc jego zdobycze i zapewnic moznosc spokojnego 
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korzystania  z  jego  dawnych  przywilej6w   -    za   cen   kilku 

zmian  w  zakresie  form  i  nazw.  Zawarty  wi  c  zostal  odra 

iajc½CY pakt, katolicyzm uzyskal prawo rozporzqdzania wszyst- 

kimi organami  wladzy  publicznej,  to  znaczy  prawo  samo 

wolnego szafowania honorem  i  nieslawcl,  iyciem  i  smierciq. 

Nauka musiala zamilknqc i zapanowal falsz! 

* * * 
Reformacja XVI wieku, wyzwalajqc nauk spod t pej i po 

dejrzliwej opieki katolicyzmu, rozbudzila w swiecie zagasly 

prawie   zarodek   poczucia   socjalizrnu i  sformulowala prze 

slanki wszystkich rewolucyj naukowych, artystycznych, spo 

lecznych i politycznych,  jakie  od  owego  czasu  dokonaly  si 

w naszeJ Europie. Zrodzila filozofi XVIII wieku, kt6ra od 

waznie spelniaji:ic swe zadanie doprowadzila do Dziewi cdzie 

siqtego Trzeciego roku. Nigdy swiat nie widzial czegos r6wnie 

wsparrialego: zwyci stwo bylo zupelne, wszystk.ie osiqgni a 

klamstwa obr6cone zostaly wniwecz, koniecznosc absolutnej 

r6wnosci - uznana raz na zawsze. 

 

 

 
PIERRE JOSEPH PROUDHON (1809-1865) 

Francuski anarchista, drobnomieszczanski przeciwnik metod rewo 

lucyjnych, obronca prywatnej wlasnosci. Gl6wne dziela:  ,,De  la  justi.ce 

dans la Revolution et dans t'Eglise" (1858) i ,,Philosophie de I.a misere" 

(1846). Poglqdy Proudhona zostaly poddane wyczerpujqcej  krytyce  przez 

K arola Marksa w pracy ,,Ni:dza filozofii" (Warszawa 1948). Demaskujq,; 

drobnomieszczanskq ograniczonosc poglqd6w  Proudhona  Marks  lojal 

nie uznaje zaslugi Proudhona, a zwlaszcza pozytywnie ocenia jego w ol  

nomyslicielstwo kontrastujqce z retigianctwem wielu wsp6lc:z:esnych mu 

socjalist6w francuskich. 

 
Kosci6! a wychowanie 

Z  calej   moJeJ   rodziny   dopiero ja  pierwszy, jak dotqd 

jedyny, j e s t e m w o 1 n o m y s 1 i c i e 1 e m... 

Kosci6l uwazal zawsze wychowanie za tytul do swego 

triumfu, za na jpi knie jszy klejnot swojej korony. Bo prze- 
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ciez tylko Kosci6l potrafi wychowywac  mlodziez,  ksztaltowac 

jej umysl i serce.  Nie  trzeba  b  dzie  zadnej  dlugiej  rozprawy 

dla wykazania, ze jesli chodzi  o  wychowanie,  to  Kosci6l  nie 

ma  z  czego  bye  dumny,  podobnie  jak  kiedy  chodzi  o  mo  

ral nose. Bo i c6z takiego wni6sl Kosci6l do wychowania? C6i 

takiego daje wychowywanym wlasnego, od siebie? 

* * 

Celem  wychowania   jest  wytworzenie  czlowieka   i  obywa 

tela przy pomocy metodycznego rozwijania fizycznych, umy 

slowych i moralnych sil  dziecka.  Innymi  slowy,  wychowanie 

jest tworzeniem obyczaj6w, biora,c oczywiscie to slowo ,,oby 

czaje" w znaczeniu najbardziej  szerokim,  zawieraja,cym  nie 

tylko prawa i  obowia,zki,  ale  takze  inne  dziedziny  zwic:4zane 

z praca,, nauka, i  sztuka,,  z wszelka, dzialalnoscia, ciala  i ducha. 

Ot6i jest rzecza, oczywistq, ze wychowanie koscielne nie 

ma wcale takiego programu. Nie obchodzi go na przyklad 

wcale praca fizyczna ...kt6ra ·posiada swoj!l obyczajowosc, 

wywieraja,ca,   powazny  wplyw  na   umysl  i   na   serce.   Nie 

w mniejszym stopniu obey jest Kosci6l nauce. Kosci6l z sa 

mej isfoty swojej instytucji, nie mial nigdy wlasnej inicja 

tywy w tych sprawach, przeciwnie, czE:sto przesladowal nauk 

i upokarzal uczonych... Tymczasem, mozna powiedziec, ze 

nauka, rozwazana jako praca, podobnie jak praca fizyczna, 

ma takie swoje obyczaje i swojq moralnosc... 

* * 
Co wni6sl Kosci6l do filozofii? Nie! Samo pytanie zawiera 

sprzecznosc. F i l o z o f i a - wszE:dzie  tam,  gdzie  rzeczywi 

scie mamy z nia, do czynienia - j e s t a n t y r e 1 i g i j n 

a k t y w n o s c i ll u m y s l u, jest  drogq  umyslu  w  kierunku 

nauki , jest przedmiotem obcym  wierze.  Specjalnoscia,  Kosciola 

jest nie filoiofia, lecz teologia; Kosci6l posluguje siE: czasem 

,,filozofoi", ale nie uprawia filozofii. 

* * * 
Wychowanie   jest  r6wniez  sztuka,,  najtrudniejszc:4  ze wszyst 

. kich sztuk;  jest  ono takze  naukq,  najbardziej skomplikowanq 
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ze wszystkich nauk... Wychowanie jest najbardziej donioslc1 

funkcjc1 spoleczenstwa. 

* * * 

Religia, bez wzgl du na to jaka, naturalna czy nadprzy 

rodzona, pozytywna czy mistyczna, jest dla wychowania 

bezuzyteczna, poniewaz nie zwi ksza wcale moralnosci. Da 

leka od tego, zeby jej sluzyc, religia moze tylko zafalszowac 

moralnosc przez dostarczanie sumieniu niemoralnych, nie 

czystych motyw6w i przez szerzenie l ku... Z l ku bowiem, 

kt6ry sam w sobie jest czyms niemoralnym, uczynilo ducho- 

wienstwo fundament cnoty, powiadajc1c, ze ,,poczc1tkiem 

mc1drosci jest bojazn Boza"... 

* * * 

Jezeli nawet byloby to prawdc1, ze jestesmy z natury 

zli, to w kazdym razie religia czyni nas jeszcze gorszymi. 

* * 
To,  co  powiedzialem  o  wychowaniu  religijnym,  pozwala 

na wnioskowanie przez przeciwienstwo, jakim powinno bye 

wychowanie rewolucyjne. 

 

 

 
TADEUSZ KRE;POWIECKI (1798- 1847) 

Mysliciel polski, w latach 1817-1831 szlachecki rcwolucjonista i re 

publikanin,  dzialacz  lewicy  Towar  zystw a  Patriotycznego  w   okr esie  po 

wstania listopadowego, nast pnie, na emigracji, w latach 1832- -1847 re 

uolucyjny demokrata. Byl jednym z zalozycieli Towarzystwa Demokra 

tycznego Polskiego (17 marca 1832), w dniu 29 listopada 1832 roku toy 

glosil w Paryzu slynnq mowi:, kt6rej fragmenty zamieszczamy. W mo 

wie tej znajdujemy nie tylko akcenty antywatykanskie i  antyjezuickie, ale 

takze -    jak pisze W. t  ukaszewicz -    ,,ujawnienie  historycznej roli 

kosciola i kleru w dziejach Polski  jako czynnika feudalizujqcego, a ideo 

logii katolickiej jako obskuranckiei, antyludowej i antynarodowej, slu 

zqcej  interesom  'i/'eudal6w " .  Warto  przeczytac:  Witold l:.ukaszewi.cz: 

,,0   poglqdach  Tadeusza  K-r  pow ieck ie go"   (w   pracy  zbiorowej  ,,z dzie 

j6w  polskiej  my§li  filozoficznej  i  spolecznej", tom  III, Warszawa 1957, 

s. 195-234) i  ,.TadeuszKrw owiecki,  zolnierz-retvolucjonista"  (Wars.w 

wa 1954). 
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Spoleczna funkcja katolicyzmu 

Mi dzy pierwszymi kmieciami Polski panowala niegdys wol 

nosc i r6wnosc. To ksi za katoliccy  pod  koniec  dziesiqtego 

wieku przyniesli do Polski maksymy niewolnictwa i prawo 

poddanstwa. W poganskiej Polsce wybierano naczelnik6w pan 

stwa sposr6d kmieci. W XIV wieku katolicyzm zaszczepil nie 

wolnictwo na Litwie, a kiedy w wieku XVII, wspomagany 

mieczem pan6w, dopiekl  do  zywego  dzielnemu  ludowi  Ukra 

in y, w6wczas reakcja jego nauczyla ciemi zc6w, czym  jest 

zemsta ludu. Wtedy to narodzili siE: nowi Spartakusowie: Paw 

luk Nalewajko, sw6j odwazny op6r odpokutowali wbrew  da 

nemu im slowu, katuszami, przed kt6rymi wzdryga si natura. 

Smierc ich pomscil wkr6tce grozny Bohdan Chmielnicki... bo 

poruszajqc 200 000 chlop6w ukrainskich  Chmielnicki  wstrzq 

smµ dumnymi oligarch.uni Polski. 

 

 

 

 
EDWARD DEMBOWSKI (1822- 1846) 

Syn k asztel ana, rewolucyjny demokrata, najwybitniejszy dzialac 

i teoretyk polskiego ruchu r ewolucy jnego i narodowo-wyzwole?i.czego 

czterdziestych lat XIX wieku.  W  roku  1842  dzialal  w  Stowarzyszeniu 

Ludu Polskiego, w r oku 1843 w  Zwiqzku  Plebejuszy.  W  roku  1844  zo 

stal wysiedlony z Poznania za ,,szerzenie propagandy komunistycznej"; 

przeni6slszy sii: do Krakowa zaloiyl Klub Rewolucyjny.  Byl  czolowq 

postaciq rewolucji krakowskiej 1846 roku.  Zginql  majqc  24  lata ,  27  lu 

tego 1846 roku. W ciqgu kr6tkiego iycia przeszedl powaznq drogi: filo 

zoficzn.ego rozwoju od idealizmu heglowskiego do zdecydowanego ma 

terializmu i ateizmu. Najdojrzalszym wyrazem jego poglqd6w filozoficz 

nych sq ,,Mysli o przyszlo§ci filozofii" (1845); krytyki: spolecznej funkcji 

katolicyzmu  znajdujemy  jui   w   artykule   .,D:abel   polski"   0843);   kry 

tyki: postaivy  opartej  na  wierze  w  artyku!e  ,,Ki lka  mysli  o  eklekty 

zmie'" (1843). Pelne wydanie jego prac: ,_Pisma" (Warszawa 1955, 5 to 

m6w). Warto przeczytac: Anna Sladkowska: ,.Rozw6j  ideologiczny 

Edwarda Dembowskiego" (,,Z dziej6w polskiej mysli filozoficznej i spo 

lecznej", tom II I , Warszawa 1957, s. 336-388), I. S. Narskij: ,.Mirowoz 

zrienije E. De.mbowskogo. Iz istorH polskoj  filosofE  XIX  w."  (Moskwa 

1954). 
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0 filozofii Oswiecenia 

Zalety zwc4tpienia, jego wyiszosc nad wierzenia dobitnie 

okreslone sc4 istotc4 wieku XVIII, jego wy.iszoscic4 nad wieki 

srednie, wierzc4ce. Zwracamy na ten szczegol uwag , bo zdaje 

nam si , ie u nasdot<4d nie dose powszechnie jest wiek XVIII 

wlasciwie ocenianym... on fanatyzm katolicki do szcz tu wy 

niszczyl i wiar w uswi cenie przez Boga wladzy i przemocy 

podcil:ll. Zaprawd , kto to tylko  rozwaiy,  uczci  wiek  zeszly, 

przez wsteczne i czarne widzenie nie pojmowany, wiek, ktory 

zakonczyl zeszlq, a rozpocz<4l dzisiejsz<4 epok dziejow ludz 

kosci,   filozofii,   umnictwa,   poj c  spolecznych;   wiek,   ktorego 

dalszym ciqgiem jest nasze XIX stu1ecie. 

 

...W swej stronie praktycznej miala filozofia osiemnasto 

wieczna wainosc stanowczl:l, wi kszq od waznosci praktycznej 

ktorej b<4dz filozofii, zbijaj<4c bowiem wszelk<4 duchowosc w iy 

wiolach swiata, tlumaczyla wszystko, jesli nie wedlug zasad 

myslowych, to przynajmniej rozumem; dochodzila przyczyny 

wszystkiego, stqd... zniszczyla wiar w ksiE:iY, w zabobony ka 

tolicyzmu; dalej, zniszczyla wiar w,  sam  katolicyzm,  a  na 

koniec w chrzescijanizm. 

 
Spoleczna tresc katolicyzmu 

...Ksi ia  chrzescijanscy  na nowy si zdobyli wybieg. ,,Oto 

mowili ludowi - pracujcie na szlacht , bo to jest przykazanie 

Boie,  przykazanie   odkupiciela Kosciola, Chrystusa  - po 

smierci  Bog  wam  doczesne  cierpienia  wynagrodzi niebem, 

a bunt przeciw prawej wladzy szlachty skarze Bog pieklem". 

Lud uwierzyl, a jesli gdzie nie wierzyl, to przemoc<4 fizycznq 

szlachta w jarzmo go swoje, jako winowajc bywalo, w kolo 

kary wplotla. 

* * 

Wedlug katolicyzmu Bog, stw6rca i  wladca  swiata,  objawil 

w ewangelii prawdE:, ktorej stosowanie lub rozwini cie  spra 

wuje kosciol. Bog i<4da, ieby czlowiek w iyciu doczesnym po- 
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gard<1 wszystkich ziemskich stosunk6w uzyskal zywot wieczny• 

Dlatego niedbanie 'i obojt=:tnosc wzglt=:dem zi ems ki ch stosun 

k6w,  szczt=:scia  lub  nieszcz scia,  bogactw  lub  n dzy,  wolnosci 

lub  ucisku,  owszem  poddanie  si  pod  wszelki   ucisk   i   niewol 

dla pozyskania zbawienia staly siE; gl6wnym i posadami wiary 

katolickiej. Poswit=:cenie stosunk6w  z-iemskich  stosunkom  da 

leko  wainiejszym  wedlug   kosciola,   zywota   wiecznego,   mia!o  

za pie wsze i konieczne nastE;pstwo poddanie objaw6w zyciu 

ziemskiego...  zyciu  wiecznemu  kosciola.  I   stqd   to   ostatniego 

nad pierwszym supremacja, stqd obojE;tnosc na politykt=:, stqd 

negacja narodowosci, czyli kosmopolityzm w katolicyzmie. 

 

* * * 

Nie brzydszego  nad  pietyzm  -  bo  ludy  zamiast  obracac 

silE; na zrzucenie jarzma, w kt6rym jE;czaly, szly si bic dla 

pozaswiatowej przyczyny. 

Nar6d odrzuci slepe wierzenie, w kt6rego skutku wykrzy 

wione jego ludowe poslannictwo,  przez  tyle  wiek6w  w  jarz 

mie szlachty nar6d tarzajqc, pod.dale go upodleniu i wi zom. 

 
Eklektyzm i indyferentyzm 

Eklektyzm w wierze jest zawsze w cz sci indyferentyz 

mem; ten wi c odcien wlasciwie w innych konarach  powtarza 

si jak w filozofii, w literaturze, w polityce, lecz tu wybitnie 

jest okreslonym. W filozoficznym eklektyzmie indyferentyzm 

jest wlasciwie niewyrobieniem sobie stanowiska, kt6re by poj 

mowalo organizm postE;pu i sam post p filozofii. Lecz w wie 

rze, gdzie uczuciu, nie mysleniu ufa si , o poj cie myslowe po 

sobie nast puj<1cych wiar nie tyle chodzi i 5q tysiqce silnie 

wierzqcych, a nie wiedzqcych o postE::powym rozwijaniu si 

religii - tego w  filozofii bye  nie  moze, bo w  niej nie mozna 

w i e r z yc,  lecz  trzeba  w i e d z i e c. W   polityce indyferen 

tyzm snadniej si  jawi  w  niechwytaniu  zadnego  stronnictwa, 

lecz jest  takze mniej wybitnym,  bo w  takim  razie nie  miesz::1  

si    do  dzialan,  latwiej  zas mieszac  siE; do   religii  b dqc oboj t- 
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nym, how niej myslic sohie i rozumowac, ile  si cbce, mozna; 

w polityce za eklektyzmem nawet idzie w koniecznym nast p 

stwie dzialanie, czyn, a tego zaden indyferentny iyczyc sobie 

nie moze. W nauce i literaturze indyferentyzm takze mniej 

wybitnym jest, ho naukowosc i literatura, nie tyle z iyciem 

zespolona, nie tak si cz sto w domowym  pozyciu  napotykaj 

jak wiara. Zresztq i  naukowosc,  i  literatura jui  jakiej  hqdi 

sily umyslowej, jakiego bqdz myslenia potrzebujq, bez kt6rego 

wierzenie w potocznym iyciu obchodzi si na jcz scie j, bo do 

wierzqcych szczeg6lniej naleiq wszyscy filistrzy,  a przeciei 

ich do tego czasu na ziemi  najwi cej!  Eklektyzm  w  wierze 

ma oboj tnosc   za   koniecznq   bytu  swego  podsad .   Jednak 

z oboj tnosciq tu polqczona jest ch c wierzenia w cos; stqd 

wybiera umysl w og6lnosci nie dowierzajqcy na slowo innym; 

umysl przeto jui po cz sci krytyczny, a wi c wyiszy od zwy 

klego wierzqcego, bo wqtpiqcy, nie dose silny jednak do zu 

pelnego zwqtpienia, do silnej krytyki  wierzenia. Wyhieran ie  

to swiadczy o slabosci organicznej post powej sily, o slabosci 

samodzielnej strony ducha, lecz znowu swiadczy o wyiszym 

stopniu rozwini cia umyslu, niz jest zwykle wierzenie, ho 

umysl eklektyczny chce jui czegos inn ego nii prostej wiary; 

jest wi c pierwszym krokiem do zwqtpienia, a choc do swego 

nie dochodzi, choc  zwichnql  cale  zalety  niedol inosciq,  Jest 

w dziedzinie wiary wzgl dnie post powym; tu wi c jego na j 

wyisze stanowisko, tu eklektyzmu koniecznosc jui nie tyle 

odjemna jak w innych  dziedzinach,  lecz  raczej  organiczna, 

bo stanowiqca przejscie od wierzenia do zwqtpienia, a tak 

stanowiqca szczebel post pu. Nie sqdzimy, abysmy potrzebo 

wali rozwijac prawd , ze zwqtpienie jest wzgl dem wierzenia 

post pem; jui sama zaprzeczonosc zwqtpienia dowodzi docho 

dzenia przez nie ducha do stanowiska wyiszego pojmowania, 

dowodzi przechodzenia przez stopnie rozwoju. Nadto zalety 

zwqtpienia, jego wyiszosc nad wierzenie dobitnie okreslone Sq 

istotq wieku XVIII, jego wyiszosciq nad wieki srednie, wie 

rzqce. 
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Katolicyzm a sprawa polska 

Zabierajqc si do krytyki katolicyzmu,  czujemy  calq  waz 

nosc naszego zamiaru, wiemy, ze mozemy przez to dotknqc 

najdrazliwszq strun niejednej  polskiej  duszy  i  wywolac  

okrzyk,  jakkolwiek  nie   donosny,   niestraszny   dla   czlowieka, 

u  kt6rego  dobro  Ojczyzny  pierwsze  trzyma  miejsce,  a  kt6ry 

to dobro widzi w wydobyciu prawdy i obnazenia falszu, gdzie 

kolwiek si znajdujq, serdeczny jednak, bolesny, a  przez  to 

nieoboj tny dla wsp6lczujqcego serca, wiemy, ze mozemy bye 

nawet posqdzeni o nierozs<4dek polityczny; cierpliwosci. 

Mamy najwyi:sze uszanowanie dla wszystkich w og6lnosci 

religii, tym samym dla katolicyzmu; nie smiemy obnazac ich 

rozumem, jak dlugo trzymajq si swojej  nadziemskiej  swi tej 

sfery,  ale  zdarza  si czasem koniecznosc podniesienia na nie 

swiE:tokradzkiej rE:ki; koniecznosc ta jest wyrazna, nieodparta, 

kiedy nar6d wazy siE: pomiE:dzy zyciem a smierciq, a religia 

wystE:puje z zamiarem ostatecznego rozstrzygniE:cia jego lo 

s6w, to jest bierze na samq siebie jego zbawienie i calq za to 

odpowiedzialnosc.  Moina  w6wczas  miec  narodowi  za   zle,  z 

w tak stanowczej chwili ucieka siE: do swojego rozsqdku, opiera 

si na wszystkich wladzach, jakie od Boga odebral? Niczemu 

slepo  nie  zawierza,  zw!aszcza  kiedy  mu  wszystko  zawinilo? 

W tym przypadku do  sprawy  polskiej  znajduje  siE:  katoli 

cyzm. Z<4da on po  Polsce zupelnego  poddania  siE: sobie, si ga  

po najwyzszy ster jej  najzywotniejszych  interes6w,  wystE:puje 

na pole dzialania publicznego jako  systemat  polityczny  i  przez 

to wszystko  wchodzi  w  szranki  polemiki  swieckiej,  czasowej, 

a wchodzi w imi patriotyzmu; spotykamy go tez w 1m1E: 

patriotyzmu. Wszakze bE:dziemy szukac jego dobrej i zlej 
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strony jedynie jako systemu politycznego, ocenimy jego cz sc 

ziemskq - po czlowieczemu ; zatrzymamy si , jak tylko po 

strzezemy, ze mozemy wpasc w sp6r czysto religijny, dotknl:lc 

dusze katolickie w na jswi tszyc h ich uczuciach, bez wielkie j 

narodowej potrzeby, bo, jak napomkn lismy wyzej, to tylko 

nasze, co wyst puje z tajemnej sfery prywatnego sumienia. 

* * 

Katolicyzm, urzqdziwszy si raz w samowladztwo nad ludz 

kosciq, koniecznym nast pstwem tego czynu utworzyl sobie 

interes oddzielny, interes kosciola, tak r6zny od interesu ludz 

kosci, jak wolnosc od niewoli, jak interes przywlaszczyciela od 

int eresu uciemi zonych, polozyl go za eel swego bytu, wszyst 

kie swoje prace zwr6cil ku jego urzeczywistnieniu, a za naj 

gl6wniejsze narz dzie uzyl samejze religii, w na jwznioslej 

szych jej  pomyslach,  w   jej   stronie   najmoralniejszej,  naj 

pi kniejszej; i tak: na ub6stwieniu i slowach Chrystusa oparl 

nieograniczonosc i nietykal nosc swej wladzy; jezeli egzaltowal 

ludzi milosciq Boga, wyt zonym spirytualizmem, to dlatego, 

zeby ich zoboj tniwszy na rzeczy ziemskie i skierowawszy ku 

sfer ze duchowej oczyscic sobie pole wolnego dzialania na 

ziemi, wyhicznego uzytkowania z materii; jezeli lagodzil ewan 

gelicznq naukq przyrod czlowieczenstwa, to dlatego, azeby je 

przyprowadzil z czasem do zupelnej powolnosci i uleglosci 

swoim rozkazom; jezeli rozciqgal w zel braterstwa  przez ludzi 

i narody, to dlatego, zeby pomnozyl swojq trzod ; jezeli wziql 

pod opiek ucisnione ludy, to dla zdeptania ich pan6w; zgola 

jezeli podni6sl kt6rqkolwiek z pi kny.ch stron katolicyzmu, to  

w widokach najmniej pi knych, a podnosil je, rozwijal z calq 

gorliwosciq, bo zyskiwal przez to przydatniejsze do swoich wi 

dok6w narz dzia. Gdybyz byl przestal na tym - ale nie prze 

stal. Gdzie mu nie wystarczaly cnoty religijne, udawal si do 

zbrodni i  zbrodnie  do swi tooci  podnosH; bo  mu  dano moc  

z nieba zwiqzywac i rozwiqzywac wedlug swej woli wszelki 

rzeczy ziemskie; tym sposobem nie dosyc, ze zuzywal religijne 

zywioly niegodnym ich uzyciem, ale je zarazil obc<4 miesza 

ninq, postawil obok nich pierwiastek zlego, kt6ry si wzmagal 
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w  miar tego,  jak dobry  zu:iywal  si  ,  ai  w  koncu  przem6gl 

i objawil katolicyzm takim, jakim go dzisiaj widzimy, w calej 

nagosci grzesznego jego :iycia. Nie obrzucamy go jednak za to 

przeklenstwem,  :ie  powiemy   nawiasem.   L o s j e g o  j e s t 

1 o s e m  w s z y s t k i c h  r e 1 i g i i,  w s z y s t k i ch inst y 

t ucji ziems kich, jednym slowem wszystkiego, co si0, 

dostanie w sfer ziemi. Kaplani katolicyzmu S<l ludzmi, je·go 

glowa,, jego widomym uosobieniem jest papiei-czlowiek; na 

podobnym stanowisku ten tylko moie si ostac bez pokalania, 

bez grzechu, wy:iszym nad ludzi, kto im wszystko sam z siebie 

daje,  a  nic  od  nich  nie potrzebuje - Bog. Ale wr6cmy do 

rzeczy. 

Czym katolicyzm byl w og6le dziej6w, tym samym bye  

musial w iyciu Polski, tylko  z  zastosowaniem  do  mniejszej 

miary, do miary narodu. Urza,dziwszy Polsk w swoim duchu, 

podni6slszy si nad  niq  wladzq  duchowna,,  pojrzal  na  niq  jak 

na swojq wlasnosc, zapragnql zmienic jq w slepe narz dzie 

swojego bezwarunkoweog samowladztwa; stqd wyniklo, ie jq 

ociemnil j e z u i t y z m e m, duchem cudzoziemszczyzny spro 

wadzil z drogi czysto narodowej, n i et o 1 er an  c j cl  zakrwa 

wil, zeszpecil, rozdzielil, oslabil,  nast pnie  upodlil,  przywi6dl 

nad przepasc zguby i w koncu przekla,l. 

Wyliczylismy wy:iej zaslugi jego, nier6wnie  kr6cej  do 

tkn lismy grzech6w; postawilismy obok siebie zla, i dobrq jego 

przeszlosc, kaidy obustronnie mo:ie jq obejrzec i osqdzic. Py 

tamy teraz, czy katolicyzm mo:ie klasc swojq przeszlosc  na 

szal obecnej sprawy polskiej jako zaslug ? Co do nas, odpo 

wiadamy, ie nie. Sam on zniszczyl t przeszlosc,  zaplacil so 

bie z lichwq swoje dobrodziejstwa, spelnil do ostatka swoje 

poslannictwo wzglE:dem Polski, a gdyby poloiyl tE: przeszlosc 

z dobrem i zlem, kt6re wyrzqdzil,  pr dzej  by na  tym stracil, 

jak zyskal: zle wynikle z niego jest wylqcZnq prawie jego 

wlasnoscia,, ale wiele dobrego, kt6re utrzymuje dotqd pol 

skiego ducha stalo si wbrew jego ch ci, wyplywa ze zr6dla 

dalszego, czystszego, obfitszego, bo bardziej narodowego jak 

katolicyzm, nie ci iy na jego sumieniu. Zresztq wszelka prze- 
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szlose w zagadnieniach podobnych naszemu jest rzeczq pod 

rzE:dnq; niejedna rzecz dobra wczoraj mo:i:e dzisiaj bye szko 

dliwq. 

 

Katolicyzm nie stworzyl Polski, jest to przeciwne jego  

przyrodzie, kt6ra go wciq:i: popycha do utworzenia z calej  ludz 

kosci  jednego  tylko  narodu,  narodu  katolickiego,   to   jest   jed 

nej  owczarni   papieskiej;   jest   tak:i:e  wbrew  dziejom  - znalazl 

on PolskE:  juz  gotowq, .ze  wszystkimi  :i:ywiolami  narodowosci, 

ze wszystkimi pierwiastkami zycia, odzianq juz nawet cialem 

rozwiniE:tym, dobrze  zbudowanym,  silnym.  Przechrzcil  jq  tylko 

na  katolickq,  ale  nie  stworzyl,  r6wnie  jak  nie  tworzy  czlo 

wieka,   nie  zamienia   si w duszE: czlowieka, kt6remu chrztu 

udziela,  jedynie  robi  z  niego  wyznawc  katolicyzmu,  czlowieka 

tej,   a   nie  innej   religii,   i   nic   wi cej.   Mo:i:na   powiedziedziec 

o czlowieku-katoliku,  kt6ry  ju:i:  przed  ochrzczeniem  istnial,  :i:e 

bez katolicyzmu  nie  bylby  czlowiekiem,  nie  zylby,  ze  to  wi 

nien katolicyzmowi, i;e odstqpiwszy katolicyzmu,  utraci  to  

wszystko,   przestanie   bye   czlowiekiem?  Nam  si zdaje, :i:e nie 

mozna; a jezeli nie mozna o czlowieku, nie  mozna  o  narodzie, 

kt6ry, jak Polska, zyl juz przed poznaniem katolicyzmu. 

Pozostaje teraz odpowiedziee na to, ze katolicyzm jest naj 

zdolniejszy sfanatyzowae PolskE: przeciw jej nieprzyjaciolom. 

Ze chE:tny, o tym nie Wqtpimy; ale czy zdolny, a bt::dqc zdolny, 

czy moze sfanatyzowae calq Polsk ? 0 ty Wqtpimy. Wytlu 

maczenie si latwe. Do powstania Polski potrzeba najscislej 

szego zjednoczenia siE: wszystkich jej mieszkanc6w w duchu 

milosci braterskiej; t milosc mozna jedynie przywolac i roz 

postrzec przez przyznanie r6wnych swob6d, r6wnych korzysci 

w przyszlej Polsce calemu jej og6lowi. Do skladu Polski wcho 

dzq rozmaite wyznania, mozna je skierowac ku ruchowi za 

pewnieniem wolnosci wyznan, przez tolerancjE:. Katolicyzm 

jest nietolerant; majqc w ri::ku  jakqkolwiek  sil  niescierpi 

obok siebie innej religii, r6wnej sobie, zapragnie jej ucisku, 

zechce postE:powac stosownie do swojego charakteru, przez to 

Wy p1sy z historii kryty1d religfi 20 
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oburzy innowierc6w, odstr czy ich od sp6ldzialania, a moze 

nawet rzuci w szeregi nieprzyjaci6l, jak to bylo u nas. 

Pominmy nietolerancj z umyslu, systematycmq, wezmy 

tylko sam czyn fanatyzmu. Obudzony fanatyzm katolik6w wy 

wola go koniecznie ze strony innych wyznan,  wystqpiq na 

seen interesa religijne. Interesa te raz wystqpiwszy stlumiq 

interes powstania narodowego. Na miejscu walki z niepr zyja 

cielem zewn trznym roztoczy si walka wewn trzna. 

* * * 
W takim starciu si religii nie moi:na rachowae na uczucia 

patriotyzmu w ludzie: fanatyzm podda go kaplanom wlasci 

wych wyznan, u kaplan6w interes religii przewazy nad wszyst 

kimi innymi, p6jdq wi c,  gdzie on  ich  poprowadzi,  a  masy 

za nimi. 

Moralna podstawa sprawy polskiej, jej mysl zasadnicza, 

powinna bye z calym dla niej poswi ceniem gotowq podzielic 

wszystkie jej losy, powinna bye doswiadczonej wiernosci i mo 

ralnosci; katolicyzm jest egoista. Stosownie do tego ma poli 

tyk wlasciwq sobie, swoim  tylko  dobrem  kierowanq.  Kaze 

on Sobieskiemu, odloi:ywszy na bok wzglqd na wlasnq Oj 

czyzn , wzmocnie grozniejszego nii: Turek sqsiada dla interesu 

katolicyzmu; kaze Warnenczykowi lamae przymierza dla tegoz 

interesu; o to mniejsza; ale dla interesu katolicyzmu wyklnie 

tychi:e Polak6w, walczqcych o wszystkie swoje swi tosci do 

mowe, zmieni ksi i:y w szpieg6w austriackich , w narz dzia ka 

t6w. Pop dzi calq Europ do Azji dla roszczenia swojej pot gi, 

zniszczy Ameryk , podburzy nawet ludy przeciwko wlasnym 

ich panom. azeby papiez m6gl im deptac po karkach, ale w po 

trzebie wsparcia od kr616w tez same ludy na pastw im odda. 

Komu nie dose na tych przykladach, niech sobie rozwiqi:e na 

st pujqce zadanie: Rzym,  pot piajqc  ostatnie  w  Polsce  p o  

w st a n i e I uznal je tym samym za bezbozne, za niemoralne; 

Sq, kt6rzy inaczej o tym 5qdzq; w tym razie jedna z dw6ch 

stron musi koniecznie bye bezboi:na i niemoralna, to jest: albo 

1  Mowa  tu  o  powstaniu  listopadowym  i  o  pot pieniu   powstania 
przez papieza Grzegorza XVI w encyklice Cum primum. 
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powstanie   polskie,   alba  gabinet   rzymski? Kt6raz wiElc jest 

takq? Mysmy jui to dawno rozwiqzali i na tej zasadzie twier 

dzimy, ie szczyt katolicyzmu jest  dzisiaj  takim monarchq  jak inni 

monarchowie; ma gabinet podobny innym gabinetom, dy 

plomacja jego n i e 1 e p s z a ad innych  dzisie jszych  dyploma 

cji, po  n 1 z y s i El pr zed mo  c  n  i e  j s  z y rn, opusc1 

slabszego, a dusiq katolicyzmu jest  jego  wladza;  katoli 

cyzm przeto jest sprzymierzeniec niepewny, niebezpieczny, 

niemoralny ; na  chwilEl siEl na  nim oprzec nie moina, w zad 

nym niebezpiecznym poloieniu nie mozna na niego rachowac. 

Powstajqcej Polsce potrzeba wladzy, kt6rq by caly nar6d milowal 

jak wlasne dzieciEl, szanowal jak wcielony obraz wszystkich 

swoicb swiEltosci, o kt6rq by siEl troszczyl kaidym swoim 

czlowiekiem, kt6rq by jednak w razie jej niezdolnosci rn6gl 

zrnienic na lepszq, w razie zawiedzionego zaufania po ciqgnqc do 

odpowiedzialnosci,  ukarac,  kt6ra  na  koniec  bylaby w zgodzie 

wiecznej z interesem og6lu podwladn ych: takq wla dzcl maze 

bye  tylko  wladza  z  ludu.. Wyobrazenie  katolicyzmu o wladzy 

sprzeciwia siEl temu. Zasadnicza mysl jego hierarchii podaje 

spoleczenstwo zarzqdowi idqcemu, jak to m6wiq, z gory, 

obwarowanemu prawem boskim, stojqcemu  niejako za  obrEl 

bem narodu, nie jako jego czlonek, ale raczej jako drugi  pa 

nujqcy jemu nar6d, nie zabezpiecza go przeciw naduiyciom tej 

wladzy, przeciw kierunkowi  chocby najzgubniejszemu,  zosta 

wia iycie i smierc na lasce jednej osoby, kto  wie, czy  w koncu 

nie gotowej poswiElcic dla swojej korzysci narodowego szczt; 

scia. I pod tym wiElc wzglEldem duch katolicyzmu nie jest dla 

powstajqcej Polski, moie albowiem utworzyc jeieli nie co 

gorszego, to dwa przeciwne sobie interesa, walczqce wewnqtrz 

wobec walki zewnEltrznej... 

Katolicyzm przez n a k a z s1e p e j w i a r y  w  sw6j  ko 

sci6l i poswiElcenia siEl przede wszystkim sprawie kosciola, sta 

wiajqc siebie na pierwszym miejscu naznacza podrzEldnq wai 

nosc interesowi narodowemu, stlurnia patriotyzm, odrywa o1 

dzialan publicznych. Pierwej zbawienie duszy, a potem Polska, 

powtarzajq nam prawowierni katolicy; i nie  bierzmy  tego  zda 

nia za czcze brzmienie, za chwilowe oblclkanie kwietyzmu re- 
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ligijnego, nie widzielismy w ostatnim naszym powstaniu lu 

dzi, kt6rzy je scisle zastosowali? Jest onologicznie wyciqgni te 

z ducha katolicyzmu, za takie musimy je przyjqc, a przyjqwszy 

c6z mamy z niego wnosic? Oto, ze nie podobna bye zarazem 

dobrym katolikiem i  dobrym  Polakiem,  a  przynajmniej,  ze 

mi dzy dqzeniami katolika i Polaka jest pewien rozbrat, kt6ry 

nadto interesowi pierwszego daje przewag nad interesem dru 

giego. Z takiej przyrody ich stosunk6w czyz nie moze czasem 

wyniknqc zupelna mi dzy nimi sprzecznosc i potrzeba, azeby 

Polak ustqpil katolikowi, poswi cil swoje obowiqzki obywatel 

skie obowiqzkom religijnym? Przyklad duchowienstwa pol 

skiego, kt6re tak pi knie odznaczylo si w ostatnim powstaniu, 

nic przeciw nam nie m6wi. Byla to tylko pewna cz sc, zbun 

towana przeciw s.wojej wladzy - najlepszy dow6d, ze podpa 

dla za to og6lnej klqtwie. Ale byla cz sc druga, oboj tna dla 

sprawy ojczystej, jak przystoi na wiernego poddanego rzym 

skiej stolicy, a ozdobiona m czenskim wiencem dopiero w bez 

posrednim przesladowani4 katolickich interes6w, po upadku 

powstania. Ksi i:a czynni w powstaniu wystqpili jako Polacy, 

nie jako katolicy, wystqpili jak Polacy protestanci, schizma 

tycy, mahometanie i tym podobni, pod natchnieniem religii 

powszechniejszej w Polsce, pod natchnieniem patriotyzmu. 

Mozemyz  pominqc,  ze  katolicyzm  pot pia  uciekanie  si do 

srodkow   materialnych   przeciw   nieprawemu  nawet   uciskowi i 

wyklina z gory wszelkie rewolucje, wszelkie powstania prze 

ciwko wladzy, jaka  by ona  byla.  Ze tak  jest,  nie  mamy,  zdaje 

si  ,  potrzeby  dowodzic  faktami historycznymi  - kazdy Polak 

znajdzie dowody w b6lu swiezej narodowej rany;  ze tak  bye 

musi, temu nie zaprzec2q najzarliwsi, najstronniejsi obroncy 

katolicyzmu  - wszakze on przede wszystkim spirytualista. 

Bardzo  to  chwalebne,  bardzo  dogodne  dla  niego -jako spo 

lecznosc duchowa nie potrzebuje, nie moze miec innej pot gi.. 

Ale narod w innym jest polozeniu - nar6d jednq polowq 

swej istoty jest materiq, ma interesa ziemskie, kt6re Sq dla 

niego takiej ceny na tym swiecie, jak zbawienie w przyszlym, 

takiej ceny, powiadamy, bo zbawienie jego zagrobowe zalezy 

od wypelniania ziemskiego powolania, a nie wypelni go bez 
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pomocy materialnej, poza sferc4 materii; ma zatem jezeli nie 

wazniejszc4 nad wszystko, to niezmiernie waznc4 stron mate i-

ialnq, kt6rcl nieprzyjaciele napastujc4 srodkami mater ialnymi, 

kt6rc4 podobnymi tylko srodkami obronic moze. Nie  upiera jmy 

si , ze to pot pienie jest bezwarunkowe,  rozciqgnione  do  uzy 

cia wszelkich  bez  wyjcltku  srodk6w,  nie  upieramy  si  przy 

tyro; ale dosyc wzi<lc jeden przyklad, aby  zobaczyc,  jak  da 

leko ono si rozcic4ga, i przekonac sit::, o ile moie  nam  zawa 

dzac ten niedorzeczny przez wybujanie spirytualizm. 

I tak do powstania na stopie walki calej masy narodu pol 

skiego, nie mozna ominc4c najliczniejszej jego czi::sci. Azeby jej 

uzyc, potrzeba jl:\  ozywic  uczuciem  milosci braterskiej,  azeby 

jq oiywic tym uczuciem, potrzeba jc4 przypuscic do braterstwa 

narodowego czynem - to jest przypuscic do uzywania wszel 

kich jego korzysci, czyli do r6wnych  praw,  do r6wnych  swo 

b6d, jednym slowem, do r6wnego ze wszystkimi zycia pu 

blicznego;  ieby  to  przypuszczenie  nie  bylo   pozorne, ieby  nie 

b dc4c pozorne nie wydalo skutk6w gorszych moze niz dzisiej sza 

tej klasy bezczynnosc, potrzeba jej dac  materialm1  pocl stawi:: w 

bycie odpowiednim jego powolania, w bycie dobr ym. Masa tak 

olbrzymia, jak masa naszych wloscian, nie moze miec tego bytu 

bez wlasnosci, trzeba wii::c jc4 uw las zczyc. Ka tolicyzm-spiryt 

ualista krzyczy na ten srodek jako  na mat e- rialny. Darmo 

przedstawiac, ie  taki  czyn bylby  najmoralniej szy w swoich 

skutkach, jak jest najmoralniejszy w samymze pomysle, ze Uumy 

cale wyrwalby z upodlenia, do kt6rego nie dostatek i ciemnota, 

nieodsti::pna jego towarzyszka, koniecznie przyprowadzajq, ze w 

jednej godzinie  rzucilby  w nar6d  na siona wii::cej cn6t 

prywatnych i publicznych, niz ich mogq rzu cic calowieczne 

kazania, ie jako czyn sprawiedliwosci zatarlby wszystkie 

przeciwludowe · grzechy panujqcego dotc4d stanu, rozgrzeszylby 

go z nich przed Bogiem i ludzmi, zostalby wiecz 

nym przymierzem wielkiego narodu braterstwa. 

Darmo to wszystko przedstawiac - katolicyzm widzi w tyro 

tylko materializm, a dla triumfu swojego spirytualizmu pota 

kuje przywlaszczeniu, dostarcza samolubom broni odpornej 

przeciw szlachetnym namowom, uswii::ca nieprawosc, poti::pia 
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zadosc':uczynienie sprawiedliwosci, utwierdza  zlych  w  zlem, 

a przez to wszystko kr puje niech ciq najliczniejszy zast p 

narodowej pot gi, najczerstwiejszy zywiol powstania, oddala 

chwil pojednania si powszechnego,  przedluza  niedol  narodu  

i gl6wnie przyczynia si do jego stanu coraz niebezpieczniej 

szego. 

Spirytualizm katolicyzmu idzie dalej. Nie pr zesta je na ni 

weczeniu srodk6w powstania, samo powstanie podciqga pod 

materializm i jako taki pot pia. A przeciez on sam uciekal sit: 

nieraz do wojen? Niezawodnie. Musi wit:c bye granica, kt6rej 

spirytualizm jego nie przekracza. Nie pewniejszego: tq granici:i 

jest interes kosciola. W tym  razie  wszystko  jest  godziwe:  eel 

tak  swi ty  jak  dobro  kosciola  uswi ca   nawet   materialne 

srodki, wojny, powstania,  rewolucje.  Ale  biada  ludowi,  kt6ry 

by si osmielil widziec podobncl swi tosc w swoim narodowym 

celu i zechcial korzystac z przykladu kosciola rzymskiego we 

wlasnej swojej  sprawie;  biada  tym  wi ksza,  im  nieprzyjaciel 

jest mocniejszy i ma sposobnosc pomscic si na kosciele ka 

tolickim; w6wczas dogmata: wszelka wladza od Boga pocho:lzi, 

lud    powinien    bezwarunkowe   posluszenstwo   swoim   panom 

i tym podobne, wyst puji:i przeciw tobie z cal(l swi tosciq nie 

bieskich wyroczni, ze wszystkimi nast pstwami gniewu papie 

skiego przeciw buntownikom. Doswiadczylismy juz tego i je 

szcze bysmy doswiadczyli, gdybysmy, czego Boze uchowaj, 

znalezli si znowu w przypadku ostatniego powstania. 

Mimo to wszystko, niekt6rzy przyrzekaj(l w imieniu kato 

licyzmu  odbudowanie  Polski,  byle  ta oddala si jemu z zu 

pelnq wiarq; i my wi c, puszczaj(lc mimo dotychczasowe nasze 

uwagi, jeszcze raz roztrz(lsniemy, czy to przyrzeczenie moze 

miec jakq wag , a rozstrzqsniemy z nowej calkiem strony. 

Cofniemy siEi na chwil w przeszlosc, zobaczymy, co katoli 

cyzm zrobB, z tego osqdzimy, co  moze zrobic. Nar6d  polski,  

a w szczeg6lnosci szlachta byla niepospolicie katolicka - 

swiadczq o tym dzieje, nie przecz(l katolicy, owszem, opierajq 

na  tym,  jak na  twierdzeniu,  obecne swoje d(lzenia.  Jeden  to 

z najmocniejszych argument6w, i slusznie, kt6ry ci(lgle r zu 

cajq  w  oczy  swoim przeciwnikom - wszak to wiara ojc6w 
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waszych, powiadajq oni,  ojcowie  wasi  byli  pobozni,  prawo 

wierni, prawowierni katolicy, i tak dalej. Jest to wiElC prawda 

widoczna tak dla  nich,  jak  dla  nas, ie  katolicyzm  rnial  w  swo 

ich rElkach caly nar6d polski, tak szlachtEl,  jak  posp6lstwo.  C6z 

siEl  dzialo  w  tej  Polsce   katolickiej?   Jaki   by!  jej   widok?   Oto 

z jednej strony tyrania, z drugiej  niewola.  Jezeli  katolicyzm 

przyzna,   ie   one   byly   w   jego   duchu,   na6wczas   wyzuwa   sh; 

z   wszelkiego   prawa   do    rzqdzenia    spoleczenstwern    polskim 

w obecnych okolicznosciach. Je:i:eli nie byly w jego duchu, 

dlaczeg6z ich nie znis7czyl? Czy  nie  rnial  dose  mocy?  A  kt6z 

moie rniec wiElcej mocy,  jak  relig ia  wobec  prawowiernych 

swoich wyznawc6w?  Czy  nie  mial  dosyc  czasu?  Przecie  od 

osmiu wiek6w istnieje w Polsce. Osiem wiek6w panowal nad 

urnyslern   polskirn   jako   religia   stanu   i   nie   zarnienil    narodu 

w milujqCq siEl rodzinEl, nie utrzyrnal go chocby przy bycie 

niepodleglym,    w    okolicznosciach     najprzychylniejszych    sobie 

i narodowi, a dzisiaj z wyplowialym  swojej  swiEltosci  urokiem, 

przy stanie narodu na jego niekorzysc zmienionym, chce w nas 

wm6wic, ze ma dosyc potElgi do wskrzeszenia Polski,  i  to  za 

pewne  nie  potrzebujqc  na  to  wiek6w.  Nie  zrobil,  nie   mogqc  

czy nie chcc1c, rzeczy latwiejszej, a na trudniejszc1 siEl  zrywa. 

Temu  nigdy  nie  uwierzymy;   a  miEldzy   innymi  i   dlatego,  ie  

jui dzisiaj nie jest tym wzglEldem Polski, czym  byl  dawniej. 

Skazony w swoim kaplanstwie, ocmiony zabobonarni  z  dobrej 

strony dla 6cz ludu, obnazony w  zlej  rozumern  uksztakenszeJ 

czElsci narodu, stracil on dzisiaj ten urok, kt6ry mu niegdys 

bezwarunkowo poddawal wyobraienia,  serca,  rozumy  i  dusze 

calych lud6w. 

Aieby siEl dzwignql, potrzebuje naprz6d wewnE:trznej sa 

mego siebie naprawy, ale my i temu nie wierzyrny. Taka  in 

stytucja, jak  katolicyzm,  tak  logiczna,   tak   zupelna   w   sobie, 

tak harmonijna we  wszystkich  szczeg6lach,  tak  wyrobiona  po 

dlug  jednego  planu,  nie  iyje  CZ<Istkowymi  naprawarni,  nie 

psuje siEl w pewnych tylko rniejscach zepsuciem nic nie zna 

czqcym,  nie  powstaje  straciwszy  raz   r6wnowagEl.   Jej   psucie 

siEl musi  bye  w  iywotnym  soku,  ogarnia  cale  cialo;  jej  na 

prawa w calkowityrn przerodzeniu siEl. 
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Przypusciwszy zresztq   moznosc   restauracji  katolicyzmu 

i podniesienia go znowu do  takiej  pot gi,  jakiej  wymagamy 

po mysli naszej zbawicielce, nie mozemy obok tego zataic 

przed sobq, ze podobna robota wymaga takich usilowan, tak 

przyjaznych okolicznosci, tyle czasu, iz byloby niedorzeczno 

sciq z naszej strony, w polozeniu tak gwaltownym, w jakim 

jestesmy, na nim budowac cale nasze dzielo. Nade  wszystko 

nie  zapominajmy,  ze  katolicyzm jest  dzis  w  stanie  upadku 

i chwyta si wszelkich srodk6w wyjscia z niego. Tyran na 

szczycie pot gi, chytry w slabosci, oto charakterystyczne pi tno 

papizmu. 

Rzym  a Polska 

Tak, Rzymie, dobrze robisz, ze si nie trudzisz polskim na 

rodem, za wielki to ci zar  na twoje  barki. I  on takze poznaje 

si jui na tyro. Niewiele sobie robil z  twojej  klqtwy;  nie 

wielkq tez wag przywiqzuje do twoich oswiadczen protok6- 

larnych. Szedl na smierc bez twojego blogoslawienstwa, pelnil 

swoje powolanie bez twojego przewodnictwa, nie potrzebowal 

od ciebie przywileju na poswi canie si , nie zblqdzil ze swej 

drogi, choc ty innq wziqles, b dzie tak szedl i dalej. 

* * 

Byl, jest i b dzie Polskq nie pytajqc, czy na to Rzym  po 

zwoli, nie troszczqc si  o  to,  czy  jest  na  swiecie  Rzym  jaki. 

Nie w Rzymie rozpalilo si jego zycie, nie  w  Rzymie  zgasnie.  

Ma on w sobie samym  tyle  pot gi  ciala  i  ducha,  ile  mu  do 

jego zycia  potrzeba.  Nie  zginie,  zar czamy,  choc  nie  staniesz 

w naszych szeregach, choc si nas wyprzesz. 

 
Jezuici 

Jezuici iyjq gromadnie jak rodzaj  zwier2qt  zwany  bizo 

nami. lch siedliskiem swiat caly; sluzy im kazde klima, naj 

przyjazniejszq jednak, jak rozpladzaniu si , tak ich bytowi - 

ciemnota narod6w i czas6w, niekiedy plomienie,  jak to  bywalo 

za  blogoslawionych  dni  Sw.  Inkwizycji.   Dlatego  widzielismy 

o kilka wiekow nazad panowanie ich prawie powszechne, a dzi- 
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siaj lub jeszcze niedawno podnoszc4ce si znowu we Wloszech, 

Hiszpanii, Bawarii, Austrii. Zresztc4 Jezuita jest potw6r ko 

smopolityczny. Nie ma ojczyzny, nie ma w nim pociqgu mi 

losci  do  rodzinnej  strony,  do  pokrewnych  sobie stworz-en... 

uiyje go kazdy, kto polechce jego chciwosc, bo chciwszy jest  

od kruka. Z tej wlasnosci wynika, ie od czasu do czasu  we 

dlug potrzeby odmienia sk6r , czyli lenleje jak wc4i, przy 

biera takze  jak kameleon rozmaite  barwy, stosownie do  czasu 

i okolicznosci, w kt6rych si znajduje. 

 

 

 

 
ADAM MICKIEWICZ (1798- 1855) 

M ick iew icz byl nie tylko wielkim poetq, ale r6wniez gli:bokim my 

- l i cielem, historykiem literatury, publicystq i dzialacze,m spoleczno 

po!itycznym. W szczeg6lnosci pubticystyka Mickiewicza z roku 184!> 

la.rtykuly w dz.ienn iku f ran cuskim ,,L a Tribune  des  Peuples";  Mickie 

wicz byl zalozycielem, redaktorem naczelnym i gl6wnym pubiicystq poli 

tycznym tego pisma) ukazuje go  jako  socjalisti:  i  demokrati:,  przeciw 

n:ka politycznego klerykalizmu. Dwa dziela M ickiew icza (L'Eglise offi 

cielle et lo Messianisme oraz L' E,g ise et le Messie) znajdujq sif? do dzi 

siejszego dnia na pap:eskim indeksie  ksiqg  z:zkazanych.  (Oba  te  dziela 

sq !atu:o dosti:pne  w  j4?zyku  p,tskim  jako  tom  XI  narodowego . wyda 

nia .,Dziel" MickiewiczJ., wydany w roku 1953, str on 576). Warto prze 

czytac:  Boleslaw Drobne r: ,,Mickiewicz jako socjalista" (W arszaw a 

1947), Stefan 26tkiewski: .,Spar o M ick iew icza" (Wroclaw  1952)  i  Ju 

l.iusz Gorecki: .,Rzym a Po l ska w tw6rczosci Slowackiego"  (Warszawa 

1937 ). 

Rzym a katoLicyzm urz dowy 

Stronnictwo,  kt6re  we  Francji  urz dowo przybiera  nazw 

k a t o1i c ki ego, nadal glosi przez swych rzecznik6w, w Izbie 

i w  prasie,  krucjat  przeciw  stolicy   katolicyzmu:   wedlug 

poj c powaznych ludzi z tego stronnictwa Rzym nie m6g1by 

istniec religijnie bez papieza, a znowuz  papiez nie  mialby 

bytu duchownego, jesliby mu odebrano list cywilm:i, ian 

darm6w i pulki szwajcarskie. Ow6z bezboznosc Rzymian 

pozbawila go n:edawno tych wszystkich sro:ik6w wyk::myw a - 
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nia wladzy duchownej! Rzym zaczyna zagrazac Kosciolowi 

katolickiemu. 

W   imi   wlasnie   religii   i   Kosciola   Univers  religieux 

i wszyscy katolicy urz dowi Francji wzywajq interwencji 

europejskiej w  sprawy  wloskie.  Ale  odkqdze  to Rzym  stal 

si siedliskiem bezboznosci? Mamy w swiezej pami ci hymny, 

Jakie Univers spdewal  na pochwal  Rzymian.  Stawial  nam 

ten lud za wz6r zarliwej religijnej i  politycznej  mqdrosci. 

Jakiz to straszny grzech popelnili oni od  tego  czasu,  ze 

utracili naraz i skarby swych dawniejszych zaslug,  i  dary 

laski, slowem wszyst ko, nawet wiar . 

Zanim na to pytanie otrzymamy odpowiedz, sqdzimy, my 

katolicy nieurz dowi, ze jedynym grzechem naszych braci 

rzymskich, grzechem, kt6ry  najbardziej  zgorszyl  papieza, 

Swi te Kolegium posiadaczy wielkich beneficj6w, Univers 

religieux i jego zwolennik6w, jest republikanizm. Grzech nie 

do odpuszczenia! Rzymianom wybaczono latwo zaniedbywanie 

obowiqzk6w rel igijn ych; zostawiono swobod famania dy 

scypliny koscielnej; tolerowano, a nawet niekiedy  popierano 

ich oboj tnosc w sprawach religii; pozwolono by im dzisiaj 

glosic z wyzyny Kapitolu ate i z m, byleby w Kwirynale nie 

wymawiano slowa republika, byleby w papiezu uszanowano 

jego godnosc monarszq. 

To wystarczyloby, aby uspokoic kardynal6w, jako ksiqzqt 

Kosciola, co do losu ich uposazen, i ocaliloby ma jqtki i ro 

dziny posiadaczy wielkich beneficj6w koscielnych. Wlasnie to 

w j zyku katolicyzmu urzE:dowego zowie si swietnosciq Ko 

sciola. Od Rzymian wymaga si ni mniej ni wi cej jak tylko 

poswiE:cenia wszystkiego, co w zyciu wsp6kzesnym jest naj 

istotniejsze, poswiE:cenia godnosci czlowieczej i obywatelskiej, 

azeby ta calopalna ofiara praw i swob6d podniosla minionc4 

swietnosc Kosciola. 

Wedlug poj c katolik6w urz dowych naszego kraju, Rzy 

mianie majq bye niewolnikami przykutymi do ziemi ko 

scielnej prywatnych d6br papieza; niechze wi c pracuj,l, by 

wyzyw1c 3ego dw6r, niech oplacajq jego wojsko i sluzb dy 

plomatycznq,    niech   ponoszq   wszystkie   ci zary    utrzymania 
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i odnowienia Kosciola, kt6ry powinien bye swietny! Co do 

katolik6w urz dowych Francji, ich swi tym i jedynym obo 

Wiqzkiem jest podziwiac z daleka owc4 swietnosc i kazac jq 

podziwiac prenumeratorom pism katolickich. 

Sq to tajniki urz dowej teologii, na kt6rych my, starzy 

katolicy  bez  przydzialu, zgola si nie rozumiemy. To, co si 

dzieje  w  Rzymie,  swiadczy,  i:e malo si tam frasujc1 o ich 

zrozumienie; wskutek tego nie  ma  jui: w  Rzymie  ni  prawa, 

ni wiary; pozostaje tylko glosic krucjat przeciwko niewier 

nym. Rzecz w tym, by znalezc armi , kt6ra by miala wiar , 

znalezc prawowiernych  dow6dc6w i poboi:nych iolnierzy! 

Zwracajc1 si  o to do Hiszpanii, Hiszpanii poboinej. Pami  

tamy  dobrze,  i:e  owa  poboina  Hiszpania niedawno temu 

trudnila  si zamykaniem klasztor6w; wyp dzala zacofanych 

mnich6w,  konfiskowala majqtki koscielne; slowem, robila 

scisle to samo, co teraz robi Rzym. Robila cos gorszego, t ro 

pila mnich6w, palila klasztory, dopuszczala do  mord6w, a  sq 

to rzeczy, kt6rych ani jednego przykladu nie bylo dotc4d we 

.Wloszech . 

Wszystko to wybacza si Hiszpanii, zapomina si  o  wszyst 

kim. Potrzeba kilku okr t6w i  kilkunastu  iolnierzy  hiszpan 

skich; za t cen  udzieli  si  Hiszpanii  zupelnego  odpustu. 

Zab6jcy  mnich6w,  powolani  do  przywr6cenia  mniszej   pot gi, 

b dci wsparci batalionami poboznej Austrii, kt6rc1 hrabia de 

Maistre   nazywal   z i m n 14    ate    is   t  k  cl,    wstr tniejszc1   nii 

a t e i st  k a  z a p a l o n a,  owa  dawna  Republika  Francuska, 

tak przeciei znienawidzona przez hrabiego de  Maistre'a.  Ape 

luje si na koniec do poboinych uczuc wi kszosci naszego 

Zgromadzenia  Narodowego.   Osobliwy   sojusz  Francji,  Austrii 

i Hiszpanii, zbrojqcych si wsp6lnie przeciw demon owi 

Rewolucji. 

Swi'itopietrze 

Ksi ia i pralaci, wy oczekujeaie ocalenia tylko od zlota, od 

kanon6w i od protokol6w, a tych srodk6w, kt6rych nie posia 

dacie, domagacie si od pot gi ziemskiej; wy, kt6rzy powinni 

byscie dzwignqc i zbawic  ziemi . domagacie si  od  ziemi,  aby 

ona was dzwign la i zbawila. 
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Nie m6wcie, i:e ludy was opuszczajq,  to  wyscie  je  porzu 

cili; one was szukajq na waszej plac6wce i nie  znajdujq  tam; 

chcq si dzwign.qc, a  wy st aczacie si w d6l. Posiadaliscie si 

nieprzezwyci zonq i niezniszczalne bogactwo,  kt6re  dajq  i:ycie, 

a ponuciliscie je, te skarby nieba, dla skarb6w ziemi,  kt6re 

zabijajq ducha. 

Chfopi 
 

Doradzamy zatem kai:demu religijnemu chlopu, i:eby nie 

dowierzal ludziom,  co  w  czasie  wybor6w  b dcl  mu m6wili 

o religii, a zwlaszcza tyro, co do tych sl6w religijnych b dq 

przydawali pewne akcenty, pewne gesty, kt6re chlop zna 

doskonale, poniewai: je zauwai:al u faktor6w i ajent6w han 

dlowy_ch, a kt6re najlepiej chyba okreslimy nazywajqc je 

jezuickimi. 

Doradzamy mu r6wniei: nie dowierzac ksiqi:kom, broszu 

rom i wydawnictwom zatwierdzonym przez rzqd i duchowien 

stwo, a rozpowszechnianym przez ludzi urz dowo religijnych. 

Znamy z czytania najglosniejszych autor6w ksiqi:ek i  bro 

szur; moi:emy zapewnic, i:e jedynie akcja wyborcza ma moc 

dac im zrozumiec na chwil donioslosc spraw religi jnych. 

Ow swiat m6wi o religii jedynie ze wzgl du na wybory. 

Wlasnie ze wzgl du na wybory porusza w przewrotny spos6b 

kwesti wlasnosci. Chlop jest religijny; jest wlascicielem; uka 

zalismy jui:, co reakcja knuje przeciw jego uczuciu religijnemu 

w imi religii; w dalszych rozwai:aniach ukai:emy chlopu,  jak 

w imi zasady wlasnosci reakcja dqi:y do wyzucia go ze 

wszystkiego, co posiada! 

 
Socjalizm a kult dolara 

Nie nie staje na przeszkodzie, abysmy robili codziennie 

bardzo szczerze i bardzo prosto r a c h u n e k  s u m i e n i a 

soc j al is t y c z neg o: Czy za chleb, kt6ry nas i:ywi, za 

placilismy dzisiaj pracq ui:ytecznq dla spoleczenstwa? Czy 

sily, kt6resmy zui:yli, Sq proporcjonalne do wynagro::izenia, 

jakie otrzymalismy, albo jakiego - wedlug naszego mnie- 
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mania - mamy prawo wymagac? Czy nasz dzien pracy b dzie 

si liczyl w politycznym i spolecznym roku naszego kraju? 

To Sq dra zliwe kwe.stie  sumienia,  kt6rych  nie  znajdujemy 

w starych ksic:izkach do nabozenstwa. Dotychczas  kazdy  szu 

kal indywidualnie swej scieiki zbawienia. Dzisia j cale spole 

czenstwo jest powolane do tego, by budowac drogi dla og6lu 

podrczuj.:icych. 

* * 

Jakiez jest pierwsze i najwi ksze z przykazan czlowie 

czych? Oto ono: Sprawcie, aby w was szanowano waszq 

godnosc ludzkcl, W obecnosci milionera nie powinienem odczu 

wac, ze on bogatszy ode mnie. Powinienem natomiast  jemu 

dac odczuc, ze mog si obejsc bez jego bogactw i ie nie 

zaprzedam si pysze ani nawet komfortowi. 

* 

W Ameryce nie ma religii, nie ma nawet wiary,  a  prze 

ciei, rzecz dziwna! istnieje narodowy kult silnie ugrunto 

wany: k u 1 t do la r 6 w. 

 
Kosci6l a swi tosci narodu 

Ludy cierpialy, ludy post:wHy na drodze krzyia, ludy 

posiadajcl tajemnice i nadzie je, kt6re Kosci6l urz dowy nie 

zdolny jest  podzielac,  niezdolny  rozumiec.  Dlatego  to  oskar 

iyl   nas, jakobysmy  chcieli wprowadzic   nowcl  religi , nie 

pomn.:ic, ie chrzescijanstwo samo nie bylo r-eligic:i nowcl, ale 

zst<1pilo wlozyc i uzupelnic raz na zawsze wszystkie religie. 

Mamy, i nie kryjemy  si  z  tym,  mamy  swi  tych,  kt6rych 

wy, ludzie Kosciola urz dowego, nie znacie; czcimy pewne 

relikwie,  kt6rych  istnienia   wy  si   nie   domyslacie.   Nie   jest 

to  winc:i  Polak6w  ani   Francuz6w,   jesli  narody,   post puj<1c 

z biegiem czasu, musialy do waszych litanii dol<1czyc nowych 

swi tych; historia bowiem stale kroczy napr z6d. A dlaczeg6i 

litania zatrzymala si ? W pierwszych czasach bylo  po  kilku 

dziesi ciu  swi tych   na   jeden   dzien.  Od  wiek6w   nie widzimy 
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JUZ prawie swi tych, a przec1ez czujemy potrzeb wielbic, 

czujemy potrzeb podnosic siebie. 

* * * 

Tak wi c nie mozecie p0JqC c z c i w i e 1 k i c h m z 6 w 
Po l s k i i czci tego czfowieka globu, kt6ra pomoglaby warn 

pojqc wielkie duchy Kosciola katolickiego, ale pozwalacie, lu 

dzie Kosciola urz dowego oddawac czesc cesarzowi Mikola 

jowi! Jak to wytlumaczyc? Wiadomo powszechnie, ze cesarz 

Mikolaj kazal wydac katechizm pod tytulem: Katechizm o czci 

cesarza Wszech Rosji. Katechizm ten zostal zatwierdzony 

przez biskup6w i Stolica swi ta dotychczas nie zaprotestowala. 

Przedrukowano go przed kilku laty w Revue des Deux Mon 

des z uwagami Lamennais'go. 

 

 

 

HEINRICH HEINE (1797-1856) 

Poeta niemiecki , rewolucyjny demokrata, wolnomysliciel i ateista, 

autor licznych wierszy antyreligijnych i antyklerykalnych. Po polsku : 

,.Dziela wybrane" (Warszawa 1956, 2 tom y ). W art o przeczytac: Gy or gy 

Lukacs: ,.Henryk Heine - poeta  narodowy"  (w  ,.Od  Goethego  do  Bal  

zaka", Warszawa 1958, s. 319--4 04). 

 
Religia dolara i religia wolnosci 

Ach! konieczna jest przecie walka z odwiecznymi wrogami 

prawdy, kt6rzy tak  chytrze  umiejq  szkodzic  dobrej  opinii 

swoich przeciwnik6w, kt6rzy zdolali nawet ponizyc wielkiego 

M6wc«::  z  Gory  Oliwnej,  prawdziwego  bohatera  wolnosci; nie 

mogqc zaprzeczyc,  iz byl    wielkim czlowiekiem,  uczynili  z niego 

najmniejszego Boga. Kto wojuje z klechami, ten musi si 

spodziewac, ze b dq go oczerniali i szarpali jego dobre imi 

zapomocq dobrze obmyslonych klamstw i celnych oszczerstw. 

Ale podobnie jak sztandary, podarte w bitwach kulami i osma 

lone  prochem, otacza si wi kszci czcici niz swiezo zrobione, 

nowiutkie sztandary  rekrut6w i  jako  relikwie  narodowe umie- 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

HEINE 



320 H ne 
 

szcza si w swiqtyniach, tak kiedys imiona naszych  boha 

ter6w, im bardziej oplwane i oczernione, z tym wi kszym 

entuzjazmem b d<i czczone i znajdq miejsce w swi tym pan 

teonie wolnosci. 

 

 
Ale spotwarzano nie tylko b::,hater6w rewolucji i samq 

rewolucj - spotwarzano nawet calq naszq epok , z  niesly 

chanq nikczemnosciq parodiowano calq liturgi naszych naj 

.swi tszy ch idei, i kiedy si slucha lub czyta elukubracje pod 

lych oszczerc6w, widzi si , ze lud jest dla nich kanaliq, a wol 

nosc - zuchwalstwem; z wzniesionymi do nieba oczyma i na 

boznymi westchnieniami biadajq i ubolewajq, ze jestesmy 

rozwiqzli  i  ze  nie  mamy   zadnej   religii.  Obludn·i   kr tacze 

i swi toszki, snujc1cy si pomi dzy nami, zgarbieni pod ci  

zarem swoich tajemnych grzech6w, osmielajq si zohydzac  

naszq epok , moze najswi tszq  ze wszystkich  epok  przeszlych 

i przyszlych, epok przynosZqCq siebie w ofierze za grzechy 

wiek6w minionych i za szcz scie tych, co nadejdq. Mesjasza 

wsr6d stuleci, kt6ry nie mialby sily udzwignqc swego ci zkiego 

krzyza  i  cierniowej korony, gdyby od czasu do  czasu  nie wy 

.spiewywal wesolych kuplet6w i nie kpil sobie z nowych fa 

ryzeusz6w i saduceusz6w. Ogromne bole bylyby nie do znie 

sienia bez takiego dowcipkowania i szydzenia! Powaga dziala 

szczeg6lnie mocno wtedy, gdy jq poprzedza zart. Nasze czasy - - 

to   jakby  nieodrodne  dzieci  tych  Francuz6w,  kt6rzy  pisali bar 

<lzo lekkomyslne ksi<1zki, a jednak umiejq bye powazni i su 

rowi tam, gdzie powaga i surowosc Sq potrzebne;  na  przy 

klad Laclos i Louvet de Couvray - obydwaj,  kiedy  bylo 

trzeba, z odwagq i poswi ceniem m czennik6w walczyli za 

wolnosc, ale  zarazem  pisali rzeczy  swawolne  i  sprosne i nie 

.stety nie wyznawali zadnej religii. 

Jak gdyby wolnosc nie byla tak samo dobrq religic1 jak 

kazda inna! A poniewaz to jest n a s z a religia, snadnie mo 

glibysmy, stosujqc t samq miar , uznac wszystkich, co jej 

ublizajq, za rozpustnik6w i ateuszy. 
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Tak musz powt6rzyc slowa, kt6rymi rozpoczcllem t 

kartki:   w o1nos  c  j est n ow q  re 1i g i cl,  re  1 i g i q  n a 

s z y ch c z as 6 w. 

* * 

Amerykanie  zazwyczaj  chelpiq  si     swoim  chrystianizmem 

i Sci gorliwymi bywalcami dom6w modlitwy. Podobnej obludy 

nauczyli si od Anglik6w, kt6rzy wog6le przekazali  im  wszyst 

kie swoje najgorsze wlasciwosci. Korzysci  doczesne  stanowi<l 

ich istotnq religi , a p i en i ::i d z j e s t i ch  b 6 s t we  m, 

jedynym, wszechmogclcym b6stwem. Oczywiscie znajduje siP. 

tam wiele szlachetnych sere, po cichu oplakujqcych rozpano 

szoncl chciwosc i niesprawiedli wosc. Ale gdy przeciwko temu 

powstancl, spotyka ich m czenstwo przechodz:;ice wszelkie euro 

pejskie poj cia. 

 

 

 
DAVID FRIEDRICH STRAUSS (1808-1874) 

Niemiecki filozof, przedstawiciel lewicy mlod.oheglowskiej.,autor dziela 

,,Das Leben Jesu" (1835), w kt6rym ewangeli e potraktowal jako zbi6r 

mit6w. W nast pnej pracy ,,Die christliche Glaubenslehre in ihrer ge 

schichtlichen Entwickelung und im Kampfe mit der modernen Wissen 

schaft" (1840-1841) dal krytyczny zarys historii chrzesci.janskie j dogm a 

tyki, podkreslajqc sprzecznosc  pomii:dzy  nieracjonalnosciq  dogmat6w 

a naukowym  poglqdem  na  swiat.  W  pracy  .,Der  alte  und  der  neue 

G laube"  (1873,  przeklad  polski z 15 wydania  niemieckiego  pt.  ,.Stara 

i nowa wiara", Warszawa 1907) Strauss zadaje pyt anie: ,,Czy jestesmy 

jeszcze chrzescijanami? i odpowiada na to pytanie przeczqco, tw ierdzqc, 

.ie wsp6lczesnemu wykszta!conemu czlowiekowi nauka (darwini zm), filo 

zofia i sztuki pi  kne zasti:pujq stary, prze.iyty chrystianizm. O Straussie: 

A.  Nowicki  ,,Ateizm Straussa"  (Ar gumenty, 1958, nr  29), Henryk Rosen: 

,.Dnw id Fryderyk  Strauss  i  geneza  szkoly  liberalnej  w  religioZn(lW 

stw ie" (Euhemer, 1957, nr 1, s. 31-38). 

 
Czy jestesmy jeszcze chrzescijanami? 

Toz samo i z Chrystusem; z chwil:;i gdy uznamy w nim 

czlowieka, chocby jak najdoskonalszego, nie mamy prawa mo 

dlic si do niego, czynic go punktem ogniskowym naszej re- 

Wypisy z histoTii krytyki religii 21 
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ligii,  rok  po  roku  rozwazac  Jego  czyny,  slowa  i  dzieje  jego 

zycia  i  o  nich  wyglaszac  kazania,  tym  wi  cej,  jesli  si  okazalo, 

ze sposr6d  jego  czyn6w  i  epizod6w  z  jego  zywota  najwazniej 

sze sc4 zmyslone, a zas nauki jego po wi kszej  cz sci  z  dzi 

siejszymi  stosunkami   i   dzisie jszym   swiatopoglc4dem   pagodzic 

si nie dadzq. 

* 

Nie chcialem i nie chc  mc4cic  niczyjego  zadowolenia,  iad 

nej wiary  obalac,  tam    jednak,  gdzie  ona  juz si chwieje, chc 

wskazac, gdzie wedle mego przekonania pewniejsz<4 podst aw 

znalezc mozna. 

T pewnq podstaw widz nie gdzieindziej jak we wsp6l 

czesnym   swiatopoglc4dzie,   opartym   na   mozolnie   osi<4ganych 

zdobyczach badan przyrodniczych i historycznych, w przeci 

wienstwie do chrzescijansko-koscielnego pogl<4du... 

* * * 
Wobec tego, co wyzej powiedziano, roam przed sob<4 dwo 

jakie zadanie: wyjasnic musz nasz stosunek do dawnej wiary 

koscielnej oraz zasadnicze rysy nowoczesnego swiatopogl<4du, 

kt6ry wyznajemy. 

Wiar<4 koscielnq jest chrzescijanstwo. Pierwszym pytaniem 

moim  b dzie  zatem,  czy   jestesmy   jeszcze   chrzescijaninami 

i w jakim znaczeniu. Chrzescijanstwo jest pewn<4 ok r eslonq 

formq religii, a istota jej moze bye od owej formy  nieza 

lezn<4; mozna si od chrzescijanstwa oderwac a jednak pozo 

stac  religijnym. Z  pierwszego  pytania   zatem   wynika   na 

st pne: czy w og6le posiadamy · jeszcze relig i ? 

Kwesti·a nowoczesnego swiatopoglqdu r6wniez rozszczepia 

si  na  dwa  zagadnienia. Najprz6d pragniemy  widziec,  na  czym 

si    ten  swiatopogl<4d  zasadza,  na  jakich  opiera  si   dowodach 

i jakie 5q jego rysy podstawowe w przeciwienstwie do dawnego 

koscielnego   pogl<4du  .    Dalej   jednak   nalezy   nam   zbadac,   czy 

ten nowoczesny swiatopogl<id moze nam oddac  takie  same 

uslugi, jak dawna chrzescijanska wiara, o ile on nadaje si 
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do tego,  by  na  nim  oprzec  budowi:;  prawdziwego  ludzkiego 

tj. moralnego i szczi:;sliwego iycia. 

* * 
Ani Izajasz, m6wiqc o synu dziewicy, ani M cheasz, wspo 

minajqc o wladcy rodem z Betleem, nie mieli na mysli Chry 

stusa; ostatnia zas czi:;sc tak zwanych proroctw Izajasza jest 

dzielem autora wsp6lczesnego Cyrusowi, tak jak cala ksii:;ga 

Daniela pochodzi z czas6w Antiocha, a  z.atem  calkiem  po 

ludzku  bez  pomocy  objawienia  bo.iego  mogly  bye  spisane 

owe proroctwa jui po  ich  wypelnieniu.  Podobne  rzeczy  wy 

szly na jaw i o wielu innych ksii:;gach Biblii: dzis mii:;dzy jej 

autorami nie zamieszczamy ani Mojiesza, ani Sam uela. Ksi gi, 

kt6re im przypisywano, uznane zostaly jako  znacznie  p6z 

rue3sze kompilacje, bardzo tendencyjnie  i  bardzo  bezkry 

tycznie zlepione z dawnych urywk6w z rozmaitych czas6w. 

* * 

Jeieli procesy czarownic stanowiq najohydniejszq plam 

w dziejach narod6w chrzescijanskich, to wiara w diabla jest 

najwstr tniejszc1 kartc1 w nauce chrzescijanskiej i mo.ina jako 

miar kultury umyslowej i obyczajowej uwaiac stopien, w ja 

kim ten niebezpieczny potw6r panuje nad wyobrazniq ludzi 

lub z niej zostal usuni ty. 

Z drugiej strony usuni cie tak wainego kamienia z gma 

chu wiary chrzescijanskiej jest niezmiernie niebezpieczne. 

Goethe, w mlodzienczych latach polemizuj<\C z Bahrdtem, 

stwierdzil, ze to wyobrazenie wlasnie jest czysto  biblijne. 

Jezeli Chrystus zostal zeslany na swiat dla zniweczenia dziela 

zlego ducha, to jasna rzecz, ze nie bylby wcale potrzebny, 

gdyby zlego ducha nie bylo. 

* * * 

Skutkiem upadku, do  kt6rego  czlowiek  sam  bynajmniej 

si nie przyczynil, z kt6rego si  o wlasnych  silach  dzwignqc  

nie moze, dzi ki jednorazowemu nieposluszenstwu niedoswiad 

_czone    j     pary   pierwszych   ludzi,   wszystkie   pokolenia   ludzki , 

nie  wylc1czajc1c   niewinnych  dzieci,  o  ile   bez  chrztu  ze  swiata 
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schodzq, skazane bye muszq na wiekuiste mE;ki piekielne! 

Trudno  pojqc,  jak  moglo  si  przyjqc  w  umyslach  ludzkich 

takie wyobrazenie, urqgajqce i rozsqdkowi czlowieka i jego 

poczuciu sprawiedliwosci, zamieniajqce Boga z istoty  godnej  

czci i milosci w potwornq i wstrE;tnq potE;g ; trudno to pojqc, 

nawet uwzgl dniajqc najbardziej barbarzynskq epokE; oraz 

wszelkie wykr ty, jakimi pr6bowano ohydE; tego wyobrazenia 

zlagodzic. 

 
Dzis chyba nie  potrzeba juz  wyczerpujqco  dowodzic,  ze 

w tym wyobrazeniu odkupienia przez smierc, zadoscuczynienia 

przez zast pstwo, tkwi zar6d najdzikszych wyobrazen. Karac 

jednego za wyst pki drugiego, skazywac na cierpienia istot 

niewinmi, chocby si im nawet dobrowolnie poddawala, a na 

tomiast uwalniac od nich przestE;pc , to dzis chyba  kazdy 

uzna jako barbarzynstwo. 

* 

Juz na 500 lat przed erq chrzescijanskq buddyzm glosil 

milosc i wsp6kzucie nie tylko dla calej ludzkosci lecz dla 

calego zyjqcego swiata. Wsr6d samych Zyd6w na kilkadziesiqt 

lat przed Chrystusem Rabi Hillel glosil, ze milosc blizniego 

istotnq tresc calego Zakonu stanowi. Za czas6w Jezusa juz 

gl6wnq zasadq stoik6w bylo, ze nawet nieprzyjaciolom poma 

gac nalezy, zas w kilkadziesiqt lat po Chrystusie, ale oczy 

wiscie zupelnie niezaleznie od niego raczej wychodzqc z punktu 

widzenia stoickiej nauki, Epiktet nazywal wszystkich ludzi 

bracmi, gdyz B6g jest wsp6lnym ich ojcem. Te zasady  lezaly 

na drodze naturalnego rozwoju ludzkosci i musialy w pewnych 

punktach jej cywilizacyjnego pochodu zostac odkryte  nie 

przez jednego tylko lecz przez wielu. 

* * * 

Chrzescijanstwo jako takie nigdy nie wyszlo z okresu wo 

jen krzyzowych i t pienia heretyk6w; nawet tolerancja sta 

nc,wiqca tylko negatywnq stron powszechnej milosci bliz 

niego, nigdy siE; w nim nie urzeczywistniala. Juz stoicy z na- 
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ciskiem m6wili o tym, ze w niewolniku nalezy r6wniez wi 

dziec czlowieka, jednaki:e nie kosci6l chrzescijanski, lecz prze 

klinany przez niego post p zni6sl niewolnictwo. Prawa czlo 

wiek nie sq poj ciem chrzescijanskim lecz filozoficznym. 

Nie inaczej rzeczy si  majq  z  innymi  moralnymi  przepi 

sami chrystianizmu:  nie  ono  je  zrodzilo  i  nie  z  nim  razem 

one zaginq. Zatrzymujemy wszystkie  zdobycze  chrystianizmu, 

tak  jak  zachowujemy   zdobycze   hellenizmu   lub   romanizmu, 

o d r z u c a j q c j e d y n ti e f o rm re li g i j 111. l\ j a k o l u p in  

.  gdyziarno  w niej dojrzalo. Dzi ki  temu  tylko  mozemy 

odrzucic r6wniez ciasnotE; i jednostronnosc, ciqZl\Ce na naukach 

Chrystusowych. 
* 

 

Slowem gdybysmy jako uczciwi i rzetelni ludzie wystE; 

powali, musielibysmy  wyznac  otwarcie ,,n i e  j est  e s my 

juz chrzescijanami". 

• * 

Musimy przyznac slusznosc twierdzeniu Hume'a, ze pier 

wotnie religia u ludzkosci wzi la poczqtek nie z bezintere 

sownego pragnienia pomyslnosci, i ze  uczucie  przykrosci  bylo 

od wiek6w o wiele silniejszq podnietq relig:ii niz uczucie przy 

jemnosci. Niezaprzeczona prawda tkwi w zdaniu epikurej 

czyk6w, kt6rzy uwazali strach za zr6dlo  religii.  Gdyby  zy 

czenia czlowieka zawsze siE; spelnialy, gdyby mial zawsze to, 

czego mu potrzeba, gdyby zaden  plan  jego  nie  chybH,  gdyby 

go gorzkie doswiadczenia nie uczyly z niepokojem  w  przy  

szlosc patrzyc: to mysl o istotach nadziemskich w religijnym 

znaczeniu tego wyrazu nie bylaby zapewne blysn la w jego 

swiadomosci. 

* 
 

Rozum uznaje wszechobecnosc Boga, lecz wyobraznia nie 

moze siE;  zrzec  wyobrazenia  go  sobie  jako  zajmujqcego okre 

:Honl'l przestrzen. Dawniej nic jej w tym nie stalo na prze 

szkodzie gdy rozporzqdzala odpowi'ednim pomieszczeniem, dzis 

staje  si    to  rzeczq   utrudnionq   wobec  pogll'\dU,   ie   takie po- 
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rnieszczenie wcale nie istnieje. Poglqd ten bowiern nieu 

chronnie z rozumu przenika do wyobrazni. Kto pojmuje sy 

stem  swiata  zgodnie  z  obecnym  stanem  astronomii,  ten  nie 

.zdola juz sobie wyobrazic Boga na tronie w otoczeniu ch6r6w 

anielskich. 

Te ch6ry anielskie sq scisle zwiqzane z osobowosciq Boga. 

Osoba potrzebuje towarzystwa, wladca musi miec  sluzb . 

Nasze obecne poj cia o swiecie odrzucajq anioly, gdyz my 

.znamy tylko ciala niebieskie i ich zaludnienie, nie zas Kr6le 

stwo Boga i jego dworskq swit . Zatem niebo nie jest jui: 

palacem Pana Boga, nie ma aniol6w tron jego otaczajqcych, 

pioruny  i  blyskawice  nie  Sq  jego strzalami,  ani  wojna,  gl6d 

i zaraza biczami w jego r ku; wszystko to Sq t ylko skutki 

przyczyn naturalnych. Gdy zas Bog utracil kolejno wszystkie 

cechy osobowego istnienia i wladzy, czyz mozemy go sobie 

jeszcze jako osob wyobrai:ac? 

 
Tutaj nalezy przyznac slusznosc twierdzeniu  Feuerbacha, 

ze zr6dlem i istotq religii jest pragnienie. Gdyby czlowiek nie 

mial pragnien, nie roialby tez i Bog6w. Nie tylko zatem po 

czucie wlasnej zaleznosci lecz ch c reagowania na niq, oswo 

bodzenie od niej, stwarza religi . 

* * * 
Religia i wyksztakenie sq do siebie nie wprost lecz 

odwrotnie proporcjonalne; ze wzrostem drugiego pierwsza 

zanika. 

 

Dla wszechswiata i:qdamy tej samej czci poboznej, co 

dawnego pokroju wierni dla swego Boga. Nasze uczucia wzgl  

dem wszechswiata, reagujq na obraz tak samo, jak uczucia 

religijne. Jesli wi c zapytajq nas w koncu, czy mamy jeszcze 

religi , odpowiedz nasza nie b dzie wprost przeczqcq, jak w po 

przednim wypadku, lecz brzmiec b dzie: ,,tak" lub ,,nie" za 

leznie od tego co mamy religiq nazywac. 
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Poprzednie wywody okazaly, :i:e pozbylismy si calkowicie 

chrzescijanskiego swiatopogl<1du; ta religia, do kt6rej przyznac 

sic,: mo:i:emy, opiera si na podstawie calkiem odmiennej od 

pierwotnych  religijnych  wyobra:i:en.   Teraz  chodzi   juz   tylko 

o to, co postawimy w miejscu przez nas opr6znionym? 

* * * 
Nie b de;: sie:: sprzeczal, jesli ten pogl<1d uznany zostanie 

za wyraz grubego materializmu. Przeciwienstwo mie::dzy m at e 

rializmem i idealizmem, o kt6rym tyle i tak glosno  rozpra  

wiano, juz dawno uwazalem za pustq walke:: o wyrazy. Ich 

wsp6lnym  przeciwnikiem  jest  dualizm,  swiatopoglqd  panu 

jqcy powszechnie w ci<1gu calego okresu chrystianizmu, dzie 

lqcy czlowieka na dusze:: i cialo, jego istnienie na czas i wiecz 

nosc przeciwstawiajqcy stworzeniu i znikomemu swiatu wie 

kwistego Boga stw6rce::. 

* * * 

Nie nalezaloby  nadal  stawiac  obywatelom  pytania,  do  ja 

kiego chcq nale:i:ec kosciola, lecz czy wog6le chc<1 sie:: do 

jakiegokolwiek zaliczac. Gdy wielki nasz kr61 oglosil, ze kazdy 

mieszkaniec  jego  panstwa· ma  zupeln<1  swobodE:   zbawienia 

swej duszy na jaki chce  spos6b,  to  mo:i:e  dzis  zrobilby  wielkie, 

ale bynajmniej nie gniewne oczy, gdyby mu odpowiedzial  ktos  

znany mu zreszt<1 z wiernosci: ,,Niech Jego Kr6lewska Mose 

wybaczy, ale ja wcale  nie  chcE:  zbawionej  duszy".  Nie  ludzmy 

siE: bowiem; w jego ustach to powiedzenie moglo znaczyc  tylko 

tyle: w moim panstwie wolno kazdemu oglupiac  siE:  na  sw6j 

spos6b byleby jego glupota nie szkodzila dobru publicznemu. 

* * 
Bynajmniej nie przecz , ze jeszcze do  obecnej  pory  wiE:k  

szosc ludzi potrzebuje jakiegos kosciola; uwa:i:am za kwestiE: 

otwart<1, czy ten stan rzeczy utrzyma siE: p6ty  p6ki  ludzkosc 

istniec b dzie; poczytujE:  jednak  za  przes<1d  mniemanie,  :i:e 

kazda jednostka  powinna  do  jakiegos  kosciola  nalezec,  a  gdy 

stary jej nie  wystarcza,  do  nowego  przystqpic.  Z  tego  mniema 

nia bior<1 poc2qtek  wszystkie  owe  przer6bki  starego  kosciola, 

cala latanina tak zwanej post powej teologii. Za czas6w 



Strauss - Feuerbach 329 

 

Lessinga m6wiono o pogodzeniu rozumu z  objawieniem,  obec 

nie  m6wi  si o zagadnieniu ,,pogodzenia cywilizacji pow 

szechnej z duchem chrzescijanskiej  poboznosci".  Cale  to  przed 

si wzi cie   od   epoki   Lessinga   nie  stalo  si ani na jot ro 

ZUil:llliejszym lub tez   latwiej   wykonalnym.  Zawsze docho 

dzimy do tego, ze jei:eli stara wiara byla absurdem, to nowo 

czesna wyznawana przez zwicizek protestancki i jenenskich 

apostol6w jest podw6jnym i potr6jnym absurdem.  Stara  wiara 

byla tylko przeciwnq rozumowi lecz nie  sama  sobie,  nowa 

zawiera sama wewn trzne  sprzecznosci,  jaki:eby  wi c  mo:ina 

bylo godzic jq z rozumem? 

 

 

 

 
LUDWIK FEUERBACH (1804-1872) 

 
Ni emiecki f ilozof , mate,riaUsta, jeden z najwybitniejszych przed 

stawicieli przedmark sow skiego ateizmu. Wywarl wielki wplyw na 

ksztaitowanie  sii:  poglqd6w  Marksa  i  Engelsa.  Powstanie   poji:cta boga 

wyjasnial teoriq alienacji czyti odrywania realnych cech mat erial ne j 

przyrody i osobowo§ci ludzkiej i tworzenia z nich urojonego nadprzy 

rodzonego  bytu;  w   rezultacie  takich  proces6w   alienacyjnych religia 

okazywala  sti:  w  swojej  istocie  negacjq   pr zyrody   i  czlowieka,  nato 

miast ateizm · jako przezwycii:zenie tej negacji v.zyskiwal mat e.r iaH 

stycznq, racjonatistycznq i humanistycznq tresc pozytywnq. Uwazajqc 

religii: za ir6dlo nieszczi:sc trapiqcych  ludzkosc  Feuerbach  wypowia 

dal poglqd, ze wyzwo!enie ludzi od religii jest  najwazniejszym  zada 

niem naszych czas6w. Gl6wne dziela: .,Wyklady o istocie religii" (War 

szawa 1953) i ,,0 istocie chrzescijanstwa" (Warszawa 1959). O Feuer 

bachu:  K.  Marks i  F.  Engels. ,,Wybrane  pisma filozoficzne 1844-1846" 

(Warszawa 1949, w szczeg6lnosci s. 39-127; ,,Feuerbach.  Przeciwstaw 

nosc poglqd6w mat eri alist ycznego i ideaUstycznego" i s. 131- 134. K. 

Marks; ,,Tezy o Feuerbachu"), F. Engels: ,,Ludw ik Feuerbach i zmierzch 

klasycznej filozofii iiiemi ckiej" (K. Marks i F. Engels: ,,Dziela w y 

brane",  to II ,: _r  szaw a   1  49 ).   Por.  takze  Tadeusz   K ron.ski :   ,.Roz 

w azani a wok6r Hepla" (War szawa 1960, zwlaszcza s. 141-156)  i  Hen 

ryk Jankowskti ,,Feuerbach jako krytyk etyki  chrze§cijanskiej"  (Ev.he 

m.e.r, Zeszyty Fi lozo'ficzne nr 1, Warszawa 1960, s. 109 118). 
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0 alienacji 

Krotko mowiqc, doktryna mo,ia glosi: teologia jest antro 

pologiq, tzn. w przedmiocie religii, ktory nazywamy po grecku 

theos,  a  w  naszym  j zyku  bogiem,  nie  wyraza si nic innego, 

jak tylko istota czlowieka,  albo  inaczej:  bog  czlowieka  jest 

tylko ub6stwionq istotq ludzkq,  a  zatem  historia  religii  albo  - 

co na  jedno wychodzi - historia boga jest tylko historiq czlo 

wieka;  jak  bowiem  rozne  Sq   religie,  tak   rozni  Sq   bogowie, 

a religie Sq tak rozne, jak rozni sq ludzie. 

* * * 
Bog  jako  taki,  ow  jeden,  powszechny   bog,  od  ktorego po 

chodzq wszystkie cielesne, zmyslowe wlasciwosci rozmaitych 

poszczegolnych bogow, nie si ga poza istot rodzaju ludzkiego; 

jest on raczej tylko zobiektywizowanym i uosobionym poj  

ciem rodzajowym czlowieczenstwa. Nie ma zatem glupszego 

poglqdu niz ten, ze bog chrzescijanski zszedl z nieba na ziemi , 

a religia chrzescijanska pochodzi  z  objawienia  otrzymanego 

od jakiejs istoty roznej od czlowieka. Bog chrzescijanski 

powstal tak samo w czlowieku i z czlowieka  jak  bog poganski. 

* * * 
W ogole chodzilo mi w tej rozprawie tylko o to, by uchwy 

cic istot religii; histori uwzgl dnilem tam tylko o tyle, o ile 

bez niej nie mozna zrozumiec istoty religii. A takze i samq 

istot religii badalem tam, jak i we wszystkich swych pra 

cach, bynajmniej nie tylko dla wzgl dow teoretycznych czy 

spekulatywnych, lecz przede wszystkim dla wzgl dow prak 

tycznych. Religia obchodzi mnie zawsze tylko w tym stopniu, 

w jakim, chocby tylko w wyobrazni, stanowi podstaw ludz 

kiego zycia, podstaw moralnosci i polityki. Szlo mi i idzie 

przede wszystkim o rzucenie swiatla rozumu na ciemnq istot 

religii, aby czlowiek przestal bye w koncu ofiarq, igraszkq 

wszelkich wrogich mu mocy, ktore z dawien dawna i do dzis 

jeszcze poslugujq si ciemnotq religijnq dla ucisku czlowieka. 

Celem moim bylo udowodnic, ze moce, przed ktorymi czlowiek 

korzy si w religii i ktorych si boi, ktorym nie waha sit: 



Feuerbach 331 
 

 

skladac ofiar, nawet ofiar ludzkich, aby pozyskac ich wzglE dy, 

ze mace te Sci tylko tworem jego uleglego i bojazliwego ducha 

oraz nieoswieconego, niewyksztalconego rozumu. Celem moim 

bylo udowodnic, ze istota, kt6rq czlowiek przeciwstawia sobie 

w religii i teologii jako istot odmiennq od siebie, jest na 

prawdt:: jego wlasnq istotq. 

 
* * * 

Z nauki moJeJ niew<4tpliwie wynika, ze nie ma  boga,  t.zn. 

nie istnieje istota  abstrakcyjna,  niezmyslowa,  kt6ra  r6zrulaby 

sit:: od przyrody i od czlowieka, istota, kt6ra wedlug wlasnego 

upodobania decydowalaby o losie swiata i ludzkosci; lecz ta 

negacja  jest  tylko  nast pstwem  poznania  istoty  boga,  jest  na 

st pstwem poznania,  ze  istota  boga  wyraza  z  jednej  strony  

tylko istot przyrody, a z drugiej istot czlowieka. 

* * * 

Jezeli przyjrzymy si zar6wno religiom tak zwanych lud6w 

dzikich, o kt6rych opowiadajq nam podr6znicy, jak tez reli 

giom narod6w kulturalnych, jezeli wejrzymy w nasze wlasne 

wnE:trze, bezposrednio i nieomylnie dost pne obserwacji,  to 

nie znajdziemy zadnego bardziej stosownego i wyczerpujq 

cego psychologicznie wyjasnienia religii, niz przy pomocy po 

czucia czy swiadomosci zaleznosci. Starozytni ateisci, a nawet 

wielu starozytnych i nowozytnych teist6w za zr6dlo religii 

uwazalo strach, kt6ry jest przeciez tylko najpopularniejszq, 

najjaskrawszq formq poczucia zaleznosci. Znane Sq powszech 

nie slowa rzymskiego poety: Primus in orbe Deos fecit Timor,  

co znaczy,  ie  najpierw  strach  stworzyl  na  swiecie  bog6w. 

U Rzymian slowo strach, metus, oznacza nawet religiE:. Wy 

jasnienie zr6dla religii przez uczucie strachu potwierdza sit:: 

przede wszystkim w doswiadczeniu; mianowicie prawie wszyst 

kie ludy pierwotne, a w kazdym razie ich wi kszosc, uwa:iajq  

za przedmiot religii gl6wnie takie zjawiska albo skutki dzia 

lania przyrody, kt6re budzq strach i grozE:. 

 
* * * 
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Przyroda nie ma ani pocz<!tku, ani konca. Wszystko w niej 

wzajem na siebie oddzialywa, wszystko jest wzgl dne, wszy 

stko jest zarazem skutkiem i przyczyn<l, wszystko jest wielo 

stronne i wzajemne; przyroda nie ma iadnego monarchicznego 

szczytu; jest republikq. 

* * * 

Pierwsza przyczyna redukuje si , sprowadza do poj cia 

przyczyny, a  poj cie  przyczyny  do  rozumu,   kt6ry  od po 

szczeg6lnych,  rzeczywistych   przedmiot6w   o d  r  y w a   t  o,   c o 

o g 61 n e,  a  p 6 z n  i e  j,   zgodnie  ze  swojq nature!, t o d er 
w a n q o g 61 n o s c z a k l a d a przed mm1 j a k o c o s 

p i e r w s z e go. Ale wlasnie dlatego, ze pierwsza przyczyna 

jest poj ciem czyst.o rozumowym, ist.otq tylko pomyslanq, 

kt6ra nie posiada przedmiotowej egzystencji, wlasnie dlatego 

nie jest ona przyczync1 mojego zycia i mojego istnienia; przy 

czyna w og6le nie pomoze mi nic; przyczync1 mego zycia jest 

zesp6l wielu r6znych okreslonych przyczyn. Na przyklad przy 

czync1 tego, ze oddycham, jest od strony subiektywnej pluco, 

obiektywnie zas powietrze; przyczynq tego, ze widz , jest 

obiektywnie swiatlo, subiektywnie zas oko. Wracam wi c 

znowu od przedmiotu niewdzi cznego, abstrakcyjnego, od 

pierwszej przyczyny, kt9ra nic nie sprawia, do przyrody, do 

zespolu   rzecz.ywistych    przyczyn,   by   na   nowo udowodnic 

spos b bardziej przekonywajc1cy, ie musimy zatrzymac si 

ria przyrodzie jako na ostatecznej podstawie naszej egzysten 

cij. Ws:zystkie zatem  teorie,  kt6re wychodzc1 ponad  przyrod 

i wyprowadzajq jq od jakiejs istoty nadprzyrodzonej, Sq czy  

stq f<lntazjcl i zludc1. Moje dowody b dq po cz sci bezposrednic; 

pierwsze b d<! zaczerpni te z przyrody i b d<! dotyczyc bezpo 

srednio  jej  istoty;  drugie   wykazq   sprzecznosci,   kt6re   kryjq 

si  przy  zalozeniu  odwrotnym,  oraz  niemile  konsekwencje, 

jakie z tego wynikajq. 

N a s z s w i at - i to nie tylko swiat polityczny i spo 

leczny, lecz takze swiat .duchowy i naukowy ·- jest swia 

temna opak. Triumf naszej oswiaty, naszej kultury pole 

gal na og6l tylko na jak najwi kszym oddaleniu si i odcho- 
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dzeniu od przyrody, triumf naszej  nauki,  naszej  uczonosci  - 

na   jak  najwi kszym oddalaniu si i odchodzeniu oq prawdy 

prostej i podpadajqcej pod zmysly. W ten spos6b nasz opaczny 

swiat przyjql  za  naczelne  twierdzenie,  ze   bog  objawia   si 

w przyrodzie, gdy tymczasem powinno bye odwrotnie; gdyi 

przynajmniej   pierwotnie   przyroda  objawia  si czlowiekowi 

jako b6stwo i wywiera na nim wrazenie, kt6re on nazywa 

bogiem i kt6re pod nazw11 boga uswiadamia sobie i obiekty 

wizuje. W ten spos6b w naszym opacznym swiecie glosi si 

powszechnie teori , ze bog stworzyl przyrod , a powti.nno bye 

odwrotnie, mianowicie - ze przyroda  wydala  boga,  ze  b6g 

z niej si wywodzi, ze jest poj ciem wyabstrahowanym, wy 

wnioskowanym z przyrody; wszelkie bowiem przymioty, tzn. 

wszelkie  wlasnosci  lub  okreslenia,  wszelkie  realnosci, jak 

mowiq filozofowie, tzn. wszelkie istotnosci czy doskonalosci, 

kt6re Sq ujmowane w bogu albo ktorych  suma, synteza,  jest 

czy  nazywa  si wlasnie bogiem, wszelkie boskie przymioty 

zatem, ktore nie Sq i o ile nie Sq wzi te od czlowieka, St\ 

zaczerpni te ze zrodla przyrody i nie obiektywizujq nam, nie 

aktualizujq nam, nie unaoczniaj<4 nam nic innego, jak tylko 

istot  przyrody, po  prostu  przyrod .  Roznica   jest   tylko  ta, 

ze bog jest istotq abstrakcyjnq, tzn. pomyslanq, przyroda zas 

jest istotq konkretnq, tzn. rzeczywistti; lecz istota, rzecz, tresc 

jest ta sama. Bog jest to przyroda  abstrakcyjna,  tzn.  przy 

roda oderwana od doswiadczenia zmyslowego, przyroda po 

myslana, zamieniona w przedmiot albo twor rozumu; przy 

roda we wlasciwym znaczeniu, to przyroda zmyslowa, rzeczy 

wista,  przyroda   taka,   jaka nam  si  objawia i przedstawia 

bezposrednio w naszych doznaniach zmyslowych. Przyjrzyjmy 

si zasadniczym przymiotom boskim, a przekonamy si , z.e 

wszystkie one tkwiq korzeniami w przyrodzie, ze tylko wtedy 

majq sens i uzasadnienie, jezeli sprowadzimy je do przyrody. 

Jeden z zasadniczych przymiot6w boskich polega na tyro, ze 

bog jest pot zny, a nawet najpot z.niejszy, a w p6zniejszych 

wierzeniach wr cz wszechmogqc.yMoc jest pierwszym atr y 

butem  boskosci,  a  raczej  pierwszym  b6stwem.  Lecz  co sta- 
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nowi  t pot g , co jq wyraza? Nie pr6cz pot gi zjawisk 

przyrody. 

* * * 

Na wz6r istoty, egzystencji, wlasciwosci przyrody czlowiek 

stworzyl  sobie  obraz boga.  Albo,  gl biej  rzecz  biorqc,   bog 

i swiat czyli przyroda  r6zniq si mi dzy  sobq  tylko tak,  jak  

poj cie rodzajowe i pr zedmioty jednostkowe. Zatem przy 

roda, w tej postaci, w jakiej jest przedmiotem wyobrazenia 

zmyslowego, jest przyrodq wlasciwq; natomiast przyroda po 

myslana w odr6znieniu od zmyslowosci, w  oderwaniu  od 

swej materialnosci i cielesnosci, jako przedmiot ducha, my 

slenia  -   jest  bogiem.  W  ten  spos6b  staje  si    rzeczl'l  jasnq 

i  udowodnionq,  ze  przyroda  nie  pochodzi  od  boga, ze istota 

r zeczywista nie pochodzi od abstrakcyjnej, cielesna i mate-: 

rialna  -   od   duchowej.  Wyprowadzac   przyrod   z  boga   to 

to samo, co chciec  wyprowadzic  oryginal  z  obrazu,  z  kopii, 

a rzecz samq z mysli o tej rzeczy. Jest to  post powanie 

opaczne, ale na takim wlasnie post powaniu polega cala 

tajemnica teo1ogii. W teologii nie myslii si-E o rzeczach i nie 

pragnie si ich dlatego, ze one Sq, lecz rzeczy SI'! dlatego, ze 

mysli si o nich i ze si  ich  pragnie. Swiat istnieje, poniewaz 

bog  pomyslal  go  i  chcial,  poniewaz  dzis jeszcze  mysli   go 

i chce. Nie idee, nie mysl zostala wyabstrahowana z przed 

miotu, lecz odwrotnie - mysl jest owym zr6dlem, owq przy 

czynq pomyslanego przez niq przedmiotu. Ale tego rodzaju 

nauka - · jqdro chrzescijanskiej teologii i filozofii - jest 

odwr6ceniem si na opak calego porzqdku przyrody. Skqd 

jednak bierze si u czlowieka to odwr6cenie? Jui poprzednio, 

gdy m6wilismy o pierwszej przyczynie, powiedzialem, :i:e czlo 

wiek stawia wy:i:ej  rodzaj, tzn. poj cie rodzajowe,  ni:i: gatunki 

i jednostki, a m6wiqc w terminologii filozoficznej: abstrakcj 

stawia przed konkretem, i ze subiektywnie rzecz biorqc ma 

prawo tak post powac - w kazdym  razie  tak  dlugo,  dop6ki 

nie wychodzi   poza  wlasn<4   istot .  I  tu   mamy  wyjasnienie 

i rozwiqzanie wszystkich trudnosci i sprzecznosci, na jakie 

natrafiamy, kiedy swiat i jego stworzenie wywodzimy od 
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boga. Czlowiek za pomocq swej zdolnosci do abstrakcji wydo 

bywa z przyrody, z rzeczywistosci to, co podobne, jednakowe, 

wsp61ne, oddziela to od rzeczy jednakowych lub majqcych t 

samq istot i czyni z tego, w odroznieniu od nich, istot 

samodzielnq, ktora ma bye ich istotq. Tak na przyklad czlo 

wiek odrywa od rzeczy zmyslowych pr zestrzen i czas jako 

ze one wszystkie sq rozciqgle i podlegajq zmianom, istniejq 

jedna obok drugiej i jedna po drugiej. Tak wi c kazdy punkt 

ziemi znajduje si obok drugiego, a nie w tym samym miej 

scu, i w ruchu ziemi nast puje po drugim; tam, gdzie teraz 

znajduje si pewien  punkt,  tam  za chwil znajdzie si  inny. 

Choe jednak czlowiek wyabstrahowal przestrzen i czas z rze 

czy przestrzennych i czasowych, mimo to uwaza czas i prze 

strzen za pierwsze, podstawowe warunki istnienia tych rzeczy. 

Mysli sobie zatem, ze swiat, tj. ogol wszystkich rzeczy rzeczy 

wistych, materia, tresc swiata, powstal w przestrzeni i czasie. 

Jeszcze u  Hegla  materia  powstaje  nie  tylko w  przestrzeni 

i czasie, ale z przestrzeni i czasu. Czlowiek stawia czas i prze 

strzen  przed  swiatem  rzeczywistym, a filozoficzne poj cia 

ogolne,  wyabstrahowane z poszczegolnych rzeczy, usamo 

dzielnia w og61ne istoty, mianowicie -  w religii politeistycz 

nej - w bogow, w monoteistycznej - w cechy boskie; i dla 

tego przestrzen i czas uczynil bogiem albo z bogiem utozsam H. 

* * * 
Pytanie, czy swiat stworzyl bog, w ogole zagadnienie sto 

sunku boga do swiata, jest zagadnieniem stosunku ducha do 

zmyslowosci, stosunku tego, co ogolne i abstrakcyjne, do tego 

co rzeczywiste, a wi c i stosunku rodzaju do jednostek; dla 

tego tez nie mozna go rozwi14zae nie odpowiadajqc na to dru 

gie zagadnienie; bog bowiem to nic innego, jak tylko na jwyz 

sze poj cie rodzajowe. Wprawdzie dopiero co objasnilem to 

zagadnienie na przykladzie poj cia czasu i przestrzeni, lecz 

nalezy je jeszcze pogl bie. Zwracam uwag , ze zagadnienie to 

nalezy do najwazniejszych i najtrudniejszych zagadnien ludz 

kiego poznania i filozofii. Widae to chociazby stqd, ze cala hi 

storia filozofii obraca si wlasnie dokola tego zagadnienia. 
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Sp6r stoik6w i epikurejczyk6w, platonik6w i arystoteli k6w, 

sceptyk6w i dogmatyk6w w filozofii starozytnej, nominali 

st6w i realist6w w sredniowieczu, idealist6w i realist6w lub 

empiryst6w w nowszych czasach, dotyczy ostatecznie zawsze 

jednego i tego samego zagadnienia. 

 

Czlowiek, kt6ry przedstawia sobie wszystko podlug siebie, 

swoje wyobrazenia o wlasnych dzielach przenosi na dziela lub 

zjawiska  przyrody.  Patrzy  na  swiat,  jak  na  dom  mieszkalny, 

na warsztat, na zegar, po prostu jak na wytw6r r ki ludzkiej. 

Poniewaz czlowiek nie widzi zasadniczej r6znicy pomi dzy 

tworami przyrody a tworami sztuki ludzkiej, co  najwyzej  r6z 

nicE: gatunku, wi c takze za sprawczq  przyczynE:  przyrody 

uwaza istotE: o charakterze ludzkim, myslqcq i dziala jqcq ce 

lowo. Poniewaz dalej twory i zjawiska przyrody Sq w zesta 

wieniu z silami ludzkimi ogromne, a nawet  nieskonczeni.e 

wielkie, wi c czlowiek t w gruncie rzeczy ludzkq przyczynE: 

uwaza r6wnoczesnie za istot nadludzkq,  za  istot  ,  kt6ra  po 

siada te same wlasciwosci, co on: rozum, wolE: i moc urzeczy 

wistn ania swych mysli, ale  w  stopniu  nieskonczenie  wyzszym, 

w stopniu nieskonczenie przekraczajqcym ludzkie sily i zdol 

nosci, i t istot nazywa bogiem. Dow6d istnienia  boga,  kt6ry 

opiera si na takim wlasnie ujmowaniu czy  rozpatrywaniu 

przyrody, nazywa si dowodem fizykoteologicznym, albo tele 

ologicznym, tzn. dowodem zaczerpni tym z celowosci w przy 

rodzie,  poniewaz  powoluje  siE:  gl6wnie   na   tak   zwane   cele 

w przyrodzie. Cele zakladajq jednak istnienie rozumu, zamiaru, 

swiadomosci. Wedle dowodu  teleologicznego  zas  przyroda, 

swiat, materia Sc\ slepe i dzialaj<1 bez rozumu, bez swiadomo  

sci;  ich  istnienie  zatem  zaklada  istnienie  istoty   duchowej, 

kt6ra  je  stworzyla  albo  utworzyla  i   uksztaltowala   stosownie 

do swych cel6w i dla nich. Dow6d ten pojawial si juz u sta  

rozytnych wierz<1cych filozof6w, platonik6w i stoik6w, a w cza 

sach chrzescijanskich powtarzal si az do  znudzenia.  Jest  to 

dow6d najpopularniejszy i - na pewnym stanowisku  -  naj 

bardziej zrozumialy, najbardzie j przekonywajqcy, dow6d prze- 
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maw1aJqcy do pospolitego, tzn. niewyksztalconego rozumu 

ludzkiego, kt6ry o przyrodzie nic jeszcze nie wie. Dow6d ten 

jest dlatego jedynq, a w kazdym razie jedynq teoretycznq pod 

stawq i uzasadnieniem teizmu dla ludu. Przeciwko takiemu 

wnioskowaniu musimy jednak zauwazye  przede  wszystkim, 

ie - chociaz wyobrazenie celu ma jakis przedmiotowy albo 

rzeczywisty odpowiednik w przyrodzie -   to  samo slowo i  po 

j cie ,,eel" nie Sq tu odpowiednie. Albowiem to, co czlowiek 

nazywa celowosciq przyrody, i to, co przez t celowose rozu 

mie, w rzeczywistosci jest tylko jednosciq swiata, harmonic! 

przyczyn  i  skutk6w, jest  w  og6le  wzajernnym  zwiqzkiem, 

w kt6rym wszystko na swiecie istnieje i dziala. 

 

Choe w przyrodzie istnieje jeszcze sporo zjawisk, kt6rych 

fizycznej, naturalnej przyczyny nie znamy, to przeciez byloby 

naiwnosci<l uciekae si do teologii dlatego, ze nie potrafimy 

wyjasnie jakiegos zjawiska w spos6b fizykalny i przyrodniczy. 

Przeciez c z e go  s a m i  n ie j e s t e s m y  w  st an i e  p o 

z nae, tego dokona-j q nasi nast pcy.  Ilez  to  rze 

czy, kt6re nasi przodkowie tlumaczyli sobie przy pomocy 

wiary w boga i jego woli, my dzisiaj wyprowadzamy z samej 

istoty przyrody! Ongis wyjasniano sobie teleologicznie zjawi 

ska nawet najprostsze, najnaturalniejsze, najbardziej ko 
nieczne. 

• 

Arcybiskup  Paryza  wystosowal  w   1846   r.   list   pasterski, 

w kt6rym wzywa wiernych do zanoszenia modl6w, ,,aby przy 

wyborze Papieza zadne obce  wplywy  nie  mogly  przeciwdzia 

lae laskawym zamiarom Boga". Niedawno  zas  -  w  styczniu 

1849 r. - kr61 pruski wydal rozkaz do armii, w kt6rym znaj 

dujemy  takie  zdanie:  ,,W  ubieglym  roku,  kiedy  to  Prusy, 

gdyby nie pomoc boska, padlyby ofiarq spisku i zdrady stanu, 

moja armia  okazala  si  godna  dawnej  chwaly  i  zasluzyla  so 

bie na nowq". Ale jakze slaba  musi  bye  istota,  kt6rej  laska 

wym zamiarom mogq si opierac Ii: przeciwstawiac obce  wply 

wy! C6z to za pomoc boska, kt6ra jest bezsilna i bezskuteczna 

Wypisy z hlstortt kTytyk( ,-el(g(i II 
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bez bagnet6w i kartaczy? C6i: to za wszechmoc, kt6ra potrze 

buje oparcia w sile wojskowej? C6z to za  b6g,  kt6ry  dzieli 

swq chwal z chwalq armii kr6la pruskiego? Albo oddawa jcie 

czesc tylko bo,gu, jak dawni teisci ii chrzescijanie, kt6rzy wie 

rzyli, ze bog jest w stanie  pom6c  bez  bagnet6w  i  kartaczy,  

i:e mozna samq modlitwq pokonac wroga, i:e modli twa , czyli 

pot ga religii, albo, co znaczy to samo, pot ga boga jest 

wszechmocna, albo oddawajcie czesc samej brutalnosci mate 

rialnych sil i srodk6w, za to, i:e pomogly. 

Na  tych przykladach,  kt6re  moi:na  by  zresztq   mnoi:yc 

w nieskonczonosc, dostarcza jq ich bowiem wszystkie dzien 

niki, widzimy, jak bezboi:ni Sq lud zie wsp6lczesni, nawet ci, 

kt6rz.y zewn trznie wierzq w boga. Widzimy, jak w rzeczywi 

s.t-osci negujq oni i postponujq swego boga, choc piejq na jego 

czdc  hymny pochwalne;  jak  materii,  swiatu  i  czlowiekowi 

pr zyzna jq moc i dzialalnosc samodzielnq, od boga niezalei:nq, 

jemu zas przyz111ajq jedynie rol biernego widza lub inspek 

tora, kt6ry co najwyi:ej ratuje i pomaga tylko w najwi kszej 

pc•trzebie. Jui: same pospolite wyrai:enia: pomoc boga, opieka 

boska, charakteryzujq dostatecznie ten brzydki rozdzwi k mi  

dzy bogiem  i  przyrodq;  kto  mi  bowiem  pomaga,  kto   stoi   

u mego boku, ten nie odbiera mi  mojej  wlasnej  aktywnosci; 

on tylko mnie wspiera, bierze na siebie tylko cz sc mojej ro 

boty, mego ci zar u. C6z to za niegodny pomysl, skoro jui: wie 

rzy si w boga, odmawiac mu faktycznie wszechmocy i wspie 

rac  go silq  przyrody  i  ludzi,  a  potem  zwracac  si do  niego 

o pomoc. Jesli czyjes oko czuwa nade mnq, c6i: mnie samemu 

po oku, po c6i: mam sam nad sobq czuwac? Jesli b6g troszczy 

si o mnie, to po c6i: mam jeszcze i ja troszczyc si o siebie? 

Skoro istnieje istota dobra a zarazem wszechmocna, c6i: zna 

CZq  dla   mnie  ograniczone  mozliwosci  naturalnych  srndk6w 

i sil? Zresztq nie chcemy ganic ludzi Zachodu za to, ze nie 

trzymajq si zasad swej wiary az do jej praktycznych kon 

sekwencji, co wi cej sami  przekreslajq  nast pstwa  swej  wiary 

i w rzeczywistosci, w  praktyce  zadaj:i  jej  klam,  gdyi: tylko 

tej niekonsekwencji, tej praktycznej niewierze, temu instynk 

townemu ateizmowi i egoizmowi zawdzi czamy caly post p 
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i wszystkie wynalazki, ktore odrozniajq chrzescijan od maho 

metan i w ogole  ludzi  Zachodu  od  ludzi  Wschodu.  Kto  liczy 

na wszechmoc boga, kto wierzy, ie wszystko, co si dzieje  i co 

jest,  dzieje  si i jest  z  woli  boga,  ten  nie  b dzie  glowil  si 

nad sposobami, jak zaradzic zlu  na  swiecie,  zlu  w  przyrodzie 

(w tych granicach, w jakich jest ono  do  zwalczenia,  bo  na 

smierc nie znajdziemy lekarstwa) i zlu w swiecie obywatel 

skim....Wszystko pozostawic takim, jakim  jest,  oto  konieczne 

nast pstwo wiary,  ze  bog  rzqdzi  swiatem,  ze  wszystko  dzieje 

si i jest z jego woli. Kazda  samowolna  przemiana  istniejq 

cego porzqdku rzeczy jest bezboinq rewolucja,. 

* * * 

Totez wszystkie zdobycze kultury, wszystkie wynalazki, 

kt6re czlow:iek wymyslil, aby uchronic si przed brutalnoscif:\ 

przyrody - jak na przyklad piorunochron  -  konsekwentna 

wiara religijna pot pila jako naruszenie porzqdku ustalonego 

przez  boga  i  - kto  by  pomyslal?  -   zdarzalo  si   to  jeszcze 

w naszych czasach. Z ust calkowicie wiarogodnych slyszalem, 

ze kiedy wynaleziono eter i zacz to go stosowac jako srodek 

znieczulajqcy, teologowie protestanckiego uniwersytetu w Er·· 

langen zaprotestowali przeciw uzywaniu tego srodka, zwlaszcza 

przy ciE:ikich porodach, gdyz Biblia m6wi: ,,I w bolu rodzic 

bE:dziesz", co znaczy, ze bole towarzyszq porodom na skutek 

wyraznego zarzqdzenia boskiego, na skutek boskiego postano 

wienia. Tak bardzo teologiczna wiara odbiera czlowiekowi ro 

zum, a takze serce! Lecz dajmy spokoj protestanckim teolo 

gom i uniwersytetom, a wrocmy do ludu Kamczatki, ktory 

posiada o wiele wi cej rozumu. Ma on bowiem calkowitq slu 

sznosc, gdy uwaza za istot nierozumnq i bezmyslnq stworc 

stromych gor, niedost pnych dla ludzkiej kultury, stworc 

przewleklych  wichur  i  rwl:}cych  rzek,  niszczqcych  zasiewy 

i niwy. Przyroda bowiem jest bezrozumna, jest  slepa.  Jest 

taka, jaka  jest i  dziala tak,  jak dziala,  nie  celowo, swiadomie 

i dowolnie, lecz z koniecznosci albo - jesli zaliczymy czlo 

wfeka do przyrody, tak jak to  czynic  nalezy,  gdyi czlowiek 

jest takie istotq, tworem przyrody - ma swoj rozum jedynie 
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w rozumie czlowieka. Tylko czlowiek nadaje przyrodzie cha 

rakter rozumny i swiadomy przez swe urzqdzenia i dziela, 

tylko czlowiek w ciqgu dziej6w przetwarza ziemi w siedzib 

rozumnq i wygodnq dla niego, a z czasem przetworzy jq w sie 

dzib jeszcze bardziej ludzkq, jeszcze  bardziej  rozumnq nii 

jest nia, teraz. 

 

Tak zwany balwochwalca zamiast zwracac si przeciwko 

przedmiotowi, pi·zeciwko przyczynie zla, aby  jq  ujarzmic, 

zwraca si do tej przyczyny i modli si do niej. Chrzescijanin 

oczywiscie tego nie czyni. Lecz podobny jest do politeisty i do 

balwochw.ailcy pod tym wzgl dem, ie modli si do wszechmoc 

nego boga i usiluje usunqc zlo w przyrodzie i w og6le podpo 

rz<!dkowac jq sobie modlitwq, zamiast rozwinqc wlasml ak 

tywnosc, kutur i rozum. Oczywiscie musimy tu  od  razu  zwr6· 

cic uwag , ze co'innego chrzescijanie dawni i chrzescijanie no 

woczesni albo chrzescijanie nieoswieceni i oswieceni. Nie 

oswieceni zdajq si tylko na wszechmoc modlitwy i na boga. 

Oswieceni wprawdzie r6wniez  modlq  si  jeszcze:  wybaw  nas 

ode zlego, wybaw nas od pozaru! _.:. w  praktyce  jednak  nie 

zdajq si jui wyla,cznie na pot g modlitwy, ale w droclze 

ubezpieczen  od  ognia  i  na  zycie  pr6buja,  uchronic  si   jakos 

od nieszcz sliwych wypadk6w. Aby uniknqc nieporozumien, 

trzeba jednak od razu zaznaczyc, ze cywilizacja nie jest tak 

wszechmocna, jak  wiara  religijna  lub  religijne  urojenie.  Tak 

jak przyroda nie potrafi ze sk6ry  zrobic  zlota,  a  z  pylu  zboia, 

jak to potrafi b6g  czyli  przedmiot  religii,  tak  samo  i  kultura 

nie  czyni  cud6w,  a  przyrod   ujarzmia   tylko   przez   przyrod  , 

a wi c przy  pomocy  srodk6w  naturalnych.  Ale  jedno  jest 

pewne: ludzka cywilizacja i aktywnosc przy pomocy srodk6w 

naturalnych  calkowicie  usun la  albo  w  duiej  mierze  zlago 

dzila bardzo wiele  plag,  kt6re  czlowiek  bezskutecznie  usilo 

wal zwalczyc srodkami religijnymri. Religia jest wd. dzieci c 

twem czlowieka. Albo inaczej: w religii czlowiek  jest  dziec 

kiem. Dziecko nie potrafi urzeczywistniac swych pragruen 

wlasnymi silami, wlaSD<\ aktywnosciq, zwraca si wi c z pros- 
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bami do tych istot, od kt6rych czuje si zalezne, a wi c do 

rodzic6w, aby z ich i,:-mocq otrzymac  to,  czego  pragnie. Reli 

gia  ma  swe  zr6dlo,  swe  wlasciwe  miejsce  i  znaczenie  tylko  

w dzieci cym okresie ludzkosci; lecz okres dzieci ct wa jest 

jednoczesnie okresem nieswiadomosci, niedoswiadczenia, nie 

oswiecenia  aJbo   braku   kultury.   Religia   powstaje   zatem 

tylko  w  mrokach  ciemnoty,  w  mrokach  n dzy  i  bezradnosci,  

w mrokach barbarzynstwa; w takich warunkach wyobraznia 

dominuje nad wszystkimi wladzami, a czlowiek zyje w naj 

bardziej przesqdnych wierzeniach, w  najbardziej  egzaltowa - 

nych stanach uczuciowych. 

* * * 
I wlasnie dlatego, ze czlowtiek pierwsze lekarstwo, pierwsze 

elementy cywilizacji i dobrobytu ludzkiego uczynil sakramen 

tami, dlatego w ciqgu rozwoju ludzkosci religia stale byla 

przeciwienstwem wlasciwej wiedzy, hamulcem rozwoju; kazdy 

wynalazek, kazda zmiana starej, tradycyjnej formy, ws ze1k i 

post p napotykal wrogi op6r religii. 

* * * 

Ze slowem ,,religia" kojarzq si bowiem zawsze jakies wy 

obrazenia zabobonne i niehumanitarne. Religia zaw.i.era w so 

hie pierwiastki zasadniczo ni zgodne z wiedzq, juz chocby dla 

tego, ze wyobrazenia, doswiadczenia, wynalazki, kt6re czlo 

wiek posiadal w dziecinstwie, chce narzucic mu r6wniez jako 

prawa w;ieku dojrzalego. Tam jednak, gdzie czJ:owiek dz iala 

sam z   siebie,  zgodnie  z   nakazem  wlasnej  natury,  rozumu 

i sklonnosci, tam  znika  potrzeba  religii  a  miejsce  jej 

zajmuje  wied:za.  Dzisia j jui   uwaiamy   za  rzecz  sm1esznq 

i niepoj tq, ze nakazy zwyklej przyzwoitosci mialy ongis cha 

rakter religijny. Tak samo w przyszlosci ludziom, kt6rzy wy 

rosnq ze stanu naszej pseudokultury, z barbarzynskiego okresu 

religijnego, nie b dzie moglo pomiescic si w glowie, ze na to, 

aby wypelniac nakazy moralnosci i milosci blizniego, trzeba 

bylo czynic je a.i przykazaniami boga, kt6ry za ich przestrze 

ganie wynagradzal, a za nieprzestrzeganie karal. 
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Czlowiek  religijny  powstrzymuj,e  si  od  obi:arstwa  i  opil 

stwa nie dlatego,  i:e  czuje  do  tego  odraz  ,  nie  dlatego,  i:e  wi 

dzi w tym  rzecz  niegodnq  istoty  ludzkiej,  rzecz  wstr tn<4,  zwie 

rz eq, lecz ze strachu przed kar<4, kt6rq  niebieski  s dzia  wy 

znaczyl za ten wyst pek bqdz w tym, b<4dz w przyszlym  i:yciu,  

abbo tei: w milosci do swego pana, a wi c  ze  wzgl d6w  reli 

gijnych. 

* * * 

Religia zwalcza tylko objawy zla, lecz nie jego przyczyny; 

zapobiega tylko wybuchom dzikosci i zwierz cosci, lecz nie 

usuwa ich przyczyn, nie leczy ich od korzeni. Tylko tam, gdzie 

post pki ludzkie wyplywaj<4 z natury czlowieka, panuje har 

monia mi dzy zasad<4 i nast pstwem,  przyczyn<4  i  skutkiem, 

i tylko tam istnieje doskonalosc. To czyni i do tego zmierza 

oswiata . Religia ma zast<4pic oswiat , ale jej nie zast puje; na 

tomiast oswiata rzeczywiscie zast puje religi i czyni jq zby 

tecznq. ,,Kto posiada wiedz - m6wi Goethe - temu niepo 

trzebna jest religia" . Ja zas ui:ywam zamiast  slowa  ,,wie· 

dza" - slowa ,,oswiata" (Bildung),1 gdyi: oswiata obejmuje ca 

lego czlowieka, jakkolwiek i to slowo moi:e budzic zastrzei:e 

ma, zwlaszcza jesli pojmujemy je tak, ja'k dzis jest pojmowane. 

Lecz czy jest slowo, kt6re nie budzi zastrzei:en? A wi c nie 

powinno nam chodzic o  podniesienie  religijnosci, lecz o pod 

n i es i en i e oswi at y, o rozszerzenie  jej  na  wszystkie klasy 

i   stany  -     oto    zadanie   naszych   czas6w.  Z  religi9 
moi:na pogodzic czyny najohydniejsze, jak tego dowodz<4 cale 

dzieje ze wsp6kzesnymi wlqcznie, Jeez nie  moi:na  ich  pogo 

dzic z oswiat<4.  Z  kai:dq  religiq  opartq  na  zasadach teologicz 

nych - a tylko z religiq w tym  sensie mamy stale do czynie 

nia - scisle zwi<4zany jest zabobon; zabobon zas jest zdolny 

do wszelkiego okrucieiistwa i do wszelkiej nieludzkosci. Nie 

nie pomoze tutaj rozr6znienie religii czy religijnosci prawd zi 

wej i falszywej. Owa prawdziwa religia, wyzwolona z wszel 

kiej podlosci  i  okrucienstwa,  to  nic  innego,  jak  religia ogra- 

1     Lepszym   Polskim   odpowiednikiem  slowa   ,.Bildung"   byloby chyba 

.,wyksztalcenie". 
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niczona i oswiecona przez wyksztakenie, przez rozum. Ludzie, 

kt6rzy   wyznajq    t     religi ,    pot piajq    wprawdzie    w    teorii 

i w praktyce, w slowie i w czynie, ofiary z ludzi,  przeslado 

wanie kacerzy, palenie czarownic, karanie smierciq .,nieszcz  

snych grzesznik6w" i podobne ohydne czyny. Ale nie jest  to 

wcale zasluga religii, Jeez zasluga ich oswiecenia, rozumu, 

szlachetnosci i czlowieczenstwa, kt6re przenos2q oni,  rzecz 

prosta, do religii. 

Pod wzgl dem  obyczaj6w  i  wyobrazen  religijnych  Grecy 

i Rzymianie nie r6znili si cz stokroc od lud6w najbardziej 

prymitywnych i najmniej oswieconych. Mozna wi c w pew 

nym zakresie bye czlowiekiem najwi kszej wied.zy i rozsqdku, 

a zarazem ulegac najciemniejszemu zabobonowi w dziedzinie 

religii. 

* 

Gdy wi c czlowiek we wszystkich innych dziedzinach po 

st<4pil naprz6d, w religii drepcze w miejscu, ciemny i glupi  

jak tabaka w rogu. Instytucje religijne, praktyki i  artykuly 

wiary uchodzq za swi te nawet wtedy, kiedy urqgajq rozu 

mowi, kt6ry osiqgnql juz wyzszy stopien rozwoju, i wysubtel 

nionym uczuciom czlowieka, kiedy juz nikt nie pami ta,  jaki 

byl pierwotny sens i zr6dlo tych instytucji i wierzen. I my 

r6wniez zyjemy jeszcze w tej absurdalnej sprzecznosci mi dzy 

religiq a wiedzq; takze i nasze wierzenia i praktyki religijne 

pozostaj<4 w najwi kszym przeciwienstwie do naszego obecnego 

stanu duchowego i materialnego. Ale tez usuni cie tej obrzy 

dliwej i z gruntu szkodliwej sprzecznosci to nasze obecne za 

danie. Jest to zarazem nieodzowny warunek odrodzenia ludz 

kosci,  jedyny warunek - ze  tak powiem -  nowej ludzkosci 

i nowej epoki. Bez tego wszystkie reformy polityczne i spo 

leczne musz<4 bye daremne i bezskuteczne. Nowa epoka wy 

maga tez nowego poglqdu na swiat, nowej oceny pierwszych 

element6w  i  przyczyn  istnienia  czlowieka, wymaga - gdy 

bysmy  chcieli  zachowac  wyraz: religia - nowej religii! 

• * 
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To, ze rozum - przyna jmnn.eJ w niekt6rych dziedzinach 

zycia - zdaje si godzic z przeSqdem najbardziej nierozum 

nym, wolnosc polityczna z religijnym sluzalstwern, post py 

nauk przyrodniczych i techniki z religijnq martwo , a nawet 

bigoteriq, to zjawisko naprowadzilo niekt6rych na plytki po 

glqd i twierdzenie, ie religia jest czyms bez znaczenia dla zy 

cia, a zwlaszcza dla zycia publicznego, politycznego, ie jedyn<1 

rzeczq, do kt6rej nalezy dqiyc w tej dziedzinie, jest bezwa 

runkowa wolnosc wiary: niech kazdy wierzy, w co chce. Ja 

jednak twierdz , ie niemozliwy jest taki stan, w kt6rym wol 

nosc polityczna szlaby w parze ze skr powaniem i ogranicze 

niem religijnym. Osobiscie nie daj zlamanego grosza za take\ 

wolnosc politycznq, kt6ra pozostawia mnie niewolnikiem uro 

jen i przesqd6w religii. Prawdziwa wolnosc jest tylko tam, 

gdzo.e cz!owiek jest wolny takze pod wzgl dem religijnym; 

prawdziwe oswiecenie tylko tam, gdzie czlowiek stal si pa 

nem swoich religijnych przesqd6w i urojen. 

* * * 

Nie   tu   nie   pomoze   nakreslenie   granic   wiedzy    ludzkiej. 

W dziedzinie przyrody jest jeszcze na pewno dosyc rzeczy 

niezbadanych;   ale   tajemnice   religii,   tajemnice,   kt6re    majq 

swe   zr6dlo   w   czlowieku,   moze   on   poznac   do   samego   dna. 

I wlasnie dlatego, ie moie to zrobic, zrobic to  powinien.  A wre 

szcie poglqd, jakoby religia nie  miala  wplywu  na  zycie  pu 

bliczne,  jest  calkowicie  powierzchowny   i   przeczy   mu   historia, 

a  nawet  zwykle,  codzienne  zycie.  Poglqd  ten  zrodzil  si   do 

piero w naszych  czasach,  kiedy  wiara  i  religia  rzeczywiscie  Sq  

juz  tylko  chimerq.  Gdy  wiara   nie   jest   juz  prawdq,  kt6ra  zyje 

w  czlowieku,  nie  ma  w6wczas  zadnych  nast  pstw   praktycz 

nych,  nie  ro<lrzi  juz  zadnych  historycznych  czyn6w.   I   kiedy 

tak jest, kiedy wiara jest juz tylko klamstwem, wtedy czlo 

.wt:iek znajduje si w najohydniejszej sprzecznosci  z  samym 

sobq, a wiara ma nas pstwa zgubne, co najmniej w sensic 

moralnym. Takim klamstwem jest wsp6lczesna wiara w boga. 

Usuni cie tego klamstwa jest podstawowym warunk.iem pow 

stania ludzkosci nowej, zdolnej do czynu. 

* * " 
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Jedynie nieswiadomosc, brak charakteru, polowicznosc 

maze godzic wiar z przyrodl:\ i naukowym przyrodoznaw 

stwem. Jezeli wierz w boga, w ,,niezaleinc4 przyczyn ", to 

musz wierzyc takie, ze tylko wola boga tworzy koniecznosc 

przyrody, ze woda moczy nie dzi ki swej naturze, ale dzi  ki 

woli boskiej, a w kaidej chwili, jesli taka b dzie wola boga, 

moze si palic i przyjqc natur ognia. Wierz w boga, to  zna 

czy: wierz , ie nie ma przyrody, ie  nie ma iadnej  koniecz 

nosci.  T r z e b a  w y r z e c  s i   a 1 b o  w i a r y   w   b o g a, 

a 1 b o f i z y k i, as tr on om ii, f i z j o 1 o g i i ! Nikt nie moie 

sluiyc dw6m panom. I kto broni wiary w boga, ten powinien 

r6wniei,   jak  si    rzeklo,  bronic   wiary   w  diabla,  w   duchy 

i w czarownice. 

* * * 

Wlasnie dlatego, ie czlowiek Wschodu okazuje swym wlad 

com najwy czesc, do jakiej tylko jest zdolny, jego  wy 

obraznia czyn:i. z nich bog6w i przyozdabd.a ich we wszelkie 

cechy i tytuly  boskosci.  Pows-zechnie  znane  Sq  przesadne 

tytuly sultan6w  i  cesarzy  chinskich.  Lecz  nawet  pomniejsi 

ksiqi ta wschodnio - indyjscy nazywajc4 si ,,kr 6lam i kr616w, 

bracmi slonca, ksi iyca  i  gwiazd,  panami  przyplywu  i  od 

plywu oraz panami oceanu". U Egipcjan r6wniei utoisamiano 

f.araona z bogiem i to ta:k dalece, ie na pewnym  wizerunku 

faroon Ramzes modli si sam do siebie jako do boga. Chrze 

scijanie przej li  od lud6w  Wschodu  zar6wno samc4  reli gi   jak 

i boski kult oddawany wladcom. Cechy i  tytuly  boskosci  ce 

sarzy poganskich byly tei tytulami pierwszych cesarzy chrze 

scijanski.ch. A chrzescijanie do dzis dnia odlnoszq si do swych 

panuj<4cych z takq pokorq, z takc4 czolobitnosciq, z jakq moina 

odnosic si tylko do boga. 

* * * 

Ilekroc  czlowiek  istot  duchowq,  to  znaczy  istot  abstrak 

cyjnq, oderwanq, czyli boga, czynil prawem swego zycia, na 

st pstwem tego bylo umartwienie ciala, biczowanie, zapieran ie 

i swej powloki cielesnej. Materialna n dza w swiecie chrze 

scijanskim ma przeto swq ostatecznq przyczyn tylko w jego 



346 Feue-rbach 

 

bogu  lub  ideale  duchowym.  Duchowy  bog  troszczy  si   tylko o 

zbawienie duszy, a nie o cielesne  dobro  czlowieka.  Ba,  tro ska 

o dobro cielesne stoi w jaskrawej sprzecznosci ze zbawie niem 

duszy, jak to orzekli najpobozniejsi i najwybitniejsi chrzescijanie. 

W miejsce idealu religijnego czlowiek musi wi c teraz postawic 

sobie inny ideal. Niechaj idealem naszym nie b£:dzie istota 

wykastrowana, odcielesniona, abstrakcyjna, ale pelny, 

rzeczywisty, wszechstronnie rozwini ty, doskonale wy ksztalcony 

czlowiek. Do naszego idealu nalezec musi nie tylko zbawienie 

duszy, nie tylko doskonalosc duchowa, Jeez r6wniez doskonalosc 

cielesna, cielesne dobro i zdrowie. 

* * * 
Kopernik jeszcze na lozu smierci zalowal, ie w  ci<lgu  ca 

J:ego zycia nie widzial ani  razu  planety  Merkury,  choc  pra 

gn<ll tego tak bardzo i tyle poczynil staran w tyro kierunku. 

Obecnie astronomowie wyposaieni w doskonale lunety, oglcl 

dajcl t planet w samo poludnie. Oto jak te pragnienia czlo 

wieka,  kt6re  nie  S<l  urojone,  fantastyczne, spelniajcl si w hi 

storii,  w  przyszlosci.  W  ten   spos6b spelni si i to, co dzisiaj 

jest dla nas tylko zyczeniem. Tak  samo  rzeczywistosci<l  stanie 

si wiele z tego, co obskuranckim obroncom i szermierzom 

terazniejszych poglcid6w religijnych i religijnych instytucji, 

szermierzom obecnego ustroju spolecznego i politycznego wy 

daje si niemozliwoscicl.  Wiele  z  tego,  czego  nie  wiemy  dzis, 

a co wiedziec chcielibysmy, b dcl wiedzieli nasi potomni. Na 

miejsce  b6stwa,  w  kt6rym  spelniaj<l  si  tylko bezpodstawne, 

luksusowe zachcianki czlowieka, winnismy postawic  rodzaj 

ludzki  lub  natur  ;  na miejsce religii - oswiecenie, na miejsce 

niebianskiego zycia posmiertnego nad  naszym  grobem  - 

ziemskie zycie posmiertne nad naszym grobem, a wi c histo 

ryczn<l przyszlosc, przyszlosc ludzkosci. Chrzescijanstwo posta 

wilo sobie za eel spelnienie tych pragnien czlowieka, kt6re S<l 

niemozliwe do speluienia, i wlasnie dlatego stracilo z oczu te 

pragnienia ludzkie, kt6rych spelnienie jest mozliwe. ObiecujclC 

czlowiekowi zywot wieczny odebralo mu zycie doczesne, kazclC 

mu zdawac si na pomoc boskq odebralo mu ufnosc we wlasne 
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. sil y, wszczepiajc1c wen wiar w lepsze zycie  w  niebie  odebralo 

mu wiar w lepsze zycie  na  ziemi  i  dc1zenie,  aby  to  lepsze  zy 

cie urzeczywistnic. Chrzescijanstwo dalo czlowiekowi to, czego 

pragnie  on  w  swej  wyobrazni,   ale   wlasnie   dlatego   nie   dalo 

mu tego, czego pragnie naprawd  ,  w  rzeczywistosci.  W  wy 

obrazni swej czlowiek pozc1da niebianskiego, wybujalego szcz   

scia, w eczywistosci zas pragnie szcz. scia ziemskiego, urniar 

kowanego. Do ziemskiego szcz scia n!i.e nalezy oczywiscie bo 

gactwo, 2ibytek, obfitosc, przepych, splendor  i  inne  swiecidelka, 

lecz  tylko  to,  co  konieczne,  bez  czego  czlowiek  nie  moze  zyc 

po  ludzku.  Ale  jak  wielu  ludzi  nie  ma  nawet   tych   rzeczy 

nie.z;b dnych do zycia. 

 
Pozytywna tresc ateizmu 

Wielu uczonych  powiada ...ze wprawdzie ateizm  ma  racj  

i onisami Sq ateistami, lecz ateizm jest tylko sprawq uczo 

nych,  nie  nadaje si zas dla ludzi w og6le, a zwlaszcza nie 

nadaje si dla szerszej publicznosci, dla ludu. Jest przeto rze 

czq nieodpowiednic1, niepraktyczncl, wr  zbrodniczcl - glosic 

ateizm publicznie. Ot6z ci panowie, kt6rzy tak m6wiq, ukry 

wajq poza nieokreslonym, wielowarstwowym slowem: lud lub 

publicznosc - tylko wlasne niezdecydowanie, niejasnosc i nie 

pewnosc; lud jest dla nich tylko parawanem. To, o czym czlo 

wiek jest naprawd przekonany, to bez wahania glosi publicz 

nie, a nawet glosic publicznie musi. Kto nie ma odwagi wyjsc 

na swiatlo dzienne, temu brak sil do znoszenia swiatla dzien 

nego.  A t e i z m,  kt 6 r y   u n i k a  s w i a t l a,  to a t e i z m 

n i ego d n y i j al ow y. Nie ma nic  do  powiedzenia  i  dla 

tego  tei: boi si  zabrac glos. Ateista prywatny lub kryptoate 

ista m6wi lub mysli po cichu; nie ma boga, i caly jego ateizm 

zamyka si w tym zaprzeczeniu, kt6re sterczy samotnie. Dla 

tego mimo jego ateizmu wszystko pozostaje u niego po daw 

nemu. To prawda, ze gdyby ateizm nie byl niczym wi cej jak 

negacjq, pustym zaprzeczeniem bez tresci, nie  nadawalby  si 

dla  ludu,  to  znaczy  nie  nadawalby  si dla ludzi, dla zycia 

publicznego; ale nie na-'.fa wa lby si1:: tylko dlatego, ze sam nie 
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bylby nic wart. Ateizm, w kazdym razie ateizm prawdziwy, 

ateizm, kt6ry nie boi si swiatla, jest zarazem afirmacjq. Ate 

izm neguje tylko istot wyabstrahowami z istoty czlowieka, 

kt6ra  to  istota  jest  i nazywa si bogiem -  po to, by na jej 

mie jsce   postawic,   jako  istot   prawdziqw,   rzeczywistq   istot 

czlowieka. Natomiast teizm, wiara w boga, jest negacjq; teizm 

neguje przyrod , swiat, ludzkosc: wobec boga swiat i czlowiek 

jest niczym; bog jest i byl, zanim byl swiat i ludzie; bog maze 

istniec bez swiata i ludzi; bog  jest  nicosciq  swiata i  ludzi; 

bog moie kazdej  chwili  zniweczyc swiat - tak przynajmniej 

wierzy konsekwentny wyznawca boga. Dla prawdztiwego teisty 

nie istnieje pot ga i pi kno przyrody ani cnota czlowieka; 

czlowiek, kt6ry wierzy w boga, odziera czlowieka  i  pr zyrod 

ze ws-zystkiego, aby przystroic swego boga, aby  otoczyc go  

wi kszym blaskiem. Sw. Augustyn powiada: ,,Tylko Boga 

trzeba kochac, natomiast caly ten swiat, to  znaczy  wszystko, 

co zmyslowe, jest godny pogardy". 

* * 
To teizm jest wi c ,,negatywny i destr uktywny"; tylko na 

rucosci swiata i c-zlowieka, to znaczy na nicosci rzeczywistego 

czlowieka buduje swq wiar . Poniewaz b6g jest tylko istotq 

czlowieka i przyrody, ale istotq oderwanq, fantastycznq i usa 

modzielnionq przez wyobrazni , zatem teizm poswi ca zycie 

rzeczywiste, istot rzeczy i ludzi na rzecz istoty czysto ab 

strakcyjnej i fantastycznej. Natomiast ateizm poswi ca istot 

abstrakcyjnq   i   fantastycznq   na   rzecz   prawdziwego   zycia 

i prawdziwej istoty. Ateizm jest wi c pozytywny, jest po 

twierdzeniem, afirmacjq.  Ate  i z m   pr  z y w r a c a   pr  z y 

r o d z i e i 1 u d z k os c i  z n a c z e n i e  i g o d n o s c, z k t o 

r y c h od a r l j e t e i z m. 

* * * 
Kiedy przestaniemy wierzyc w lepsze  zycie,  a  b dziemy 

go chciec i to nie w pojedynk , lecz wspolnymi silami, to uda 

nam si je stworz.yc, usun.qc przynajmniej najstraszniejsze, naj 

bardziej krzyczqce, rozdzierajqce serce zlo i niesprawiedliwo 

sci, ktore dotychczas gn bily ludzkosc. Ale aby tego chciec 
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i  dokonac,  musimy  w  miejsce  milosci  boga  uznac  milosc  CZ{ O 

wieka  za   jedym:1,   prawdziwc4   religi ,   w   mi  e j s c e   wi a r y  

w   bog a   kr ze wi c   w i a r c z low  i e k a  w  s i e b i e   s a 

m e go, w swe wlasne sily, wiar , ze 1os 1u d zk os c i ni e 

zalezy  od istoty znajdujqcej si poza niq lub 

po nad ni ii, le cz za 1e i y o d n i e j s a me j, ze jedynym 

diablem czlowieka jest sam czlowiek: czlowiek prymitywny, 

zabobonny, egoistyczny  i  zly,  ale  tez  jedynym  bogiem  czlo 

wieka jest sam czlowiek. 

Na tych slowach k011czqc te wyklady, wyrazam tylko jedm 

pragnienie: aby spelnily one swoje zadanie, kt6re sformulo 

walem w jednym z pierwszych, zadaniem tym bylo sprawic, 

abyscie wy, moi sluchacze, z przyjaci6l boga stali si przyja 

ci6lmi czlowieka,  z ludzi  wierzqcych  -   ludzmi  myslqcymi,  

z ludzi modh1cych si -  ludzmi  pracujqcymi,  z kandydat6w  

na tamten swiat - badaczami tego swiata, z chrzescijan, kto 

rzy wedle wlasnego wyznania Sq ,,na pol zwierz tami, na pol 

aniolami" - ludzmi, pelnymi ludzmi. 

 

 

 

 
KAROL MARKS (1818-1883) 

Genialny   tw6rca  naukowego   socjaHzmu,  wielki  nauczyciel  i  w6dz 

§wiatowego proletariatu, filozof, ekonomista, h:storyk. Marks odkr1;! 

prawa rozwoju historycznego ludzkosci, stworzyt teorii: i taktyki: r e 

wolucj: pro!etariackiej. Wraz z Engel. em stworzyl materializm dialek 

tyczny - swiatopoglqd rewol.ucyjnego ruchu robotniczego i  materia lizm 

hlstoryczny - nauk o prawach rozwoju spolecznego i o prawach walki 

kl!lsowej. W roku 1864 Marks Z'Jrganizowal I Mi i:dzynar od6w kq 

(Mii:dzynarodowe Stowarzyszenie Robotnik6w). W swoich. poglqdach 

filozoficznych  tw6rczo   wykorzystal   i   rozwinql   dialektyk heglowskq 

i   materializm  Feuerbacha.  Marks  i  Engels   r ozw·  n i:li   ateistycznq kry 

tyki: religii tworzqc podstawy ateizmu i naukowego reli gioznaws'twa. 

Dzielem ich jest teoria spolecznych korzeni i spolecznej funkcji rd igi i. 

Od Marksa pochodzi okreslenie religii jako ,.op'.um dla  ludu". Naj 

wazniejsze wypowiedzi Marksa na temat religH zna:idujq sii: w pra cach:   

K.   Marks  i   F.  Engels:   .,Wybrane   pisma  filozoficzne  1844-  1846" 

(Warszawa 1949), ,,0  religii"  (Warszawa 1958),  ,,Swii:ta  rodzina" (War- 
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szawa 1957, zwlaszcza s. 134 i 208-236) i K. Marks: ,.R kopisy ekono 

miczno-filozoficzne   z   1844   r."    (W ar szaw a   1958).   Por.   .4.   Nowicki: 

.,0 marksistowskiej krytyce religii" (,.Ateizm a religia", 2  wyd.  War 

szawa 1960, s. 213- 244), M. Nowaczyk: ,,Mys!i Marksa i Engelsa o re 

ligii"  (Euhemer,  Zeszyty  Filozoficzne,  nr   1,  Warszawa  1960,  s.  129-  144). 

 
Religia   jako opium 

Podstawa irreligijnej krytyki jest taka: czlowiek tworzy religit=:,  

religia  nie  tworzy  czlowieka.  Religia   jest  to  mianowi cie 

samowiedza i poczucie samego siebie czlowieka, kt6ry bqdz jeszcze 

siebie nie odnalazl, bqdz  jui:  zn6w  siebie  zgubil.  Czlo wiek jednak 

me jest istotq oderwanq, tkwiqCq poza swiatem. Czlowiek - to swiat 

czlowiekia, panstwo, spoleczenstwo.  To panstwo,  to  spoleczenstwo  

tworzq  r e 1 i g i    -    o d w r 6 con   "4 n a o p a k s w i a d o m o s c s 

w i a t a (ein verkehrtes Welt bewusstsein) - Sq one  bowiem  same  

na  opak  odwr6conym swiatem. Religia jest og6lnq teorifl owego 

swiata, jego ency klopedycznym skr6tem, jego przyst pnie wyloi:onq 

logikq, jeg duchowym point d'honneur, jego entuzjazmem, jego 

sankcjq movalnq, j,ego uroczystym dopelnieniem, og6lnq podstawq, 

kt6ra usprawieclliwia i pociesza. Jest fantastycznym ziszczeniem 

istoty lud:zkiej, albowiem istota ludzka nie posiada prawdziwej 

rzeczy wistosci. Walka przeciw religii jest  wi  c  posrednio  walkl:l  

prze ciw  owemu  swiatu,  kt6rego  religia  ta  jest  duchowym   aro 

matem. 

Nt=:dza religijna  jest  to  zarazem  wyraz  n dzy  rzeczywistej 

i protest  przeciw  nt=:dzy  rzeczywistej. Religia - to westchnie 

nie ucisnionego  stworzenia,  serce  nieczulego  swiata,  jak  jest 

tez  ona  duchem   bezdusznych   warunk6w.   Re  I i g i a   j e st 

op i um 1 u du (Sie ist das Opium des Volks). 

Zniesienie religii jako urojonego szczt=:scia ludu jest do 

maganiem si dla niego prawdziwego szcz scia. Z<idac porzu 

cenia zludzen co do swojej sytuacji to :zqdac por zuce nia sy 

tuacji,  kt6ra  tych  zludzen  potrzebuje.  Krytyka  religii  jest  to 

wi c w zarodku  krytyka  tego  padolu  placzu,  kt6ry  religia 

otacza nimbem swi tosci. 

* • * 
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Krytyka religii uwalnia czlowieka od omamienia po to, by 

myslal, dzialal, ksztaltowal wlasnq rzeczywistosc  jako  czlo 

wiek, kt6ry wyzwolil si od omamienia i doszedl do rozumu. 

* * 

Historia ma tedy za zadanie, skoro rozwiala siE: prawda 

nadziemskiego swiata, dac podwaliny prawdy ziemskiej. Jest 

przede wszystkim zadaniem filozofii, hE:dqcej na sluzbie hi 

storii - skoro zdemaskowano juz swiE:hl postac ludzkiej auto 

alienacji (der menschlichen Selbstentjremdung) - zdemasko 

wac t a u t o a l i e n a c j w nieswi tych jej postaciach. 

Krytyka   nieba   przeobraza   si   w  ten   spos6b 

w kr yt yk z i em i, krytyka religii w krytyk prawa, 

krytyka teologii w krytykE: polityki. 

 
Spoleczne zasady chrzescijanstwa 

Spoleczne zasady chrzescijanstwa mialy dot.:1d, w ciqgu 

osiemnastu wiek6w, dose czasu, by rozwinqc si , i niepotrzeba 

im wcale, aby rozwijali je dalej pruscy radcy konsystorscy. 

Spoleczne zasady chrzescijanstwa znajdowaly usprawie 

dliwienie dla niewolnictwa antycznego, gloryfikowaly srednio 

wieczne poddanstwo chlop6w i, gdy tylko zachodzi potrzeba, 

zdobywajq  si tez, z nieco zalosnq, co prawda, minq, na 

obron ucisku proletariatu. 

Spoleczne zasady chrzescijanstwa glosZq, ze istnienie klasy 

panujqceJ 1 klasy uciskanej jest konieczne,  i  dla  drugieJ  

majq tylko pobozne zyczenie, aby pierwsza byla dla niej 

milosierna. 

Spoleczne zasady chrzescijanstwa odkladajq do kr6lestwa 

niebieskiego zapowiedziane przez radcE: konsystorskiego wy 

r6wnanie wszelkiego doznanego pohanbienia, usprawiedliwia 

jqc tym samym dalsze trwanie tego pohanbienia na ziemi. 

Spoleczne zasady chrzescijanstwa gloszq, ze wszelkie nik 

czemnosci stosowane przez ciemi zc6w wobec uciemi zonych 

Sq bqdz sprawiedliwq karq za grzech pierworodny i inne 

grzechy, bqdz tez pr6bq, kt6rej Pan w swej niezgl bionej 

mqdrosci poddaje tych, co dostqpili zbawienia. 
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Spoleczne zasady chrzescijanstwa gloryfikujq tch6rzostwo, 

pogardE! dla samego siebie, upokorzenie, sluzalczosc, uleglosc, 

slowem, wszystkie wlasciwosci motlochu, proletariat  zas, 

kt6ry nie pozwala, aby go t raktow ano na r6wni z motlochem, 

uwaza, ze odwaga, godnosc osobista, duma i poczucie nieza 

leznosci wiE!cej dla niego znaczq niz chleb powszedni. 

Spoleczne zasady chrzescijanstwa noszq piE:tno hipokryzji, 

proletariat zas jest uosobieniem rewolucji. 

Tyle o spolecznych zasadach chrzescijanstwa. 

 
Religijna mistyjikacja stosu.nk6w mi dzy lu.dzmi 

Spotykamy MariE: wsr6d  przestE!pc6w  jako  prost ytut kE!, 

jako  zaprzedanq  w  niewolE!  u  gospodyni  knajpy,  gdzie  zbie 

rajq siE: przestE!pcy. W tym ponizeniu umiala ona  zachowac  

ludzkq szlachetnosc duszy, ludzkq prostotE:  i  ludzkie  piE:kno, 

kt6re  imponujq  jej  otoczeniu,  powodujq,  iz  staje  sit::   ona 

pelnym  poezji  kwiatem   wsr6d   grona   przest(!pc6w   i   zyskujq 

jej przydomek ,,Fleur de Marie". 

Trzeba uwaznie obserwowac Fleur de Marie jui od pierw 

szego   jej   pojawienia siE:,  aby m6c por6wnac jej pierwotnc1 

postac z krytycznym przeobraieniem sit:: tej pos taci . 

Przy  calej  swej  filigranowosci  Fleur  de  Marie   sklada   od 

razu dowody odwagi zyciowej, energii, wesolosci, giE:tkosci 

charakteru  -   a  wiE:c  cech,  kt6rymi   jedynie  tlumaczyc   mozna 

jej ludzki rozw6j w warunkach wrE:CZ nieludzkiej egzystencji. 

Przed Chourineurem, kt6ry jq maltretuje, broni siE! swymi 

nozyczkami. Jest to pierwsza sytuacja w jakiej jc} spotykamy. 

Ukazuje siE! nam  ona  nie  jako  bezbronne  jagniE:,  poddajqce 

sit:: bez oporu brutalnej przemocy, lecz jako dziewczyna umie 

jqca bronic swoich praw i zwyciE!zac w wake. 

Wybierzmy siE: teraz razem z Fleur  de  Marie  na  jej 

pierws2q przejazdikE! z Rudolfem. 

,,Swiadomosc twojej straszliwej sytuacji czt::sto cit:: chyba 

drE:czyla"      ,  m6wi  Rudolf,  kt6rego  korci  juz,  by  rozpoczqc umo 

. ralniajqeq  konwersacj(!.  ,,Tak" ,  odpowiada  ona,  ,,niejeden  raz 

Wypfsy z h!storil lcrytyld reltgH 23 
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spoglqdalam poprzez waly ochronne na wody Sekwany, ale 

potem kierowalam sw6j wzrok ku kwiatom, ku sloncu i wtedy 

m6wilam sobie: Wszak rzeka zawsze b dzie, a ja nie roam 

jeszcze siedemnastu lat, kto wie? W takich chwilach wyda 

walo mi si , ze nie zasluzylam sobie na taki los, ze tkwi we 

mnie cos dobrego. M6wilam sobie: nie szcz dzono  mi udr ki, 

ale ja w kazdym razie nigdy nikomu nic zlego nie zrobilam". 

Fleur  de Marie  uwaza, ze  sytuacja,  w kt6rej si znajduje, nie 

zostala dowolnie przez  niq  stworzona,  nie jest wyrazem jej 

samej, lecz losem, na kt6ry nie zasluzyla. Ten zly los 

moze si odmienic. Przeciez ona jest jeszcze mloda. 

Dobro i zlo w poj ciu Marii nie Sq moralnymi  abstrak 

cjami dobra i zla. Ona jest dobra, bo nikomu nie zadala 

cierpienia, byla zawsze ludzka w stosunku do nieludzkiego 

otoczenia. Ona jest dobra, bo slonce i kwiaty odkrywajq przed 

niq jej wlasnq, slonecznq, niby kwiat natur .  Jest  dobra,  bo 

jest jeszcze mloda, pelna nadziei i ch ci  do zycia.  Jej  sytu 

acja jest niedobra, poniewaz naklada na niq niezgodny z na 

turq przymus, poniewaz nie  wyraza  jej  ludzkich  pop d6w, 

nie urzeczywistnia jej ludzkich pragnien  -  poniewaz  jest 

pelna cierpien i pozbawiona radosci. Swq sytuacj zyciowq 

ocenia przymierzajqc jq nie do idealu dobra, lecz do swej 

wlasnej indywidualnosci, do swej przyrodzonej istoty. 

Na lonie natury, gdzie opadajq z niej wi zy  narzucone 

przez zycie burzuazyjne, gdzie Fleur de Marie swobodnie 

ujawnic moze swq wlasnq natur , tryska ona kipii:ici:i radosciq 

iycia, bogactwem  odczuwania,  zachwytem   czlowieka   nad 

pi knem przyrody, co swiadczy, ze jej polozenie w spole 

czenstwie burzuazyjnym musn lo jq tylko  po  wierzchu,  ze 

jest ono po prostu zlym zrzqdzeniem losu i ze, jak ona sama, 

nie jest ono ani dobre, ani zle, lecz ludzkie. 

* * * 
Maria idzie pogodna i zr6wnowazona na spotkanie ze sta 

rym klechq.  W  swej  chrzescijanskiej  brutalnosci  kaie  Eug- e 

niusz Sue natychmiast ,,podziwu godnemu instynktowi" 

szepnqc jej do ucha, ze ,,wstyd konczy si tam, gdzie si 
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zaczyna skrucha i pokuta", mianowicie na lonie jedynego 

zbawcy - kosciola. Zapomina on o jej radosnej naiwnosci 

podczas przejazdzki, o wesolym nastroju, wywolanym przez 

blogoslawiony wplyw przyrody i przyjazne wsp6lczucie Ru 

dolfa, a zakl6conym jedynie przez mysl o koniecznosci po 

wrotu do spelunki gospodyni. 

Klecha Laporte przybiera od razu nadziemsk1:1 postaw . 

Jego pierwsze slowa brzmic1: 

,,Milosierdzie Boga jest niewyczerpane,  moje drogie 

dziecko! Okazal  on  ci  je,  nie opuszczajc1c ci w twych tak 

bolesnych doswiadczeniach... wielkoduszny czlowiek, kt6ry ci 

uratowal,  urzeczywistnil slowa  Pisma  Swi tego" - zwr6cmy 

uwag : urzeczywistnil nie ludzki eel, lecz slowa Pisma! - 

,,gloszc1ce: Pan jest z tymi, kt6rzy go wzywajc1; spelni on 

zyczenie tych, kt6rzy go wzywajq; uslyszy ich wolanie i zbawi 

ich... Pan doprowadzil do konca swoje dzielo". 

Maria nie rozumie jeszcze zlosliwego sensu kleszej oracji. 

Odpowiada mu: ,,BE;d si modlic  za  tych,  kt6rzy  si  nade 

mnq zlitowali i zwr6cili mnie ku Bogu". 

Jej  pierwszc1 myslc1 jest nie B6g, lecz jej ludzki wybawca 

i chce si modlic za niego, a nie o swoje wlasne rozgrzeszenie. 

Ufa, ze jej modlitwa b dzie miala wplyw na zbawienie innych. 

Ba, jest jeszcze na tyle naiwna, iz uwaza, ze juz wr6cila do 

Boga. Klecha musi rozwiac to heretyckie urojenie. 

,,Wkr6tce" - przerywa jej - ,,wkr6tce zasluzysz na 

rozgrzeszenie, na odpuszczenie twoich wielkich bl d6w gdyz, 

by raz jeszcze uzyc sl6w proroka: Podtrzymuje Pan tych 

wszystkich, kt6rzy Sq bliscy upadku". 

Nie powinien  ujsc  naszej  uwagi  nieludzki  zwrot  uzyty 

przez duchownego. Wkr6tce zasluzysz na rozgrzeszenie! Twoje 

grzechy jeszcze nie sq ci odpuszczone. 

Jak Laporte na powitanie obdarowuje dziewcz swiado 

mosciq grzechu, tak Rudolf przy pozegnaniu daje jej w poda 

runku zloty krzyz, symbol chrzescijanskiego Ukrzy:iowania, 

kt6re jq czeka. 

Maria mieszka juz od pewnego czasu na folwarku madame 

George. Posluchajmy najpierw dialogu mi dzy starym klechq 
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Laporte'em a madame George. ,,Malzenstwo", uwaza on, jest 

dla Marii niemozliwe, ,,gdyz zaden m zczyzna, nie baczqc na 

jego, Laport e'a, por czenie, nie b dzie mial odwagi stawic 

czola przeszlosci, kt6ra skalala jej mlodosc". Po czym dodaje, 

,,ze ma ona do odpokutowania wielkie grzechy, jej poczucie 

moralne powinno bylo uchronic jq od upad ku" . Jak  najgor 

szego gatunku mieszczuch dowodzi on, iz istnieje mozliwosc 

uchronienia si od upadku:  ,,w  Paryzu  jest  wielu  dobroczyn 

nych ludzi". Obludny ksiqdz wie bardzo dobrze, ze ci dobro 

czynni  ludzie  Paryza  przechodzq  oboj tnie  o  kazdej  porze 

obok malych 2-3-letnich dziewczynek, kt6re az do p6lnocy 

sprzedajq na najbardziej ozywionych ulicach zapalki i inne 

drobiazgi,   tak   jak   to   kiedys   robila   Maria,   i   kt6re   czeka 

w przyszlosci prawie bez wyjqtku los Marii. 

Klecha stawia na pokut Marii; wydal on na niq w duchu 

wyrok skazujqcy. P6jdzmy z Fleur de Marie na jej wieczornq 

przechadzk z Laporte'em, kt6rego ona odprowadza do domu. 

,,Sp6jrz, moje dziecko", rozpoczyna Laporte z namaszcze 

niem swe krasom6wcze przem6wienie,  ,,sp6jrz  na  niezmie 

rzony horyzont, kt6rego granic ju:i: nie dostrze:i:esz" -  byl 

wlasnie wiecz6r  -  ,,wydaje  mi  si ,  ze cisza  i  bezkres  dajq 

nam prawie ide wiecznosci... M6wi ci  to,  Mario,  poniewaz 

jestes wrrazliwa na pi kno dziela Stw6rcy... Cz sto bywalem 

wzruszony widzqc, jaki religij ny zachwyt ono w tobie wywo 

luje, w tobie, kt6ras tak dlugo byla pozbawiona doznan reli 

gijnych". 

Klesze udalo si ju:i: zmienic bezposredniq naiwnq  radosc 

Marii na  widok  pi kna  przyrody  w  podziw  religijny.  Przy 

roda stala si dla niej przyrodq dewockq, schrystianizowana,, 

dzielem Stw6rcy... Czysty bezkres powietrza zostal sprofa 

nowany i zdegradowany do roli m tnego symbolu mdlej 

wiecznosci. Maria nauczyla si juz, ze wszystkie ludzkie prze  

jawy jej istoty byly ,,swieckie", wyzute z religii, pozbawione 

prawdziwego uswi cenia, byly niereligijne, bezbozne.  Klecha 

musi jq oczernic w jej wlasnych oczach, musi zmieszac  z  blo 

tem jej przyrodzone i duchowe sily i zdolnosci, jakimi jest 
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obda r zona, by stala si sklonna przyjqc  nadprzyrodzony  dar, 

kt6ry on jej obiecuje - chrzest. 

Gdy Maria chce zatem wyznac cos klesze i prosi go o wy 

rozumialosc, ten odpowiada: 

,,Pan nasz dowiodl ci, ie jest milosierny". 

W wyrozumialosci, z kt6n1 si£: spotyka, nie wolno Marii 

widziec naturalnego, samo przez si zrozumialego stosunku 

pokrewnej istoty ludzkiej do niej, do istoty ludzkiej. Musi ona 

widziec w tym jakies egzaltowane, nadprzyrodzone, nadlu-:::lzkie 

milosierdzie i laskawosc, w ludzkiej wyrozumialosci musi wi 

dziec  milosierdzie   boie.  Musi   pr  z e ob  r a z i c   w s z e I k i e 

l u dz k i e i n a t u r a I n e s t o s u n k i  w  z a z i em  s k i  s t o 

s u n e k do  Bog  a.  Spos6b,  w  jaki  Fleur  de  Marie  odpo 

wiada na klesze bajanie o milosierdziu boiym, swiadczy, jak 

dalece doktryna religijna jui jq spaczyla. 

Maria  powiada,  ze odkqd znalazla si w swej nowej, lep 

szej sytuacji, czula tylko swoje nowe szcz scie. ,,W kazdej 

chwili myslalam o panu Rudolfie. Cz sto wznosilam oczy ku 

niebu nie po to, by Boga tam szukac, tylko jego, pana  Rudolfo, 

i  jemu  dzi kowac. Tak -  oskariam siebie o to, m6j ojcze, ie 

wi cej myslalam o nim nii o Bogu; gdyi  on uczynil  dla  mnie 

to, co jedynie Bog m6glby byl  uczynic...  Bylam  szcz sliwa, 

tak szcz sliwa, jak  czlowiek,  kt6ry  na  zawsze  jui  wyrwal  si 

z  jakiegos wielkiego niebezpieczenstwa". Fleur de Mar ie 

uwaia jui za niesluszne to, ze mogla odczuwac swc:1  nowc:1, 

szcz sliwc:1 sytuacj zyciowa, po prostu  jako  to,  czym  jest 

ona rzeczywiscie, jako nowe szcz scie, to jest ie mogla  odno 

sic  si do niej w spos6b natural ny, a nie nadprzyrodzony. 

Oskaria jui siebie o to, ze widziala w czlowieku, kt6ry ja, 

uratowal, tego, kim byl rzeczywiscie, swego zbawc , i ie nie 

postawila  na  jego miejsce zbawcy urojonego - Boga. Owlad 

n la nic:1 jui  obluda religijna, kt6ra odbiera blizniemu jego 

zaslugi wobec nas, aby oddac je Bogu, kt6ra w og6le uwaia 

wszystko, co ludzkie w czlowieku, za  obce  mu,  a  wszystko, 

co w  nim nieludzlcie -  za wlasciwc:1 mu cech£:. 

Maria opowiada nam, ze religijne przeobraienie jej mys1i, 
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jej uczuc, jej ustosunkowania sir: do zycia, to dzielo mads.me 

George i Laporte'a. 

,,Juz wtedy, gdy Rudolf wywozil mnie z Cite, mialam 

niejasnq swiadomosc mego ponizajqcego polozenia, ale wy 

chowanie, rady,  przyklady,  kt6re  otrzymalam  od  was, ojczc, 

i od madame George, umozliwily mi zrozumienie... ze bylam 

bardziej winna niz nieszczr:sliwa... Wy, ojcze, i madame 

George sprawiliscie, ze pojr:lam nieskonczonq glr:bir: mojej 

niegodziwosci". To znaczy, ze ksir:dzu Laporte'owi i madame 

George z wdzi cza ona to, ze zamienila ludzkq swiadomosc 

swego ponizenia, a zatem swiadomosc,  kt6rq  mozna  zniesc, 

na chrzescijanskq  swiadomosc  nieskonczonej  niegodziwosci, 

a zatem na swiadomosc nie do zniesienia. Klecha i dewotka 

nauczyli jq osqdzac siebie z chrzescijanskiego punktu widzenia. 

Maria odczuwa calq gl bi duchowego nieszcz scia, w kt6re 

jq wtrqcono. M6wi wi c: ,,skoro swiadomosc dobrego i zlego 

miala si stac dla mnie tak straszna, to dlaczego nie pozo 

stawiono mnie mojemu nieszcz snemu losowi?... Gdyby nie 

wyrwano mnie z tej hail.by, to n dza i bicie zabilyby mnie 

bardzo pr dko, umarlabym przynajmniej w niewiedzy o tej 

czystosci, kt6rej zawsze b d napr6zno pragnqc". 

Klecha bez serca odpowiada jej: ,,nawet najszlachetniejsza 

natura, kt6ra przebyla choc jeden dzien w tym blocie, z kt6- 

rego ciE: wyciqgni to, zachowuje  potem  na  sobie  niezatarte 

pi tno. Takie Sq nieodwolalne wyroki Boze". 

Zraniona do glE:bi tq klqtwq, gladko niczym mi6d z  ust 

klechy splywajqCq, Fleur de Marie wola: ,,Widzisz  wi c, ojcze,  

ze musz ZWqtpic". 

Osiwialy   niewolnik   religii  odpowiada:   ,,Musisz   zwqtpic 

o tym,  bys  wyrwala  kiedy  ze  swego  zycia  t  smutnq  kartt=:, 

ale musisz pokladac nadziej w nieskonczonym milosierdziu 

bozym. Tutaj na ziemi  udzialem  twoim,  biedne  dzieci ,  b dq 

lzy,  skrucha,  pokuta,  ale  pewnego  dnia,  tam   w   niebie,  tam 

w niebie czeka ciE: przebaczenie .i szcz sliwosc wieczna!"... 

Od tej chwili Maria staje si niewolnicq swiadomosci swych 

grzech6w. Podczas gdy w najbardziej nieszczt=:sliwej sytuacji 
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zyciowej potrafila rozwinc1c w sobie mile\, ludzkc1 indywidu 

alnosc i przy zewn trznym ponizeniu bye swiadomc1  swej 

ludzkiej istoty, to teraz  bloto  wsp6lczesnego  spoleczenstwa, 

kt6re  przylgn lo  do   niej   powierzchownie,  staje   si   dla  niej 

jej  najgl bszc1  istotq,  a   ciqgla   hipochondr yczna   samoudr ka 

z tego powodu - obowic1zkiem, zadani em zyciowym wyzna 

czonym przez samego Boga, celem samym w sobie jej egzy 

stencji. 

* * * 

 

Skoro czlowiek uznal,  ze  jego  bl dy  sq  bezgranicznym 

przest pstwem wobec  Boga,  to  moze sobie  zapewnic  zbawienie 

i lask tylko wtedy, jesli odda si calkowicie Bogu, calkowicie 

umrze dla swiata i  dla  spraw  tego  swiata.  Skoro  Fleur  de 

Marie uznala, ze jej uwolnienie  si  z  nieludzkiej  sytuacji 

zyciowej jest cudem  boskim,  ona  sama  musi  stac  si  swi tf\, 

aby bye godnc1 tego cudu.  Jej  ludzka  milosc  musi  si  zmienic 

w milcsc religijnc1,  dc1zenie  do  szcz scia  -  w  dc1zenie  do 

szcz sliwosci  wiecznej,  swieckie   zadowolenie   -   w   nadziej 

swi tc1, obcowanie z ludzmi - w obcowanie z Bogiem. B6g 

powinien jq wziqc calq. Ona  sama  wyjawia  tajemnic ,  dla 

czego nie bierze on jej calej. Ona mu si jeszcze nie oddala 

calkowicie, jej serce jest jeszcze  mocno  opanowane  przez 

sprawy  ziemskie.  Jest  to  ostatni   blysk   jej   dzielnej   natury. 

Po  czym  oddaje  si  cala  Bogu,  wyrzekajqc  si  calkowicie 

swiata i wst pujqc do klasztoru. 

* * * 

Zycie klasztorne nie odpowiada indywidualnosci Marii; 

Maria umiera. Religia chrzescijanska pociesza jq tylko w wy 

obrazni albo: jej chrzescijanskie pocieszenie jest wlasnie uni 

cestwieniem jej rzeczywistego zycia i rzeczywistej  istoty  - 

jest  jej smierciq. - 

Tak  wi c  Rudolf przeobrazil  najpierw   Fleur  de   Marie 

w skruszonq grzesznic , nast pnie skruszonq grzesznic w za 

konnict=: i w koncu - zakonnic w trupa. 
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Ateizm i komunizm jako przezwyci zenie alienacji 

Robotnik ubozeje tym bardziej, im wi cej produkuje bo 

gactwa, im bardziej rosnie sila i wielkosc jego produkcji. 

Robotnik staje si towarem tym tanszym, im wi cej towar6w 

wytwarza. W miar  jakrosnie wartosc swiata  rzeczy,  zwi ksza 

si wprost proporcjonalnie do tego deprecjacja swiata ludzi. 

Praca wytwarza   nie  tylko  towary;  wytwarza   sam14  siebie 

i  robotnika jako  towar ,  i  to  w  takim  stosunku,  w  jakim   

w og6le wytwarza towary. 

Fakt ten wyraza tylko tyle:  przedmiot,  kt6ry  praca  wytwa 

rza,  jej  produkt,  przeciwstawia  si  jej  jako  obca  istota,  jako 

sila niezalezna od producenta . Produkt pracy jest pracq utrwa 

lon14 w przedmiocie, prac14 uprzedmiotowion14, jest uprzedmio 

towieniem pracy. Urzeczywistnieniem pracy jest jej uprzed 

miotowienie. W tym stanie rzeczy, ktorym  zajmuje  si  eko 

nomia pdityczna, to urzeczywistnienie pracy oznacza odrze 

czywistnienie robotnika, uprzedmiotowienie  wyst  puje  jako 

utrata  przedmiotu  i  dostanie  si  w  jego  niewol ,   przyswo 

jenie jako alienacja (Entfremdung), eksterioryzacja (Entau 

sserung). 

Urzeczywistnienie pracy oznacza tak daleko idqce odrze 

czywistnienie, ze robotnik zostaje odrzeczywistniony az do 

smierci glodowej wla,cznie. Uprzedmiotowienie oznacza utrat 

przedmiotu tak dalece, ze robotnik zostaje obrabowany z przed 

miot6w najniezb dniejszych nie tylko do zycia, lecz i  do  

pracy. Ba, sama praca staje si przedmiotem, kt6ry robotnik 

moze zdobywac tylko z najwyzszym wysilkiem i bardzo nie 

regularnie. 

Przyswojenie przedmiotu oznacza tak daleko idqcq alie 

nacj , ze im wi cej przedrniot6w robotnik produkuje,  tym 

mniej moze posiadac i tym bardziej popada w niewol swego 

produktu, kapitalu. 

Wszystkie te nast pstwa zawarte sq juz w okresleniu, ze 

robotnik pozostaje do produktu swojej pracy w takim sto 

sunku, jak do obcego przedmiotu. Bo z tego zalozenia wynika 
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jasno, ze im  bardziej robotnik si   zapracowuje, tyro po zniej 

szy staje si obey swiat przedmiot6w, kt6ry  tworzy  jako  cos, 

co mu si przeciwstawia, tym ubozszy staje si on sam, jego 

swiat wewn trzny, tym mniej jest jego wlasnosciq. Podobnie 

jest z religiq. Im wi cej czlowiek wklada w boga, tym mniej 

zachowuje w sobie samym. Robotnik wklada w przedmiot 

swoje zycie; lecz odtqd nalezy  ono  juz  nie  do  niego,  tylko 

do przedmiotu. Im bardziej wzrasta wi c jego dzialalnose, tym 

bardziej bezprzedmiotowy jest robotnik. Co jest produktem 

pracy robotnika, przestaje bye  nim  samym.  Dlatego  tez im 

wi kszy jest ten produkt, tyro mniej przedstawia on sam. 

Eksterioryzacja robotnika we wlasnym produkcie oznacza nie 

tylko  to,  ze  jego  praca staje si  przedmiotem, bytem zewn  

trznym, lecz i to, ze istnieje poza nim, niezaleznie od niego, 

jako cos obcego,  i  ze  staje' si wobec niego samodzielnq  po 

t gq, ze zycie, kt6re dal przedmiotowi, przeciwstawia mu si 

wrogo i obco. 

* * * 

A 1 i e n a c j a r e 1 i g i  j n a  jako taka dokonuje si  t y 1k o 

w  s f e r z e  s w i a d o m o s c i,  w  ludzkim   wn trzu,   n a t o m 

i as  t  alienacja  ekonomiczna   jest   alienacjcl r 

zecz y w i s t e g o z y c i a - i dlatego  tez  zniesienie  ali   nacji 

obejmuje i jedno, i drugie. Jest rzeczq zrozumialcl, ze poczcltkowy 

punkt wyjsciowy tego ruchu u poszczeg6lnych narod6w zalezy od 

tego, czy prawdziwe, uznane zycie narodu rozwija si bardziej w 

swiadomosci  czy  w  swiecie  zewn  trznym, czy jest zyciem 

raczej idealnym czy realnym.  Ko munizm zaczyna od razu 

(Owen) od ateizmu; ateizmowi po(:zqtkowo wiele jeszcze brakuje 

do tego, by bye  komuni zmem, jako ze 6w ateizm jest jeszcze 

raczej  abstrakcjq. Filantropia ateizmu jest wiE:c zrazu tylko 

filantropiq filozo ficznq,  abstrakcyjnq,  filantropia  komunizmu  

jest  od   razu realna i nastawiona bezposrednio na dzialanie. 

* * * 
Teraz nalezy rozpatrzye - w ramach kategorii alienacji - 

pozytywne momenty dialektyki Hegla. 
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Znies.ienie jako ruch przedmiotowy wchlaniajqcy na 

powr6t eksterioryzacj jest to wyrazona w kategorii  alienacji 

idea przyswajania istoty przedmiotowej przez zniesienie jej 

alienacji, wyalienowane poznanie rzeczywistego _ uprzedmio 

towienia czlowieka, rzeczywistego przyswojenia przezen jego 

przedmiotowej istoty przez unicestwienie wyalienowanej de 

terminacji swiata przedmiotowego, przez zniesienie jej w jej 

wyalienowanym istnieniu, podobnie jak ateizm jako znie 

sienie   boga   jest  stawaniem  si  humanizmu teoretycznego, 

a komunizm jako zniesienie wlasnosci prywatnej jest windy 

kacjq prawdziwie ludzkiego zycia jako nieodlqcznej wlasnosci 

czlowieka,  jest stawaniem si  humanizmu praktycznego albo, 

innymi slowy, a t e i z m j e s t h u m a n i z m e m o s i q g n i  

t y m  z a  po sr  e d n i c t w e m z n i es i en i a re 1i g ii, k o 

m u n i z m z a s  h u m a n i z m e m  o s i q g n i  t y m  z a  p o 

s red n i ct we m znies!ienia wlasnosci prywatnej. 

Dopiero przez zniesienie  tego posredniczenia - kt6re stanowi 

jednak  koniecznq  przeslank -  powstaje humaruzm zaczyna 

jqcy pozytywnie od samego siebie, humanizm pozytywny. 

Wszakze ateizm, komunizm nie sq bynajmniej ani ucieczkq, 

ani abstrakcjq, ani utratq swiata przedmiotowego stworzonego 

przez czlowieka, utratq sil jego istoty, kt6re przybraly form 

przedmiotowq; ateizm, komunizm nie sq ub6stwem, kt6re 

powraca do nienaturalnej, nierozwini tej prostoty. Przeciwnie, 

to one dopiero stanowiq rzeczywiste stawanie si , otwartq 

realnie przed czlowiekiem i dla czlowieka realizacj  jego  

istoty, realizacj jego istoty jako czegos rzeczywistego. 

 

 

 

 
FRYDERYK ENGELS (1820-1895) 

Wybitny  teoretyk,  w6dz  i  nauczyc:el   swiatowego   pr oletar iatu , 

przy jaciel  i  najblizszy   wsp6!pracownik   Karola   Marksa,   wsp6ttw6rca 

11a 11kow ego socjali zmu i mate..-ializmu di:alektycznego, wsp6lor gani zator 

I   Mii:dzynarod6wki. Po  smierci  Marksa  kierow al  swiatowym  ruchem ro- 

.    botniczym  i  dalej  tw6rczo  rozwiial  materializm  dialektyczn.y  i  hist o- 
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ryczny.Od Engelsa pochodzi okre-slenie religii jako  ,,fantastycznego od- 

zw ie r ciedlen ia w tudzkich glow:ich tych  zewni:trznych  sH,  ktore  rzq 

dzq codziennym by.tern ludzi,  odzwierciedleniem, w  kt6r·ym  sily  ziem 

skie przybierajq postac sit nadziemsk ich" . Na jw azni ejsze wypowiedzi 

Engelsa na temat religii zebrane sq w ksiqzkach: F. Engels: ,.Wojna 

e.hlopska w Niemczech" (Warszawa 1950), .,An t y- Duhr ing " (Warszawa 

1549,   por.  Izydor  Orhoii :  ,.Eugeniusz  Diihring   j:iko  krytyk  chrzescijai, 

stwa" ,  Euhemer,  1959, nr  5,  s.  527-53J), ,.Dialektyka  przyrody" (War 

szawa 1952) i K. Marks i F. Enge:s: .,0 reLigii" (Warszawa 1958). 

 

0 istocie religii 

A  przeciez  wszelka   r  e 1 i g i a j est tylko fan tasty cz 

nym  odzwiercied1eni em  w  ludzkich   glowach   tych 

zewn trznych sit, kt6re rzqdzq codziennym bytem ludzi, od 

zwierciedleniem,  w   k t  6 r  y  m   s i l y   z i e m s k i e   pr  z y b i e 

r a jcl  po  s t a c   s i l   n a dz i ems k i c h. W zaraniu dziej6w 

odzwierciedlenie takie znajdujq najpierw si:l:y przyrody, prze 

chodzqc w dalszym rozwoju u r6znych narod6w przez  najroz ma-

itsze i najbardziej pstre wcieleiua. Ten pierwszy proces przesledzono  

przynajmniej  u  lud6w  indo-europejskich  za   po mocq mitologii  

por6wnawczej  az  do  jego  zaczqtk6w  w  indyj· skich   Wedach,   a   

w   dalszym   rozwoju   wykazano   szczeg6lowo u   Hindus6w,   

Pers6w,   Grek6w,   Rzymian,   German6w   oraz   - tak   dalece,    jak   

si  ga   material  zr6dlowy   - takze u Celt6w, Litwin6w  i  

Slowian.  Rychlo   jednak   obok   sil   przyrody   zaczy na jq   tez   

dzialac  sily  spoleczne,  sily,  kt6re  si  przeciwstawiajq ludziom 

jako tak samo obce i na poczqtku tak samo niewytl u maczalne,  

panujqce  nad .J1imi  z  tq  samq  na  poz6r  konieczno sciq   

naturalnq,   co  same   sily   przyrody.   Fantastyczne   postacie, w 

kt6rych poczqtkowo znajdowaly odzwierciedlenie tylko  ta jemnicze 

sily przyrody, nabierajq w ten spos6b atrybut6w spo lecznych, stajq 

siE: reprezentantami sil dzie jowych. Na jeszcze wyzszym  szczeblu  

rozwoju  wszystkie   naturalne   i   spoleczne cechy wielu b6stw 

zostajq pr zeniesione na jednego  Wszech mocnego  Boga,  kt6ry  z  

kolei  jest  tylko  refleksem  abstrakcy j nego  czlowieka.  Tak   

powstal  monoteizm, kt6:ey   byl h is tor yc z nie ostatnim 

wytworero p6zniejszej, wulgarnej filozofii grec - 
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kiej, a w zydowskim, czysto narodowym  bogu  Jahwe  zastal 

juz swoje  ucielesnienie.  W  tej  postaci  dogodnej,  praktycznej 

i nadajqcej si do powszechnego zastosowania moze religia 

istniec dalej jako bezposrednia, tzn. emocjonalna forma usto 

sunkowania si ludzi do panujqcych nad nimi obcych sil natu  

raln ych i spolecznych dop6ty, dop6ki ludzie pozostajq pod 

panowaniem takich sil. Ot6z  widzielismy  niejednokrotnie,  ze 

w dz is i e j s z y m, b u r .z u a  z y j n y m s pole czens t wie, 

j ak obca si l a, panuja, n a d l u d z m i p r ze z n i c h 

s a m y c h  s t w o r z o n e   s t o s u n k i e k o n o m i c z n e, 

przez nich samych wytworzone srodki produkcji. Nadal wi c 

istnieje faktyczne podloze dla powstawania refleksu o cha-· 

rakterze religijnym, istnieje tez sam refleks religijny. I jezeli 

ekonomia burzuazyjna otwiera nawet drog do pewnego zro 

zumienia zwic1zku przyczy nowego, z kt6rego wyrasta to obce 

panowanie, nie zmienia to postaci rzeczy. Ekonomia burzu 

azyjna nie moze ani zapobiec kryzysom w og6le, ani uchronic 

poszczeg6lnych kapitalist6w przed stratami, niewyplacalnymi 

dlugami i bankructwem, ani poszczeg6lnych robotnik6w przed 

bezrobociem i n dzq. Wciqz jeszcze m6wimy: czlowiek mysh, 

Pan Bog (tzn. obce panowanie kapitalistycznego sposobu pro 

dukcji)  kieruje. Samo zrozumienie - nawet szersze i gl bsze 

niz to, kt6re  daje burzuazyjna  ekonomia -  nie wystarcza do 

poddania sil spolecznych wladzy spoleczenstwa. Do tego po 

trzebny jest przede wszystkim czyn spoleczny. Z chwilq do 

konania tego czynu,  z  chwilq  gdy  spoleczenstwo  obj<!wszy 

w posiadanie wszystkie srodki produkcji i planowo je stosujqc 

wyzwala siebie i wszystkich swoich czlonk6w z niewoli, w ja 

kiej trzymajc1 ich obecnie te srodki produkcji, przez nich sa 

mych wytworzone, ale  pr zeciwstawia jqce si  im jako prze 

mozna obca sila, z chwilq wi c, gdy czlowiek juz nie tylko 

mysli, ale i kieruje, dopiero wtedy znika ostatnia obca  sila, 

kt6ra  si jeszcze dzis odzwierciedla w religii, a tym samym 

znika tez religijne odzwierciedlenie,  z  tej  prostej  przyczyny, 

ze w6wczas nie zostaje juz nic do odzwierciedlenia. 
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0 religijnej formie i spolecznej tresci ideologii sredniowiecznej 

Jak chrzescijanstwo wyglqdalo pierwotnie, musimy dopiero 

mozolnie badac na nowo, poniewaz jego przekazana nam po 

stac oficjalna stanowi tylko form«::, w kt6rej stalo si ono 

religiq panstwowq i przystosowane zostalo do tego celu przez 

sob6r nicejski. Sam fakt, ie jui po 250 latach stalo si ono  

religiq panstwowq, dowodzi wszakze, ie bylo ono religiq od 

powiadajqcq 6wczesnym warunkom. W sredniowieczu prze 

obrazalo si ono scisle w miarE: rozwoju feudalizmu w religi 

odpowiadajqcq temu ustrojowi i rozbudowalo sobie odpowied 

niq hierarchi feudalnq. A gdy narodzilo si mieszczanstwo, 

rozwin la si w przeciwienstwie do feudalnego katolicyzmu 

herezja protestancka, najpierw we Francji poludniowej u al 

bigens6w, w okresie najswietniejszego rozkwitu miast tamtej 

szych. W wiekach srednich  t e o1o g i a z a a n e k t o w a l a 

w s z y s t k i e i n n e f o r m y i d e o 1 o g i i : filozofi , poli 

tyk , prawo, czyniqc je  zaledwie  swymi  dzialami.  Zmuszalo 

to wszelki ruch spoleczny i polityczny do przybrania postaci 

teologicznej; umyslom mas, karmionych wylqcznie religiq, ich 

wlasne interesy  musialy  bye  przedstawione  w  s z a c i e  r e 

l i g i j n e j, aieby rozp tac wielkq burz . 

* * * 
R6wniez  w  tak  zwanych  wojnach  religijnych  XVI  stulecia 

szlo  przede  wszystkim  o   bardzo   okreslone,   materialne   inte 

resy klasowe; wo,jny te byly walk.aimi klas, ta:k samo p6zniejsze 

walki wewn«::trzne w Anglii i  we  Francji.  Jezeli  w6wczas  te  

walki  klasowe   nosily   pi  tno   religijne,   jeieli   interesy,   potrzeby 

i  iqdania  poszczeg6lnych  klas  ukrywaly  si«::  p o d  s z a  t q  r e   

l i g i j n q,  nie zmienia  to  bynajmniej  istoty  rzeczy   i   tl uma 

czy  si latwo stosunkami owych czas6w. 

Sredniowiecze rozwin lo si na gruncie zupelnie surowym. 

Zlikwidowalo ono doszczE:tnie starq cywilizacj , starq filozofi , 

polityk«:: i prawo, by we wszystkich dziedzinach rozpoczqc 

wszystko od nowa. Z pogrqionego w upadku swiata staroiyt 

nego przej lo ono jedynie chrzescijanstwo i pewnq ilosc na 
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wp6l zburzonych miast, odartych zupelnie z calej swej cywi 

lizacji. Wynik byl taki, ze duchowienstwo - tak jak na 

wszystkich pierwotnych szczeblach rozwoju - uzyskalo mo 

nopol na wyksztalcenie umyslowe, a wskutek tego samo wy 

ksztalcenie przybralo zasadniczo charakter teologiczny. Poli 

tyka i prawo, jak i wszystkie inne nauki staly si w r kach 

klech6w po prostu gal z;iami teologii i traktowane byly wecllug 

tych samych zasad, kt6re panowaly w teologii. Dogmaty Ko 

.Sciola byly zarazem aksjomatami politycznymi, a cytaty z Bi 

blii mialy moc prawa przej kazdym trybunalem. Nawet gdy 

utworzyl siE: odr bny stan prawniczy, nauka prawa dlugo je 

szcze pozostawala pod kurateli:i teologii. To zwierzchnictwo 

teologii nad kazdi:i dziedzini:i dzialalnosci umyslowej wynikalo 

r6wniez nieuchronnie ze stanowiska Kosciola b di:icego naj 

wyzszym uog6lnieniem i sankcji:i istnieji:icego ustroju fe udal 

nego. 

Jasne jest wobec tego, ze wszystkie w og6lny spos6b for 

mulowane ataki na feudalizm, a przede wszystkim ataki na 

Kosci6l, ze wszystkie rewolucyjne doktryny spoleczne i poli 

tyczne musialy bye zarazem w gl6wnej mierze herezjami teo 

logicznymi. Aby mozna bylo uderzyc w istnieji:ice stosunki 

spoleczne, trzeba bylo zerwac z nich aureol swi tosci. 

Opozycja rewolucyjna przeciwko feudalizmowi cii:ignie si 

przez cale sredniowiecze. Wyst pu je ona, zaleznie od warun 

k6w epoki, jako mistyka, jako jawna herezja, jako powstanie 

zbrojne. 

 

Religijna forma i rewolucyjna tresc ideologii Tomasza Milnzera 

Munzer,  kt6rego  pogli:idy  coraz bardziej si precyzowaly  

i stawaly si coraz smielsze, odli:iczyl si teraz stanowczo od 

reformacji mieszczanskiej i odti:id zaczql wyst powac r6wniez 

bezposrednio jako agitator polityczny. 

Jego doktryna  teologiczno-filozoficzna  atakowala  wszyst· 

ltie gl6wne  punkty  nie  tylko  katolicyzmu,  ale  chrzescijanstwa 

w og6le. Glosil on w ch r z es c i j a ii s k i e j pow lo c e 
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pewien rodzaj panteizmu, kt6ry zdl:adza  osobliwe  podobien 

stwo do wsp6lczesnych pogl<id6w spekulatywnych,  a  miej 

scami graniczy nawet z a t e i z m e m. Odrzuca on BibliE: jako 

wyh1czne i  nieomylne  objawienie.  Wlasciwe,  zywe  objawie 

nie - to rozum; jest  to  objawienie,  kt6re  we wszystkich  cza 

sach i u wszystkich lud6w istnialo i nadal istnieje. Przeciw 

stawiac rozumowi BibliE: - to zabijac ducha liter<i. Albowiem 

Duch SwiE:ty, o kt6rym m6wi Biblia, nie jest  czyms  istniejq 

cym poza nami; Duchem SwiE:tym jest  wlasnie  rozum.  Wiara 

nie jest niczym innym, jak rozbudzeniem siE: rozumu w czlo 

wieku, WiE:c i poganie mogq miec wiar . Przez t wiarE:, przez 

rozbudzony rozum czlowiek osi<iga boskosc i zbawienie. Niebo 

nie jest przeto czyms pozagrobowym,  nalezy  go szukac  w  zy 

ciu doczesnym; powolaniem wierzc4cych jest ustanowic to kr6- 

lestwo boze, to niebo, tutaj na ziemi. Jak  nie  ma  nieba  na 

tamtym swiecie, tak tez nie ma piekla  ani  potE:pienia.  Nie  ma 

tez innego diabla, jak zle zc4dze i chucie ludzkie. Chrystus byl 

czlowiekiem jak my, prorokiem i nauczycielem, a Swi ta Wie·· 

czerza jest zwyczajnq  uczt<i  pamiqtkowq,  na  kt6rej  spozywa 

siE: chleb i wino bez zadnych mistycznych dodatk6w. 

· Nauki te Munzer glosil przewaznie pod o s lo n q takich 

samych zwrot6w chrzescijanskich, pod jakimi przez pewien 

czas ukrywac siE: musiala filozofia nowszej doby. Ale  arc y 

k a c e r s k a m y s 1 z a s a d n i c z a wyziera wsz dzie z jego 

p:sm i widoczne jest, ze bierze on bi b 1 i j n y p l a s z c z y k 

daleko  mniej  powaznie niz  w   nowszych  czasach   niejeden 

z uczni6w Hegla. A przeciez filozofi wsp6kzesnq  oddzielajq 

od Miinzera trzy stulecia. 

Jego   doktryna   polityczna   scisle  wiqzala   si z tymi rewo 

lucyjnymi poglqdami i  si  gala  r6wnie  daleko  poza  bezposr ed  

nio  dane  stosunki  spoleczne  i  polityczne,  jak  jego  teologia  - 

pcza panujqce w  jego epoce pojE:cia  . Jak filozofia religii Miin 

zera  zblizala  siE: do  ate i z mu, tak jego program polityczny 

zblizal  si do   k om  uni   z mu i niejedna nowoczesna sekta 

komunistyczna nie rozporzqdzala w wigiliE: rewolucji lutowej 

bogatszym arsenalem teoretycznym niz ,,miinzerowski" z XVI 

· wieku. Program ten byl nie tyle zestawieniem Zqda_n 

Wypisy z hlstorii krytyki rellgti 

6wcze- 
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snych plebejuszy, ile genialmi antycypacjl:l warunk6w wy 

zwolenia element6w proletariackich, ledwie rozwijaji:icych si 

wsr6d  tych  plebejuszy  - program ten zi:idal natychmiasto 

wego urzeczywistnienia kr6lestwa boiego... A przez kr6lestwo 

boi e Munzer  rozumial  nie  co  innego jak  ustr6j  spoleczny, 

w kt6rym nie ma ani r6inic klasowych, ani wlasnosci pry 

watnej, ani tez niezaleznej od czlonk6w spoleczenstwa i obcej 

im wladzy panstwowej. 

 
0 walce ludzi Odrodzenia z dyktaturq duchowq Kosciola 

Nowoczesne przyrodoznawstwo, jedyne, kt6re osii:ign lo na 

ukowy, systematycz ny i wszechstronny rozw6j, w przeciwien 

stwie do genialnych domysl6w filozof6w przyrody starozytnego 

swiata i nader donioslych, ale sporadycznych odkryc Arab6w, 

kt6re przewainie przeminE;ly bez nast pstw - nowoczesne 

przyrodoznawstwo jak  i cala  historia  nowoiytna,  wywodzi  si«:: 

z owej potE;inej epoki. 

* * * 

Obalona zostala duchowa dyktatura Kosciola; gdy wi«::k 

szosc lud6w germaii.skich zrzucila jq po prostu, przyjmuji:ic 

protestantyzm, wsr6d lud6w romanskich coraz gl biej zapu 

szczalo korzenie przej«::te od Arab6w i czerpii:ice soki w o-:l 

krytej na nowo filozofii greckiej pogodne wolnomyslicielstwo, 

kt6re przygotowalo materiali:zm XVIII stulecia. 

Byl to najwi«::kszy przewr6t postE:powy, jaki ludzkosc kie 

dykolwiek do owych czas6w przezyla, epoka, kt6ra wymagala 

olbrzyrn6w i olbrzym6w zrodzila -   olbrzym6w mysli, uczucia  

i charakteru, wszechstronnosci i wiedzy... Najbardziej zas cha 

rakterystycznq ich cechq jest to, ii prawie wszyscy oni po 

chloni ci Sq iyciem swej epoki, praktyczni:i  walkl:l; ie  sta jq 

po stronie tego czy innego stronnictwa i walczi} -   ten  slowem 

i pi6rem, 6w mieczem, a wielu jednym i drugim. Stqd owa 

pelnia i sila charakteru, kt6ra czyni z nich m i6w w kaidym 

calu. 

* * 
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Taki:e przyrodoznawstwo rozwijalo si w6wczas w wirze 

powszechnej rew-olucji i samo bylo na wskros rewolucyjne; 

musialo przeciei: wywalczyc sobie prawo do istnienia. 

* * * 
Aktem rewolucyjnym, kt6rym przyrodoznawstwo oglosilo 

swq niezalei:nosc i niejako powt6rzylo spalenie bulli przez 

Lutra, bylo wydanie  niesmiertelnego  dziela,  w  kt6rym  K o 

p er n i k niesmialo jeszcze i rzec moi:na, dopiero na loi:u 

smierci r z u c i l r k a w i c a u t o r y t e t o w i  K o s c i o l a 

w s p r a w a c h p r z y r o d n i c z y ch. Od  tej  chwili datuje 

si wyzwolenie  przyrodoznawstwa  od  teologii,  chociaz  sp6r 

o poszczeg6lne roszczenia wzajemne przeciqgnql si do na 

szych czas6w i w wielu umyslach nie zakonczyl si bynaj 

mniej i obecnie. 

 
0 materialistach francuskiego Oswiecenia 

Materialisci francuscy nie ograniczali swej krytyki wylqcz 

nie do spraw religijnych: krytykowali kaidc.l tradycj nau 

kowq, kazdq instytucj politycznq  swojej epoki.  By  dowiesc, 

ie ich teoria daje si powszechnie zastosowac, obrali najkr6t 

szq drog : zastosowali jq smialo do wszystkich przedmiot6w 

wiedzy   w   olbrzymim  _dziele,  od  kt6rego   uzyskali  swe   imi  , 

w Encyklopedii. Materializm w tej czy innej postaci - jako 

zdeklarowany materializm lub jako deizm - stal si w  ten 

spos6b swiatopoglqdem calej wyksztaconej mlodziei:y Francji... 

 

Wielcy m zowie, kt6rzy we Francji oswiecali umysly do 

nadchodzqcej rewolucji, wyst powali sami na wskros rewolu 

cyjnie. Nie uznawali zadnego autor ytet u zewn trznego bez 

wzgl du na jego rodzaj. Religia, pojmowanie przyrody, spo 

leczenstwo, ustr6j panstwowy - w sz y s t k o t o p o d d a n e 

zo st al o n a j bard zi e j ni eubl agan ej kr ytyce, 

wszystko     musialo usprawiedliwic sw6j byt 

przed tr y b u n ale  m  r o z um u  albo zrzec si  istnienia. 

Myslqcy  rozum stal si jedynym probierzem wszystkiego... 
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Wszystkie dotychczasowe formy spoleczne i panstwowe, 

wszystkie tradycyjne wyobrazenia rzucono  jako  nierozumne 

do lamusa; swiat powodowal si dotychczas tylko przesqdami; 

cala przeszlosc zaslugiwala jedynie na politowanie i wzgard . 

Dopiero teraz zajasnialo swiatlo dzienne, nastqpilo kr6lestwo 

rozumu; odtqd zabobon, bezprawie, przywilej i  ucisk  mialy 

bye wyparte przez wiecznq prawd , wiecznq sprawiedliwosc, 

przez r6wnosc ugruntowanq w naturze oraz przez niepozby 

walne prawa czlowieka. 

Wiemy dzis, ze owo kr6lestwo rozumu bylo po prostu tylko 

wyidealizowanym kr6lestwem burzuazji; ze wieczna sprawie 

dliwosc znalazla urzeczywistnienie w burzuazyjnym sqdow 

nictwie; ze r6wnosc sprowadzila si do burzuazyjnej r6wnosci 

wobec prawa; ze jako jedno z najistotniejszych praw czlowieka 

proklamowano burzuazyjnq wlasnosc; i ze panstwo rozumu, 

,,umowa spoleczna" Rousseau weszla w zycie  i  mogla  wejsc 

w zycie tylko jako burzuazyjna republika demokratyczna. 

Wielcy mysliciele XVIII stulecia, podobnie jak wszyscy ich 

poprzednicy, nie mogli wyjsc poza ramy, kt6re im wyznaczyla 

ich wlasna epoka. 

 

 

 

 
AUGUSTE BLANQUI (1805-1881) 

Francuski komu.nista, rewolucjonista,  nazwany  przez  Marksa  ,,glo 

wq  i  sercem   proletariackiej   parW   Francji"   (list   do   doktora  Watteau 

z 10 listopada 1861 roku). Za dzialalnosc rewoh,cyjnq byl czterokrotnie 

skazany na smierc. Warto przeczytac: R. Garaudy: ,,Zrodla francuskie 

socjalizmu. naukowego" (Warszawa 1950, 0 Blanquim, s. 257-320). 

 
Masom nie potrzeba zadnych dogmat6w 

Skoro  tylko  umysl  ludzki   przestaje   rozumiec,  powiada: 

,,Bog!" Straszliwe slowo, kt6re od zarania dziej6w trzymalo, 

i ciqgle jeszcze stara si utrzymac umysl ludzki w okowach. 

Wiara wznosi swi tq barier na drodze wiek6w, nakazujqc 

czlowiekowi: ,,Na kolana, bezbozniku! Nie t dy droga.". Nauka 
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m6wi mu spokojnie: ,,Wstan i idzmy dalej" - i czlowiek prze 

chodzi. 

Ale nieco dalej przeszkoda wyrasta znowu. I znowu wiara 

krzyczy: ,,St6j", a wiedza: ,,Naprz6d". Przeszkoda zootaje prze 

kroczona. Tak toczy si walka· mi dzy wrzaskliwq wiarq a po 

godnq naukq. Jedna wykrzykuje slowa pelne krwi, druga  

usmiecha si bez odpowiedzi i przechodz dalej. 

B6g - to slowo, kt6re rosci sobie prawo do wyjasnienia 

wszystkiego, niczego nie wyjasniajqc i zakazujqc wszelkiego 

wyjasnienia.  Slowo  to pochlebia  lenistwu  i  pysze,   czyniqc 

z niewiedzy wiedz . Nie jest prawdq, jakoby wsz dzie i za 

wsze, pod tq czy  innq  postaciq, znajdowal si B6g. Byl  czas, 

to pewne, kiedy wszyscy bez wyjqtku ludzie wierzyli, ze 

slonce obraca si dokola ziemi,  jest  jednak  niemniej  pewne, 

ze cywilizowany swiat przestal w to wierzyc. Post p (ludzki) 

polega na kolejnym porzucaniu starych zludzen. Gdy zniknie 

plemi inkwizytor6w, umysl ludzki, o ile w pewnym  momen 

cie przestanie rozumiec, nie powie juz: ,,B6g", ale powie: 

,,Szukajmy", jezeli zas handlarze bzdurq  zacznq  opowiadac, 

ze niewytlumaczalne tlumaczy wszechswiat, zaofiaru je si im 

miejsce w Charenton 1 
• 

Spirytualizm nie  jest  jedynie  bl dem  filozoficznym, kt6ry 

z tego tytulu m6glby bye przedmiotem dyskusji. Jest on, jako 

ojciec wszelkich religii, zbrodniq politycznq i spolecznq. 

Spirytualizm jest kamieniem w gielnym ucisku, najsku 

teczniejszym narz dziem tyranii. Wszelka rewolucja jest dlan 

groznq. Wszelka kontrrewolucja go wzmacnia. Nie ma wroga 

bard ziej okrutnego dla lud6w. Trzeba raz na zawsze skonczyc 

z tym katem rodzaju ludzkiego. 

* * 

Chrzescijanstwo i opium te dwie trucizny, 

identyczne w swych skutkach, majq dziwnq wlasciwosc roz 

milowywania w sobie swych ofiar. Chinczyk kupuje opium 

na wag zlota, ch tnie zaplacilby swq krwiq za narkotyk za- 

' Zaklad dla umyslowo chorych w miejscowosci Charenton pod 

Paryzem. 
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daj<}cy mu s mierc . Hiszpania, Irlandia, Polska z dreszczem 

czulosci sciskaj<l  w  obj ciach  katolicyzm,  swego  wiekowego  

kata. 

* * * 

To na niekorzysc ziemi pyszny spirytualizm zwraca nasze 

mysli ku niebu. Kradnie najlepszq cz sc skarb6w swiadomosci, 

aby je roztrwonic na korzysc abstrakcyj, co rychlej przebra 

nych za b6stwa. 

Nie uznajemy urojonych obowiqzk6w wobec Boga, b dc.l 

cych  dobrii  gratkq  dla  egoizmu,  kt6ry  skwapliwie   przeklada 

je na za,bobony, szcz sliwy, ze moze poswi cic dla nich inne, 

bardziej klopotliwe obowiqzki - obowi<}zki wobec ludzi. Tylko 

one winny bye scisle przestrzegane. Wszelkie ich  zaniedbywa 

nie pod  jakimkolwiek  pretekstem  wyrzqdza  ludzkosci  szkode:  

i z tego tytulu jest zbrodniq. 

* * * 
Powazne pojmowanie obowiqzku ulotnilo si z sum1en; po 

zostalo w nich tylko milosierdzie, kt6re jest jedynie lichwiar 

skim rewersem wystawionym na inny swiat; zniknql wszelki 

slad  cn6t  spolecznych.  Dusze  zatapialy  si    w  egoistycznym 

i idiotycznym sam na sam z bogiem swoich koszmar6w. 

Ateizm, chocby to nie przypadlo do gustu budown!iczym 

dogma t6w , to nowa idea, kt6ra nie  jest  bynajmniej  negacj  , 

lecz afirmacjq - jasnq,  kategorycznii  i  nieodpartq.  Nie  poja 

wila si ona teraz dopiero;  jest  stara  jak  rozum  ludzki;  poja 

wila si naprawd wraz z wynalazkiem druku, kt6ry jako na rz dzie  

szerzenia  i   wymiany   idei   jest   jej   gl6wnii   dzwigni.01. 

Natkn la si natychmiast na nieprzyjaciela, smiertelnego, 

nieublaganego nieprzyjaciela... Boga. Jej celem jest go zni 

szczyc. B6g broni si za posrednictwem swoich wojsk, to zna 

czy, religii. Stosy, ciemnice, knebel walczii  w  obronie  Boga, 

a cokolwiek m6wiii pobozni fatalisci - knebel, ciemnica, ogien 

i miecz stanowiq jednak przeszkody. Jest to tak dalece prawdq, 

ze post p ateizmu jest proporcjonalny do tych drugorz dnycb 

rzekomo przeszk6d; powolny, prawie znikomy, niekiedy cofa- 
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jqcy si , gdy przeszkody te rosnq, staje si szybszy, gdy 

slabnq, i blyskawiczny, gdy zostajq usuni te. 

Fabrykanci dogmat6w mylq si , gdy sqdzq  i  mow1q,  ze 

sila wroga lezy w tym, iz nie przeciwstawia mu si przeciw 

nika tej samej natury, to znaczy  dogmatu  religijnego.  Nie; 

sila odwiecznego wroga lezy cala w poparciu ramienia swiec 

kiego, w sojuszu i wsp6lnictwie egoistycznych interes6w, kt6re 

upatrujq w nim swego najmocniejszego obronc i usilujq przy 

wr6cic mu calq jego pot g , stanowiqcq najlepszq ich obron . 

Dowodzi tego historia przeszlosci i terazniejszosci: wszelka 

reakcja  polityczna  uderza   przede   wszystkim   w   nowq   ide  . 

w ateizm, i przywraca oltarze starych przesqd6w. Dlawi ona, 

izoluje i dusi wszelkimi  silami  mysl  filozoficznq,  z  kt6rej  ma 

si wylonic spoleczenstwo r6wnych i wolnych. Ale gdy duch 

wolnosci i sprawiedliwosci bierze g6r , r6W111.oczesnie - i z tym 

wi kszq  mocq  - ateizm  odradza  si  ,   albo   raczej   lqczy   si 

z duchem wolnosci i sprawiedliwosci.  One  sq  nierozl.:1czne. 

Gdy Rewolucja popada w blqd  i  nie  podaje  r ki  ateizmowi, 

musi wkr6tce upasc, jako ofiara wlasnej pomylki. 

Masom nie potrzeba zadnego nowego dogmatu. We Francji 

ta potrzeba nie objawia si nigdzie, nie swiadczy o niej zaden 

symptomat. Jest to sztuczny wytw6r paru niezr6wnowazonych 

m6zg6w; smieszne dziwaczne urojenie, zalosna karykatura 

przeszlosci. 

* * * 

Ateizm i materializm  nie narodzily si wczoraj. Majq  one 

za sobq wieki istnienia. Ot6z, nie wynikajq one z metafizyki, 

lecz z nauki... Nauka nowoczesna dostarczyla i dostarcza co 

dzien nowych argument6w na poparcie tego wniosku, oto 

wszystko. Wniosek ten, r6wnie stary, byl zawsze nieodrodnym 

synem doswiadczenia. 

Dodajmy dla scislosci, ze nauka nowoczesna wyciqgn la 

metod doswiadczalnq z ciemnego kqta, gdzie dotqd  wegeto 

wala, aby umiesc:ic jq na tronie, na kt6rym zasiada jako po 

wszechnie uznana wladczyni. 
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Metafizyka i religia Sq synonimami bezruchu. Wiedza oz 

nacza ruch i zycie. 

ldeq, kt6ra opanuje swiat, jest ateizm, wszechswiat  nie 

stworzony i wieczny, zyjqcy sam przez siE:, swojq wlasnq silq,'. 

Podlozem  tej  idei  jest  nauka.  Tylko  nauka  regulowac  b  dzie 

w.ierzenie przyszlosci, zm.ieniajqce siE: w zaleznosci od zdobyczy  

tej  nauki - kt6ra niewqtpliwie zmienia siE: w swych 

wynikach, ale nigdy w swej metodzie i prawdom6wnosci. 

 

 

 

 
WISSARION BIELINSKI (1811- 1848) 

Rosyjsk i rewolucyjny demokrata, filozof  materialista,  krytyk  li te 

racki. Od sztuki i lite11atury domagal si ideowosci, spoleczne go zaan 

gazowania, pokazywania prawdy o zyciu ludu. Zwalczal carat i  pan 

szczyzn . Demaskowal reakcyjnq funkcj sp!>lecznq religii i cerkwi 

prawoslawnej. Gl6wne dzielo. ,,List do Gogola" (1847 ). Po polsku: 

,.Pisma filozoficzne" (Warszawa 1956, 2 t omy ). 

Por .  t akze  fragmenty  Bieliii-ski ego w  wyborze  Andrzeja Walicki egn: 

,,Rosy jska   mys!   filozoficzna   i   spoleczna   1825-   1861" ,   Warszawa 1961, 

s. 263- 288 i 338- 350 . 

 
Cerkiew jako podpora caratu 

Ros ja widzi swoje zbawienie nie w mistycyzmie, nie w as 

cetyzmie, nie w piet yzmie, lecz w post pie cywilizacji, oswiaty, 

humanit aryzmu. Nie kazan je j potrzeba (dosyc siE: ich naslu 

chala!), nie  pacierzy {dose siE: ich naklepala!) , lecz przebudze 

nia w narodzie poczucia ludzkiej godnosci, od tylu wiek6w po 

niewieranej w blocie i brudzie; potrzeba jej praw i ustaw 

zgod.nych nie z naukq cerkwi, ale ze zdrowym roz5qdkiem 

sprawiedliwoscicl, oraz mozliwie scislego ich wykonywan ia. 

* * * 
Zn i es i en i e pa ii. s z c z y z n y, zniesienie kary cieles 

nej, wprowadzenie mozliwie scislego wykonywania tych cho 

ciazby  ustaw, kt6re  juz istnie jq -   oto  w  chwili  obecnej  n a j 

z y w o t n i e j s z e, akt ualn e zag ad n i en i a narodowe  Ro 

sji... 
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Wielbicielu knuta, apostole ciemnoty, glosicielu obskuran 

tyzmu i wstecznictwa, panegirysto tatarskich  obyczaj6w  - 

co Pan robi? Niechze Pan spojrzy przed siebie - przeciez stoi 

Pan nad przepasciq... Ze podobnq nauk buduje Pan na pra 

woslawnej cerkwi - to rozumiem; zawsze byla ona ostojq 

knuta i slugq despotyzmu, ale po co Pan miesza w to Chry 

stusa? Co Pan znalazl wsp6lnego mi dzy nim a kt6rqkolwiek, 

zwlaszcza prawoslawnq cerkwiq? On pierwszy glosil ludziom 

nauk wolnosci, r6wnosci i braterstwa i m czenstwem przy 

piecz towal, utwierdzil prawd swojej nauki. Nauka ta dop6ty 

byla zbawieniem ludzi, dop6ki nie zorganizowala si jako ko 

sci6l i nie przyj la zasad ortodoksji. Kosci6l zas jest hierar 

chiq, a zatem rzecznikiem nier6wnosci, pochlebcq wladzy, 

wrogiem  i  przesladoweq  braterstwa  mi zy ludzmi - i tak 

jest dotqd. 

Kler prawoslawny zawsze byl niczym, tylko slugq i nie 

wolnikiem swieckiej wladzy; ...czyzby Pan rzeczywiscie nie 

wiedzial, ze nasze duchowie:nstwo budzi powszechnq  pogard 

w rosyjskim spoleczenstwie i wsr6d  rosyjskiego ludu? 0 kim 

to lud rosyjski opowiada sprosnq bajk ? 0 popie, jego zonie, 

jego c6rce i jego parobku. Kogo lud rosyjski nazywa: durne 

plemi , szachraje, ogiery? - Pop6w... Czyz pop w  Rosji  nie 

jest dla wszystkich uosobieniem obzarstwa, skqpstwa, lizuso 

stwa, bezwstydu? I to niby  Pan  o tym  wszystkim  n ie  wie? 

To dziwne! Panskim zdaniem lud rosyjski jest najbardziej re 

ligijny na swiecie. Klamstwo! Podstawq religijnosci jest pie 

tyzm, uczucie czci, bojazn boza. Rosjanin zas wymawia imi 

boskie skrobiqc si w  tylek.0  swi tym obrazie  powiada: nada 

si - mozna si pomodlic, a nie nada si - mozna i garn ek 

przykryc. Niech si Pan przyjrzy uwaznie, a zobaczy Pa n, ze to 

nar6d z natury gl boko ateistyczny. Zyje w nim jeszcze sporo 

przesqd6w, ale nie ma ani  sladu religijnosci. Przesqdy  mijajq 

w miar post pu cywilizacji, religijnosc zas cz sto trwa obok 

post pu. Zywym przykladem tego jest Francja, gdzie i teraz 

wsr6d ludzi swiatlych i wyksztalconych jest wielu szczerych 

fanatycznych katolik6w i gdzie wielu, odszedlszy od chry 

stianizmu, wciqZ jeszcze broni jakiegos boga. Nar6d ro- 
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syjski jest inny. Mistyczna egzaltacja nie lezy wcale w jego 

naturze, na to posiada  zbyt  wiele zdrowego  rozsl:}dku,  jasnosci 

i poczucia rzeczywi:stosci i moze w tym tkwi przyszla wielkosc 

jego historycznych los6w. Religijnosc nie  przyj la  si  nawet 

wsr6d duchowienstwa, niczego bowiem nie dowodzi tych kilka 

wyjl:}tkowych jednostek sklonnych do cichej, chlodnej, asce 

tycznej kontemplacji. Wi kszosc zas naszego duchowienstwa 

odznaczala si zawsze tylko grubymi brzuchami, teologiczncl 

pedanteriq  i  dzikl:l  ciemnotl:}.  Grzechem  byloby  oskariac   je 

o religijny fanatyzm i brak tolerancji, mozna  je  raczej  po 

chwalic za wzorowy indyferentyzm w rzeczach wiary. Reli 

gijnosc znalazla u nas sw6j wyraz tylko w odszczepienczych 

sektach, tak sprzecznych z duchem calego narodu  i  tak  li 

czebnie znikomych. 

* * * 

Jeszcze tylko jedna uwaga; gdy duch religijny opanowuje 

Europejczyka, zwlaszcza katolika, staje si on demaskatorem 

niesprawiedliwej wladzy, podobnie jak iydowscy prorocy,  kt6- 

rzy demaskowali bezprawie moznych tego swiata. U nas prze 

ciwnie: gdy czfowieka (nawet porzi:}dnego) opanuje choroba, 

znana  wsr6d  lekarzy  psychiatr6w  pod  n, azw  f!  mania  religiosa. 

zaczyna on natychmiast kadzic ziemskiemu bogu wi cej niz 

niebieskiemu i przy tyro tak przesadza, ze choc ziemski bog 

chcialby go nagrodzic za niewolniczq  gorliwosc,  widzi  jednak, 

ze skompromitowalby sam siebie w oczach spoleczenstwa . 

 

 

 

 
ALEKSANDER HERCEN (1812- 1870) 

Rosyjski rewolucyjny demokrata, filozof materialista, literat i pu 

blicysta, od roku 1847 dzialal na emigracji,  gdzie  stworzyl  wolnq  ro 

syjskq prasi:. Fiiozoficznq zaslugq Hercena bylo lq.czenie ma t er iali zmu 

przyrodniczego  z  dialektykq  Hegla,  kt6rq.  starnl  sii:  uwolnic  od  jej 

ideali styczne j formy.  To  Hercen  wlasnie  nazwal  dialektyki:  ,,algebrq 

rew oluc ji" .  Don iosle  znaczenie  ma   jego  t eor ia  w ychowa.ni a.  Hercen 

p:>ddal krytyce   te   systemy   pedagogiczn,e    kt6re   starajq   sii:   izolowac 
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szkoli: od zycia,; domaga,! sii: ta,kiej szkoly, kt6ra bi:dzie wychowywala 

m!odziez na rewolu,cjonist6w aktywnie walczqcych z wszelkimi posta 

ciami niesprawiedliwosci spolecznej. Gl6wne dzie!o fHozoficzne:  ,.Listy 

o badaniu przyrody" (przek!adu, p:Jlskiego dotqd nie ma). Por. D. I. 

Czesnokow: ,.Swiatopoglqd Hercena" (Warszawa 1954). 

 

Spoleczna funkcja reiigii 

Monarchia jest przede wszystkim teokracjq: opiera si na 

prawie boskim, zawsze popierala ona religi . a religia zawsze 

popierala monarchi . Bez Jehowy, bez Jowisza nie  ma  kr6la;  

kr61 ziemski zaklada istnienie kr6la niebieskiego. 

* * 
W cuda  uwierzy  ubogi  chlop,  kt6ry   ma  dusz  dziecka, 

z kt6rego lupi sk6r szlachta i kt6rego okradajq czynownicy, 

kt6rego oszukano ,,wyzwoleniem"; wyczerpany praci;i ponad 

sily, n dzi;i bez wyjscia - on  uwierzy.  Jest  zbyt  przybity, zbyt 

nieszcz sliwy, aby nie bye przesc1d nym . Nie wiedz.ic, gdzie 

sklonic glow w ci zkich chwilach, w chwilach ludzkiego 

pragnienia spokoju, nadziei, otoczony zgraj.i drapieznych 

wrog6w - podejdzie z gor.ic.i lz.i do niemego grobu, do nie 

mego ciala i tym cialem, tym grobem swi tym go oszukaj.i, 

pocieszc1, w obawie, zeby nie znalazl innego pocieszenia. A wy, 

szalbierze, ograbiwszy nieszcz sliwego do koszuli, nie wsty 

dzicie si stosowac takich srodk6w? Chcecie go uczynic du 

chowym n dzarzem, duchowym slepcem wtrqcaj.ic go w mrok 

fanatyzmu - o, jak skonczonymi lotrami, zloczyncami jeste 

scie wszyscy wobec ludu! 

 
Przeciwko obskurantyzmowi i nietolerancji slowianofil6w 

Moglibysmy si nie sprzeczac, jesli idzie o ich dziecinne 

uwielbienie dla dziecinnego okresu  naszej historii,  lecz  biorc1c 

na serio ich prawoslawie oraz widzc1c ich cerkiewnc1 nietole 

ranc j w  obu  kierunkach  -  w  stosunku  do  nauki  i  w  sto 

sunku do odszczepienstwa - musielismy si do nich usto  

sunkowac wrogo. Widzielismy w ich pogl.idach nowy olej 
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swi ty majqcy sluzyc do  pomazania  cara,  nowe  lancuchy 

kr pujqce mysl, nowq uleglosc sumienia wobec niewolniczo 

sluzalczej cerkwi bizantyjskiej. 

Slowianofile zawinili w tym, ze dlugo niie rozumielismy ani 

narodu rosyjskiego, ani  jego  historii;  ich  bogoojczyzniane 

idealy i dym kadzidla przeszkadzaly nam przyjrzec siE: bytowi 

ludu i podstawom zycia wiejskiego. 

 

 

 
 

MICHAL BAKUNIN (1814-1876) 

Rosyjski r ewoluc jonista , teoretyk anarchizmu,  materialista i  ate: 

sta.  Dla  dziej6w   krytyki  religii  najwi,:ksze  znaczenie  ma   jego  ksiq zka 

,,Bog  i  panstwo"  (przekladu  polskiego  dotqd  nie ma). Warto przeczytac: 

Hanna Temkinowa:  ,,Michal  Bakunin  o religii"  (Euhemer ,  1958, nr   2  (.1), 

$ . 28- 34 ). 

Por .   takze   fragmenty   Bakunina   w   wyborze   Andrzeja Walickiego: 

.,Rosyjska  mys!  filozoficzna  i   spoleczna  1825-1861",  Warszawa 1961, 

s. 214-263. Wkr6tce tez majq si ukazac dziela Bakunina w wyborze 

Hanny Temkinowej. 

 
0 spolecznej funkcji idei boga 

Sekcja  slowianska  (Mi dzynarod6wki),  gloszqc  materializm 

i ateizm hE:dzie walczyc przeciwko wszelkiego rodzaju sluzbie 

bozej,  przeciwko  wszystkim  oficjalnym   religiom  i   okazujqc 

w slowach i czynach pelny szacunek dla wolnosci sumienia 

wszystkich i swiE:tego prawa kazdego do wyznawania swoich 

idei, hE:d.zie starala siE: zniszczyc ideE: b6stwa we wszystkich 

jego pr zejawach religijnych, metafizycznych, doktrynalnych, 

politycznych i prawnych, przekonana iz idea ta byla i jest 

uswiE:ceniem wszelkiego rodzaju niewoli. 

* * * 
Istnienie boga logicznie w1c1ze siE: z negacjq rozumu ludz 

kiego i ludzkiego poczucia sprawiedliwosci, jest negacjq wolno 

sci ludzkiej i w spos6b nieuchronny prowadzi nie tylko do 

teoretycznej, lecz i praktycznej niewoli. 



Bakunin - Tolstoj 38.1 

We wszystkich religiach wlasciwosci;i boga jest to, iz jest 

on ponad, to znaczy przeciwko wszelkiej  logice; a  twierdzic, 

iz bog nie przeczy logice, znaczy twierdzic, iz jest on  tozsarny 

z logik<l, ze on sa m jest niczym innym jak logik;i, to znaczy 

natur;alnym tokiem rozwoju realnych rzeczy. A to znaczy tyle, 

co powiedziec, iz boga nie ma. Istnienie boga moze bowiem 

miec znaczenie jedynie jako negacja naturaln ych praw 

przyrody. 

* 

Nie·mog;ic znalezc boga poza sobq, czlowiek byl zmuszony 

s.rnkac go w samym sobie. Szuka go abstrahujqc od swych 

najlepszych cech i tymi wyabstrahowanymi, ustokrotnionyrni 

cechami nadziela boga.  Ludzie  w  miar  tego,  jak  odkrywali 

w sobie lub poza sobq jakqs sil ,  zdolnocs,  jakosc  przypisy 

wali jq swoim bogom, przesadnie jq powi kszajf!c i rozszerza 

j£!C dzi ki swojej fantazji religijnej podobnie jak czynif! to 

dzieci. W ten spos6b, dzi ki skromnosci i wspanialomyslnosci 

ludzi niebo wzbogacHo si zdobyczf! odebran<l ziemi i w re 

zultacie, im bogatsze ono si stawalo, tym bardziej biedniala 

ludzkosc... Realny swiat zaczf!l istniec jedynie jako odblask 

nieba, a czlowiek - jako nieswiadomy  tw6rca  padl  na  ko 

lana przed swoim dzielem oglosil siebie niewolnikiem, two 

rem boga. 
* * 

 

...S o c j a I i z m rozpatrywany z moralnego punktu wi 

dzenia jest zamianf! kultu boskosci przez szacunek dla 

czlowieka. 

 

 

 

 
LEW TOLSTOJ (1828-1910) 

Jeden z najwybitniejszych pisarzy rosy jski ch ;  jego powie§ci (.,Wojna 

i   pok6j",  ,.Anna  Karenina")  weszly  do  skarbca   arcydziel   literatury 

. swiatowej. Tolstoj byl nie tylko powiesciopisarzem,  ale r6wniez  gli:bo 

kim myslicielem, krytykiem  religii  i cerkwi  prawoslawnej; wyraznie 
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antyklerykalny charakter majq  jego  prace: ,.0  tolerancji", ,,0 oszu 

stwie  koscielnym", .,Apel  do  duchowienstwa", ,,Listy  do duchown ego". 

20 lutego 1901 roku synod prawoslawny rzucil na Tolstoja klqtu.· . 

Tolstoj nie ugiql si przed cerkwiq,  ale  -  w   wyniku  ewolucji  wla  

snych pog1qd6w - doszedl pod koniec zycia do uznania utopijnej, 

cwangel:cznej zasady niesprzeciwiania sii: zlu, marzqc o zreformowaniu 

religii. 0 Tolstoju napisal kilka gli:bokich  artykul6w   Lenin,  dostrze 

gajqc w dzielach Totstoja odzwiercied!enie sily i slab osci, poti:gi i ogra 

niczonosci chopskiego ruchu masowego. ,,Jego gorqcy, namii:tny, cz  

stokroc bezlitosny protest przeciw panstwu i  policyjno-urz dowej  cer 

kwi  wyraza   nastr6j   prymitywnej    chlopskiej    demokracji..."    (Lenin: 

,.0  Hteraturze",  Warszawa  1953,  s.  22).  Warto  przeczytac:  Jan  Szm yd: 

,.Tolstoj   jako  filozof   i    krytyk   religii"   (Euhemer,  1959,  nr   1_:_2   (8 - - 9 ), 

s. 11 0-- 118 ) i M. I. Szachn ow cz: ,,Lenin o historii ateizmu" (Euhemer. 

1960, nr 5- 6 (18- 19 ), w  szczeg6l nosci s. 81-86 ,,Antyklerykalizm Tol 

stoja"). 

 
0 wychowaniu religijnym 

Od chwili, gdy dwadziescia lat temu jasno ujrzalem, jak 

powinna i moze szcz sliwie  zyc  ludzkosc,  a  jak  bezsensownle 

w udr ce skazuje na zaglad  pokolenie  za  pokoleniem,  coraz 

dalej odsuwalem istotnq przyczyn  tego  szalenstwa  i  tej  za 

traty. Naprz6d za t przyczyn uchodzil w moich oczach na 

klamstwie oparty ustr6j ekonomiczny; p6zniej gwalt  pan 

stwowy, podtrzymujc1cy  ten  ustr6j;  obecnie  zas  przyszedlem 

do przekonania, ze podstawowq przyczynq wszystkiego jest 

klamliwa nauka religii, wpajana przez wychowanie. 

Tak przywyklismy do otaczajqcego nas klamstwa reli 

gijnego, ze nie widzimy calej tej ohydy, glupstwa i okrucien 

stwa, jakie wypelniajq nauk koscielnq. Nie spostr zegamy 

tego, lecz dzieci widzq i dus?e ich pod wplywem tego nau 

czania potworniejq ostatecznie. Bo dose tylko jasno zrozumie,\ 

co robimy uczqc dzieci tak zwanej religii, azeby si ulqc 

straszliwej zbrodni dokonywanej przez takie nauczanie. 

Czyste, niewinne, jeszcze nie oszukane i jeszcze nie oszu 

ku jqce dziecko zwraca si do nas, do ludzi z doswiadczeniem 

zyciowym i posiadajqcych calq dost pnq dzis dla ludzkosci 

wiedz , i pyta o zasady, jakimi  si czlowiek  winien  kierowac 

w tyro zyciu. I c6z mu odpowiadamy? Przewaznie nie odpo- 
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wiadamy nawet, lecz uprzedzamy jego pytanie tak, aby mialo 

juz z gory podsuni tl\ odpowiedz w chwili, gdy si zrodzi 

pytanie . 

Na te pytania odpowiadamy mu grubq, nieskladnq, cz sto 

wprost glupiq, a nade wszystko okrutnq legendq zydowskq, 

podawanq w oryginale lub, co gorsza, w str eszczeniu. Wma 

wiamy wen, ze jest  swi tq  praWdq  to, 0  czym  wiemy,  ze 

bye nie moglo, i co dla nas  zgola nie  ma sensu, mianowicie, 

ze przed 6000 lat jakiejs strasznej, dzikiej istocie, przezwanej 

przez nas bogiem, przyszlo na mysl swiat stworzyc i oto 

stworzyla swiat i czlowieka; ze czlowiek zgrzeszyl, za co tez 

zly bog i jego, i nas  wszystkich  ukaral, a  nast pnie  odkup il 

od samego siebie smierciq wlasnego syna - oraz, ze naj 

wazniejsze zadanie nasze polega na tym, by tego boga  ubla 

gac i wybawic si od tych cierpien, na jakie nas skazal. 

* * * 
Dziecko ma niewyrazne, lecz trafne wyobrazenie o celu 

zycia, ktore upatruje w  szcz sciu,  osiqganym  przez  oparcie  

na milosci stosunk6w ludzkich. Zamiast  tego powiadajq  mu, 

ze wsp6lnym celem zycia jest zachcianka kaprysnego bo,ga, 

osobisty eel kazdego czlowieka polega na wybawieniu siebie 

od kar wiecznych, na jakie kto zasluzyl, a ktore bog ten na 

wszystkich ludzi rozciqgnql. 

Kazde dziecko uswiadamia tez sobie, ze  obowiqzki  ludzkie 

Sq bardzo zawile i ze tkwiq  w  dziedzinie  moralnej.  Zamiast 

tego powiadajq mu, ze jego obowiqzki polegajq przede wszyst 

kim na slepej wierze, modlitwach - na wypowiadaniu okre 

slonych  slow   w   okreslonym   czasie,   na   polykaniu   potrawy 

z chleba i wina, majqcych bye krwic} i cialem boga. 

Zbyteczne   jest  wspominac o  obrazach, cudach, niemo 

ralnych opowiesciach biblijnych,  podawanych  na wzory  po 

st powania, a takze o cudach ewangelicznych oraz o tym 

niemoralnym znaczeniu, jakie nadano ewangelicznej historii. 

Nam si zdaje, ze to nie ma znaczenia, gdy tymczasem 

praktykowany srod nas wyklad tak zwanej religii jest naj 

straszniejszc1 zbrodnic1, jakc1 tylko mozna sobie wyobrazic. 



384 Tolstoj - KTopotkin 

 
Katowanie, zab6jstwo i gwalcenie dzieci jest niczym w po 

r6wnaniu z tq zbrodniq. 

Oszustwo  to  potrzebne jest  rzqdowi,  klasom  rzqdzqcym 

i dzierzqcym wladz : z nim nierozerwalnie zwiqzana jest wla 

dza i wlasnie dlatego czuwajq one, aby dokonywano tego oszu 

stwa nad dziecmi oraz pie1 gnowano je wsr6d doroslych za 

pomocq usilnej hipnotyzacji. Ci zas, co nie chcieliby podtrzy 

mywania na klamstwie opartego ustroju spolecznego, lecz 

pragn liby jego  zmiany,  a   nade  wszystko  szcz scia   dzieci, 

z kt6rymi obcujq, dqzyc powinni ze wszystkich sil do wyba 

wienia ich od tego okropnego klamstwa. 

 

 

 

 
PIOTR KROPOTKIN (1842-1921) 

Wybitny geogTaf i podT6znik Tosyjski,  pochodzil  z  rodziny  ksiq 

ii:cej. W rokt1, 1872 zetknql si  za  granicq  z  grupq  zwolennik6w  Baku 

nina  i wkr6tce stat  sii:  jednym   z  czotowych   teoretyk6w   anarchizmu. 

Z   pozycji   anarchistycznych   zwalczal   ide  dyktatury   proletariatu,   ale 

w roku 1917 powr6cil do R?Sji, a w roku 192J w lis ie d? robotnik6w 

1curopejskich opowiedzial sii: po stronie bolszewik6w . W filozofii znaj 

dowal sii: pod wplywem pozytywizmu Comte'a i Spencera. Po polsku : 

,,Wspomnienia rewolucjonisty" (Warszawa 1959), ,,Wielka Rewolucja 

Francuska" (Warszawa 1948), ,,Etyka" (t.6dz 1949.) 

 

Chrzescijanstwo a niewolnictwo 

Posluszenstwo poddanych ,,w strachu i drzeniu" wobec 

ustanowionych wladz, jako b dqcych pod opiekq boskq, oraz 

posluszenstwo niewolnik6w wobec pan6w swoich podniesione 

zostalo przez apostol6w Piotra i Pawla do godnosci zasadni 

czej cnoty chrzescijanskiej. Przy tym ci sami dwaj aposto 

stolowie doradzajq wlascicielom niewolnik6w lagodnie jsze 

tylko post powanie ze slugami, lecz bynajmniej nie doradzajq 

im zrzeczenia si praw do posiadania niewolnik6w - nawet 

wtedy, gdy wlascicielami niewolnik6w Sq ,,wierni ukochani", 

to jest nawr6ceni na chrzescijanstwo. 

* * * 



Kropotkin - Czernyszewski 38.5 

Przez gloszenie posluszenstwa wzgl dem zezwierz conych 

cesarzy jako poslannik6w boskich - to  jest  przez  umanie  

tych bestii za boskich poslannik6w - chrzescijanstwo zadalo 

sobie cios, po kt6rym dotqd nie moie przyjsc do siebie. Chrze 

scijanstwo przestalo bye religiq ukrzyiowanego Chrystusa, by 

stac si religiq panstwa. 

* * * 
Jan Zlotousty, papie:i: Grzegorz, kt6remu kosci6l nadal 

miano Wielkiego, i r6:i:ni ludzie  zaliczani  przez  kosci6l  w  po 

czet swi tych aprobowali  niewolnictwo,  a  ,,swi  ty"  Augustyn 

nawet je usprawiedliwial twierdzqc, :i:e niewoln ika mi stali si 

grzesznicy za grzechy swoje. 

 

 

 

 
MIKOt.AJ CZERNYSZEWSKI (1828-1889) 

Rosyjski r ew olucy jny demokrata i socjalista utopijny, filozof ma 

terialista, pisarz, wodz  duchowy  ruchu  r ewolucy jno- demok rat ycznego 

w Rosji. Po polsku: ,,Zasada antr opolo giczna u: filozofii"  (Warszawa 

1956), ,,0 sztuce" (Warsz-awa 1953). 

 
Naukowy i fantastyczny poglqd na swiat 

Powiada si : nauki przyrodnicze nie osiqgn ly jeszcze 

takiego stopnia rozwoju, aby w spos6b zadowalajqcy wyja 

sniac wszystkie wa:i:niejsze zjawiska przyrody. Jest to zupelnie 

sluszne; ale przeciwnicy kierunku naukowego w filozofii wy  

ciqga jq z tego slusznego stwierdzenia wniosek zgola nielo 

giczny, gdy m6wiq, :i:e luki pozostajqce jeszcze w naukowym 

tlumaczeniu zjawisk przyrodniczych pozwalajq na zachowanie 

pewnych resztek fantastycznego poglqdu na swiat. Sprawa 

polega na tym, :i:e charakter rezultat6w, kt6rych dostarczyfa 

anaUza wytlumaczonych przez nauk element6w oraz zjawisk, 

swiadczy   jui:  dostatecznie  o  charakterze   pierwiastk6w,   sil 

i praw dzialajqcych w pozostalych elementach i zjawiskach, 

dotychczas niezupelnie jeszcze wyjasnionych; gdyby w tych 

Wypisy  z  hlstorii krytyki reltgli 116 
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niewyjasnionych elementach i zjawiskach bylo cos  mnego 

poza tym, co znaleziono w cz sciach juz wyjasnionych, w6w 

czas i cz sci wyjasnione mialyby nie taki charakter, jaki majci. 

* * 
Wobec takiego charakteru  nowych  idei  czlowieka,  kt6ry 

je raz przyjmuje,  nie  ma  juz  i:adnej  drogi,  kt6rci  by m6gl 

si cofncic lub zawrzec kompromis z fantastycznymi bl dami 

dawnych czas6w. Patrzy na staroswieckie uprzedzenia tak 

samo, jak my wszyscy patrzymy  na starozytne basnie greckie  

o nimfach, o nektarze, o Polach El'izejskich, o karach, na kt6re 

skazani byli Tantal czy Syzyf. Zgodzicie si , ie nie dose jest 

powiedziec: ,,Prawdziwosci tych basni dowiesc nie mozemy": 

nie, my pozytywnie wiemy, ie sq one calkowicie nieuza 

sadnione. Nowoczesna nauka nie m6wi  nic  pr6cz tego, co wie 

z calkowitq pewnoscici, lecz do dziedziny poj c nie ulegajci 

cych  wcitpliwosci naleiy   mi dzy  innymi  r6wniez   wniosek 

o calkowitej nieslusznosci fantastycznych przesqd6w. 

 

 

 

 
J ERZY PLECHANOW (1856- 1918) 

Filozof materiali.sta, jeden z pierwszych rosyjskich  marksist6w,  od 

roku 1903 przyw6dca mienszewik6w. Po polsku: ,,Przyczynek do zagad- 

11ienia rozwoju monistycznego pojmowania dziej6w" (Wars:w w a 1957), 

,,Przyczynki do historii materializmu" (Warszawa 1950) i inn e. Po ro 

syjsku obszerny wyb6r pt. ,.0 retigii i cerkwi" (Moskw :z l 95i ). 0 Ple 

chanowie: W. A. Fomina: ,,Filozoficzne  poglqdy  Plechanowa"  (War 

szawa 1957), M. Nowaczyk: ,.Plechanow o religii" (Euhemer, Zeszyt·'!) 

Fitozoficzne, nr 2, Warszawa 1961, s. 164-185). 

 
0 teologicznym pojmowaniu dziej6w 

0 ile w poznawaniu i pojmowaniu przyrody nauka po 

suwala si naprz6d stosunkowo szybko, nauka o ludzkim spo 

leczenstwie i jego historii rozwijala si 7m.acznie wolniej. Ani 

mistyczny spos6b tlumaczenia zjawisk historycznych dopu 

szczalny byl jeszcze w czasach, gdy animistyczny spos6b tlu- 
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maczenia zjawisk  przyrody  wydawal si juz  tylko smieszny. 

W stosunkowo cywilizowanym srodowisku, cz sto nawet w wy 

soce cywilizowanym, uwazano za rzecz zupelnie mozliwq 

tlumaczyc historyczny rozw6j ludzkosci jako przejaw woli 

jednego lub kilku b6stw. Wlasnie takie tlumaczenie procesu 

historycznego przy pomocy woli boskiej nazywamy teolo 

gicznym tlumaczeniem historii. 

Pragnqc dac dwa przyklady tego rodzaju sposobu my 

slenia zatrzymam si teraz na filozofii historii  dw6ch  slyn 

nych postaci: sw. Augustyna, biskupa z Hippony (dzisiejszy 

Algier) i Bossueta, biskupa miasta Meaux we Francji. 

Sw. Augustyn (354-430) uwaza, ze zdarzenia historyczne 

zalezq od  boskiej  opatrznosci,  co  wi cej - jest  przekonany, 

ze nie podobna ich traktowac inaczej. 

* * 
Gdy wi c chodzic b dzie o wytlumaczenie  pot gi  Rzy 

mian - biskup z Hippony wylozyl nam niezwykle szcze 

g6lowo, ie pot ga ta byla jakby potrzebna boskiej opatrznosci. 

,,Po  dlugim  okresie   rozkwitu   panstw   wschodnich   -   pisze 

sw. Augustyn - chcial B6g, aby mocarstwo zachodnie, choc 

p6:zniejsze od tamtych, lecz obszarem swym i pot gq jeszcze 

znakomitsze bylo.  I  ku  ukr6ceniu  wyst pk6w  wielu  narod6w 

dal B6g to paii.stwo takim przewaznie ludziom, co milujqc 

zaszczyty i pragnqc chwaly,  ojczyznie  si  przez  to  przysluzyli; 

bo wlasnie w jej chwale wlasnej chwaly szukali  i  jej  pomy 

slnosc nad osobistq swq pomyslnosc przekladali" . 

* * * 
A kiedy trzeba wytlumaczyc powodzenie pierwszego ce 

sarza chrzescijaii.skiego Konstantyna, na scenie ukaze si wola 

boza, kt6ra wszystko z latwosciq rozstrzyga i tlumaczy. ,,Azeby 

ludzie... -  m6wi  nam  sw.  Augustyn  -  nie  mysleli,  ze  wy 

sokie stanowiska w tym zyciu i kr6lowanie ziemskie ten tylko 

miec moze, co czart6w czci... Bog dobry napelnil cesarza 

Konstantyna, nie oddajqcego czci demonom, lecz samemu Bogu 

prawdziwemu, takim mn6stwem  dar6w  doczesnych,  o  jakim 

nikt nigdy nawet marzyc nie smial". 
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Kiedy zas wreszcie nalezy wytlumaczyc, dlaczego jedna 

wojna trwala dluzej od innej, sw. Augustyn  oswiadcza,  ze  

taka byla wola boska: ,,Nawet i czas trwania wojen, tj. zeby 

jedne rychlej, inne p6zniej si konczyly, zalezny jest od tego, 

jak dlugo wola Boska i sprawiedliwosc, i milosierdzie chcq 

pogn bic lub pocieszyc ludzi". 

Jak Panstwo widzq, sw. Augustyn pozostaje niezmiennie 

wierny swej podstawowej zasadzie. Niestety, aby znalezc wla 

sciwy spos6b tlumaczenia zjawisk historycznych, nie wystarczy 

bye wiernym okreslonej zasadzie. Przede wszystkim trzeba 

wlasciwie wybrae t podstawowq zasad , a po drugie - trzeba, 

aby ten, kto zajmuje si filozofiq historii, pozostajqc wierny 

swej podstawowej zasadzie, dokladnie zapoznal si ze wszyst 

kimi  faktami,   kt6re  poprzedzaly  i   towarzyszyly   zjawisku, 

a kt6re pragnie objasnic. Podstawowa zasada moze i powinna 

bye zawsze jedynie niciq przewodniq w analizie rzeczywi 

stosci historycznej. 

Tymczasem teoria sw. Augustyna nie wytrzymuje krytyki 

pod obu tymi wzgl dami. Nie wysuwa zadnej metody analizy 

rzeczywistosci historycznej. Co si zas tyczy jej podstawowej 

zasady, to prosz zauwai:ye rzecz nast pujqCq. Sw. Augustyn 

m6wi o tym, co nazywa prawami opatrznosci, z takq silq prze 

konania i tak szczeg6lowo, ze czytajqc go, czlowiek zapytuje 

siebie mimo woli, czy nie wyjawil mu jego b6g przypadkiem 

swych ta jemnic. Jednakowoz ten sam autor z r6wnq silq prze 

konania, pozostajqc r6wnie wierny swej ,,podstawowej zasa 

dzie", m6wi w tym samym dziele, ze drogi boskie Sq niezba 

dane.  A w  takim  razie,  po  co  zajmowac  si niewdzi cznym 

i jalowym  z  koniecznosci  zdaniem  dociekania  tych  ,,dr6g"? 

I po co powolywae si na owe niezbadane drogi jako na 

wytlumaczenie zdarzen i:ycia ludzkiego? Sprzecznose jest oczy 

wista. Poniewaz zas jest oczywista, przeto nawet ludzie gorq 

cej i niewzruszonej wiary zmuszeni  Sq wyrzec si teologicz 

nej interpretacji historii, o ile  liczq  si  w  jakimkolwiek 

stopniu z prawami logiki i o ile nie chcq  utrzymywae,  ze  to, 

co niezbadane, czyli nie dajqce si wytlumaczye ani pojqc, 

tlumaczy wszystko i sprawia, ze wszystko jest zrozumiale. 
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Z kolei zaJm1emy si Bossuetem (1627-1704).  Podobnie 

jak sw. Augustyn, Bossuet podziela w dziedzinie interpretacji 

historii stanowisko teologiczne. Jest przekonany, ze histo 

rycznymi losami narod6w albo - jak si wyraza - ruchami 

mocarstw kieruje opatrznosc... 

Wszystkie narody i wszystkie wielkie panstwa, kt6re jedno 

po drugim wyst powaly na dziejowej arenie, wszelkimi spo 

oobami sprzyjaly jednemu i temu samemu celowi - rozkwi 

towi religii chrzescijanskiej i chwale bozej. 

Na  podstawie  objawienia  Ducha  Swi tego  sw.  Janowi, 

kt6re ten ostatni wytlumaczy1 w Apokalipsie, Bossuet wyjawia 

swemu  uczniowi  tajemny  wyrok  bozy  na   rzymskie  imperium 

i na sam Rzym. Bossuet opowiada o tym wszystkim w  taki 

spos6b, jak gdyby drogi boskie przestaly bye niezbadane, 

natomiast  -    co  warto  specjalnie  podkreslic  -    zaznajomienie 

si z procesem dziej6w podsuwa mu jedynie mysli o marnosci 

spraw ludzkich. 

Drugq znamiennq cechq filozofii histori:i Bossueta jest to, 

ze w interpretacji zdarzen historycznych nie  poprzestaje  on, 

jak sw. Augustyn, na powolywaniu si na wol bozq,  lecz 

kieruje juz uwag na to, co nazywa specyficznymi przyczy 

nami rozwoju mocarstw. 

Tak wi c. wedlug Bossueta, bywajq  w  historii  zdarzenia, 

w kt6rych przejawia si jedynie palec bozy, czyli - innymi 

slowy - w kt6rych bog dziala bezposrednio. Tego rodzaju 

zdarzenia sq  poniekc4d   historycznymi   cudami.   Jednakze  

w wi kszosci wypadk6w, przy zwyklym przebiegu zycia na 

rod6w o zdarzeniach, zachodzc4cych w danym okresie, decy 

dujq przyczyny zrodzone przez okres poprzedzaj cy. 

Filozofia historii Bossueta posiada nad filozofiq  historii 

sw. Augustyna t wielkq przewag , ze akcentuje koniecznosc 

badania  wlasnych przyczyn  zdarzen.  Ale  przewaga  ta   jest 

w  istocie  jedynie  stwierdzeniem,  oczywiscie  nieswiadomym 

i mimowolnym - bezsilnosci i jalowosci czysto teologicznej 

koncepcji, czyli metody, polegajqcej na tumaczeniu zjawisk 

przy pomocy dzialan jednej lub kilku sil nadprzyrodzonych. 
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WLODZIMIERZ LENIN (1870-1924) 

Genialny teoretyk i w6dz s,w atowego proletariatu, zalozyciel ro 

syjskiej Partii Komunistycznej, przyw6dca Wielkiej Socjalistycznej Re 

wolucji  Paidziernikowej,  budowniczy  pierwszego  na  swiecie panstwa 

socjaEstycznego - Zwiqzku Radzieckiego. Tw 6r czo rozwijal materia 

lizm dialektyczny i historyczny, inte,rnacjonalizm proletariacki i ateizm. 

Dla dziej6w  krytyki  religii  szczeg6lne znaczenie  majq nasti:pujqce 

prace Lenin.a: ,.Materializm a empiriokrytycyzm" (,.Dziela", tom 14, 

Warszawa 1949), .,Zeszyty filozoficzne"  (Warszawa  1956),  .,0  religii" 

(3 wydanie, Warszawa 1960). O  stosunku Lenina do reli gii:  ,,Materialy 

Konferencji  Warszawskiej"  (Euhemer, 1960, nr  5-   6  (18-19) s. 1-202). 

 

Socjalizm  a religia 

Religia jest  jednq  z  odmian  ucisku  duchowego,  kt6ry 

wsz dzie dlawi masy ludowe, przytloczone  odwieczn;:i  praeq 

na innych, n dz;:i i osamotnieniem. Bezsilnosc klas wyzyski·- 

wanych w wake z wyzyskiwaczami r6wnie nieuchronnie rodzi 

wiar  w lepsze  zycie pozagrobowe,  jak   bezsilnosc   dzikusa 

w walce z przyrod::i rodzi wiar w bog6w, diably, cuda itp. 

Tego, kto przez cale zycie pracuje i cierpi n dz , uczy 1ieligia 

pokory i cierpliwosci w :iyciu ziemskim, pocieszaj::ic nadziejq 

nagrody w niebie. Tych zas, kt6rzy .iyjq z cudzej pracy, uczy 

religia dobroczynnosci w .iyciu ziemskim, ofiarowujqc im 

bardzo tanie usprawiedliwienie ich calej paso:iytniczej egzy 

stencji i sprzedajqc  po  przyst pnej  cenie  bilety  wst pu  do 

szcz sliwosci  niebieskiej. Religia - to opium Iudu. Re 

ligia  -  to rodzaj duchowej gorzalki, w kt6rej niewolnicy 

kapitalu topiq swe ludzkie oblicze, swoje dq.ienie do :iycia, 

kt6re by choc troch bylo godne czlowieka. 

Ale niewolnik, kt6ry uswiadomil sobie swojq niewol i pow 

stal do walki o swe wyzwolenie, jest ju:i tylko na wp6l nie 

wolnikiem. Wsp6lczesny, uswiadomiony robotnik, wychowany 

przez wielki przemysl fabryczny, oswiecony :iyciem miejskim 

odrzuca z pogardq religijne przesqdy, pozostawia niebo kle 

chom i bur:iuazyjnym swi toszkom, walczqc o lepsze .iycie tu, 

na ziemi. Wsp6lczesny proletariat staje po stronie socjalizmu, 

kt6ry wprz ga nauk do walki z otumanieniem religijnym 
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i uwalnia  robotnika  od  wiary  w  zycie  pozagrobowe,  zespalajqc 

go do rzeczywistej walki o lepsze zycie na ziemi. 

Program nasz opiera si calkowicie na naukowym, i to 

wlasnie materialistycznym swiatopoglqdzie. Dlatego wyjasrrie 

nie ilaszego programu nieodzownie obejmuje r6wniez wy 

jasnienie prawdziwych historycznych i ekonomicznych zr6del 

otumanienia religijnego. N a s z a p r o p a g a n d a  n i e o d 

z own i e obejmuje r6wnie:i propagand at e 

izmu:   wydawanie  odpowiedniej  literatury  naukowej,   kt6ra 

dotychczas byla surowo zakazana i przesladowana przez samo 

wladczo-panszczyznianq wladz panstwowq, powinno obecnie 

stanowic jednq z dziedzin naszej dzialalnosci partyjnej. Trzeba 

b dzie obecnie zapewne p6jsc za radq, jakiej udzielil niegdys 

Engels niemieckim socjalistom: tlumaczyc i masowo rozpow 

szechniac francuskq literatur ateistycznq, literatur okresu 

Oswiecenia XVIII wieku. 

Nie powinnismy jednak w :iadnym wypadku schodzic przy 

tym na manowce abstrakcyjnego, idealistycznego ujmowania 

zagadnienia religii tylko ,,na rozum", w oderwaniu od walki 

idasowej - uj cia dose cz sto spotykanego  wsrod  r adykal 

nych demokrat6w sposr6d burzuazji. Byloby niedorzecznosciq 

sqdzic, ze w spoleczenstwie opartym na bezgranicznym  ucisku 

i ot pianiu mas robotniczych mozna samq tylko propagandq 

rozwiac przesqdy religijne. Zapominanie o tym, ze ucisk ludz 

kosci przez religi jest jedynie wytworem i odbiciem ucisku 

ekonomicznego w lonie spoleczenstwa, byloby przejawem 

ograniczonosci burzuazyjnej. Zadne ksiqzki ani zadna propa· 

ganda nie zdolajq os.wiecic proletariatu, jesli nie oswieci go 

jego wlasna walka przeciwko ciemnym silom kapitalizmu. 

Jednosc w tej rzeczywiscie  rewolucyjnej 

wa1ce klasy uciemi zonej o stworzenie  raju  na  ziemi  jest 

dla nas w a z n i e j s z a ni:i zgodnosc poglqd6w proletariuszy 

na spraw raju w niebie. 

Oto dlaczego nie glosimy i nie powinnismy glosic w na 

szym programie naszego ateizmu; oto dlaczego nie zabraniamy 

i nie powinnismy zabraniac proletariuszom, u kt6rych zacho- 
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waly si te czy inne pozostalosci dawnych przesqd6w, zbli 

zenia si do naszej partii. P r o p a g o w a c n a u k o w y  p o 

g1 cl d n a s w i a t b d z i e m y z a w s z e. Walka z brakiem 

konsekwencji tych czy owych ,,chrzescijan" jest dla nas  rze 

czq koniecznq. Nie oznacza to jednak wcale, ze nalezy wysu 

wac spraw religii na, bynajmniej nie przyslugujqce jej, 

pierwsze miejsce, ze nalezy dopuszczac do rozproszenia sil 

prawdziwie  rewolucyjnej,  ekonomicznej i  politycznej  walki 

z powodu trzeciorz dnych poglqd6w lub bredni, szybko tra  

cqcych wszelkie znaczenie polityczne, szybko wyrzucanych d0 

lamusa w wyniku samego przebiegu rozwoju ekonomicznego. 

Reakcyjna burzuazja wsz dzie zabiegala, a teraz i u nas 

zaczyna zabiegac o to, azeby wzniecic wasnie rehgijne, azeby 

w t stron odciqgnqc uwag mas od istotnie waznych i za 

sadniczych zagadnien ekonornicznych i politycznych, kt6re roz 

Wiqzuje teraz w praktyce jednocZqcy si w swej rewolucyjnej 

wake proletariat calej Rosji. Ta reakcyjna polityka, zmierza 

jqca do rozbicia sil proletariatu, kt6ra dzis przejawia  si 

gl6wnie w czarnosecinnych pogromach, jutro, bye moze, wpa 

dnie na pomysl zastosowania r6wniez jakichs bardziej wyra 

finowanych reform. My w kazdym wypadku przeciwstawimy 

jej spokojnq, wytrwalq i cierpliwq, unikajqcq wszelkiego r:)Z 

dmuchiwania drugorz dnych  rozbieznosci, propag and solidar 

nosci proletariackiej i naukowego poglqdu na swiat. 

Rewolucy jny proletariat dopnie tego, aby religia istotnie 

stala si dla panstwa sprawq prywatnq. I w tym  oczyszczo  

nym ze sredniowiecznej plesni ustroju politycznym  proleta 

riat  poprowadzi zakrojonq   na   szerokq  skal  otwartq  walk 

o zniesienie niewoli ekonomicznej, tego rzeczywistego zr6dla 

religijnego oglupiania ludzkosci. 

* * * 
Marksizm - to materializm. Jako taki jest on tak samo 

nieublaganie wrogi religii, jak materializm encyklopedyst6w 

XVIII wieku lub materializm Feuerbacha. To jest rzeczq oczy 

wistq. Ale materializm dialektyczny Marksa i Engelsa posuwa 

si dalej niz encyklopedysci i Feuerbach i rozciqga filozofi 
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materialistyczmi na dziedzint=: historii, na dziedzint=: nauk spo 

lecznych. Powinnismy walczyc z religiq. Jest to  abecadlo  ca 

lego materializmu, a wie:c r6wniei  marksizmu.  Ale  marksizm 

nie    jest   materializmem,   kt6ry   zatrzymal   sit=:   na    abecadle. 

Marksizm   posuwa   si     dalej.    M6wi   on:    n a 1 e i  y    um   i e c 
w a 1 c z y c z, re 1 i g i q, w tym ·zas celu trzeba materiali 

stycznie  wyjasnic  zr6dla   wiary   i   religii   wsr6d   mas.   Walki 

z religiq nie wolno ograniczac do abstrakcyjno-ideologicznej 

propagandy,  nie  wolno   jej   sprowadzac  do  takiej  propagandy; 

w a 1 k     t     n a 1 e z y   p  o w  i q  z a c  z  k o n k r e t n q  p r a k 

t y k q r u ch u kl as owe go, kt6ry zmierza do usunie:cia 

spolecznych korzeni religii. Dlaczego religia utrzymuje si 

wsr6d zacofanych warstw proletariatu miejskiego, wsr6d sze 

rokich warstw p6lproletariatu a takie wsr6d mas chlopstwa? 

Wskutek  ciemnoty  ludu - odpowiada buriuazyjny poste:po 

wiec, radykal albo buri uazyjny  materialista.  A wie:c - precz 

z religiq, niech iyje ateizm, naszym gl6wnym zadaniem jest 

rozpowszechnianie poglqd6w ateistycznych. Marksista powiada: 

nieprawda.  Taki  poglqd -  to powierzchowne, buriuazyjnie 

ograniczone kulturnictwo. Taki poglqd tlumaczy korzenie re 

ligii nie dose wnikliwie, nie materialistycznie, lecz idealistycz 

nie. We wsp6lczesnych krajach kapitalistycznych sq to ko 

rzenie przede wszystkim s pole czne.Spoleczny ucisk mas 

pracujqcych, ich p o z or n a calkowita b e z r a d n o s c  wo 

bec slepych sil kapitalizmu, kt6ry co dzien i co godzint=: spra  

wia po tysiqckroc wi cej najokrutniejszych cierpien,  najbar 

dziej dzilcich me:czami zwyklym lud ziom pracy ni:i: wszelkie 

nadzwy,cza  jne wydarzenia,   jak  wojny,  trze:sienia  ziemi  itd.  - 

oto  w  czym  tkwiq  na jgl bsze,  wsp6lczesne  korzenie religii. 

,,Strach stworzyl bog6w". Strach wobec slepej  sily  kapitalu,  

kt6ra jest slepa, gdyi masy ludowe  nie  mogq  jej  przeniknqc, 

kt6ra na kaidym kroku :iycia proletariusza  i  drobnego  maj 

sterka grozi mu ,,naglq",  ,,nieoczekiwanq",  ,,przypadkowir'  

ruinq, zgubq, i przynosi mu je, czyni zen ne:dzarza, paupra, 

prostytutke:, niesie smierc glodowq - oto owo zr6dlo wsp6l 

czesnej religii, kt6re przede wszystkim i nade wszystko winien 

miec na uwadze materiali sta, jesli nie chce pozostawac ma- 
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terialistq na poziomie wst pnej klasy. Zadna uswiadamiajqca 

ksiqzka nie wykorzeni religii wsr6d mas zahukanych przez 

kapitalistyczn::i katorg , uzaleznionych od slepych, niszczyciel 

skich sil kapitalizmu, dop6ki same te masy nie nauczq si 

spolem, w spos6b zorganizowany, planowo i swiadomie wal· 

czyc z tym zrodlem religii, z panowaniem kapitalu we wszyst 

kich jego postaciach. 

Czy wynika st::id, ze ksi::izka uswiadamiaj::ica, wymierzona 

p:rzeciwko religii jest szkodliwa lub zbyteczna?  Nie.  Wynika 

stqd zgola cos innego. Wynika st::id, ze ate is t y c z n a pro 

paganda socjaldemokracji  w i n n a   b y c   p o d p or  z ::i d  

k o w a n a jej gl6wnemu zadaniu: r o z w i j a n i u w a 1 k i 

klasowej wyzyskiwanych mas przeciwko 

wyzyski waczom. 

 
Funkcja spoleczna idei boga 

To  nieprawda ,  ze  bog   jest   kompleksem   idei  budz::icych 

i  organizujqcych  uczucia  spoleczne.  To  bogdanowowski  id  e 

a 1 i z m, zamazuj::icy materialne  pochodzenie  idei.  Bog  (tak 

jak go uksztaltowaly historia i zycie) jest przede wszystkim 

kompleksem idei zrodzonych z ot piaj::icego przytloczenia czlo 

wieka zar6wno przez otaczajqcq go przyrod , jak i przez ucisk 

klasowy - idei u tr w a I a j q c y c h to przytloczenie, u s y p i a  j 

q c y ch    walk  klasowq.  Byly   w  historii  czasy,   kiedy mimo 

takiego pochodzenia i takiego  rzeczywistego  znaczen'ia idei boga  

walka  demokracji  i  proletariatu  toczyla  si  w  po staci walki je 

dn e j idei retigijnej przeciwko drugiej. 

Ale i te czasy dawno juz mini:ily. 

Dzis, zar6wno w Europie jak i w Rosji, wszelka chocby 

najsubtelniejsza, najszlachetniejsza w intencjach obrona lub 

usprawiedliwianie idei boga jest usprawiedliwianiem reakcji... 

Dlaczego jest to reakcyjne? Dlatego, ze upi ksza klechow sko-

panszczyznian::i ide ,,okielznania"  zoologii.  W rzeczywi 

.stosci ,,zoologiczny indywidualizm" zostal okielznany nie przez 

ide boga, okielznaly go i stado pierwotne, i pierwotna wsp61- 

nota. Idea boga zawsze  usypiala i st piala  ,,uczucia spoleczne", 
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podsuwajqc zamiast tego, co zywe, martwic , b dqc zawsze 

ideq niewolnictwa (najgorszego, beznadziejnego niewolnictwa). 

I d e a b o g a nigdy nie ,,wiqzala jednostki ze spoleczen 

stwem",  lecz  z aw s z e kr pow al a k1asy uciskane 

wi zami wiary w boskosc ciemi zc6w. 

 
0 znaczeniu wojujqcego materializmu 

Czasopismo, kt6re pragnie bye organem wojujqcego mate 

rializmu,  powinno  bye,  po  pierwsze,  organem   bojowym  - 

w tym sensie, by systematycznie demaskowac i zwalczac 

wszystkich wsp6kzesnych ,,dyplomowanych lokaj6w klecho 

stwa", niezaleznie od tego, czy wyst pujq oni jako reprezen 

tanci oficjalnej nauki, czy  tez  jako  wolni strzelcy,  mieniqcy 

si ,,demokratyczno- lewicowymi lub ideowymi socjalistycz 

nymi" publicystami. 

Czasopismo takie powinno bye, po drugie, organem  w o 

j u j q c ego a t e i z m u. Mamy resorty lub przynajmniej 

instytucje panstwowe, kt6re tq pracq kierujq. Jednakze prac   

t prowadzi si niezwykle opieszale, w najwyzszym stopniu 

niezadowalajqco, co jest najprawdopodobniej wynikiem po 

wszechnego cisnienia naszego rdzennie rosyjskiego (jakkol 

wiek radzieckiego) biurokratyzmu. W celu uzupelnienia pracy 

odnosnych instytucji panstwowych, w celu usprawnienia,. jak 

r6wniez ozywienia tej pracy jest zatem niezmiernie waine, 

by czasopismo, kt6re postawilo sobie za zadanie stac si or 

ganem wojujqcego ma'terializmu, niestrudzenie prowadzilo pro 

pagand  i  walk  ateistycznq.  Trzeba  uwaznie  sledzic  wszelkc1 

literatur ateistyczn<4 ukazuj<4c<4 si w r6i:nych j zykach oraz 

tlumaczyc wszystkie prace z tej dziedziny, kt6re przedsta 

wiajq jak<4s wartosc, lub przynajmniej zamieszczac na ten te 

mat recenzje. 

Engels juz dawno doradzal przyw6dcom wsp6kzsnego pro 

letariatu, by dokonywano tlumaczen bojowej literatury ate 

istycznej konca XVIII wieku w  celu  masowego  kolportowania 

jej wsr6d ludu. Wstyd  nam  przynosi,  zesmy  dotychczas  tego 

nie uczynili (jest to jeden z licznych dowod6w, ie w okresie 
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rewolucyjnym jest  znacznie  latwiej  wladz  zdobyc,  niz  um1ec 

si nicl w nalezyty spos6b poslugiwac). T naszq opieszalosc, 

biernosc   i   nieudolnosc   usprawiedliwia   si     niekiedy roznymi 

,,wznioslym i"  wzgl dami: twierdzi si  na przyklad, ze dawna 

literatura ateistyczna XVIII wieku jest przeciez przestarzala, 

nienaukowa, naiwna itp. Nie ma nic gorszego niz podobne, 

rzekomo naukowe, sofizmaty, oslaniajqce bqdz pedanteri , 

bqdz calkowite niezrozumienie marksizmu. Oczywiscie, w ate 

istycznych pracach rewolucjonist6w XVIII wieku mozna zna 

lezc sporo twierdzen zar6wno nienaukowych, jak naiwnych. 

Ale nikt przeciez nie przeszkadza wydawcom tych prac, by 

skr6cili je i zaopatrzyli w kr6tkie poslowia, wskazujqce na 

dokonany  przez ludzkosc - poczynajqc od konca XVIIT w}.2 - 

ku - post p w dziedzinie naukowej  krytyki  religii  oraz  nc1 

od p owiedn ie najnowsze prace itd. Najwi kszym, na jfatalniej 

szym bl dem, jaki tylko moze popelnic marksista, bylby po 

glqd, ze  wielomilionowe masy ludowe  (su:zeg6lnie  chlopskie 

i rzemieslnicze), skazane przez caly wsp6lczesny ustr6j spo 

leczny na  ciemnot ,  nieuctwo  i  zabobon,  mogq  wydostac  si 

z tej ciemnoty jedynie bezposrednicl drogq  oswiaty  czysto 

mar ksistow6kie j.  Masom  t y m tr  z e b a d a c   n a j r 6 z  

n o r o d n i e j s z e m a t e r i a l y z  z a k r e s u p r o p a 

g and y  ate  is  t y c z n e j,  trzeba  zaznajamiac  je  z  faktami 

z  najrozmaitszych  dziedzin  zycia,  podejsc  do  nich i  w  ten, 

i w inny spos6b, zeby je zainteresowac, zbudzic z religijnego 

letargu, wstrzqsnqc nimi z na jrozmaitszych str on, najrozma 

itszymi sposobami itp. 

Pelne zaci cia polemicznego, zywe, z talentem napisane 

prace publicystyczne starych ateist6w XVIII wieku, at aku jqce 

w spos6b blyskotli wy i otwarty pa,nujqcy klery kal'izm, zaws ze 

b d cl tys iqckroc bardziej si nadawac do budzenia ludzi z le 

targu religijnego anizeli nudne, suche, nie ilustrowane niemal 

zadnymi umiej tn ie dobranymi faktami przezuwanie mar 

ksizmu, kt6re przewaza w  naszej literaturze  i  cz sto  (nie  ma 

tu co ukrywac) wypacza marksizm. Wszystkie powazniejsze 

prace Marksa i Engelsa zostaly juz u nas przetlumaczone. Nie 

ma absolutnie zadnych podstaw do tego, by si obawiac, ze 
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stary ateizm i  stary  materializm  nie  zostanq  u  nas  uzupel 

nione    tymi    korektywami, jakie    wniesli   Marks   i Engels. 

R z e c z   n a j w a z n i e j s z a  - t o   u m i e j t n o s c z a 

in  t er  es  ow  a n i a  zupelnie  jeszcze  nie   rozwini tych   ma s.  

s w i a d o m  y m   s t o s u  n  k i e m   d o z a g a d n i en  r e 1 i 

g i j n y ch s w i a cl.om q k r y t y k q re 1 i g ii; a o tym naj cz 

sciej  zapominajq  nasi  rzekomo  marksistowscy,  w  rzeczywi-• 

stosci zas wypaczaj.:icy marksizm komunisci. 

Z drugiej strony, sp6jrzcie na reprezentant6w  wsp6kze 

snej naukowej krytyki religii. Ci reprezentanci wyksztakonej 

burzuazji prawie zawsze ,,uzupelniajq" swe wlasne dowody 

obalajqce przesc4dy religijne takimi rozwazaniami, kt6re od 

razu demaskuj.:i ich jako ideowych n!iewolnik6w burzuazji. 

jako ,,dyplomowanych lokaj6w klechostwa". 

Znany  uczony  niemiecki,  Artur  Drews,  obalajqc  w  swej 

ksiqi:ce Mit o Chrystusie religijne przesqdy i legendy,  dowo 

dzqc, ze  Chrystus  nigdy  nie  istnial  -  w  koncowej  cz sci 

ksic4i:ki opowiada si za re ligic4, tylko ze odnowionc4, odswie  

zonq,  bardziej  wyrafinowanc4,  zdolnq  do  przeciwstawienia  si · 

,,z dnia na dzien coraz bard ziej wzbieraj.:icemu potokowi na 

turaffstycznemu"... Jest to jawny,  swiadomy  reakcjonista, 

kt6ry otwarcie pomaga wyzyskiwaczom w zastc4pieniu sta 

rych i zmurszalych prze5qd6w religijnych przes.:idami nowiut  

kimi, jeszcze bardziej odrazajqcymi i obmierzlymi. 

Nie oznacza to jednak, by nie trzeba bylo tlumaczyc 

Drewsa. Oznacza to natomiast, ze komunisci i wszyscy konse 

kwentni materialisci,  wsp6lpracujqc  w  pewnej  mierze  z  po 

st pow.:i cz sciq burzuazji, powinni bezlitosnie demaskowac j<i, 

gdy glosi ona reakcyjne poglqdy. Oznacza to, ie bojazn przed 

czerpaniem z dorobku pozostawionego przez przedstawicieli. 

burzuazji XVIII wieku - tzn. tej epoki, gdy buriuazja byla. 

rewolucyjna - oznaczalaby zdrad marksizmu i materializmu,. 

albowiem ,,wsp6lpraca" z Drewsami, w tej czy inne j  postaci,. 

w tym  czy  innym stopniu,  j e s t  d I a n a s  k o n i e c z n a. 

w w a 1 c e z p a n u j q c y m r e 1 i g i j n y m o b s k u r a n-• 

tyzm em. 
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Spoleczna funkcja religii 

Wsp6lnym zr6dlem religii, moralnosci i prawa jest istnie 

nie  spoleczenstwa.  Gdy  spoleczefi.,stwo dzieli  si na dwie 

gl6wne antagonistyczne klasy spoleczne, z kt6rych jedna rz<1- 

dzi, a druga jest podlegla i wyzyskiwana, w6wczas r eligia,. 

moralnosc i prawo wyrazajq w rozmaitych formacb interesy 

klas rzqdzqcych oraz usprawiedliwiajq teoretycznie podzial 

spoleczenstwa na klasy i przewag klasy pan ujqcej, nadajqc 

temu podzialowi i przewadze charakter konieczny i absolutny. 

Ideologicznym wykladnikiem tego przeciwienstwa klas· 

i przewagi jednej nad drugq sq  pewne  poj cia  antytetyczne, 

jak bog i szatan, dobro i zlo, sprawiedliwosc i przest pstw o,. 

ujmowane metafizycznie w swojej tozsamosci i w absolutnym . 

wzajemnym przeciwienstwie. 

W odr6.znieniu od religii, kt6ra personifikuje te antagoni 

styczne poj cia w formie istot duchowych, moralnosc, uwal 

niajqc si od religii, rozpatruje rozumowo zapozyczone od niej 

zalo.zenia podstawowe oraz przeksztaka wyobrazenia religijne,. 

boga i szatana, w poj cia dobra i zla, kt6re przejmuje prawo 

nadajqc im prawnq tresc i walor prawny. 

Religia·, moralnosc i prawo, ustanawiajqc i usprawiedliwia 

jqc  swoje  wyobrazenia  i  poj cia, poslugujq si wsp6lnq me 

todq, kt6ra przenosi stosunki spoleczne na plaszczyzn meta 

fizycznq i rozpatrujqc je same w sobie, w oderwaniu od ich 

tw6rcy - czlowieka, przypisuje im wartosc absolutn . 

S po l e cz n q f u n k c j <l r e l i g i i j e st u s p r a w i e- • 

dliwianie   podzialu    spoleczenstwa    na   klasy 

i pan owani a k1as owego jako wyr azu wi eczy 

st ego i boskiego porzqdku rzeczy. 
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Przenoszqc na plaszczyzn religijnq nier6wnosc spolecznc4, 

kt6ra silnych i bogatych przeciwstawia slabym i wydziedzi 

czonym   oraz  wyraza   si   przeciwienstwem  mi dzy   bogiem 

a ludzmi, religia nadaje tej nier6wnosci i panowaniu klaso 

wemu charakter niezmiermy i konieczny. 

Z drugiej strony, tworzenie boga w drodze alienacji istot 

nych cech ludzkich - pozbawiajc4cej czlowieka jego wlasnej 

substancji i b dc4cej w gruncie rzeczy ideologicznym wyrazem 

alienacji faktycznej, jakiej podlega wi kszosc ludzi, zmuszo 

nych alienowac swojq sil roboczq w wytwarzane prz,e z nich 

bogactwa - staje si usprawiedliwieniem tej alienacji przez 

nadanie jej charakteru koniecznosci. 

Usprawiedliwiajc4c w ten spos6b nier6wnosc spolecznq, pa 

nowanie klasowe i pomniejszanie wartosci wlasnej czlowieka, 

religia sklania klas wyzyskiwanc4 do traktowania nier6wnosci 

spolecznej, panowania klasowego i alienacji jako wyrazu wie 

czystego i boskiego porzqdku rzeczy; sprawia ona r6wniei, ie 
czlowiek, w  nadziei  na  lepsze  iycie  przyszle,  latwiej  godzi  si 

z n dzc4 swego .iycia doczesnego widzqc w niej nieuchronnq 

konsekwencj jakiejs ulomnosci tkwiqcej  w  jego  naturze,  ja 

kiejs pierworodnej skazy, kt6ra ciqzy na ludziach. 

W kazdym spoleczenstwie podzielonym na klasy antago 

nistyczne spoleczna funkcja prawa jest analogiczna do funkcji 

religii. Usprawiedliwia ono nier6wnosc spolecznq i panowanie 

klasowe, przyznaj::ic panstwu rol , jak::i w dziedzinie religii 

odgrywa bog. 

Poj cie panstwa ma w dziedzinie prawa taki sam metafi 

zyczny charakter jak poj cie boga i ksztaltuje si tei w ana 

logiczny spos6b przez alienacj spolecznych cech czlowieka. 

 

 

 

 
CHARLES HAINCHELIN (1901-1944) 

Marksista francuski, r eligioznaw ca. Bral czynny udzial w Ruchu 

Oporu, zginql w walce zbrojnej z okupantem. Po polsku: ,,Pochodzenie 

Te!igii" (Warszawa 1954). 



Hainchetin •101 

 

0 oportunistycznym stosunku prawicowych soc jalist6w 

do religii 

P6zniej  zjawili  si    teoretycy  rozwijajqcy  ide  Kautsyk'ego, 

gloszqcy uni socjalizmu i wiary i czyniqcy nawet z Marksa 

czlowieka religi jnego... Tak na przyklad Kranold (1921)... 

stwierdza, ze og6lna doktryna kosciola i filozofia scholastyczna 

zblizajq si do rnarksistowskiej teorii panstwa i spoleczenstwa; 

w ten spos6b, z powodu wzrastajqcego oportunizmu, prze 

ksztalcono socjalizm w przeci tny ideal klasy robotniczej 

zdolny do zgodnego wsp6lzycia z religiq. 

Idealizacj religii spotykamy r6wniez u licznych pisarzy 

socjaldemokratycznych. Podobnie jak Kautsky, wszyscy oni 

przypisujq  kosciolowi,  jako instytucji swieckiej,  t reakcyjn<l 

i kontrrewolucyjn<4 rol , jakq z koniecznosci odgrywa kazda 

religia.  Pierwsze  oszukancze  manipulacje  tego  rodzaju  ci<4g l e 

zalecal w Austrii Otto Bauer. ,,Kapitalizm - pisal - zmusza 

robotnika do walki klasowej i  w tej  wake proletariusz  zderza 

si z klerem, pomocnikiem swego wroga klasowego. Stqd nie 

nawisc do kleru robotnik przenosi  na  religi ,  w  imi kt6rej 

kler broni burzuazyjnego ustroju spolecznego". 

• * * 

Tak oto ateizm oportunist6w zmienia sii: w wulgarny an 

tyklerykalizm; p6zniej, wraz z wymogami koniecznosci poli 

tycznej, zapomina si  nawet  o nim,  kiedy  •-  w  imi najwyz 

szego  dobra   kapitalizmu  -   musi  zwyci zyc   polityka   koalicji 

z parti<4 wyznaniow<4, jak na przyklad sojusz z Centrum ka 

tolickim w Niemczech przedhitlerowskich, kiedy chodzilo o ra 

towanie ustroju burzuazyjnego, zachwianego kl skq  z  1918  r.  

Tej kombinacji politycznej, dokonywanej stopniowo w miar 

rozkladania si imperializmu, towarzyszy cz sto inna o  cha 

rakterze pozornie teoretycznym, gdyz odst pstwo od zasad  na 

lei:y usprawiedliwic i to usprawiedliwienie polega na przeciw 

stawieniu materializmu filozoficznego materializmowi histo 

rycznemu, jak to czynil Otto Bauer, pisz<}c: ,,z drugiej strony 

wydaje  si  ,  ze  rozproszono  zam  t  w  poj ciach,   powstajqcy 

cz sto na skutek mieszania materializmu ekonomicznego so- 

Wypuy  z  historti  kr11t11ki   re ll gli 2G 
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cjalist6w z antyreligi jnym materializmem filozoficznym"... 

Zamkni ciem tego lancucha jest wyciqgni cie wniosku, kt6ry 

Kuliszer tak formuluje: ,,Moina doskonale przyj<1c koncepcj 

materializmu historycznego jako metody badan rozwoju spo 

leczenstwa ludzkiego, nie  zadowalajqc  si  tezami  filozoficz 

nymi materializmu  naukowego.  Jest  to  r6wnoznaczne  z  tezll, 

ze mozna bye doskonalym marksistq zachowujqc w pelni swoje 

przekonania religijne". 

Nie widzimy potrzeby zwalczania tych tez, kt6re nie majq 

nic wsp6lnego z mar ksizmem... Odnajdujemy tu tak drog4 

drobnomieszczanstwu tendencj do godzenia sprzecznosci, z pc 

wodu kt6rych cierpi, i do tworzenia sobie wlasnego, politycz 

nego mitu zlotego srodka. Poza grupq ,,wierzqcych socjali 

st6w"  najdalej  w  tym  kierunku   poszedl   Max   Adler pisuic: 

,,zagadnienie ateizmu i teizmu  nie  jest  zagadnieniem   nauko 

wym, lecz religijnym i metafizycznym. Nauka wymaga tylko 

czystosci metody, to znaczy nie pozwala na wprowadzenie do 

swych sqd6w poj c religijnych lub metafizycznych. A zatem 

nauki przyrodnicze z istoty swojej nie 5q ani za, ani przeciw 

ateizmowi". 

* * * 

Cofajqc si od Marksa do Kanta, Max Adler przyjmuje 

(1924) ...ie swiadomosc spelnia trzy funkcje zasadnicze: pozna 

nia,  woli  moralnej i  wiary.  Swiadomosc  religijna   staje  si 

w ten spos6b elementem natury ludzkiej, a religia zjawiskiem 

wiecznym. 

 
Reakcyjny charakter pierwotnego chrzescijanstwa 

Czekac i nie tracic nadziei oto jedyna postawa pierwszych 

chrzescijan, niewolnik6w lub proletariuszy zyjqcych w swie 

cie, w kt6rym codzienne zycie stawalo si coraz ci zsze. Nawet 

oczekiwania mesjanistyczne, mimo pewnych pozor6w, sa me 

przez si odegraly fatalnq rol przez gloszenie pokory i nie 

sprzec1wiania  si ; odzwierciedlala  si w  nich  bezsilnosc  mas 

i bra k wyjscia z kryzysu wstrzqsajqcego cesarstwem rzym- 
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skim; chociaz glosicielami ich byli najcz sciej niewolnicy i n  

dzarze,  to   jednak przyczynialy  si one do podtrzymywania 

niewolnictwa i n dzy. W tym sensie chrzescijanstwo pier 

wotne bylo prawdziwym opium dla ludu. 

* * * 
Chrzescijanstwo pierwotne nie zrodzilo swojego Sparta 

kusa, przeciwnie, pocieszajqc niewolnika w jego n dzy mo 

ralnej i materialnej utrzymywalo go w posluszenstwie dzi ki 

przekonaniu, ze tylko jakis nadprzyrodzony kataklizm moi:e 

zniszczyc ten nieznosny ustr6j spoleczny. 

Uwielbienie Chrystusa otwieralo cierpiqcym  dwa  wyjscfa 

z ich n dzy: jedno to wewn trzny swiat duchowy mistycznej 

kontemplacji, drugie - pozagrobowy swiat niebieski; oba nie 

mialy w sobie nic rewolucyjnego. Dzi ki greckim prqdom 

filozoficznym ornz dzi ki innym wplywom idee niesmiertel 

nosci duszy, zmartwychwstania oraz poj cie raju i piekla zna 

lazly w chrzescijanstwie sw6j najdoskonalszy wyraz. 

Nowa religia. nie tylko nie walczy}a z niewolnictwem, lecz 

uswi cila je. 

* * * 

Wsteczn<4 rol chrzescijanstwa wzmacniala jeszcze jego 

prostacka magia, wiara w duchy, w cuda, jego praktyki obrz  

dowe i jego prze5qdy, poniewaz przeciwstawialy si one rozwo 

jowi nauki. Nie zapominajmy :r6wniez, ze upadek cesarstwa 

rzymskiego byl r6wniez upadkiem cywilizacji, wzgl dnym 

cofni ciem si , poniewaz nie istniala klasa rewolucy jna, kt6ra 

moglaby stworzyc wyzszy typ spoleczenstwa; to nam tl u 

maczy zacieklq walk  nowej  religii  przeciwko  nauce,  filo 

zofii i sztuce, przy czym fakt, ze zaczerpn la ona z ostatnich 

spekulacji filozofii greckiej, zeby wzbogacic i wypracowac 

swojq teologi , nie powinien nas wprowadzac w blqd. 

* * • 
Po przej ciu wladzy, kt6ra  zapewnila  mu  odpowiednic 

srodki, chr zescijanstwo z przesladowanego stalo si  przesla 

dowcq a filozofowie poganscy pierwszymi ofiarami jego prze- 
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sladowan. Przed najsciem barbarzync6w, kt6rych nap6r zwalil 

imperium rzymskie, nowa religia rozpocz la juz od zniszczenia 

tego wszystkiego, czym spoleczenstwo starozytne przyczynilo 

si do post pu ludzkosci. I pod tym wzgl dem religia prze 

ciwstawia si zupelnie socjalizmowi, kt6ry szczyci si konty 

nuowaniem ,,wszystkiego, co ludzkosc stworzyla najlepszego", 

jak powiedzial Lenin. 
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.zmow i"   (Warszawa  1957),  ,,W   obronie  filozofii.  Przeciw   pozytywizmowi 

i  pragmatyzmowi"  (Warszawa 1952), ,,Materializm dialektyczny'' (War  

:szawa 1960). 

 
Wsp6lczesna filozofia idealistyczna a religia 

Wsp6kzesna filozofia idealistyczna jest zlozonym organi 

zmem, skladajqcym si z rozmaitych kierunk6w. Mozna w niej 

wyr6znic na przyklad filozof6w obozu katolickiego, kt6rzy 

czerpiq natchnienie z dogmat6w sredniowiecznych, jawnych 

obskurantyst6w w wydaniu bardziej ,,nowoczesnym" - jak 

szkola protestancka Karola Bartha i jej podobne, czy tei jak 

antyreligijni egzystencjalisci - albo rozmaitych empiryst6w, 

kt6rzy twierdZq, ze 5<4 przeciwni wszelkim dogmatom reli 

gijnym czy metafizycznym i opierajq si na nauce, doswiad 

czeniu i logice. 

Wszystkie te kieTunki skoncentrowaly si dzisiaj w Stanach 

Zjednoczonych i mimo wszystkich dzielqcych je r6znic wsp6l 

istniejq tam i wsp6lpracujq zgodnie. A przyczynq tego  jest 

fakt, ze przy wszystkich r6.znicach lqczq je pewne zasadnicze 

cechy wsp6lne. Wszystkie zbiegajq si w pewnych zasadni 

czych zagadnieniach. 

Po pierwsze, wszystkie negu jq szeroki zakres i pot g 

poznania ludzkiego, gloszqc ograniczenie nauki, bezsilnosc ro- 
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zumu, niemoiliwosc racjonalnego uj cia rzeczywistosci obiek 

tywnej,  zludnosc  post pu  spolecznego. 

Po   wt6re,   wszystkie   propagujc:1  obskurantyzm   - gloszc:1c 

wzgl  dnosc  prawdy,  tajemniczosc  i   niepoj tosc  wszechswiata. 

Po   trzecie,  wszystkie  przejawiajl:l  t samq wrogosc wobec 

materializmu. Niekt6re z nich ,,obalajl:l" materializm na tej 

podstawie, ie jest on niezgodny  z  dogmatami kosciola,  inne 

dlatego, ie  - zdaniem ich - materializm sam jest dogmatem. 

Jedne   z   nich   zbliiajc:1   materializm,    poniewaz  opiera   si na 

naukach przyrodniczych i odrzuca wiar i intuicj , inne, po 

niewa.z twierdzl:l, ie materializm sam jest nienaukowy. 



C z s C p I T A 

 
 
 
 

W czi:sci piqtej zamieszczamy fragmenty tekst6w ilustru 

jqcych  bur:iuazyjnq  krytyki:  religii  XIX  i  XX   wieku.  Znaj 

dujq sii: tu  mysliciele  bardzo  r6:ini,  poddajqcy  religii:  kry 

tyce z bardzo rozmaitych stanowisk: nie tylko z  materiali 

stycznego (Haeckel, Ingersoll, Huxley, France) ale tak:ie ze 

stanowiska witalistycznego irracjonali zm u (Schopenhauet, 

Nietzsche),  ze  stanowiska  idealizmu  subiektywnego   (Pear 

son), ze stanowiska egzystencjalizmu (Sartre), a nawet ze 

stanowiska liberalnej teologii (pastor Kaltho ff ). 

Opr6cz fil ozo f6w sq tu reprezentowani m. in.  muzyk  Ry 

szard Wagner, kt6ry chcial  zastqpic  religii:  chrzescijanskq 

kultem muzyki, poeta Charles Leconte de Lisle, pisarze Oscar 

Wilde i Anatole France. 

Oczywiscie,  nie   ka:idy  ateizm   jest  dla   nas  r6wnie  cenny 

i wcale nie jest dla nas oboji:tne, z jakich pozycji religia jest 

poddawana krytyce. Sq takie pozycje w  krytyce  religii,  od 

kt6rych odcinamy sii:.  J ednoczesnie  jednak  trudno  zaprze  

czyc, ze  w  burzuazyjnej  krytyce  religii  XIX  a  nawet  XX  w. 

jest wiele cennych i trafnych argument6w, kt6re mo:ina  i  na 

le:iy wykorzystywac w walce ideologicznej z fi deizm em . Do 

dajemy, :ie niekt6rzy z umieszczonych tu  myslicieli  przeszli 

trudnq drogi:  filozoficznego  rozwoju,  dochodzqc  do  marksizmu 

i komunizmu (Anatole France, Alighiero Tondi). 
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ARTUR SCHOPENHAUER (1788- 1860) 

Filozof niemiecki, czo!owy przedstawiciel XI X-w iecznego irracjo 

natizmu; za metafizycznq istot<: swiata uwazal  irracjonalnq  ,.wol<:  zy 

cia" (WiUe zum L eben); wszystko to, co postrzegamy uwazal za zlu 

dzenie.  Wyw arl   wielki  wplyw   na  Nietzschego,  kt6ry   podkreslal  jego 

.,n ieskazit el nosc  w   sprawach  koscio!a  i   chrzescijanskiego  boga". Scho 

penhauer bowiem .,zyl i umarl jak wolterianin" - nieprzejednany wr6g 

przesqd6w i zabobon6w. 

W swojej krytyce religii Schopenhaue,r szed! sladami Kanta. Do 

niewqtpliwych zaslug Schopenhauera nalezy to, ze potrafi! w Kancie 

dostrzec nie obroiic<:, lecz krytyka religii, kt6ry  .,pozbawil  religi<:  pod 

pory filozofii" i wykazal, ze ,.chru.scijanstwo stoi na bardzo kruchych 

podstawach".  Podobnie  jak   Kant,  Schopenhauer   stara   si<:   wyrzucic 

'<'   chrzescijanstwa  nierozumne  mity  i  dogmaty,  a  jednoczesnie  zacho 

wac niekt6re elfmienty chrzescijaii.skiej m oralnosci. W s!ad za Kantem 

S'.;hopenhauer   podkresla,  ze !qczenie   moralnosci   z  religiq   prowadzi  do 

demoralizacji,  poniewaz  kazda  r eli gia   przedstawia  modlitwy   i   cerem-o · 

nie jako cz<:sciowq przynajmniej namiastk<: m oraln ego post<:powania, 

kt6rq mozna okupic czyny niemor alne. Jednakze Schopenhauer w  sw-o • 

jej  krytyce  relig!i  nte  by!  konsekwentny.   Posiadal   bowiem   niejako 

dwie dusze, z kt6rych tylko jednq cechowalo dqzenie d'.J prawdy (im i<: 

Filalethes ozn.acza ,,mi!osnika prawdy" ), drugq natomiast  cechowala 

troska o umocnienie kapitalistycznego porzqdku spolecznego, mi<:dzy 

innym i r6wniez przy pomocy religii. Ta druga dusza Schopenhauera 

odnosila  si<:  pojednawczo  do  religii, poniewaz  moazala jq - mimo jej 

fa!szywosci i nierozumnosci - za pr zydatnq do utrzymywania mas ludo 

wych w ryzach pos!uszenstwa (stqd imi<: drugiej postaci dialogu 

Demopheles,   czyli   ten,   kt6ry   widzi,  :i:e   religia   jest   ,.pozyteczna  ze 

wzg!<:du na lud" ). 

Schopenhauer zauwazy!, ze religia ,.odpowiada" umyslowosci pr y 

mitywnej,  ku!turalnie  zacoaf nej,  ze   jest  niejako  Mmiastkq  fi!ozofii  dla 

tych, kt6rzy nie sq  zdolni  do  filozofowania. Totez  gdyby  religi<:  zastq 

pic f il ozofiq -  a  poziom  umys!owy  spo!eczenstwa  pozostalb y  bez 

zmian  -  filozofi<:  t<:  wi<:kszosc  spoleczenstwa  pr zy ji:laby   .,na  wiarf' 

i stosownie do swoich potrzeb  i  mozliwosci  umyslowych  przeksztalci 

laby t<: filozofi<: w swego r odza ju religi<:, 

Odrzucajqc chrzesci.janstwo Schopenhauer pr6bow a! je zas tqpic pe 

wnq nowq religiq, w kt6rej na pierwszy plan w·ysunq! kontemptacj 

estetycznq, wyzwalajqcq od c:erpieii. i trosk codziennego zycia, odwra 

cajqcq uwagi: od zagadnieii. spole,:znych i przynoszqcq rzekom? na jdo 

skonalsze   poznanie   istoty   rzeczy.  Ta  nowa,  ateistyczna   reli gia   wyda 

wa!a mu sii: ,.buddyzmem". 

· Glownym dzielem Schopenhauera jest ,.Die Welt als Wille und 
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Vorstellung" uzupelnione przez ,,Parerga und Paralipomena". Po pol 

sku: ,,Dialog o retigii" (Lw6w 1914'. Warto  przeczytac:  Tadeusz  Mar 

gul: ,,Krytyka chrze§cijanstwa z pozycji  pseudo- buddyzmu u Artura 

Schopenhauera" (Euhemer, 1959, nr 1- 2 (8-9), s. 51-70), Bogdan Dzie 

midolc:  ,,K ul t   pii:kna  w  filozofii  Artura  Schopenahuera"  (Euh emer ,  Ze 

szyty Filozoficzne, nr 1, Warszawa 1960, s. 53-64). 

 
Dialog  o  religii 

Demofeles: Mi dzy nami m6wiqc, kochany przyjacielu, n·ie 

podoba mi si , zetwoje filozoficzne uzdolnienie objawiasz w sar 

kazmach, a nawet w jawnych drwinach  z  religii. Wiara  jer.t 

dla kazdego rzeczq swi tc\ i powinna niq bye takie dla ciebie. 

FiJ.alethes: Nego consequentiam. Nie pojmuj , czemu mial 

bym odczuwac respekt dla klamstwa i obludy z powodu ogra 

niczonosci kogos drugiego. Prawd czcz wsz dzie i zawsze, 

lecz z tego wlasnie powodu nie szanuj tego, co jej si 

sprzeciwia. 

Demofeles:  Religia   jest  metafizykq  ludu;  nalezy  mu   jq 

z koniecznosci zostawic i dlatego na zewrnitrz przynajmniej 

szanowac, gdyz odzierac jq z powagi znaczy tyle, co jq odbie 

rac. Jak istnieje poezja ludowa, a w przyslowiach mqdrosc 

ludowa, tak samo musi istniec metafizyka ludowa, albowiem 

czlowiekowi potrzeba konieczn·ie w y t 1 u m a c z e n i a z a 

gad k i z y c i a w miar jego zdolnosci pojmowania. Przeto 

metafizyka ludowa, kt6ra spelnia to zadanie, jest zawsze 

prawdq, ubrami w szat alegory-cznq, a wplyw jej w zna 

czeniu praktycznym i umyslowym,  tzn. jako wytycznej  w po 

st powaniu   oraz   jako   ukojenia  i   pociechy  w   cierpieniach 

i smierci jest tak wielki, jakim bylby wplyw prawdy dla nas, 

gdybysmy jq znali istotnie. Niechaj ci nie zraza forma wy 

bujala, barokowa i pozornie sprzeczna z rozsqdkiem; twoje 

wyksztalcenie  i  erudycja  przeszkadzajq  ci  wyobrazic  sobie, 

jakich potrzeba dr6g i okrqzen, aby surowemu umyslowi tlumu. 

uprzytomnic gl bokie  prawdy.  Religie  sq  tylko  schematami, 

w kt6rych lud zdola uchwycic i uprzytomnic sobie  prawd , 

samq w sobie dlan niedost pnq, z kt6rymi jednak w  jego 

umysle nierozerwalnie si zrasta. Dlatego, m6j kochany, drwi- 
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ny  z  religii sq - nie  miej  do  mnie urazy - oznakq ogra 

niczonosci, a zarazem niesprawiedliwosci. 

Filalethes: A czyi nie jest r6Wirie niedorzecznym i niespra 

wiedliwym Zqdac, aby nie byl:o innej metafizyki, opr6cz meta 

fizyki, przykrojonej wedlug  potrzeb  i  sily  pojmowania  ludu? 

aby jej nauki stanowily granice: wszelkich dociekan i wytycznq 

dla wszelkich ludzkich dociekan, tak, zeby i metafizyka owych 

niewielu  wybranych,  jak  sam  sie:  wyraziles,  redukowala  sie: 

do potwierdzenia, wzmacniania i interpretacji metafizyki ludu? 

aby  najwyzsze   wladze  ludzkiego  ducha   pozostaly   bezczynne 

i nieroewinie:te, a nawet stlumione w zarodku, bo ich  dzia 

lalnosc moglaby skrzyzowac sie: z metafizykq ludow14? A  czyz 

w zasadzie inaczej rzecz sie: ma z uroszczeniami religii? Czyz 

godzi sie: nawolywac do tolerancji i wzgle:dnosci  komus,  kto 

sam jest nietolerancjq i bezwzgle:dnosci14? Powoluje: sie:  na 

sc1dy kacerzy, inkwizycje:, wojny religijne, krucjaty, czar 

Sokratesa, stosy Giorrdana i Vaniniego. Chociaz to dzis juz 

mine:lo; c6z bardziej opiera sie: prawdziwym filozoficznym 

dc1zeniom, szczeremu poszukiwaniu   prawdy, temu najszla 

chetniejszemu pawolaniu najszlachetniejszej ludzkosci, niz owa 

konwencjonalna, wzie:ta przez panstwo w  monopol  metafizyka"? 

J ej prawidla wtlacza sie: w umysl mlodociany z tak14 powagc1, 

tak gle:boko, tak silnie, ze, o ile nie jest obdarzony przedziwnl:} 

elastycznoscic1, nie zacierraj14 sie: one nigdy, co w jego zdrowym 

rozumie raz na zawsze  zbacza  jego  spos6b  pojmowania,  czyli, 

ie z natury jui slaba zdolnosc samoistnego myslenia i nieza 

wislego sc1du oslabia sie: i psuje na zawsze. 

Dem.: Znaczy to wlasciwie, ze ludzie nabrali przekonania 

kt6rego nie majq ochoty  pozbyc sie: i  przyj14c  natomiast twego. 

Fil.: O! gdyby ono polegalo na wniknie:ciu w istote: r.zeczy! 

Do takiego  przekonania  mozna  by  sie:  zabrac  z  argumentami, 

i otwarloby sie: pole do wa1ki r6wn14 bronic1. Lecz religie same 

przyznajq, ze nie zwracaj14 sie:  do  rozumu  z  dowodami,  lecz 

do wiary z objawieniami. Zdolnosc do niej najwie:ksza w dzie 

cie:ctwie, i dlatego to d14zy sie: przede wszystkim do opano 

wania tego w14tlego wieku. Dzie:ki temu, bardziej, aniieli za 

pomocc1   gr6zb  i"wiadomosci  o cudach,  zapuszczajq zasady 
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wiary swoje korzenie. Jezeli si czlowiekowi w dzieci ctwie 

przedstawia cz sto pewne zasadnicze  poglqdy  i  nauki  z  nie 

zwyklq uroczystosciq  i  z  pozorami  najwyzszej  nieznanej  mu 

dotqd powagi, jezeli pomija si  zupelnie  mozliwosc  powqtpie 

wania,  albo  dotyka  si  jej  tylko  na  to,  zeby  na  nie   wskazac, 

jako na pierwszy krok do zguby  i  pot  pienia,  wraienie  musi 

wypasc  tak  gl boko,  ie  czlowiek  z  reguly  tej  prawie   zawsze 

staje  si  tak  samo  niezdolnym  do  ZWqtp  ien ia  w   owe  nauki, 

jak nie Wqtpi w swoje wlasne  istnienie.  Pomi dzy  wielu  ty 

siqcami zaledwie jeden b dzie mial  tyle  mocy  duchowej,  zeby 

siebie  z  powagq  i  szczerze  zapytac:  czy  tei   to   prawda?   To   

tei  sluszniej,  nizby  si  sqdzilo,  nazwano  tych,  kt6rzy  to   po 

trafiq: esprits forts. Dla reszty nie  ma  nic  tak  niedo 

rzecznego  i   oburzajqcego,   w   co   nie   wierzyliby   najsilniej, 

jeieli w nich to na owej drodze wszczepiono. 

* * * 
Fil.:  ...A  Jedna:k.   to   przekonanie   zawislo   tylko   od   kraju, 

w kt6rym si urodzili. Duchowni poludniowo-niemieccy Sq 

przekonani   o   prawdziwosci   dogmat6w    kosciola    katolickiego, 

a   p6lnocno-niemieccy   o   prawdziwosci   protestanckiego.   Jezeli 

to  przekonanie  polega  na  podstawach  rzeczowych,   to   muszq  

one  zalezec  od  klimatu,   jak   rosliny,  z  kt6rych   jedne  tylko  tu, 

a drugie tylko tam si udajq. - Lud zas  przyjmuje  z  wiarq 

przekonania tych miejscowych przekonanych. 

Dem.: Nie to nie szkodzi 1 w gruncie czy niestanowi 

r6znicy; istotnie protestantyzm np. nadaje lepiej dla p6l- 

nocy, katolicyzm dla poludnia. f 

Fil.: Pozornie tak. Lecz ja rozwaiam to z wyzszego punktu 

widzenia i mam wazniejsze wzgl dy na  oku,  mianowicie  - 

post p rodzaju ludzkiego na drodze do poznania prawdy. Czyz 

nie jest wzgl dem tego post pu czyms strasznym, ze kaidemu, 

gdziekolwiek  by si  urodzil, wszczepia si juz w najwcze 

sniejszej mlodosci pewne twierdzenia z zapewnieniem, ie 

najlzejsze powqtpiewanie o nich naraza go na utrat wiecz 

nego zbawienia - tym wi cej. ie te twierdzenia stanowiq 

podstaw wszystkich naszych p6zniejszych gal zi poznania, ie 
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okreslajq zatem na zawsze punkt naszego  widzenia 1  ze,  jezeli 

raz sq falszywe, wypaczajq go tez na  zawsze.  Poniewaz  bo 

wiem ich wyniki wciskajq  si  w  caly  system  poznania,  fal 

szujq tym samym calq ludzkq wiedz . Dowodzq tego wszystkie 

literatury, szczeg6lnie zas literatura srednich wiek6w,  a  nie 

stety! az nadto takze  16  i  17  wieku.  Nawet  umysly  pierwszo 

rz dne byly w  owych  czasach  jakby  tkni  te  paralizem  wsku 

tek  takich  falszywych  poj c  zasadniczych,  a  szczeg6lnie  istota 

i dzialanie przyrody byly dla nich jakby deskami zabite. 

W calej tej chrzescijanskiej epoce teizm, jak zmora du 

szqca, przygniata wszystkie, a szczeg6lnie filozoficzne dqzenia 

i tamuje albo skarla wszelki post p. B6g, dfably, aniolowie, 

demony, zaslaniajq uczonym 6wczesnym calq przyrod ; zad 

nego badania nie doprowadza si do konca; nigdzie nie dociera 

si do dna rzeczy; wszystko, co przekracza najbardziej wpa 

dajqcy w oko zwiqzek przyczynowy, usuwa si z drogi za 

posred.nidwem wyzej wymienionych osobnik6w. 

* * * 

Dem.: ...Religia jest prawdq, wyrazonq symoblicznie i ale 

gorycznie  i  przez  to  uprzyst pnionq  ludzkosci,   kt6ra   by   jej 

w stanie czystym zniesc nie mogla, tak samo, jak nie mo.ie 

oddychac  czystym  tlenem.  Bez  przenosni:   gl bokie   znaczenie 

i   szczytne   zadanie   zycia    mozna   ludzkosci    wyjasnic   tylko 

s y m b o Ii c z n i e. Filozofia czysta zas jest, jak misteria 

eleuzynskie, przyw.ile jem niewielu wybranych. 
- 

Fil.: Tak, tak,  rl1zunriem;  to  wszystko zmierza do  tego,  aby 
prawd przedstawi6 w szacie klamstwa. Jest to jednak nie 

bezpieczny dla prawdy sojusz. Albowiem w ten spos6b wr  

czamy niebezpiecznq broil tym, kt6rzy majq  interes w  tym, 

aby poslugiwac si klamstwem, jako naczyniem prawdy. Oba 

wiam si , abyklamstwo tak przyprawione nie przynioslo ludz 

kosci wi cej szkody, anizeli prawda korzysci. Mozna by 

wprawdzie alegori podac ludziom jako takq, lecz to pozba 

wiloby jq zupem.ie poszanowania, a przez to skutecznosci. Ko 

n:iecznosc zatem wymaga, aby alegori przedstawic.  jako 

prawd   w   znaczeniu   doslownym,   podczas   gdy    ona tylko 
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w  znaczeniu  przenosnym   jest  prawdq.  Tu  kryje  si ow_& 

 

 
nie 

uleczalna rana, owo niedomaganie wieczne, kt6re jest powo 

dem, ze religia zawsze zajmowala i zawsze b dzie zajmowab 

stanowisko nieprzyjazne wzgl dem dqzenia do prawdy. 

* * * 
Dem.: Cz!owiek przeci tny zdany jest na wiar i autorytet. 

Nawet, gdyby rzeczywiscie czysta filozofia zaj la miejsce re 

ligii, to przynajmniej 9
/ 10  ludzkosci  przyj oby jq  tylko  na 

wiar , a nie z przekonania, i wszystko pozostaloby, jak daw 

niej. 

* * 

Dem .: Religi mozemy przyr6wnac do przewodnika, kt6ry 

prowadzi slepego, - chodzi bowiem tylko o to, aby slepy do 

szedl do celu, a nie o to, aby wszystko widzial. 

Fil. Slusznosc kaze przyznac ze to stanowi na jszczytn iejsze 

zadanie religii. Jezeli jest klamstwem, to jest poboznym klam 

stwem; tego nie da si zaprzeczyc. Lecz w ten spos6b kapla 

nom przypisuje si nie dajqce si pogodzic wlasciwosci szar 

latan6w i nauczycieli moralnych. 

* * * 
Fil.: Tymczasem nie tracmy nadziei, ze ludzkosc kiedys 

dojdzie do tego stopnia oswiaty i  dojrzalosci,  iz  b dzie mogla 

z jednej strony tworzyc prawdziwq filozofi , a z drugiej przyj 

mowac  jq.  Naga  prawda  musi  bye  tak prosta  i  jasna,  aby 

w swej prawdziwej postaci wszystkim byla dost pna bez po 

trzeby uciekania si do mit6w i alegorii  lub  klamstwa,  czyli 

bez potrzeby maskowania jej jako religii. 

Dern.: Nie masz dostatecznego  wyobrazenia  o  nieslycha 

nie niskim stopniu inteligencji tlumu. 

Fil.: Wypowiadam swoje zdanie tylko jako przypuszczenie, 

lecz pozbyc si tej  nadziei nie  mog . Gdy to si   stanie, religia  

b dzie strqcona ze swego piedestalu, kt6ry tak dlugo zajmo 

wala jako zast pczyni prawdy. Wtenczas zadanie i poslannic 

two religii b dzie spelnione; b dzie ona rnogla odsadzic ludz-. 

kosc dojrzalq od piersi, a sama odejsc w pokoju. To b dzie 
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e utan azja re1i gii. Jakdlugo zyJe, ma dwie  twarze: 

jedrni prawdziwq, a drugq falszywq. Wedlug tego, czy kto 

bierze pod uwag jednq lub drugq twarz, jest dla niej przy 

chylny lub wrogi. Dlatego trzeba jq uwazac za zlo konieczne, 

kt6rego koniecznosc zasadza si na niedol znosci umyslowej 

Uumu, niezdolnego do uj cia prawdy i dlatego potrzebujqceg:> 

jej surogat u. 

Dem.: Wedlug tych s16w mozna by mniemac, ie wy, fi 

lozofowie, jestescie juz w posiadaniu prawdy, i  tylko  o  to 

chodzi, aby jq sobie przyswoic. 

Fil.: Jezeli jej nie posiadamy, to nalezy to przypisac tylko 

niewoli filozofii, w jakiej zawsze i wsz dzie pozostawala pod 

obuchem religii. Nie tylko slowa, lecz  nawet  i  mysli  starano 

si wi zic i kr powac przez wczesne obrabianie mlodych umy 

l6w, kt6rym wszelkimi silami i srodkami  starano  si wy 

tyczyc tor, jakim miala d&zyc ich mysl, tak ze przez stulecia 

cale ta ostatnia tylko torem wyznaczonym przez ksi zy, po 

ruszac si byla zdolna. Przerazenie mi ogarnia, gdy dla wy 

tchnienia po studiach literatur wschodnich bior dor ki dziela 

pisarzy - nawet wybitnych  -  16 i  17  stulecia  i  widz ,  jak 

wsz dzie bieg mysli ich bywa paralizowany i kr powany przez 

zasadnicze poj cia religii starohebrajskiej. Czy w ten spos6b 

mozna bylo dojsc do prawdziwej filozofii? 

* * 

Dem.:  Jakkolwiek rzecz si ma,  zwr6c  twq uwag  na  to, 

ze powinienes religi mniej z teoretycznego a wi cej z prak 

tycznego rozwazac punktu widzenia. Chociazby personifiko 

wana metafizyka byla dla niej wrogq, to zawsze personifiko 

wana etyka b dzie jej przychyln<}. Bye moze, ze przy wszyst 

kich   religiach strona metafizyczna jest falszyw<}, strona 

etyczna zawsze jest prawdziwq. Religie co do jednej nie zga 

dzajq si z sobq w dogmatyce, lecz w dziedzinie etycznej oka 

zujq dziwnq zgod . 

* * * 

Dem.: 0, tak! Gdybyscie tylko prawd mieli juz w  kie 

szeni, aby nas na zqdanie niq uszcz sliwic! Lecz wy posiadacie 
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tylko systemy, w kt6rych nic  nie  ma  pewnego  z  wyjqtkiem 

ci zkiej pracy, jakq was kosztowaly. Zanim si komu odbierze 

skarb, trzeba wzamian dac mu cos lepszego. 

Fil.: Ilei to razy  slyszalem  juz  to  samo!  Uwolnic  kogos 

od bl du nie znaczy to zabrac, lecz dac, albowiem samo po 

znanie, ze cos jest bl dem, jest  juz  pozytywnq  prawdq.  Za 

den blqd nie jest nieszkodliwy;  kazdy  blqd  msci  si pr dzej 

czy p6zniej na swej ofierze. Dlatego nie powinno si ludzic 

nikogo; lepiej wyznac otwarcie,  ze  w  danej sprawie  nie  wie 

si nic pewnego, i niechaj sobie jednostka sama stworzy swq 

religi . Bye moze, ie b dq te religie  wcale  udatne,  gdyi  zda 

nia b dq si scieraly i ocieraly, przez co moiliwe b dq spro 

stowania i rektyfikacje; w kaidym razie r6inica zdan dopro 

wadzi i do tolerancji. Ci  zas, kt6rzy obdarzeni sq zdolnosciami 

i wyksztalceniem, niechaj zgl biajq filozofi , albo niechaj  da 

lej prowadiq jej dzieje. 

Dem.: Bylby to jedyny na swiecie widok! Wszyscy ludzie, 

badajqcy przyrod , kl6cqcy si i wl6czqcy za wlosy! 

Fil.: Te b6jki, wszczynane od czasu do czasu, bylyby przy 

prawl:), zycia lub zresztq malym stosunkowo ·zlem, por6wnane 

z panowaniem kleru, konfiskatq d6br na rzecz kosciola, prze 

sladowaniami religijnymi, sqdami inkwizycji, krucjatami, woj 

nami religijnymi, nocami sw. Bartlomieja itd. 

* * * 

Dem.: Jest ona wsz dzie podporq praw i ustroju, czyli 

podstawq panstw, kt6re nie moglyby istniec,  gdyby  religia  

nie wspierala rzqdu i kr6la. 

Fil.: 0, tak, religia  dla  panujqcych  jest  strasza kiem,  kt6•· 

rym duze dzieci kolyszq do snu, gdy nic innego  juz  nie  po 

moze, dlatego tez wielce dbajq o niq. Radzilbym tylko  wszyst 

kim koronowanym glowom przeczytac sobie od  czasu  do  czasu 

z pilnq uwagq 15 rozdzial pierwszej ksi gi  Samuela,  aby  za 

wsze pami taly,  co  za  skutki  pociqga  za  sobq  opieranie  tronu 

o oltarz. Zresztq, odkqd ultima ratio theologorum, stos, zostal 

zniesiony, ten srodek rzcldzenia stracil bardzo wiele na uroku. 

Wszak wiesz sam: re 1i g i e sq pod ob n e do rob a c z- 
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k   6 w   s w i to j a ii ski ch, - sw i e c q t y 1 k o  w  c i em 

nos   c i.    Pewien    stopien   ciemnoty jest     warunkiem religii, 

zywiolem, w  kt6rym  moze  zyc.  Lecz,  gdy  tylko  astronomia, 

nauki przyrodrricze, geologia,  historia,  geografia  i  wreszcie 

kr6lowa nauki filozofia, rozblysnc1 swiatlem i rozproszc1 ciem 

nosci,   wnet   kazda   na   cudach opierajc1ca  si religia  upadnie, 

a filozofia zajmie jej miejsce. 

W Europie przy koncu 15 stulecia z przybyciem uczonych 

Grek6w nastal brzask wiedzy i nauki; w nast pnych stule 

ciach slonce oswiecenia wznosilo si coraz wyzej i rozpraszalo 

ciemnosci srednich wiek6w. W miar .wzrostu oswiaty kosci6l 

i religia upadaly, - w 18 stuleciu mogli juz angielscy i fran 

cuscy filozofowie wr cz stawic czolo zabobonom, - az wre 

szcie za czas6w Fryderyka II powstal Kant, kt6ry religi po 

zbawil podpory filozofii i uwlaszczyl ,,sluzebnic teologii', 

przez co filozofia zyskala na powadze i gruntownosci. Wsku 

tek tego widzimy, ze chrzescijanizm w XIX wieku stoi na 

bardzo   kruchyc;h   podstawach    i   walczy   rozpaczliwie   o byt, 

a troskliwi kr6lowie starajc1 si podniesc jego urok za pomoc,l 

srodk6w sztucznych. 

...Wyobraz sobie, ze panstwo nagle przez publiczne  pro 

klamacje   zniesie   wszelkie   prawa   karne;   sc1d.z .    ze    wtedy 

ani  ja,  ani  ty   nie  mielibysmy  odwagi   pod  oslonq   religii   udac 

si stc1d chocby nawet do  domu.  Gdyby  natomiast  wszelkie  re 

ligie  ogloszono  za  falszywe,  to  bysmy  pod  oslonq  praw  i   na 

dal    mogli   p  dzic   zywot   spokojny,   bez   zbytniej   przezornosci 

i obawy. -  Powiem nawet wi cej: religie wywieraj cl 

stanowczo wplyw demoralizujc1cy. W og6lnosci 

mozna powiedziec, ze ol:>owic1zki wzgl dem Boga uszczuplajc1 

ol:>owiqiki wzgl dem ludzi, bo jest to bardzo wygodnc1 r:z:ec z,1 

zastqpic powinnosci wzgl  dem  ludzi  pochlebstwem  wzgl  em 

Boga.   Dlatego   widzimy   we   wszystkich   krajach,    ze   ludziom 

o wiele  latwiej  wyzebrac  niebo  przez  modlit wy,  anizeli  za 

sluzyc na nie przez uczynki. 

W kazdej religii wnet dochodzi do tego, ze za wol Bozc1 

aglasza   si    nie   uczynki   dobre,  lecz  slepq   wiar ,   ceremonie 

i czynnosci kultu, kt6re nawet powoli, szczeg6lnie, gdy z nimi 



416 Schopenhauer 
  

 

zwiqzane sq korzysci materialne dla kaplan6w, zajmuje m1eJ 

sce uczynk6w. Ofiary bydlqt, zakupywanie mszy, fundowanie 

kaplic, krzyz6w przydroznych stajq si wnet uczynkami pel 

nymi zaslugi tak, ze nawet ci zkie zbrodnie bywajq nimi 

zmazane, jak r6:,vniez i przez pokut , uleglosc duchownym, 

spowiedz, pielgrzymki, procesje, dotacje, fundacje klasztor6w 

itp. Kaplani w koncu figurujq tylko jako posrednicy w handlu 

ze sprzedajnymi b6stwami. A jezeli tak daleko nie  dochodzi,  

to gdziez jest religia, kt6rej wyznawcy nie uwazajq modlitw, 

piesni pochwalnych itp. cwiczen duchownych za cz sciowy 

przynajrnniej surogat moralnego post powania? 

* * * 

Handlarze niewolnik6w w Stanach P6lnocnych Sq zazwy 

czaj bardzo prawowiernymi i poboinymi anglikanami, kt6rzy 

uwazaliby za ci zki grzech pracowac w niedziel i, ufni w za 

chowanie niedzieli i pilne ucz szczanie do kosciola, spodzie 

wajq si zbawienia wiecznego. - Demoralizujqcy wplyw  re 

ligii jest zatem mniej problematyczny, niz wplyw uszlachet 

niajqcy. Ten ostatni istotnie powinienby bye niezmiernie 

wielki i doniosly, aby wynagrodzic okropnosci, jakie religie, 

szczeg6lnie mahometaii.ska i chrzescijaii.ska, sprowadzily na 

swiat! 

* * * 

Fil.: ...Lecz, wracajqc do rzeczy, zupelnie slusznie  powo 

lujesz si na silny  zmysl  metafizyczny  czlowieka;  religie  jed 

nak nie  tyle zdajq si  miec  na celu  zaspokojenie  tej  potrzeby,  

ile jej naduiycie. Widzielismy bowiem, ie  skutecznosc  ich 

etyczna jest co najmniej  wqtpliwa,  -  szkody  natomiast  i  kl  

ski, wynikajqce z religii, Sq oczywiste. lnaczej rzecz si przed 

stawia, gdy religie b dziemy pojmowali, jako podpory tron6w, 

gdyi skoro te ostatnie bywajq nadawane ,,z Boiej laski", sil<1 

rzeczy majq scisly zwiqzek z religiq. Kazdy  panujqcy  roz  

tropny kt6ry kocha sw6j tron i dynasti ,  b dzie  przyswiecal 

ludowi swemu przykladem  prawdziwej  poboinosci;  Machia 

velli nawet ksi ciu swemu gorqco zaleca poboinosc w 18 roz 

dziale... 
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Dem.: Ubolewam, ie moje usilowania nie zdolaly zachwiac 

twojemi zapatrywaniami na  religi ,  ale  z drugiej  strony  mog 

ci zapewnic, ie wszystko, co powiedziales, nie oslabilo mej 

wiary  w  wysokq  etycznq  wartosc  i  koniecznosc  religii. Nie 

rozstawajmy  si z  ironicznymi  uwagami;  zwaimy  lepiej,  ie 

re 1 i g i a, jak Janus, albo  raczej,  jak  braminski  bog Yama, 

po s i ad a d w i e t war z e: jednq pelnq wesela, a drug<} 

ponur::i, my zas kazdy na jednq tylko zwr6cilismy uwag . 

Fil.: Masz racj , stary druhu. 

 

 

 

 
RICHARD WAGNER (1813-1883) 

Niemiecki kompozytor, poeta t mysliciel, autor  dramat6w  muzycz 

nych ,,Rienzi", ,,Latajqcy Holender",  ,,Tannhiiuser" ,  ,,Lohengrin",  ,,Tri 

stan.   i    Izolda",   ,,Spiewacy   norymberscy",   ,,Zloto   Renu", ,,Wal-kiria", 

,,Zygfryd", ,,Zmierzch bog6w", ,,Par sif al" . Wskutek udzialu w rewolucji 

1848- 1849 musial opuscic Niamey, dokqd powr6cil dopiero w roku 1861. 

Swoje   poglqdy   na   religii:,   sztuki:   i   rewoluc ji:   rozwinql   w  ksiqikach 

,,Sztuka  i   rewolucja"   (1849,  przeklad   polski,  Lw6w  1904),  ,,Das  Kunst  

werk der Zukunft"  (1850)  i  innych.  Religii:  chrzescijanskq  chcial  Wa 

gner  zastq.pic  kultem  muzyki  (warto  przy  okazji  zauwaiyc,  ie  we 

Francji   pojawilo   sii:  poji:cie  ,,la  religion  de  la Musique"  - dzielo pod 

takim tytulem napisal Camille Mauclair, 11 wydanie, Paryz 1921).  Pod 

koniec iycia Wagner przeszedl na pozycje gloryfikacji chrzescijanskiego 

idealu  ,,u bogiego duchem"  Parsifala  (misterium  religijne  z  roku  1882). 

W   zwiqzku   z  tym   Nietzsche,   kt6ry   byl   jego entuzjastycznym  wielbi 

cielem, zaczql go gwaUownie zwalczac. 

 

0 chrzescijanskiej obludzie 

Obluda jest w og6lnosci na jbardz ie j uderzajqcym rysem, 

wlasciwq fizjonomic} wszystkich wiek6w chrzescijanskich az 

po nasze czasy, a wyst puje ona z wi kszq wyrazistosci::i i  

bezwstydem  w  miar  jakludzko,scpomimo  chrzescijanstwa, 

odradza si ze swego niepr zebranego zr6dliska i dojrzewa do 

rozwiqzania istotnego swego zadania. 

Wypisy z historii krytyki re!igit 27 
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Sztuka, religia i rewolucja 

Naszym namif:tnym ruchom  spolecznym,  narazonym  na 

rozbicie si o skaly podwodne lub  mielizny,  sztuka  wiekuiscie 

mloda, c er,pic:1ca wcic:1z swieze soki z samej siebie i z najszla 

chetniejszych    poryw6w    swego    czaru,    wskazac    moze    cele 

pi  kne  i   szczytne,   cele   szlachetnej   wszechludzkosci,  1 e p i e  j 

i pew n i e  j,  an  I z e 1 i  pr  zest arzal a i sprzeczna  z  du 

chem publicznym r e 1 i g i a, skuteczniej i bardziej przeko 

nywajc:1co,  anizeli  nieudolna  i  zdawna  juz  przej ta  zwqtpie 

niem mqdrosc polityczna. 

Rzetelna sztuka moze wzniesc si ze swego stanu cywili 

zowanego barbarzynstwa do wyzyn istotnej godnosci tylko na 

barkach naszego  wielkiego  ruchu  spolecznego,  gdyz  ma  z  nim 

eel wsp6lny, kt6ry razem osiqgnqc mogc:1 tylko w6wczas, gdy 

pospolu to zrozumiec potrafiq. Celem tym jest czlowiek silny 

pi kny: rewolucja niech mu da sil , a sztuka - pi kno! 

 
JEAN MARIE GUYAU (1854-1888) 

Wybitny fHozof francu.ski, wolnomy.siiciel i ateista; ksiqikom licz 

nych filozof6w burzuazyjnych, zawierajqcych spekv.lacje na temat ,,re 

ligii przyszlosci" (Religion der Zukv.nft) przeciwstawil wlasnq  ksiq,zke? 

pod charakterystycznym tytulem ,,L'Irreligion de l'avenir" (1887, fra 

gmenty tej pracy w przekladzie polskim pod tytulem ,.Bezreligijnosc 

przyszlosci" zamiescitismy w tomie ,,Fil ozofowie o religii", Warszawa 

1960,  s.  289-  323).  W ksiq;i:ce tej Guyau przedstawil wlasnq  teorii: 

religii czyli ,.socjomorfizm", polegajqcy na sprowadzaniv. wyobrazen 

religijnych do fantastycznego odzwie.rciedlenia stosunk6w spolecznych. 

W przeciwienstwie do Kanta i tych wszystkich krytylc6w chrzescijan 

stwa, kt6rzy  ograniczali  sii:  do  krytyki  mit6w,  dogmat6w  i obrzi:d6w 

a zatrzymywali sii: przed chrzescijanskq moralnosciq, Guyau  idzie dalej 

i poddaje krytyce r6wniez moralnosc': chrze§cijanskq. Moralno§c, wedlug 

Guyau, r6wniez rozwija sif; i starzeje. Nie tylko mity i dogmaty chrze 

sci;anskie zestarzaly sii:, moralno§c Jezu.sa tez stala sif; przezytkiem. Od  

moralnosci    chrze§cijanskiej  !udzko§c  zmier  za  w   kierunku  wyzszej 

moralnosci,  kt6rq  Guyau  nazywa  ,,mor  alnosciq  bez   powinnosci   i   san 

kcji". Bi:dzie to moralnosc opar ta na naturalnym pf;dzie czlowieka d> 

aktywnosci i potf;gowania ;i:ycia. 

Filozoficzna  donioslosc  wybranego   przez  nas  tekstu  nie  ogranicza 

Sif;   do    jego   aspekt6w   krytycznych   i   burzqcych.   Zawiera   on   bowiem 
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r6wniez  tresc  pozytywnq.  Guyau  jest  genialnym  odkrywcq  nowych norm 

moralnych: jednq z nich  jest  nakaz  nieustannego  myslenia, badania, 

dociekania i poszukiwania bez wytchnienia; drugq - nakaz pozostawania w 

zgodzie z samym sobq; trzeciq - nie zamykanie oczu 

n.a kwestie otwarte; czwartq - nie  spuszczanie  oczu  nawet  przed 

tym, co si czci.  Wiara  jest  dla   Guyau  ,,lenistwem  ducha".  Dotyczy 

to nie tylko  wiary  religijnej,  ale  r6wniez  filozoficznego  dogmatyzmu, 

w kt6rym Guyau dostrzega - charakterystyczne dla wiary - ,,wyrze 

czenie si wszelkiei inicjatywy  osobistej".  Entuzjastycznym zwolen 

nikiem etyki Guyau byl w Polsce Wladyslaw Spasowsk i . 

Po polsku: ,,Zarys  moralnosci  bez  powinnosci  i  sankcji"  (War 

szawa 1910, nowe wydanie, Warszawa 1960, por. recenzj : Marek Fritz 

hand: .,Etyka Guyau a etyka mt.Lrksistowska'', Nowe  Dr ogi,  li.stopad 

1960, nr  11  (138), s. 130- 133)  i  ,,Bezreligijnosc  przyszlosci"  (f ragmenty 

w ,,FiLozofowie o religii', Warsza-u;a 1960). 

 
Niemoralnosc postawy fideistycznej 

Jezeli w naszych czasach w i a r a re 1 i g i j n a, we wla 

sdwym znaczeniu tego wyrazu, z m i e r z a d o z a n i k u, to 

miejsce jej zast puje dla wielu umysl6w wiara moralna. Ab 

solut zostal przesuni ty z dziedziny religii  w dziedzin  etyki;  

ale nawet tu nie stracil nic z swej wladzy nad umyslem ludz 

kim. Zachowal zdolnosc poruszania tlum6w, czego dowodem 

rewolucja francuska; moze wywolac najszlachetniejszy entu 

zjazm; moze tez wytworzyc pewien rodzaj fanatyzmu, znacznie 

mniej niebezpiecznego niz fanatyzm religijny, ale posiadajq 

cego tez swoje zle strony. 

* * 
Je.zeli idea boga miala kiedykolwiek wartosc metafizyczn 

i u.zytecznosc praktyczmi, to o  tyle  tylko,  .ze  ukazywala  si  

jako  jednoczqca  sil  zesprawiedliwosciq;   w   gruncie   rzeczy 

w myslowym uznaniu b6stwa bylo twierdzenie nast pujqce: 

najwyzszq silq jest sila moralna. Jezeli nie czcimy  dzisiaj  bo 

g6w naszych przodk6w, Jowisza, Jehowy, a nawet Jezusa, to 

jednym  z  powod6w  jest,  ze uwazamy si pod wieloma wzgle: 

dami za moralnie wyzej stojqcych od nich; sc:1dzimy naszych 

bog6w i przez odrzucenie ich cz stokroc wyraiamy im nasze 

moralne  pote:pienie.  Bezreligijnosc,  kt6ra  zdaje  si brae g6rE: 



Guy u 42J 
 

 

 

w naszych czasach, jest wi c pod wieloma wzgl dami trium 

fem, przynajmniej tymczasowym, religii bardziej godnej tego 

imienia, wiary czystszej. 

* * * 

Historycznie rzecz biorqc, wsz lka wiara - cokolwiek by 

loby jej przedmiotem - wydawala si zawsze obowiqzujqcq 

temu, kto jq wyznawal. Gdyz wiara oznacza pewien zwykly 

kierunek umyslu, kt6ry stawia op6r, kiedy chcemy gwaltow 

nie go zmienie. W i a r a j e s t wi c  n a b y t y m p r z y z w y 

e z a j en i em, rodzajem instynktu umyslowego, kt6ry  ciqzy 

na nas, niewoli nas i w pewnej mierze wytwarza uczucie 

powinnosci. 

Ale wiara nie moze dzialac obowiqzuj.:lCO na czlowieka, 

kt6ry nie posiada jej jeszcze: nie mozna bye obowiqzanym 

twierdzic czegos, o czym nic  si  nie  wie  i w  co si  jednocze  

snie nie wierzy. Obowiqzek wierzenia istnieje wi c dla tych 

jedynie, kt6rzy juz  wierz r  innymi  slowy,  wiara  obdarzonego 

niq obdarza sama, jak wszelkie mocne i zakorzenione przy 

zwyczajenie, uczuciem powinnosci,  kt6re  wydaje  si  bye  do  

niej przywiqzane; ale powinnosc nie poprzedza wiary, nie na 

kazuje jej, przynajmniej jezeli rzecz  brae  rozumowo.  Rozu 

mowi mozna nakazywac jedynie w  imi  wiedzy  lub  wierzenia 

juz powstalego; wierzye poza sferq  tego, co si  wie,  nie  moze 

bye nigdy obowic1zkiem. 

Z drugiej strony proste wqtpienie wystarczyloby dla uwol 

nienia  od  powinnosci,   kt6ra   wyplywalaby   jedynie   z   wiary. 

I Wqtpienie to, z chwilq dojscia do samowiedzy, wytworzyloby 

nowy o b o w i q z e k pozostania w zgodzie z samym sobq, 

nierozcinania  na  oslep  niepewnego  zagadrnienia,  n i e z a m y 

k a n i a o c z u n a kw e s t i o t w a r t q,  tak  ze  ,,obowi<1z 

kowi  wierzenia  w  obowiqzek",  kt6ry  tworzy   sobie  ten,  kto 

ma wiar . mozna przeciwstawie obowiqzek wqtpienia w obo 

wiqzek, kt6ry si narzuca temu, kto przeczy. Wqtpienie obo 

Wiqzuje, je:i:eli mozna powiedziec, ze wiara obowiqzuje. 

Pr6bowano jeszcze umotywowac wiar koniecznosci q 

s pole c z n q, motywem nader zewn trznym: wierz w obo- 
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wiqzek, poniewaz bez  obowiqzku  spoleczenstwo  nie  mogloby 

si ostac. Jest to taki sam argument, jakim  si  poslugujq  cho 

dzqcy  na   msz  dlatego,  ze  religia   jest  nieodzowna   dla   ]udu 

i ze nalezy dawac przyklad. 

Wiele wiierzen, o kt6rych nam m6wi  historia  i  kt6re  na 

tchn ly niejednym poswi certiem, mozna przyr6wnac do mau 

zole6w wspanialych, wrniesir:,nych ku czci jakiegos imienia: 

otworzywszy  je,  nie  znajdujemy  w  nich  nic;  Sq  puste,   ale 

piE lmosc ich wystarcza sama, azeby usprawiedliwic ich istnie 

nie, wi c przechodzqc uchylamy przed nimi  czola.  Nie  zada 

jemy sobie pytania, czy nieznany umarly byl wart tej czci; 

myslimy tylko, ze byl kochany, i milosc ta jest rzeczywistym 

przedmiotem naszej czci. Tak samo trafiaj1:1 si bohaterowie, 

kt6rym wiara kazala dokonywac wielkich czyn6w dla malych 

spraw.  Sq  to  szczytni  rozrzutnicy;  ale  te  rozrzutnosci   byly 

bez Wqtpienia nieodzownym czynnikiem post pu. 

Koniecznosc spoleczna moralnosci i wiary, rzeknq sceptycy, 

jest, bye moze, tylko przejsciowa. Byl czas, ze religia byla 

bezwzgl drrie nieodzo ; dzisiaj juz nil'\ nie jest, przynajmniej 

dla  bardzo  znacznej liczby  ludzi.  B 6 g  st al  si i  b  dz  i e 

co r a z  bard zi ej  zbyte czny.  Ktowie,  czy  nie  to 

samo si stanie z nakazem kategorycznym? Pierws e  religie 

byly nakazujqce, despotyczne, twarde, nieugi te; byly to dy 

scypliny z zelaza; B6g byl panem gwaltownym i okrutnym, 

poskramiajijcym poddanych swym ogniem i mieczem: w palclk 

si przed nim zginano i drzano. Teraz religie stajq si lagod 

niejsze; kto wierzy dzisiaj w pieklo? Jest to straszydlo,  kt6re 

s:i juz przezylo... 

R e 1 i g i e,   kt6re   dla   filozofa   Sci    z bi  o rem     z ab  o 

b on 6 w zorganizowanych i usystematyzo 

wanych, powstaly  na   pewien   czas,   dla   pewnej   epoki;  

ich l:::ogowie s<4 to tylko rozliczne postacie b6stwa greckiego, 

Kairos, uzytecznosci  chwilowej.  Ludzkosc  potrzebuje  czcic  

cos, a potem burzyc  to,  co  czcila.  Obecnie  najwyzsze  wsr6d 

nas umysly czczq obowiqzek; czyz ten ostatni kult, ten ostatni 

zabobon nie przeminie, jak inne? Balwan miedziany, kt6remu 

kartagii',czycy przynosili w ofierze dzieci swoje, jest dla nas 
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przedmiotem zgrozy; bye moze, ze i my zachowalismy w sercu 

jakis balwan miedziany, kt6rego panowania unikn::i nasi po 

tomkowie. 

* * * 

Dose dlugo zarzucano niemoralnosc wa,tpieniu, lecz to samo 

mozna by r6wniez powied iec o  wierze  dogmatycznej.  Wie 

rzyc, jest to uznawac za rzeczywiste cos, co  w  moim  pojE:ciu 

jest po prostu samo w sobie mozliwe, a czasem nawet nie 

mozliwe; jest to chciec ugruntowac prawdE: sztuczn::i, prawde: 

pozorn::i, jednoczesnie zamykaj::ic oczy na prawdE: przedmio 

tow::i, kt6rq odrzucamy z gory,  nie  poznawszy  jej.  Odrzucac, 

nie rozwi::izania mniej lub  wie:cej  wqtpliwe,  kt6re  kazdy 

wniesc moze, lecz same zagadnienia, jest to zatrzymywac zu 

pelnie  ruch  naprz6d;  w i a r a  z  tego  punktu  widzenia   staje 

siE: I e n i s t w em d u c ha. 

w   kazdej   kwestii   Wqtpienie   ma   zawsze   wyzsz::i wartosc, 

niz slepe twierdzenie, niz wyrzeczenie si wszelkiej ini.cja 

tywy osobistej, kt6re nosi imiE: wiary. Ten rodzaj samo 

b6jstwa umyslowego jest nieprzebaczalny, a jeszcze bardziej 

nieslychane jest mniemanie, ze si je usprawiedliwia, powo 

luj::ic sie:, jak  to  czyniq  zazwyczaj, na  moralnosc.  M or a 1- 

n o s c p ow i n n a  n a k a z y w a c   u m y s l o w i p os z u 

k i w a n i e be z w y t ch n i en i a, tj. wlasciwie  wystr zega 

nie siE: wiar y . ,,Dostojenstwo wierzenia" - powtarzacie. 

Czlowiek zbyt cz sto w ciqgu dziej6w uwazal omylki za swe 

dostojenstwo, a prawd za unizenie dla siebie. Prawda nie 

zawsze tyle jest warta, co marzenie, ale  ma  to  za sob::i,  ze 

jest prawdziwa: w dziedzinie mysli nie ma nic bardziej mo 

ralnego nad prawdE:; a jesli wiedza nie  daje  nam pewnosci, 

nie ma nic moralniejszego nad wqtpienie. W::itpienie jest do 

stojenstwem mysli. Trzeba wiE:c pozbyc siE: slepego poszano 

wania dla pewnych zasad, pewnych wierzen; trzeba wszystko 

podawac w wqtpliwosc,  badac, dociekac,  u m y s l  n i e  p o 

w i n i en   s p u s zc z a c  oc z u  n a w e t  p r z e d  t y m,  c o 

CZ Ci. 

* * * 
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Tysi ce m czennik6w wywalczyly triumf chrzescija.ii.stwa, 

nieznaczne rozumowanie moze wystarczyc, aieby je obalic. 

Ileby wreszcie ludnosc na tym wygrala, gdyby wszystkie po 

swi cenia byly poswi ceniami dla wiedzy, zamiast dla wiary, 

gdyby umierano nie w obronie jakiegos wierzenia, ale dla od 

krycia jakiejs prawdy, jakkolwiek nieznacznej ! Tak post pili 

Empedokles i Pliniusz; a za naszych czas6w tylu uczonych le 

karzy, badacz6w; ilez istnien zgin lo niegdys, nios c swiadec 

two przedmiotom falszywej wiary, istnien, kt6re  moglyby 

byly przyniesc poiytek ludzkosci i wiedzy! 

 

 

 
FRIEDRICH NIETZSCHE (1844- 1900) 

Fi lozof niemiecki  pochodzenia polskiego, najwybitniejszy przed 

stawiciel XIX-wiecznego irr acjonalizmu. Nawiqzujqc do Schopenhauera 

za osnowi: bytu uwazal irracjonal114 ,.woli: mocy" (Wille zur Macht). 

Ludzkiemu ,,stadu"  przeciwstawial  silnq, bezwzgli:dnq  i ainoraln q 

istoti:, kt6rq nazywal ,,nadczlowiekiem" (Ubermensch). Tresc jego filo 

zofii byla obiektywnie reakcyjna i posluzyla  p6zn:ej  - wbrew  inten 

cjom Nietzschego -    za osnow ideologii  hitlerowskiego faszyzmu  (por. 

G.  Lukacs:  .,Die  Zerstorung  der  Vernunft",  Berlin  1955,  s.  244-317). 

,Tednakze aforyzmy Ni etzschego nie tworzq sp6jnego systemu i w zwiqz 

ku z tym pewne dzial y jego f i l ozofii zachowujq t rw alq wartosc ni eza 

leznie od tendencji reakcyjnych. Nie\zsche byl nieprzejednanym wro 

giem religii i moralnosci chrzescijaiiskiej, a jednoczesnie niepospolitym 

psychologiem, wielkim poetq i mistrze.m stylu. 

Gl6wne   dziela   Nietzschego   zostaly   przelozone   na   poczqtku   XX 

stulecia  przez  Leopolda  Staff a, Waclawa Berenta  i  innych  na  polski, 

m. in. ,,Antychryst", .,Tako rzecze Zaratustra", ,,z  geneal  ogii  mor al  nosci",   

,.Jutrzenka",   ,,Ludzkie    Arcylu dzkie"  ,   ,.Wiedza   radosna", ,,Wola 

mocy". Warto przeczytac: M ir oslaw Nowaczyk: .,Fryderyk WHhelm 

Nietzsche  jako filozof  reli gii"   (Euhemer, 1959, nr  1-2    (8-9), s. 83-  109.) 

 

Alienacja 

Chrzescijanstwo stan lo po stronie wszystkiego, -co slabe, 

niskie,  nieudane,  stworzylo  ideal ·ze sprzeciwiania si sam:> 

zachowawczym instyn ktom silnego zycia; zepsulo rozum na 

wet duchowo najsilniejszych, ucz c najwyzsze wartosci du- 
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chowe odczuwac jako grzeszne, na manowce wiodqce, jako 

pokuszenia. Najzlosliwszy przyklad: zespucie Pascala, kt6ry 

wierzyl w zepsucie swego rozumu przez grzech pierworodny, 

podczas  gdy  byl  on  tylko  przez  jego  chrzescijan.stwo zepsutyt 

* * 

Ani moralnosc, ani religia  nie styka  si w chrzescijanstwie 

z zadnym punktem rzeczywistosci. Same urojone przyczyny 

(,,Bog", ,,dusza", ,,ja", ,,duch", ,,wolna wola" - lub tei ,,nie 

wolna"); same urojone skutki  (,,grzech",  ,,zbawienie", ,,laska", 

,,kara", ,,odpuszczenie gr zechu"). Obcowanie urojonych istot 

(,,Bog", ,,duchy", ,,dusze"); urojona wiedza przyrodnicza (an 

tropocentryczna; zupelny brak poj cia przyczyn przyrodzo 

nych); urojona psychologia (same samonieporozumienia, inter 

pretacje przyjemnych lub nieprzyjemnych uczuc ogolnych, na 

przyklad stanow nervi sympathici, z pomocq mowy znakowej 

religijno-moralnej idiosynkrazji, -     ,,kara", wyrzut  sumienia", 

,,pokusa diabelska", ,,bliskosc Boga"); urojona teleologia (,,kro 

lestwo   boie",   ,,sqd   ostateczny",   ,,zycie   wieczne").   -      Ten 

s w i a t c z y s t e j f i k c j i roini si tym  bardzo  z  ujmq  dla 

siebie od swiata marzenia, ie ten o.statni odzwierciedla Tze 

czywistosc,  podczas  gdy   on   rzeczywistosc   falszuje,   odziera 

z  wartosci,  zaprzecza   jej.  Zanim  wynaleziono  dopiero  poj  cie 

,,natura" jako przeciwstawienie poj cia ,,Bog", musialo ,,na 

turalny" bye slowem na ,,godny pogardy", - ow caly swiat 

fikcji ma swe korzenie w nienawisci do naturalnosci (-rze 

czywistosci!-) jest on wyrazem glE:bokiego niesmaku z tego, 

co rzeczywiste... 

 
Krytyka chrzescijanskiej hierarchii wartosci 

Co  dawnie_j  bylo  tylko  chore,  stalo  si dzis  nieprzyzwo 

ite, - nieprzyzwoitosciq jest bye dzis chrzescijaninem. I tu 

zaczyna si moj wstr t. - Oglqdam si wstecz: ani slowa nie 

pozostalo jui po tym, co niegdys ,,prawdq" si zwa1o, nie 

moiemy jui wytrzymac, gdy kaplan slowo ,,prawda"  ma 

chocby  tylko ntt  ustach.  Nawet  przy  najskromniejszej preten- 
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sji   do  uczciwosci  musi si dzis wiedziec, ie teolog, kaplan , 

papie:i   kaidym   zdan:  m,  kt6re  wypowiada,   nie  tylko blqdzi, 

lecz  li:e,  - , z 3  nie mo:ie    ju:i   klamac   z    ,,nienawisci",   z   ,,nie 

swiadomosci". I kaplan wie, tak  samo  jak  wie  kai:dy,  :ie  nie 

ma   jui   ,,Boga",  ,,grzesznika",  ,,Zbawiciela",  .ie  ,,wolna wola", 

,,moralny porzqdek swiata" sq lgarstwem: - powaga, glf)bokie 

samoprzezwycif)ien;e ducha nie pozwala juz dzis nikomu nie 

wiedziec o tym... Wszystkie pojf)cia Kosciola poznano jako to, 

czym sq, jako na jgorszego rodzaju falszerstwo monet, jakie 

istnie je, w celu o d arc i a z wart osci natury, wartosci 

naturalnych; samego kaplana poznano, jako to,  czym  jest, 

jako najniebezpieczniejszy rodzaj pasozyta, jako wlasciwego 

jadowit eg,:, pajqka i:ycia. 

* * * 
W koncu chodzi o to, dla jakiego celu sifl klamie. Ze 

w chrzescijanstwie brak ,,swif)tych" cel6w, to m6j zarzut prze 

ciw jego srodkom. Tylko zle cele: zatrucie, oszczerstwo, za 

przeczenie :iycia, pogarda ciala, poni:ienie w godnosci i samo 

i::ohanbienie czlowieka przez pojflcie grzechu, - przeto Sq te:i 

jego srodki zle. - Czytam z przeciwnym wproot uczuciem 

ksiflgfl praw Manu, bez por6wnania bardziej duchowe i wy:isze 

dzielo, kt6re chocby tylko wymienic jednym tchem z Bibliq, 

byloby grzechem przeciw duchowi. 

* * * 
Wszystkie rzeczy, kt6re chrzescijanstwo obrzuca swym 

bezdennym prostactwem, na przyklad plodzenie, kobietfl, mal 

zenstwo, traktuje si tu powai:nie, z czciq, z milosciq i zaufa 

niem. Jakie mozna wlasciwie dawac w r kfl dzieciom i ko 

bietom ksiqzkfl, ktora zawiera te nikczemne slowa: ,.dla uwa 

rowania si wszeteczenstwa niech kai:dy ma swojq wlasnq 

:icnfl, a kaida niech ma swego wlasnego mf)ia... lepiej w stan 

malzenski wstqpic niz upal enie cierpiec" (Paw el, I do Koryn t 

ian 7, 2 i 9). I wolnoi bye chrzescijaninem, dop6ki powstanie 

czlowieka   jest  schrystianizowane,  to   jest   z b r  u d zone  po 

j ciem immaculata conceptio? 1 

1 Niepokalane pocz cie 
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Smierc boga 

Zaklinam was, bracia,  pozostancie  wierni  ziemi  i  nie  wierz 

cie tym, co warn  o  nadziemskich  m6wi1:1  nadziejach!  Truciciele 

to s1:1, wiedni czy nieswiadomi! 

Wzgardziciele to ciala, wymierajqcy i sami zatruci, kt6- 

rymi  ziemia  si umt::czyla; obyz si pr dzej precz wyniesli! 

Niegdys bylo bluznierstwo Bogu najwit::kszym zuchwal 

stwem, lecz B 6 g um a r l, a z nim zmarli i ci bluzniercy. 

Ziemi bluznic jest rzeczq najstraszniejsz1:1. 

* * * 
Cierpieniec to bylo i niemoc - co stworzylo wszystkie za 

swiaty; i 6w kr6tki oblt::d szcz scia, kt6rego zaznaje tylko cier 

piqcy. 

Znuzenie to bylo, co jednym skokiem chcialo dotrzec do 

ostatnich kranc6w, krokiem smiertelnym; biedne, w niewiedzy 

pozostajqce, znuzenie, co nawet juz chciec nie chce: ono to 

stworzylo bog6w i zaswiaty. 

* 
Wreszcie, abym warn, przyjaciele, calkowicie swe serce 

objawil: jesliby bogowie byli, jakzebym ja zni6sl, abym bo 

giem nie byl! Przeto nie ma bog6w... Precz od Boga i b6stw 

wabi mnie wola tw6rcza; cozby bo pozostawalo do tworzenia, 

gdyby bogowie istnieli! 

,,Pomarli  bogowie   wszyscy:  niechze  wi c   za   wolq   nasz1:1  

n  a  d  c z low  i e  k  zyje"  -  takq  niechaj  b dzie  czasu   wiel 

kiego poludnia nasza wola ostatnia! 

 

 

 

 
ADALBERT (WOJCIECH) SVOBODA (1828--1902) 

Adalbert Viktor Svoboda urodzil Sif; w Pradze, w roku 1850 zostal 

doktorem fiiozofii, od roku. 1854 byl nauczycielem w gimnazjum im. 

Nowodworskiego w K r akow ie. Byl przyjacielem Ernesta Haeckla i wy 

warl pewien wplyw na krytyczny stosunek Haeckla do religii. Gl6wne 
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dziela: ,,Gestalten des Glaubens" (1896-1897, 2 tomy) i ,,ldeale Lebens 

ziele" (1901). Zmarl w Monachium. Istnieje biografia Svobody: Eduard 

Lessen:  ,,Adalbert  Svobodas  Leben  und   Werke   -   ein   Gedenkblatt 

und Mahnwort" (Leipzig 1902). Wybrane fragmenty ukazujq si w tym 

wyborze po raz pierwszy w j zyku polskim. Postac  warta  monogra 

ficznego opracowania. 

 

Wolnomyslna funkcja ludowego humoru 
 

Humor jest przejawem dowcipu  wolnego  ducha,  dla  kt6- 

rego dogmaty wiary religijnej nie S1! czyms nienaruszalnym. 

Humor  nie cofa si przed tronem boga i z poetyckq swobodq 

traktuje  rozmaite  .swi te  postaci  nie  inaczej,  niz  zwyklych 

ludzi  na  rynku,  umieszczajqc  je - bez  zadnego  szacunku  - 

w komicznie powil<lanych sytuacjach. Prz;eslankq  dla  hu.moru 

w tych sprawach jest zauwazenie niedorzecznosci, kt6re po 

budzajq do smiechu. 

W wesolych utworach poetyckich ludu, tych kt6re zajmujct 

si    bogami  i  diablami,  mozna  dostrzec  pierwszq   prob  wyle 

czenia si wlasnym wysilkiem z wiary. Z przedmiot6w wiary 

ludzie smiejq si nie z plytkiego zamilowan'ia do kpin, ale 

z radosci jakq sprawia poprawne rozumowanie, poetycka 

tw6rczosc i komizm, dla kt6rego swi tosci wiary nie Sq ni 

czym wznioslym... 

Kapitalem humoru jest rozum, kt6rego nic nie  zaslepia, 

dlatego humor pomaga do pogodnego znoszenia trudnych sy 

tuacji  zyciowych;  objawia  si on - jak usmiechni ty filozof - 

r6wnowagq duchowq mqdrosci, kt6rq bez chorobliwego ego 

izmu, malostkowosci, urojonych nadziei i l ku,  stawia  czolo 

temu, co nas spotyka. 

Ulubionym przedmiotem ludowej kpiny sq ksi za. Humor 

ludowy pi tnuje tych adwokat6w  ignorancji,  kt6rzy  zach  

caj.:i innych do picia wody, a sami pij.:i wino i zachwalajq re 

ligijnq bezinteresownosc, a sami sq egoistami. Dla ludowego 

humoru nie ma zadnej takiej swi tosci, kt6rej by si l kal 

zaczepic. 
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Bogowie to tylko slowa i nic wi cej 

R6wniez bogowie - jako lupiny poj ciowe - tylko slo  

wami i niczym wi cej... 

Slowna  szata  bog6w tworzona   byla   przede   wszystkim 

z czasownik6w. Zdarzenia naturalne byly, jak wiadomo, uj 

mowane jako przejawy osobistego dzialania bog6w. Poniewaz 

zas zdarzenia naturalne Sq wyrazane przy pomocy czasowni 

k6w, wi c bogowie znajduj!l si w szczeg6lnie scislym zwiqzku 

z czasownikami oraz z pochodzqcymi  od nich rzeczownikami  

i  przymiotnikami... B e z  m o w y  n i e  b y l o b y  w  o g 61 e 

z ad  n y ch bog 6  w...    Tym    co jedynie rzeczywiste we 

wszystkich bogach sq tylko ich imiona. 

 

 

 

 
ERNST HAECKEL (1834-1919) 

Wybitny przyrodnik, autor ,,Og6lnej morfologii zw ier zqt" , .,Mono 

grafii promienic" i licznych prac naukowych i popularnonaukowych, 

znakomity popular yzator teorii Darwina, filozof materialista. Gl6wnym 

dzielem f il ozof icznym H aeck la sq ,.Die Weltriitsel" (1899), kt6re ode 

graly olbrzymiq roli: w  ksztaitowaniu  przyrodniczego, materialistycz 

nego poglqdu na §w :at wsr6d szerokich mas. .,Setki tysii:cy egzemplarzy 

tej   ksiqzki  - pisal  Lenin  - ksiqzki, przelozone j  natychmiast  na 

wszystkie Ji:zyki, wychodzqcej w specjalnie tanich wydaniach,  stano 

wiq dow6d, ze ksiqzka ta trafil.a do ludu, ze sq masy czytelnik6w, 

kt6rych E. Haeckel przeciqgnql od razu na swojq stroni:. Popularna 

ksiqzeczka  stala  sii:  narzi:dziem  walki   klasowej" .  Haeckel   ostro   zwal 

czal religii: chrze§cijanskq i kler, w kt6rym widzial  najzaci i:tszego 

wroga posti:pu i nauki. Istniejqcym religiom HaeckeL przeciwstawial 

wlasny swiatopoglqd, kt6ry nazwal ,,religiq monistycznq":  utozsamil 

Boga z pr zyrodq,  starajqc  sii: zastqpit  kult  chrzescijanski kultem 

pii:kna przyrody (m. in. Haeck el wyd.al wielki atlas pt.  .,Cuda przy  

rody"  i  ksiqzki:  pt.  .,Przyroda  jako artystka" - z  rysunkami  pokazu 

jqcymi najpii:knieisze  formy  przyrody  organicznej.  Pod  wplywem 

Haeckla powstala m. in. praca  A.  B.  Dobrowolskiego  pt .  .,Najpii:kniej 

sze   klejnoty   n.ztury").   Haeckel   byl    zalozycielem   Zwiqzku Monist6w, 

poti:znej organizacji wolnomyslicielskiej. Doniosle znaczenie filozoficzne 

miala   jego  walka  z  agnostycyzmem   Emila  Du  Bois  Reymonda; agno- 
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stycyzm  bowiem  byl  w  owym  czasie  pT6be{  obTony  Teligii  p,-zed   ma 

teTial i zm em. 

Po polsku: ,.Zarys filazofii monistycznej" (1905, obcii:ty pr zez Cen 

zuri: przeklad dziela ,.Die Weltriitsel"), ,,Walka o teorii: rozwoju" (War 

szawa 190,5) ,.Moni zm jako wi:zel mi i:dzy retigiq a wiedzq" Warszawa 

(1906),  ,,Dzieje   utworzenia  przyrody"   (Lw6w   1871),  ,.Zasady   m orf ologii 

og6lnej" (Warszawa 1960). 0 Haecklu: Anna Straszewicz: .,Stosunek 

Ernesta Haeckla do re!igii" (Euhemer, Zeszyty Filozoficzne, nr 2, War 

szawa 1961, s. 91-112)· 

 
Wiar w boga czeka los wiary w istnienie diabfa 

Dzis w sferach wyksztalconych wiara w osobowego diabla 

uchodzi za obalony jui  zabobon sredniowieczny, kiedy  wiara 

w Boga, w osobowego, dobrego i miluj<!cego Boga, uwazana 

jest nadal za niezb dny  skladnik  religii.  Ale  mimo  to  wiara 

w diabla jest r6wnie usprawiedliwiona i r6wnie nie do utrzy 

mania jak wiara w Boga. 

* * 

W jasnym swietle rozumu wyrafinowana wiara w cud:1 

najbardziej wolnomyslnych religii koscielnych jest tak samo 

nierozumnym zabobonem jak prostacka wiara w duchy pry 

mitywnego fetyszyzmu, na kt6ry te religie patrzq z dumnq 

pogardq. 

 
,,Religia monistyczna" a ,,cuda przyrody" 

Na miejsce mistycznej wiary w nadprzyrodzone cuda 

przyjdzie jasna wiedza o prawdziwych cudach przyrody. 

* * 
Pagody, synagogi, meczety, katedry ...wszystkie te ,,domy 

Boie" sluiyc majq  do tego, by  podniesc  czlowieka  nad  proz 

i n dz iycia codziennego, majq go uszlachetniac poezjq wyi 

szego, idealnego swiata... Czlowiek wsp6lczesny, majqcy dla 

siebie wiedz i sz:tuk , a wi c zarazem religi , nie potrzebuje 

iadnego specjalnego kosciola, iadnego ciasnego, zamkni tego 

budynku. Wsz dzie w przyrodzie, czy rzuci sw6j wzrok na 
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kosmos  nieskonczony,  czy  tei: na  jakqs  jednq  jego cz sc, wsz  

<lzie widzi wprawdzie twardq ,,walk o byt", ale zarazem do 

strzega  ,,prawd ,  dobro  i  pi kno";  w  calej  przyrodzie  ma on 

.zatem  sw6j  kdci6l. 
,.

 
* * 

Zdumiony podziw, z kt6rym  spoglqdamy  na  niebo  gwiezdne 

lub  na  i:ycie  drobnoustroj6w  w  kropli  wody,  skupienie,  z  ja 

kim patrzymy na cudowne objawy  energii  w  poruszajqcej  si 

materii,   rozwaga,   z    jakq    czcimy    wszechogarniajqce   czynne 

w   kosmosie  prawo substancji  - wszystkie te uczucia Sq s klad 

nikami   naszego   iycia   uczuciowego,  skladajq  si razem na na 

E::.;q ,,r e l i g i n a u k o w q". 

Pogarda chrzescijanska dla przyrody pozbawia czlowieka 

tysiqca na jszlachetnie jszych rozkoszy ziemskich, przede wszyst 

kim zas wspanialego, podnioslego rozkoszowania sit:: przyrodq. 

* 
Przyroda, tak nieskonczenie bogata w pi kno i  wznioslosc, 

daje kai:demu czlowiekowi z otwartymi oczyma i zmyslem 

estetycznym niewyczerpanq skarbnic najpi kniejszych dar6w. 

Wprawdzie  rozkoszowanie  si  kaidym   szczeg6lem   przyrody 

jui: samo  stac  si  moie  cennym  zr6dlem  szcz scia;  ale  roz 

kosz nasza si wzmoi:e, gdy znamy znaczenie  kai:dego  szcze 

g6lu i jego zwiqzek z resztq przyrody. 

Liczne podr6ze naukowe i wielkie ekspedycje podejmowane 

w  celu  zbadania  nieznanych  lqd6w  i m6rz,  wydobyly  juz  

w poprzednim, ale jeszcze wielokrotnie wi cej w naszym stu 

leciu nieprzeczuwanq mnogosc nieznanych organicznych form 

na swiatlo dzienne. Liczba nowych gatunk6w roslin i zwierzqt 

wzrosla niepomiernie, a pomi dzy nimi (zwlaszcza wsr6d daw 

niej  lekcewazonych   gromad)  znalazly   si   tysiqce   pi knych 

i interesujqcych ksztalt6w, dostarczajqce zupelnie nowych mo 

tyw6w malarstwu, rzezbie, architekturze i artystycznemu rze 

mioslu. Zupe}nie nowy swiat odkryty zostal zwlaszcza przez 

szerzej prowadzone badania mikroskopowe w drugiej polowie 

naszego stulecia, a szczeg6lnie przez odkrycie basniowych nie- 



Haeckel -  Kalthoff 

 

mal istot zamieszkujqcych gl biny m6rz. Tysiqce misternych 

radiolarii i talamofor6w, przepysznych meduz i korali, dzi 

wacznych mi czak6w i krab6w pokazalo nam nagle nieprze 

czuwane bogactwo  ukrytych  dotqd  form,  kt6rych   swoiste 

pi kno i r6znorodnosc daleko przewyzszajq wszystkie dziela 

sztuki stworzone przez ludzkq fantazj . 

Trzeba, zeby kazdy mial oczy otwarte i zaprawil je do 

nalezytego patrzenia. Wsz dzie pr zyroda, otaczajqca nas, od 

slania przed  ·nami   niezmierzone  bogactwa   rzeczy  pi knych 

i tajemniczych. W kazdym mchu i zdzble trawy, w kazdym 

chrabqszczu i motylu po dokladniejszym zbadaniu znajdziemy 

pi knosci, kt6re czlowiek zwykle pomija bez uwagi... Gdy zas 

uzyjemy dobrego, silnego mikroskopu odnajdziemy w calej 

przyrodzie organicznej swiat nowy, pelen niewyczerpanych 

urok6w. 

 

 

 

 
ALBERT KALTHOFF (1859-1906) 

Pastor, liberalny teolog protestancki, kontynuatoT ,-omantyczno 

indywidualistycznej     teorii    religii    SchleieTmacher.a     (pcT.    fragmenty 

Schleiermachera w _., Fil oz ofow i e o religii", Warszawa 1960, s. 166- -274 ) . 

Pr6bowal pTzystosowac chTZescijanstwo do wsp6lczesnej kuitu,-y, do 

poglqd6w  Nietzschego  i   Haeckla,  byl   szermieTzem  wolnosci  sumienia 

i tolerancji. Po polsku: .,Swiatopoglqd ,-eligijny" (Krak6w ok. 1905 r.). 

Przeciwko  Kalthoffowi  wystqpil  Friedrich  Reinhard  Lipsius  ,,Die  Re 

ligion des M on ism us" , Berlin 1907 (rec. w My§li Niepodleglej, 1908, 

nr 50, s. 94). 

 
Nieskonczonosc wszechswiata 

Nauczylismy si , ze wszechswiat  jest  nieskoiiczony,  ze po 

t gi jego niezniszczalne, ze wszelkie zmiany, jakie w nim za 

chodzq - od najmniejszych do najwi kszych  -  scisle od sie 

bie zalezq, ze wszystko jed·nosciq jest, ze wszystkim rzqdzq 

scisle okreslone prawa. A odkqd to wiemy, dawne wyobraze 

nie przyrody znik.l:o z um yslu lu dzkiego, a- przynajmniej zmie- 

W11pisy z 1i;storii krytyki re!igii 28 
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nilo  si   do  niepoznania.   Znikl  obraz,  kt6ry   tak  byl  ciasny 

i ograniczony, ze poza tyro swiatem innego jeszcze szukac 

kazal, by w nim odnaleze uzupelnienie wszystkiego, co obra 

zowi temu braklo. Znikl obraz, kt6ry  koniecznq  czynil  wiar  

w jakqs nadziemskq, straszliwq, wszechmocnq wol , by jej 

istnieniem wytlumaczye zmienny bieg zycia przyrody. Zmie 

nilc si wyobrazenie przyrody, zmienilo si wyobrazenie hi 

storii. 

 

Zacznijmy od mysli, kt6ra zaprowadzila na stos Giordana 

Bruna. 

Zaprawd ta mysl o nieskonczonosci swiata wstrzqsa po 

sady calej sredniowiecznej budowy kosciola, ogarnia wszystkie 

kacerstwa, w kt6rych kosci6l od niepami tnych czas6w wie 

trzyl niebezpieczenstwo dla swego istnienia. Jezeli nieskon 

czonym jest swiat, nie moze wi c istniec obok niego ten inny 

swiat pozagrobowy, do kt6rego klucze jedynie kosci6l  dzier  

iy - przez wiar i sakramenty. Ziemia nie moie bye srod 

kowym punktem swiata, tak, by cale dzieje tego swiata obra 

caly si wylqcznie kolo historii jej mieszkanc6w; duch ludzki 

nie moie posiadae miar,  by  zmierzye  otaczajqce  go  ogromy, 

a jego najbardziej czczone prawdy nie mogq bye ani wyczer 

pujqcymi, ani ogamiajqcymi wszystko; przede wszystkim zas 

kosci6l nie moze roscic sobie praw -na to, ze jemu jedynie 

przypadla w udziale cala wladza w niebie i na ziemi. W swie 

cie, kt6ry jest nieskonczonym, nie moze bye zadnego punktu 

srodkowego, bo z kazdego punktu tego swiata mozna prze 

prowadzie te same nieskonczone linie. Dla nieskonczonego 

swiata nie istnieje iadna ziemska formulka, kt6ra  by  mogla 

ujqe caloksztalt jego zycia. 

 
0 poj ciu boga 

Nowe wyobrazenie przyrody zmusza myslqcego czlowieka 

do takich wlasnie wniosk6w, kt6rych jeszcze braklo, by wszel 

kie sprzecznosci i zwqtpienia, od dawna wiar w Boga nur 

tujqce, w ostateczne: nie ma Boga! zamienie! Propaganda ate- 
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istyczna, co juz naprz6d, ze spolecznych i obyczajowych przy 

czyn,  wyrzekla  nad  wiarq  w  Boga   wyrok  smierci,   znalazla 

tu wlasnie najpot zniejszq sojusznic w wiedzy. 

 

Patr zymy na to wszystko, co czlowiek kiedykolwiek imie 

niem Boga obdarzal, i uderza nas bogactwo i r6znorodnosc tak 

nieslychana, ze iaden panteon swiata nie zdolalby wszystkich 

bog6w ludzkosci ogarnqc.  Nie  potrafimy  wlasciwie  odnalezc  

nic takiego, czemu by czlowiek gdzies, kiedys nie oddawal czci 

boskiej. Wszystko obdarzal  on  mianem  b6stwa:  kamien,  ro 

slin , zwierz , ogien, wod , powietrze, grom  i  blyskawic  ,  niebo 

i ziemi , umarlych i zywych. Af  wreszcie  swiat  widzialny 

przestal zadowalac czlowieka, wiar swq ,przenosi on w dzie 

dziny niewidzialne, w swiat og6lnych poj c i czystej mysli. 

* * * 
Z   pewnosciq   wydaje   nam   si     dzis   niejedno,   a mozc 

i wszystko to, co ludzie  z  Boga  i  dla  Boga  uczynili,  dziwacz 

nym, a nawet wprost spaczeniem prawdziwych i szlachetnych 

powinnosci ludzkich. W imi Boga i dla Boga mordowali lu dzie  

dzieci  swoje,  kaleczyli  w   na jokr1Jtn iejszy  spos6b  siebie, swi 

cili  najszalensze   orgie   radosci   Z,'/Cia   i   m czarni   smierci.  I 

prawdi:i jest zupelnq to, co powit!dzial  jeden  z  nowszych z·nawc6w 

historii religii, ze dzis mi  dzy  najgorszymi  zbrod niarzami  nie  

znajdzie  si  taki,  co  mialby  na  sumieniu  rzeczy, kt6re  ludzie  ongi  

za   poboznq   i   najswi  tszq   powinnosc uwazali. 

l',Tie ma c hyba slowa, kt6re by w  mnogich  warstwach  na 

szego  ludu  wywolywalo  takq  nienawisc,  ta kq  gl  bi  pogardy, 

jak to slowo: kosci6l! Kosci6l - to znaczy gr6b pobielany,  nad 

kt6rego zgniliznq trupii:i wybudowali  sobie  ludzie  pyszne 

swilttnice, by w nich oddawac czesc smierci,  jakby  ona  byla 

zyciem, a zywych oklamywac, ze umarlymi sq. 

* * * 
Kazac - to znaczy dzis mnogimi slowy dowodzic tego, ze 

istnieje jeszcze miedz brz czqca i cymbal  brzmiqcy  na  swiecie, 

to znaczy hypnotyzowac duchy tak, by w zludnym snie z;, 
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wlasm1 wol   poczytywaly   t   wol   cudzq,   kt6rej  shichajq. 

A teologia dzisiejsza, ta ong-i kr6lowa nauk, dzis jest ona tym, 

czym nigdy nauka bye nie powinna: jest ona sztukq rozjasnia 

nia tego, co wiecznie ciemnym pozostanie,  przedstawiania im 

za rozumne tego, co wbrew wszelkim prawom rozumu po 

wstalo. 

* * 

Obce   wplywy    nadaly   kosciolowi    to  p i t n o w s t e c z 

n  o s c i  i   z   pot gi  krzewiqcej  zycie,  uczynily  go  w r o gi  e  m 

z y c i a. Nie sile, ale w!asnie slabosci i niemocy religijnego 

zycia  nalezy  przypisae   to,  ze  wsz dzie  widzimy  dzis  k o   

s c i 6 l  nasz w s o j u s z u  z r e a k c y j n y m i· p o t   g a m i. 

* * 

Religi mozna przezywae, mozna jej doswiadczae, ale nie 

mozna JeJ nauc;me ani wykladae. Uczye mozna wszystkiego, 

kazdej doskonalosci technicznej,  ale  religia  to  przeciez  cos 

zupel nie innego; jest ona zupelnie swoistym rodzajem odczu 

wania,  jest silcl  i  uc zuci em  zycia.  Cieplo utrzymuje si i po 

wi ksza jedynie przy zarze innego ciepla, zycie zapladnia  si 

jedynie  przez  inne  zycie,  k-t6re  si do niego zbliza i z nim 

lqczy. Ale to, coo religii wiemy, a wi c czego uczye i nauczae 

mozemy, nie jest ani jej cieplem, ani jej zyciem, ale jej czysto 

zewn trznym  dzialaniem,  tym  osadem,  kt6ry  w  historii   lu 

d6w lub tez pojedynczych ludzi  zostawila.  A  wi c  nie raligia,  

ale historia religii w  najobszerniejszym  tego  slowa  znaczeniu 

jest przedmiotem nauki, i tylko ona bye moze  przedmiotem 

n:auki. 

* * 

Wsz dy budzi si lud, budzi si w ludzie czlowiek, by po  

myslee o swych najswi tszych prawach  czlowieka.  I  nie  chce 

juz lud wierzye, ze pi kne m jest to, co mu inni jako pi kne 

wskazujq, ale chce zye sam w swiecie  pi kna,  kt6re sam stwo 

rzy  wlasnymi  silami,  odczuje  we  wlasnym  sercu.  W  szkolach 

·swoich nie  chce  juz  mysli gotowych,  ale  chce  uczye si myslee. 
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0 tolerancji 
 

Chcemy tolerancji religijnej, chcemy wyrozumienia dla 

poglqd6w religijnyc h, chocby je nawet rozum nasz jako bl dne 

osqdzil. Toler anc ji tej wszyscy dopiero nauczyc si musimy. 

Nie oznacza ona bynajmniej oboj tnosci wzgl dem przekonan 

religijnych, ani jest plaszczykiem dla tego lenistwa ducho 

wego, kt6re powiada: najmilej nam wlasciwie, gdy nam ludzie 

da<lzq pok6j i nie zqdajq od nas zadne j odpowiedzi na to, w co 

i jak wierzymy. Oznacza ona raczej uznanie tego, ie czlowiek 

zupelne  ma  prawo  - tak  sobie  wiar  swojq  wyobraiac;   jak 

to usposobieniu i indywidualnosci jego odpowiada. Jest ona 

szacunk:iem dla wszelkich zywych tw6rczych sil ludzkiego 

serca,  kt6re  najtajniejszq swiqtyni  swojq  buduje  srodkami, 

w jego posiadaniu b dqcymi, i tak jak  mu  si najlepiej  wy 

daje. 

 

 

 
CHARLES LECONTE DE LISLE (1814-1894) 

 
Poeta f rancusk i. · Byl pod wplywem utopijnego socjalizmu Fou 

riera;  okolo  roku  1846   zerwal  z  katol icyzmem,  wypowiadajqc poglqd, 

ze  chrzescijanstwo  ;est   reHgiq   zamierajqcq. Staral  si zaspokoic po 

trzeb  ku!tu reHgijnego  innymi  religiam:;  pr6bowal  -   podobnie  jak 

M enar d   -     odnowic  politeizm  hel!enski   (por .  Cyntia  Lidanska:   ,,Louis 

Menard i jego pr6ba wskrzeszenia gre,ckiego poli teizmu" , Euhemer , ze.:. 
szyty Fi lozofic zne, nr 1, Warsz1wa 1960, s. 65-72), nast pnie zain ter e 

sowal si   religiami Wschodu, ale rozczarowal si   do wszystk' ch  reti gii 

i jedynym przedmiotem jego kultu stalo si Pi kno. lnt eresujqcq mo 

nografi napisal o nim polski historyk f il ozofii Henryk Elzenb erg: ,,Le 

sentiment religieux chez Leconte de Lisle" (Paris 1909, brak po!sld ego 

pr zek ladtt). 0 ateist ycznym  kulcie pii:kna i sztuki warto przeczytatt 

Robert de la Sizeranne: ,,Ruskin i kult pi kna" (Lw6w 1898), A. No 

wicki:  ,,ReHgia"  Baudelaire'a  (Euhemer,  1958,  nr  4  (5)  s.  71-  74 ), ,,Me 

! amorfoza bog6w" (o religii pi kn a ti Andre Malr aux , Eu hemer, 1958, 

nr  6  (7)  s. 75-77), ,,Relig:a"  Leopolda  Staffa, (Euhemer,  1958, nr  5 (6) 

s. 25-47), Eulalia Sajdak-Michnowska: ,,Kult  sztuki  u  Prousta" (Euhe 

mer, 1959 nr 6 (13) s. 626-637). 
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Chrzescijanstwo staje si obiektem muzealnym 

Chrzescij.anstwo  -  a przez slowo to nalezy rozumiec 

wszystkie wyznania chrzescijanskie poczqwszy od rzymskieg:l 

katolicyzmu a skonczywszy na najdrobniejszych sektach pro 

testanckich   i  prawoslawnych  - zawsze wywieralo jak naj 

bardziej oplakany wplyw na umysly i obyczaje ludzi. Chrze 

scijanstwo   pob;pia   mysl,  stara  si  unicestwic rozum, zawsze 

negowalo i zwalczalo wszystkie prawdy  zdobywane  kolejno 

przez nauk . Jest ono niezrozumiale w swoich dogmatach, ar 

bitralne, zmienne i bez zadnego znaczenia dla moralnosci. 

Ludzkosc  utracila  juz  t  wiar , kt6rq niegdys darzyla chrze 

scijanstwo,   totez   obecnie   moze   ono   budzic   tylk:l   ten   re 

s p e k t, j a k i   s i m a   d 1 a   r z e c z y  s t a r y c h,  k t 6- 

r  y ch  s i  d l u g o u z y w a l o. Miejscem odp::>wiednim dla 

tego, pot znie pomyslanego przedmiotu sztuki, czcigodnego ze 

wzgl du na SW<l starosc, jest Muzeum HistorH Religii. 

 

 

 

 
OSCAR WILDE (1854- 1900) 

Poeta, powiesctopisarz i dramaturg anaielski, przedstawiciel skraj 

nego estetyzmu. Jego poglqdy utopijno-anarchistyczne i krytyczny sto 

sunek do re!igii chrzescijanskiej mozna poznac z ksiqzki: ,,Dusza czlo 

wieka w epoce socjatizmu" (1891, przeklad polski, Lw6w 1908). 

 

Chrystus  a socjalizm 

Chrystus nie podni6sl buntu przeciwko wladzy. Uznal ce 

sarskq wladzE: rzymskiego imperium i placil naleznq danin . 

Tolerowal eklezjastycznq wladz zydowskiego kosciola, nie 

chcial na gwalt jego odpowiedzi-ec gwaltem ze swej strony. 

Nie mial, jak juz wspomnialem, zadnego planu przebudowy 

spoleczenstwa. Natomiast swiat wsp6lczesny ma plany. Chee 

zmesc n dz i cier-pienia, kt6re n dza za sobq pociqga. Chee 

zniesc b61 i cie rp ien ie, · k-t6re b61 za sobq pociqg!l. Uwaza 
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socjalizm i wiedzE) za  odpowiednie  srodki.  Celem,  do  kt6rego 

dqzy, jest indywidualizm, wyrazajqcy siEl w radosci. Ten indy 

widualizm   bE)dzie  szerszym,    pelniejszym,    piE)knie    js zym,    niz 

jakikolwiek indywidualizm dotychczasowy. 

 

 

 

 
ROBERT GREEN INGERSOLL (18313,-1899) 

Jede n z najwybitniejszych wolnomysticieJ.i  i  ateist6w  amerykan 

skich XIX  wieku.  Byl  synem  biednego,  protestanckiego  duchownego. 

Jui w dzieci nstw i e  zerwal  z  retigiq.  Powazny  wplyw  na ksztaltowanie 

si jego poglqdow wywarla  ksiqzka  ame.rykaiiskiego  wolnomysHciela 

deisty Tomasza Paine'a (1737- 1809) ,,T he Age of Reason" (Epoka ru 

zttmu, przekladu polskiego nie ma). Ingersoll zaczql pracowac jako nau 

czyciel, ale za wolnomyslne poglqdy WYTZUCono go  ze  szkoly. Potem  

byl przez pewien czas bezrobotnym,  a  nast pnie  adwokatem.  Z  licz 

nych   jego  prac  na  polski  zostaly   przeloione  tylko  niewielkie broszurki 

m.  in.:  ,,Co  to  jest  religia?"  (Warszawa  1948).  Interesujqcq rozp,-aw 

o Ingersollu napisal N. M. Goldberg: ,,Wydajuszczijsja amierikanskij 

atieist XIX w. R. Ingersoll" (Jeiegodnik Muzieja Istorii Rieligii i  Atiei 

zma, tom III, 1959, s. 143- 17,2) 

 

B6g  a  zlo  w swiecie 

Jesli dobry i nieskonczenie potE)zny bog rzqdzi tym  swia 

tem, jak mozemy sobie wytlumaczyc cyklony, trzE)sienia ziemi, 

zarazE) i gl6d? 

Jak  mozemy   sobie   wytlumaczyc   raka,  mikroby,   dyfteryt 

i tysiqce ch-0r6b , kt6rych ofiarq padaj<l niewinne dzieci? 

Jak mozemy wytlumaczyc istnienie dzikich zwierzqt, kt6re 

pozerajq ludzi, jadowite kly WE)z6w, kt6rych ukqszenie po 

woduje smierc? 

* * 

Czy nieskonczona mqdrosc wytworzyla rozmyslnie mikro 

skopijne zyjqtka,  kt6re  atakujq  nerw  wzrokowy?  Pomyslcie 

o oslepieniu czlowieka celem zaspokojenia mikroba! 

 
* 
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W obliczu tych fakt6w, czym ostatecznie si:i wierzenia re- 

ligijne? 

To jest stra ch. 

Strach buduje oltarz i sklada ofiary. 

Strach wznosi katedrE: i pochyla glow czciciela. 

Strach ugina kolana i wypowiada modlitwy... 

...Taka religia uczy tylko niewolniczych cn6t: posluszen 

stwa, pokory, wyrzeczen, uleglosci, zaprzestania oporu. 

 

Przyroda nie ma stw6rcy ani pana 

Dia tych, kt6rzy uznajq jednosc przyrody, wiara w dogm.aty 

koscielne jest niemoiliwa. 

Jesli  mamy teori , musimy  miee fakty dla  jej uzasadnienia. 

Musimy miee kamienie w gielne.  Nie  wolno  nam budowae 

na domyslach fantazjach, analogiach lub przypuszczeniach. 

* * 
Mam cztery kamienie wE:gie l ne. Pierwszym jest twierdze 

nie, ie materia-substancja jest niezniszczalna. Drugim kamie 

niern WE:gielnym jest, ie sila jest niezniszczalna. 

Trzecim, ie sila i rnateria nie mogq istniee osobno. Nie ma 

materii bez sily, nie ma sily bez materii. 

Czwartym jest, ze to, co jest niezniszczalne, nie moglo bye 

stworzone; ie rzeczy, kt6rych nie moina  zniszczye,  nie  po 

dobna stworzye. 

Jesli te kamienie w gielne Sq faktami, to z koniecznosci 

wynika z nich, ze sila i materia istniaty i  istniee  b dq  wiecznie; 

ze nie rnogq si one ani powi kszae ani zmniejszae. 

Wynika stqd, ie nic nie bylo ani  nie  moie  bye stworzone,  

ie n i g d y n i e b y l o a n i n i e m o z e b y e s t w 6 r c y. 

Wynika stqd, ze nigdy nie moglo bye zadnej inteligencji, 

iadnego planu, niezaleinego od materii i sily. Nie ma inteli 

gencji bez sily. Nie ma sily bez materii. Wskutek tego nie 

mogla w zaden spos6b istniee jakakolwiek inteligencja, jaka 

kolwiek sila, niezaleznie od materii. 

Wynika   zatern  z  tego,  ze  nadprzyrodzonose  nie  istnieje 

i  istniee  nie moie.  Jesli  te  cztery  kamienie  w gielne  S<! fak- 



Ingersoll - Pear son 44.1 

tami,  pr  z yr  o d a  n i e  ma  pan  a.  Jesli  materia  i  sila   ist   

niejq i istnialy  wiecznie,  to  z  koniecznosci  wyplywa,  ie  zaden 

bog   nie   istnieje;   ze   zaden   bog   nie   stworzyl   wszechswiata 

ani  nim  nie  rzi:tdzi;  ze   n i e   i s t n i e  j e   i  a d e n   b o g   w y 

s l u ch u j i:t c y mod 1 it w; zaden bog lituji:tcy si  nad  cier  

pieniami niewinnych. 

* * * 

Dowiedzione jest, ze czlowiek nigdy nie otrzymal zadneJ 

pomocy z  nieba, ze  wszystkie ofiary skladane  byly  napr6zno 

i ze wszystkie modlitwy  rozplyn ly si bez odpowiedzi  w obo 

j tnym powietrzu. 

* * * 

R6wniez czlowiek nie zostal stworzony przez inteligent 

nego stw6rc... Znamy teraz naszych przodk6w, nasz rodowod. 

Mamy drzewo genealogiczne. Mamy wszystkie ogniwa lan 

cucha, 26 ogniw wli:tcznie od monady do czlowieka. Nie za 

czerpn lismy tych informacji z natchnionych ksiqg. Mamy 

wykopaHska i organizmy zyji:tce... Znamy drogi, kt6ryrni iycie 

post powafo. Znamy fazy po'st pu i rozwoju swiata organicz 

nego.· zostaly one wysledzone. Ostatnie ogniwo zostalo zna 

lezione. Zawdzi czamy to bardziej, niz komukolwiek innernu, 

najwi kszemu z biologow, Ernestowi Haecklowi. 

 

 

 

 
KARL PEARSON (1857-1936) 

 
Profesor uniwersytetu londynskiego, filozof, fizyk, matematyk, so 

cjolog, historyk. W filozofii  angielskiej  Pearson  nalezy  do  przedstawi 

cieli  pozytywizmu  i  scjentyzmu.  Nauk,;:  pojmowal  Pearson  w  spos6b 

su biekt yw no- idealist yczn y jako subiektywnq konstrukcj,;: umyslu po• 

rzqdkujqcego wrazenia; mimo to przypisywal jej doniosle znaczenie .iy 

eiowe i spoleczne, a nawet propagow.al dla niej kult, kt6ry nazyw al 

,,religiq wolnej mysli". Idealistycznq koncepcj,;: nauki u. Pearsona p od 

dal ostrej krytyce Lenin (w pracy ,,Materializm a empiriokrytycyzm", 

Dziela, tom 14, Warszawa 1949). Po polsku:  ,,Etyka wolnej mysli" 
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(w .,F i lozof ow ie o Teli gii" , WaTszawa 1960, s. 261- 288). Zamieszczony 

poni:iej  jTagment  pochodzi  z  rozpTawy  pt.   ,.The  Prostitution  of  Science" 

i ukazuje si w przekladzie polskim po raz pierwszy.. 

 
Krytyka dowod6w istnienia boga 

ze stanowiska subiektywnego ideaUzmu 

,,Lad" wszechswiata moze powstac z tego, ze musi  si 

postrzegac go - jesli  w   og6le go si postrzega - w formach 

czasu i przestrzeni 1. Moja  zdolnosc  postrzegania  moze  wniesc 

lad do moich wrazen. Twierdzenie,  ze  skoro  lad  ten  istnieje, 

musi istniec jakas sila organizujqca, jest w pelni uzasadnione. 

Jednakze przeskok od umyslu ludzkiego do ladu we wraze niach   i   

dowodzenie,   ze   lad,   kt6ry   znajdujemy   we   wszec. h swiecie   

wymaga   jakiegos   ,,organizatora   ladu   wszechswiata" w skali  

nieograniczonej  stanowi  oczywisty  sofizmat,  stoso wany w tym, 

co Kan t nazywal fizyczno-teologicznym do- .  wodem   istnienia   

Boga.    Jest  to  szukanie odbicia ludzkiego rozumu 

w zjawiskach, a p6zniej przejscie od nich do nieo siqgalnego lub   

niepoznawalnego   Boga.   Jest   to  rozumowanie na spos6b 

dzikus6w: p o n i e w a z  w i d z i m y s i e b i e  w  1 u s t r z e,  t 

o  z  d r u g i e  j  s t r o n y  m u s i  b y c  j a k as   n i e z nan   a is 

tot   a. Na podstawie naszych wrazen mozemy wnioskowac  

jedynie  o  czyms  nalezqcym  do  tej   samej  rangi, co  i nasze  

wrazenia  lub   tez   o  zdolnosci   postrzegania.   kt6ra te wrazenia 

koordynu je. 

* 

Ostatnia strona pracy  profesora  Hokesa  wskazuje  na to, 

ze on sam byl niejako swiadom tego, ze nie ,,wydedukowal" 

dokladnie tego rodzaju boga, kt6rego poszukiwal... Aby dojsc 

do istoty boskiej na miar teolog6w, w koncu musial si on 

odwolac do objawienia. Szkoda, ie ·nie rozpoczql od objawienia, 

bo to zaoszcz ziloby pewnq ilosc kiepskiej  logiki,  a  sam 

autor m6glby utrzymac swoje pozycje prawie nienaruszone. 

Teolog bowiem, kt6ry zaslania si wiarq w objawienie i po- 

1 We fragmencie tym Pearson idzie wyraznie sladami Kanta. 
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mija teologi£: przyrody oraz neoheglowskc1 ontologi£: wsp6l 

czesnego uczonego, Z!najduje si£: po n i z e j zasi£:gu naszej 
krytyki. 

Zaslugiwalby on w6wczas racze j na respekt dla  faktu, iz 

nie usilowal umacniac swej wiary w dokladnosc swiadectwa 

Piotra  i Pawla -   drogq zdobienia  dogmat6w  w  pi6rka  nauki 

i filozofii. 

0 ile prawo przyczynowosci i ,,lad" wszechswiata sc1, jak 

stwierdzilismy powyzej, faktycznie rezultatem ludzkiej  zdol 

nosci postrzegania, koordynujc1cej wrai:enia nasze w ten sam 

spos6b, to jasnym jest, ze  fundamentu  ,,ladu"  we  wszech 

swiecie poszukiwac nalei:y  w  zdolnosci  postrzegania,  nie  zas  

w samych wrazeniach. 

* • • 

Bramanisci   utrzymujq,   ze   swiat    powstal   z   ogromnego 

p a j q k a, kt6ry uprzqdl calq t£: skomplikowanq  mas£:  ze 

swoich  wn£:trznosci  i  kt6ry  nast pnie  unicestwia  calosc   lub 

jej CZ£:SC poprzez ponownc1 absorbcj£: i rozpuszczenie we wla 

snym  otoczu.  Jest  to  rodzaj  kosmogonii,  kt6ra  wydaje  nam 

si£: troch£: dziwna, gdyz pajc1k jest owadem budzc1cym raczej 

wstr£:t... Ale gdyby istniala jakas planeta calkowicie  zamie 

szkala przez pajc1ki (a to jest bardzo mozliwe), to taki wniosek 

okazalby Si£: r6wnie naturalny i bezsporny, co wniosek przy 

pisujqcy poczc1tek wsz.yst kich zjawisk na naszej planecie ja 

kiejs inteligencji. Trudno bowiem byloby przytoczyc przeko 

nywajqce racje, dlaczego wszechswiat nie moi:e  zosta c  wy 

snuty z zolc1dka, jesli moze bye wysnuty z umyslu. 

Absurdalnosc  argumentowania  opartego  na  analogii  zo 

stala wyraznie uwypuklona w tych slowach. Dop6ki profesor 

Hokes nie udowodni ponad wszelkc1 wc1tpliwosc, ze to nie 

ludzka zdolnosc postrzegania wnosi harmoni£: i lad w swiat 

swoich wrazen, to nieprzekonywajc1cym wydaje si£: sugero 

wanie, ii: u podstaw tej harmonii  i  ladu  musi  spoczywac  cos 

ana logicznego do rozumu ludzkiego. 
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HARALD HOFFDING (1843-1931) 
 

FHozof dunski, pozy!ywista, au.tor ,,Filozofii retigii" (1901, polsk i 

przeklad, Warszawa 1935). Za istoti: religii Hoffding uwazal uznawanie 

pewnych wartosci, pragnienie, aby  nie  ulegly   zatracie  i  wiar  w  to, 

ze zostanq zachowane. Bogowie sq wedlug niego personifikacjami okre 

stonych wartosci. ReUgia chrzesci,janska jest dla Hoffdinga przei:ytkiem; 

etyka jest niezalezna od r eli gi i. O Hoff din gu: Tadeusz Gqsior: ,,Defi 

nicja religii u Haralda Hoffdinga" (Euhemer, 1958, nr 3 (4), s. 68- 72). 

 
Problem swieckich r6wnowaznik6w re!igii 

Wielu wolnomyslicieli bez w1:1hania wychodzi z  zalozenia, 

ie  zycie  ludzkie  uksztaltuje  si  pot zniej  i   bogaciej,   jesli 

religia  zaniknie;  poglqd  taki  nie  jest   zrozumialy   sam   przez 

si i  polega  na  zalozeniu,  ze  istniejq  r6wnowazniki  psy 

chiczne  -     r6wnowazniki   tak   w   stosunku   do  wartosci,   jak 

i energii. Tu wypadnie  wskazac  te  r6wnowazniki  i  w  ten 

spos6b udowodnic zachowanie wartosci. Ale  wielkie  to  py  

tanie i rzecz istotna w zagadnieniu religijnym, czy podobne 

r6wnowazniki dadzq si wykazac. - Zresztq, zagadnienie za 

chowania  wartosci  powstanie  i  w  obr bie  Kosciola,  gdyz 

religia  i   zycie   religijne    podlegajq    bezustannym    zmianom; 

i wylania si pytanie,  czy  wartosci  z  klasycznych  okres6w  

religii wyszly nienaruszone z tych zmian, czy np. chrzesci 

janstwo pierwotne  tak  co  do  wartosci,  jak  energii,  dochowalo 

si w chrzescijanstwie dzisiejszym. 

* * * 
Nie jest tak latwo znalezc punkt jednoczqcy, w kt6rym 

zbiegalyby si wszystkie  dqienia  i  usilowania.  Sama  religia 

w swej postaci tradycyjnej nie moze teraz zadowolic potrzeby 

duchowego zesrodkowania; doprowadzila  ona do systemu wie 

rzen i obrz d6w, kt6ry st oi po z a z y c i em, zamiast bye 

calkowitym   wyrazem   zycia.  Totez   nic   tu   nie   pomaga   ch c 

zaradzenia rozdzialowi przez nawolywanie do powrotu do 

dogmatyki ortodoksy jne j. Moglibysmy osic}gnqc dawn<} harmo 

ni wraz z przyj ciem dawnej dogmatyki tylko wtedy, gdy 

bysmy  mogli  zarazem  powr6cic  do  duchowych  potrzeb pra- 
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chrzescijanstwa i sredniowiecza! Mniemanie,  ze  jedno  da  si 

tu oddzielic od drugiego, swiadczy o  osobliwym  zaslepieniu 

na  warunki  iycia  duchowego. - Lecz r6wniei i wolnomy 

sliciele wykazujl:l przez stanowisko swoje w stosunku do za 

gadnienia religijnego,  jak  malo  zrozumienia  majq  dla  naj 

gl bszych potrzeb ludzkich. Sqd-zq, ze takc1 postac zycia, jakii 

byla  w swych   okresach klasycznych, przy  zesrodkowaniu 

i  wsp6ldzialaniu   wszystkich   wladz  i  pop d6w,  mozna bez 

jakiejkolwiek szkody usunl:lc z iycia. Cale iycie duchowe 

odczuloby zanik tej formy. 

Resztkami iyc nie moina. Jui protestantyzm jest pozo 

stalosciii, w wi kszym stopniu pietyzm i racjonalizm.  Suroga 

tami  r6wniei  iyc  nie  podobna.  K o n i e c z n e  s ii  r 6 w  n o 

w a i n i k i. Ale wielkie to pytanie, czy moiliwe tu sc1 r6wno 

wainiki. 

 
Niezaleznosc etyki od religii 

Ostateczm1 podstawii uzasadnienia, dlaczego przypisuje siE: 

b6stwu te wlasnie okreslone predykaty, do kt6rych poprzez 

mniejszc1 lub wi kszl:l Hose ogniw posrednich prowadzi za 

stanowienie  nad  sob<\,   jest  samodzielne,  n i e z a 1 e in   i e od 

sfery religijnej, wartosciowanie i myslenie,  - skc1d  predy 

katy boskie czerpiq wlasciwq SWq  tresc. -    w stosunku swia. 

domosci religijnej do zasad etycznych zachodzi to samo, co 

zachodzilo w uzasadnieniu poj cia praworzc1dnosci  przyrody 

przez  Descartes'a.  T  praworzc1dnosc wyprowadza Descartes z  

niezmienncsci  Boga,  wiar  zas w  niezmienn e  B6stwo  uza 

sadnia z kolei za pomocc1 zasady przyczynowosci. Zasada przy 

czynowosci   zas   twierdzi  wlasnie,  ie przyroda jest prawo 

rzc1dna. Z   logicznego   punktu  widzenia d r o g a o k 6 I n a 

pr  z e z p o j E: c i e Bog a jest zate m z byte czna. 

Motywowanie religijne wartosci cech etycznych jest  r6wniez 

drogc1 ok6lnc1, poniewai wartosc ta  w  chwili  przypisywania 

cech etycznych Bogu jui wyst puje jako uznana. 

Wartosci trzeba odkryc  i  wytworzyc  w  swiecie  doswiad 

czenia p ierwe j, nim da siE: pomyslec i przyjqc, ie istnie j.:1 one 
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w swiecie pozadoczesnym. W por6wnaniu z doczesnosciq swiat 

pozadoczesny jest zawsze czyms wt6rnym,  nie  jest  on  poj  

ciem pierwotnym. Zmienia si  on  wraz  z  doczesnosciq.  Jest 

bqdz dalszym ciqgiem, bqdz wyzszym stopniem  doczesnoscl, 

bqdz tez zosta je okreslony przez przeciwienstwo z  doczesno 

sciq. Tresc religii wskazuje zawsze na :iycie w swiecie do 

swiadczenia i nie da si zrozumiec bez znajomosci tego zycia. 

Rozwazanie  stosunku  etyki  i  religii  zawsze  z  nieublagan1:1 

log ikq prowadzic  b dzie do poj ciowego  p i e r w s z e n s t w a 

et y k i pr zed r e 1 i g i q. 

Ten stosunek logiczny zgadza si z tym, czego  nas  uczy 

rozw6j historyczny. Zgadza si on r6wniez z psychologicznym 

rozwazaniem istoty religii, kt6re nas sklonilo do tego, ze 

uznalismy   wartosci   religijne    jako   wt6rne    w   por6wnaniu   

z wartosciami pierwotnymi,  okreslonymi  bezposrednio  przez 

pop dy samozachowania i poswi cenia. 

* * 
Etyka filozoficzna uznaje inne wartosciowe cechy cha 

rakteru (cnoty), niz etyka teologiczna. Przeciwienstwo obu 

tych ocen wyst puje w dw6ch punktach, pozostajqcych  z sobq 

w wewn trznym zwiqzku: mianowicie zalezy ono od tego, jakie 

m1e1sce ma wyznaczone samozachowanie z jednej, a sprawie 

dliwosc z drugiej strony. 

* * 
Co i w jaki spos6b uzytkujemy z chrystian izmu, to zalezy 

od naszego  wlasnego  samodziel,nego doswiadczenia  zyciowego 

i od naszych warunk6w, kt6re  stawiajq  pewne  zadania,  oraz 

d.ajq warfosci, o kt6rych nie moglo bye mowy na stanowisku 

prachryst ian izmu, po cz sci dlatego,  :ie  ich  wcale  nie  znano, 

po cz sci poniewa:i byly niezgodne z jednym znanym celem. 

Podobnie, jak biblia nie uczy nas astronomii, ani nauk przy 

rodniczych, tak samo nie daje nam ona etyki, jakkolwiek  za 

wiera   wiele  waznych  pierwiastk6w,  kt6re  kazda   etyka  moze  

i musi sobie przyswoic. 
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Stosunek nasz do chrystianizmu jest taki sam, jak do 

greckiego poglc1du na zycie. I jesli mamy pomi dzy nimi wy 

bierac, to powiemy, ze nasze uj cie jest bardziej pokrewne 

greckiemu, niz chrzescijanskiemu. My bowiem chcemy poszu 

kiwac wartosci, w kt6rych zachowanie wierzymy, i  wytwa 

rzac je w samym swiecie rzeczywistosci. 

* * * 
Kazdy poglc1d na zycie zalezny jest ostatecznie od wartosci, 

znajdowanych i wytwarzanych w rzeczywistym  zyciu.  Kazde 

pojElcie o innym  swiecie  (pozagrobowym,  nadnaturalnym)  two 

rzy si z pierwiastk6w, zaczerpni tych  z  t  ego  swiata.  Zycie 

wymaga porzqdku i ladu; dyrektywy zas, ten porzc1dek i lad 

okreslajc1ce, mUSZq bye wzi te wlasnie z  samego  zycia.  Za 

chodzi  tu  stale  ruch  okr zny,  kt6ry   nie   wylqcza   postElpu, 

nawet niedoskonaly ideal bowiem moze uczynic zycie do 

skonalszym, niz bylo przedtem; to udoskonalone  zycie  zas 

wytworzy  jeszcze  wyzsze  idealy.  Nawet  krok  wsteczny   moze 

bye  przejsciem  koniecznym,  bye   moze,   srodkiem   podniesienia 

si  wzwyz,  podobnie  jak  spirala  zakrzywia  si  tylko   dlatego, 

azeby znowu siEl podniesc. 

 

 

 

 
JULIAN HUXLEY (ur. 1887) 

 
Wnuk Tomasza Hux leya, stawne.go bi ologa ewolucjonisty, bTat 

Aldousa   Huxleya,   powie§ciopisarza.   Biolog,   teoTetyk   ewolucjonizmu, 

f ilozof m ateTiali sta. Wyrazem ateist yczn ych poglqd6w  Huxleya  jest 

jego ksiqzka ,,Co §miem my§lec?" (Warszawa ok. 1931). Podobnie jak 

Hoffding r6wniez Huxley snuje rozwazania na temat laickich r6wno 

waznik6w religii. 

 
Co pozc;istanie z religii po usuni<:ciu idei Boga? 

W obecnej sytuacji widz niebezpieczenstwa. Jedno z nich 

tkwi w przedwczesnej rpr6bie przeciElcia w zla gordyjskiego 

przez filozoficzny mistycyzm, wylozony przez Bergsona i Drie- 
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scha, a w p6zniejszym okresie w dose odmiennej postaci przez 

Whiteheada i Eddingtona. Mysl , ie konsekwencja tezy, bro 

nionej przez tych autor6w jest mniej wi cej nast pujqca: 

naukowy bilans konczy si niezrozumialosci<t,  wprowadzmy 

wi c odpowiedni<t dawk  niezrozumialosci po  stronie  filozofii 

i religii, a w6wczas bilans zostanie zr6wnowazony. 

Zupel-nie odmienne niebezpieczenstwo jest nast pstwem de 

strukcyjnej postawy wielu przedstawicieli racjonalistycznej 

mysli. Oni zdaje si , nie uswiadomili sobie  tego,  ie  gl6wny 

b6j toczy si gdzieindziej, i w dalszym ciqgu walczq ze zwo 

lennikami wrogiego obozu jak gdyby ci tworzyli gl6wnq armi . 

Przed p6lwiekiem destrukcja byla koniecznoscic1: obludne 

skargi autorytetu i nakhnienia powinny byly umilknqc zanim 

duch religii m6gl si przejawic. Jednak obecnie najwi kszq 

potrzebq jest tworzenie, jakkolwiek odrobina destrukcji moze  

si jeszcze przydac. Praca tw6rcza istotnie jest w toku, lecz, 

opieraj<lc si przewainie na zlych wskaz6wkach, obiera nie 

wlasciwe drogi. Niekt6rzy z liberal6w tak usilnie zwalczajq 

ortodoksj poprzedniej generacji, ie, zdaje si , nie dostrzegajq 

rozmaitych drgnien jej religijnego ducha. 

* * * 

C6i wi c zostanie z religii po wyeliminowaniu idei Boskiej 

Osoby lub Istoty, kt6rq naleiy czcic, do kt6rej  nale.iy  si 

modlic i zanosic blagania? Bardzo duio, powiedzialbym, ponie 

wai   wsp6lmt cechq  wszystkich religii  jest   reakcja ducha 

ludzkiego na swoje przeznaczenie i  sily, kt6re nan wplywajc1, 

i to taka reakcja, kt6ra zawiera uczucie swi tosci. To moze 

wydawac si tak niejasne, ie zupelnie przestaje bye defi:nicj[!, 

religia jednak jest zmienna i podobnie jak iycie wyklucza  

scislq lub szczeg6lowq definicj . 

* * * 

Przede wszystkim uwolnijmy si od poglc1du, :i:e czlowiek 

posiada instynkt religijny.  Takiego  instynktu  nie  ma,  jak  nie 

ma instynktu prawnego lub instynktu budowania most6w. My 

wszyscy lub wi kszosc z nas posiadamy zdaje  si ,  tylko  zdol 

nosc prze:i:ywania emocyj religijnych w r6inorodnych oko- 

Wyp isy 'Z hlstorli krytykl ret!gll 29 
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licznosciach; gdy zas emocja zostala obudzona, to impuls re 

ligijny,  kt6ry  powstaje   w  ten   spos6b,  nie   wyraza  si   stalym 

i ograniczonym repertuarem czynnosci, jak to bywa z praw 

dziwym    instynktem,    jak    np.    instynkt    robienia    plastr6w 

u  pszcz6l,  ale  moze   wykazac   znacznq   rozmaitosc   obrz d6w 

i wierzen. 

Naszym wi c pierwszym zadaniem b dzie wyjasnien ie tego, 

jakie przedmioty lub okolicznosci tworzq religijnq emocj oraz 

w jakich postaciach ona moze si ukazac. 

Bye moze najprostszq grupq zajwisk, kt6re zostaly przez 

czlowieka uswi cone, otrzymujqc znaczenie religijne, Sq sily 

przyrody i wplywy kosmiczne, na kt6re czlowiek jest wysta 

wiony   -     przede  wszystkim   wi c  ciala   niebieskie,   mo1:ze 

i plodnosc ziemi. 

One si staly przedmiotem uczucia religijnego z powodu 

wplywu, jaki wywierajq na sprawy ludzkie. Opr6cz tego 

istnieje inna obszerna kategoria przedmiot6w, kt6re, zdaje si , 

otrzymujq religijne znaczenie bardziej psychologiczne - to 

przedmioty, zaliczone przez antropolog6w do fetysz6w, a kt6re 

przetrwaly w postaci zdegenerowanej az do naszych czas6w, 

jako amulety i maskoty. One mogq otrzymac cechy swi bsci 

przez asocjacj z  jakims  swi tym  zdarzeniem  lub miejscem, 

cz sciej jednak,  przez  asocjacj  symbolicznq,  jak  to  bywa 

np. u pewnych plemion pierwotnych, kt6re posiadajq kamie 

nie-fetysze, swoim ksztaltem przypominajqce korzenie, kt6- 

rymi te ludy gl6wnie si zywict. 

W kazdym razie fetysz jest wymownym przykladem przed 

miotu zupelnie oboj tnego, jezeli chodzi o jego fizyczny  wplyw 

na sprawy ludzkie, lecz otrzymujqcego ten wplyw wsktuek 

dziwnej zdolnosci czlowieka rzutowania swoich uczuc na przed 

mioty, kt6re przypadkowo je wzbudzq. Mysl , ze zupelnie 

uprawnione jest zapozyczenie metafory  od  fizyki  i  powie 

dzenie ze przedmioty otrzymujq wtedy ladunek wartosci reli 

gijnej, podobnie jak idea  ladunku  elektrycznego  sama  byla 

ongis metaforct, zapozyczonct z zycia codziennego. 

* 
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W kazdej religii wyst pujq lqcznie cztery skladniki - 

bezposrednie emocjonalne doznanie, obrz dcr-Ny wyra z, mo 

ralna jej strona oraz intelektualne rusztowanie poj c  i  wie 

rzen - kt6rych nie mozna zupelnie od siebie oddzielic. Nawet 

w najbardziej osobistych mistycznych doznaniach jest pewien 

stan  napi cia  ducha  i  ciala,  kt6ry   jest  sam  przez si rytu 

alnym aktem; jest tlo swiadomych lub nieswiadomych wie 

rzen, kt6re wplywajq na form doznania; jest poczucie slu 

sznosci, kt6re przechodzi do abstrakcyjnych poglqd6w moral 

nych i praktycznego post powania. Obrzqdek spelniajqc swojq 

prawdziwq   misj .  sam staje  si zr6dlem religijnego uczucia; 

ale rytual zywy i majqcy wartosc dla umyslu, przepelnionego 

zespolem idej intelektualnych, wyda si nie majqcym znac-zenia 

wobec innego podloza wiary, a spodlonym kuglarstwem wobec 

jeszcze innego. 

Chociaz te skladniki 5q z sobq polqczone, to jednak ich 

znaczenie  bardzo  sie:  r6zni  w  r6i:nych  systemach   religijnych 

i  kazde  z  nich  moi:e  sie:  rozwijac  stosunkowo   niezalei:nie. 

W procesie religijnej ewolucji  spotykamy  ciekawe  zjawisko. 

Post p w dziedzinie moralnosci i poj c etycznych jest cze:sto 

zupelnie  niezalezny  od  ortodoksyjnej  religii,  a  nawet  moze 

bye niezalezny od jakiegokolwiek uczucia  religijnego.  Poste:p 

zas umyslowy, wyrazajqcy sie: w jasnym mysleniu i rozwoju 

wiedzy, ma jeszcze mniej zwiqzku z religiq. Jednak zachodzily 

zmiany w etycznych ,i  umyslowych  poglqdach  czlowieka, 

zmiany wyz-naczajqce kierunek ewolucji religijnej. A w og6le, 

szczeg6lnie zas w ostatnich stuleciach, zmiany bardziej odlegle 

wzgl dem intelektualnego poglqdu mialy najwie:kszy efekt. 

Zgodnie z przewagq trzech bardzo r6.zny ch system6w wiarJ 

mozemy  zaznaczyc  w  rozwoju  intelektualnego  podloi:a  religii 

trzy gl6wne okresy. 

Pierwszy okres charakteryzuje wiara w magi , drugi  - 

wiara w uosobionych bog6w, rzqdzqcych sprawami sw:iata, 

trzeci zas - wsp6kzesna wiara naukowa w jednolitosc  natury 

i nieosobowe tworzenie jej praw. 

* * 
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Jestesmy teraz na poczqtku trzeciego okresu - naukowego. 

Nie sqdzimy, ze nasz naukowy poglqd na swiat osiqgnql do 

skonalosc po trzech zaledwie stuleciach stosowania metod na 

ukowych. Niewqtpliwie za jakies dziesi c tysi cy lat i on wyda 

si nauce tak niedoskonalym i niejednolitym, jak wczesny po 

liteizm w por6wnaniu ze sredniowiecznq teologiq. Ale naukowe 

podejscie przynosi zasadniczq zmdan poglqdu, i wplyw tej 

zmiany juz si zaznaczyl w wielu dziedzinach. 

Bezposrednim wynikiem naukowego  podejscia  jest  to,  ze 

ono wyjalawia wzgl dnie pozbawia logiki kazde uosobienie 

b6stwa, kazdq koncepcj Boga jako istoty rzqdzqcej  swiatem, 

przez niq stworzonym, t j. wszystkie te poglqdy, kt6re kladcl 

nacisk na transcendencj boga zamiast podkreslania jego im 

manencji... 

* * 

Tym wszystkim, kt6rzy identyfikujq Boga z filozoficznym 

Absolutem, Niepoznawalnym, stojqcym poza zjawiskami, Jed 

noczqcq Zasadq itd. mozemy slusznie odpowiedziec, ze ich 

konkluzje mogq bye bardzo ciekawe dla filoz.ofii, lecz nie majq 

zwil'4zku z relig iq. Takiego boga nie mozna by czcic ani  do 

niego si modlic, on nie  m6glby  wzbudzic  intensywnej  emocji 

ani ekstazy mistycznego doznania i naprawd nie ma zadnego 

pokrewienstwa z bogami istniej::icych religii. 

Gdziez wi c jest rozwiqzanie? Ono zdaje si  lezy  w  zbu 

rzeniu teistycznej budowli, kt6ra nie uniesie dluzej ci zaru 

wszechswiata,  tak   powi kszonego   przez  wiedz  wsp6lczesn::i,  

i  w  pr6bie  znalezienia  nowego  ujscia  dla   religijnego  ducha. 

B 6 g, zdaje si , jest wytworem ludzkieg:, umyslu w kazdym 

znaczeniu opr6cz czysto filozoficznego, j a k o zas is tot a 

niezalezna i  jedna,  b i o r q c a  c z y n n y  u dz i a l  w  s p r a 

w a ch s w i a ta, n i e is t n i e j e. 

Religijne   emocje    ludzkosci    przez    liczne    wieki    plyn  ly 

w kierunku b6stwa. Formy, przez  nie  przybierane,  w  duzym 

stopniu byly wyznaczone t::i  ide::i  Boga  lub  bog6w.  Pozalowa 

nia godnq nielogicznosciq jest  wyobrazenie  wielu  ludzi,  ze  re 

ligia przest'l.nie istniec, jezeli przestanie istniec idea nieza- 
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leznego Boga. Religijne  emocje Sq •naturalny   m  wytworem  na 

tury    ludzkiej.    Pozbawione    tego    ujscia,    jakim    jest   b6stwo, 

· zna jdq inne. Nieksztaltowane nadal przez ide Boga, b dq 

ksztaltowane przez inne poj cia i wyznaczq nowy kierunek 

ewolucji. Najwazniejszymi zas poj ciami, ksztaltujqcymi now<l 

ewolucj , b dq poj cia naukowe, poniewaz wiedza zawiera nie 

Wqtpliwie najwazniejszy surowy material dla teologii. 

* * 
Pierwszym i poniekqd najwazniejszym skladnikiem kazdej 

religii, odpowiadajqcej nauce,  powinien  bye  pelen  czci a g 

n o s t y c y z m,  dotyczqcy  ostatecznych  rzeczy jak  r6wni z 

i wielu innych, kt6re nie Sq ostatecznymi. 

* * 

Najwazniejszq cech<l metody naukowej jest jej ustawiczne 

opieranie si na eksperymencie w poszukiwaniu wiedzy. To 

r6wniez wylq,cza koncepcj . kt6ra odgrywal.a waznq rol wteo 

logii  sredniowiecza  -   mysl,  ze  cz sto  dedukcyjne  myslenie 

i abstrakcyjne zasady, jak zasada doskonalosci, mogq cos po 

wiedziee o naturze rzeczy. 

* * * 
Dalszym nast pstwem przyj cia naukowego poglqdu po 

winno bye zerwanie z jakimkolwiek ustalonym w religii auto 

rytetem oraz gotowosc do przyj cia zmian. Przedmiotem licz 

nych komentarzy w ostatnich latach bylo to, i:e zmiana na 

ukowych poj e jest uwazana na og6l za  oznak  naukowego  

post pu, podczas gdy zmiana poj c religijnych - za przejaw 

religijnego zwyrodnienia. Nowe koncepcje ewolucji i wzgl d 

nosci 5q zwyci stwem nauki, ale gdy wiara w cuda zostaje 

porzucona na korzysc prawa natury lub gdy teoria werbalnego 

natchnienia i bezwzgl dnej prawdziwosci Biblii zostaje odrzu 

cona, to wi kszose ludzi, zar6wno religjnych jak i n:iereligij 

nych,  zdaje  si    patrzee  na  to  jak  na  porazk  religii.  To jest 

·wynikiem tylko roli, jakq dogmatyzm oraz falszywe teorie 

objawienia i autorytetu odegraly w historii religii: Mozna  bye 

gl boko   religijnym,  a  przeciez   radosnie  wltac nadchodzqcq 



454 Huxley 
 

 
zmiam;. Nauka  zmienia si ustawicznie  lecz  nie  jest  niestalq, 

a tylko rozwija si . Gdy sam post p zaczniemy uwazac za 

swiE:ty obowic1zek, stanie si on pierwiastkiem religii, a zmiany 

w dziedzinie religii przestanc1 niepokoic i obrazac uczucia re 

ligi jne. 

Wreszcie jasnym jest, ze po odrzuceniu idei Boga jako nie 

zaleznej pot gi o naturze pokrewnej osobowosci, wiele reli 

gijnych praktyk utraci dotychczasowe znaczenie. Nie b dzie 

miejsca na  nabo:ienstwa   o   wstawiennictwo,   na   modlitw 

w zwyczajnym znaczeniu, na strach przed niezrozumialq karq, 

na lagodzqcq b6stwo ofiar lub na czesc,uwazanq za milc1 d la 

otrzymujc1cego. Oka:ie siE:, :ie Opatrznosc nieslusmie zostala 

tak nazwana, a wola Boska stanie siE: zespolem :iywiolowych 

sil natury i duchowej presji idej abstrakcyjnych oraz  pew 

nych swiadomych i podswiadomych pragnien czlowieka. 

C6:i tedy zostaje dla przyszlej religii? Przede wszystkim 

swiadomosc tego, :ie duch religijny jest trwalym skladnikiem 

natury ludzkiej i mo:inym jej czynni kiem, :ie w razie wyboru 

intelektualnie  wadliwych  metod   wyniki  oka:iq   siE:  falszywe, 

i :ie obecnie w braku zadowalaji}cych intelektualnych  ujsc 

uczucia   religijne  wielu   inteligentnych  ludzi  dq:iq   do  zaniku. 

NastE:pnie  szczere  uznanie  tego,  ze  wiele  czynnosci, nale 

:iqcych do dziedziny religii dawnego typu, Sq wykonywane 

obecnie tak samo, a nawet lepiej przez  inne  organizacje.  Byl 

czas, np. gdy kosci6l krzewil  w  spoleczenstwie  znajomosc 

sztuki, muzyki, i poezji,  obecnie  zas  potrzeby  spoleczenstwa 

pod tym wzglE:dem Sq w duzej mierze  zaspokajane  przez 

ksiq:iki, obrazy, koncerty, radio itd.;  gdy  kosci6l  stwarzal 

piE:kno, bogate zludzenie i ucieczkE: od zycia codziennego, 

obecnie  mamy  to  w  teatrach  i   kinematografach;   umyslowe 

zas kierownictwo nale:iy teraz do filozof6w, powiesciopisarzy, 
ludzi nauki itd. 

• • 

RozwiniE:ta ludzka osobowosc jest w scisle naukowym zna 

czeniu najwyzszym wytworem ewolucji, najwyzs2q organiza 

cjq, jakq znamy. I dlatego koncepcja rozwoju osobowosci po- 
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winna zajqc naczelne stanowisko w naszym systemie religij 

nym. Walt Whitman wyrazil mysl w nast puj,icych szla 

chetnych slowach: 

,,Wszystko nalezy poswi cic dla rozwoju dusz; Religie, za 

sady, sztuki, rzqdy - to wszystko, co bylo i  jest  na  naszym 

lub na innym globie, zapada w kryj6wki i kqty  przed  pro 

cesjq dusz, post pujqcq wielkimi drogami wszechswiata". 

,,Rozw6j dusz", wzbogacenie i rozw6j osobowosci mozemy 

poznawac w naszym otoczeniu i w zyciorysach wielkich m  

i:6w i kobiet. W6wczas stwierdzimy, ze odwazny eksperyment 

idzie w kierunku rozszerzenia zycia, prowadzqc cz sto do po 

rzucenia starych zasad dla nowych, ze bl d6w nie moi:na od 

dzielic od post pu, ze r6znorodnosc doznania wzbogaca i:ycie 

cz sto w spos6b nie  oczekiwany i  moze przerzucic czlowieka 

z Wqskiego strumienia na szerokq rzek zycia, przekraczajqcq 

granice tego, co czlowiek widzial zanim nowe doznanie raz 

jeszcze otworzylo mu oczy. 

* * * 
Po tych wszystkich rozwazaniach, pozostaje do om6wienia 

podstawowe zagaclnienie:  czy  ludziom  potrzeba  nowej  religii, 

a przynajmniej tylko pewnego jej rodzaju, kt6ry chcielibysmy 

widziec - mianowici , religii, opartej na naukowej podstawie. 

Ludzie opuszczajq religie posiadajqce Boga. Czy zechcq przy 

lqczyc si do religii Boga nie po5iadajqcej?... 

 

 

 

 
BERTRAND RUSSELL (ur. 1872) 

Filozof angielski, jeden z najbardziej znanych wsp6lczesnych filo 

zof6w burzuazyjnych, pozytyw ist a. W ksiqzce ,.Dlaczego nie jestem 

chrzescijaninem?" (Warszawa 1948 i 1956) poddal religi  ostrej  kry 

tyce z pozyc ji ateistycznych; jednakze przy okre§laniu wlasnej po 

stawy  Russelt  unika  miana  ateisty  i  woli  nazywac  si    agnostykiem 

i sceptyk iem. Warto przeczytac r6wnie.i ;ego rozprawk pt. ,.Wycho 

wanie a religia" (w  zbiorku  ,.Negatywna  teoria wychowania", War- 
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szawa 1958) oraz artykul ,,Bertrand RusseU przeciwko religii" (skr6t 

artykulu  drukowanego  w  czasopi§mie  rad zieck im  ,,Komunist",  1959,  

nr 10, Argumenty, 1959, nr 33) 

 
Dlaczego nie jestem chrzescijaninem 

Religia jest oparta przede wszystkim i gl6wnie na strachu. 

Jest to cz sciowo l k przed nieznanym, a cz sciowo, jak juz 

m6wilem, pra nienie posiadania jak gdyby starszego brata, 

kt6ry stanie po naszej stronie we wszystkich klopotach i spo 

rach. L k jest fundamentem tego wszystkiego - l k przed 

tajemnicq, obawa porazki l k przed smierciq. Strach rodzi 

okrucienstwo, · nic wi c dziwnego, ie okrucienstwo i religia 

szly zaw ze r ka w r k . L k jest podstawq ich obu. 

Zaczynamy teraz cokolwiek pojmowac rzeczy, otaczajqce 

nas na tym swiecie i opanowywac je po trochu za pomocq 

nauki, kt6ra utorowala sobie drog krok za krokiem wbrew 

chrz scijaiiskiej religii, wbrew kosciolom, pomimo opozycji 

wszystkich starych przepis6w. 

Nauka moze nam pom6c przezwyci zyc ten tch6rzliwy 

strach,  w  kt6rym ludzkosc  iyla  przez  tyle  pokolen.   Nauka 

i nasze serca mogq nas nauczyc nie szukac dookola urojonej 

podpory, zaprzestac wynajdywania sprzymierzeiic6w w nie 

bie, a raczej uiyc naszych wlasnych sil, aby uczynic z tego 

swiata miejsce, w kt6rym zyc warto, a nie pieklo, jakie  zro 

bily z niego koscioly w ciqgu zeszlych wiek6w. 

Chcemy stac o wlasnych silach i patrzec na swiat bez 
zmruienia  powiek -   na  jego dobre  i  zle strony,  jego  pi kno 

i brzydot ; chcemy widziec swiat jakim jest i nie odczuwac 

przed nim l ku. 

Naleiy pod.hie s.w iat  inteligencjq, a nie odnosic si  do  niego  

z  niewolniczq  uleglosciq,  wyplywajqcq   z   przeraienia,   jakie 

w· nas budzi. Poj cie boga bierze sw6j  poczqtek  w  starodaw 

nym wschodnim despotyzmie. Jest to poj cie bezwarunkowo 

niegodne wolnych ludzi. Gdy slyszy  si  w  kosciele  ludzi,  kt6- 

rzy ponizajq si , m6wiqc, ze sq m;dznymi grzesznikami itd., 

wydaje si to czyms godnym wzgardy, co nie przystoi  szanu 

jqcym si ludzkim istotom. 
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Powinnismy ·nie upadac na duchu i  patrzec swiatu  prosto 

w twarz. Powinnismy uczynic nasz swiat mozliwie jak najlep 

szym, a jezeli rezultat nie odpowie naszym zyczeniom, to jed 

nak b dzie on czyms lepszym od tego, co zrobili ·ze swiata 

chrzescijanie w ciqgu zeszlych stuleci. 

Dobrze urzqdzony swiat potrzebuje wiedzy, dobroci i  od 

wagi; nie potrzeba mu zal6w i westchnien za przeszloscia,, ani 

zakuwania w kajdany swobodnej inteligencji za pomocq slow 

wyrzeczonych niegdys przez ignorant6w. Potrzebuje on smia: 

lych poglqd6w i swobodnej inteligencji. Potrzebna mu jest na 

dzieja  na  przyszlosc,  a  nie ogla,danie si- wstecz. 

 

 

 

 
ANATOLE FRANCE (1844-1924) 

Powiesciopisarz francuski, racjonalista i wolnomysliciel, przeszedt 

dlugq drog od abstralccyjnego burzuazyjnego humanizmu do komu 

nizmu, opowiadajqc si w  ostatnich latach zycia po st-ronie Wielkiej 

Socjalistycznej Rewolucji Paidzie-rnikowej i wsp6lpracujqc z dzienni 

kiem komunistycznym .,Humanite". Krytyk ch-rzescijanstwa znajdu 

jemy w wielu jego utworach (zwlaszcza ,,T ais" , ,.Wyspa pingwin6w" 

,,Bunt  aniol6w").   Przykladem  ce!nej,   antykle-rykalne.j   pubiicystyki   jest 

jego ksiqika ,,Kosci6l a -repub li ka" (nowe wydanie, Wa-rszawa 1959). 

 
Wsp6kzesny katolicyzm 

Liczne sa, powody, by isc na msz , ale nie wszystkie sa, 

nabozne. Pr6znosc, moda, interes, r6wnie dobrze jak i  poboz 

nosc majq swe miejsce w kosciele parafialnym.  Na  odwr6t,.  

wiele dusz nie przyst pu je do sakrament6w i trzyma siE: z da 

leka od mszy, a sa, to tylko dusze niezbyt gorqce, lecz by 

najmniej nie zbtintowane. 

* * * 

A nawet gdybysmy mogli policzyc dusze wierzqce, czy 

bylibysmy  w stanie  uczynic obrachunek  sil  Kosciola?  Sily te 

_  nie tkwia,  juz we  wsp6lnych wierzeniach lud6w. Religia rzym- 
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ska,  jakq  uczynili  jq   jezuici, sprowadza  si do kilku grubych 

przesqd6w i do niskich a mechanicznych praktyk.  Utracila 

wszelki autorytet moralny. Ma za sobq przy11Wyczajenie, tra  

dycj ,  zwyczaj.  Kor   z y st  a  z  ob  o j t nos c i  pow  s z e ch 

n e j. Dla wielu, zar6wno w miescie, jak i na wsi, Kosci6l jest 

instytucjq  cywilnq   raczej   niz   religijnq,   instytucjq   majqC<l 

w  sobie cos z merostwa  i z sali koncertowej. Tam ludzie zeniq   

si , tam przy,noszq nowo narodzonych i zmarlych. Kobiety 

pokazujq tam swoje sulmie... 

Niezmiennosc slow okreslajqcych rzeczy zmienne myli ro 

zum i powoduj-e falszywe sqdy. Nazwy: papiez i Kosci6l po 

zostajq, lecz nie wyobrazajq, :ie tak powiemy, nic z tego, co 

wyobrazaly sto czy nawet tylko trzydziesci lat temu. 

 

 

 

 
ALIGHIERO TONDI (ur. 1909) 

Wsp6lczesny religioznawca i publicysta wtoski. W roku 1936  wstq 

pil do zakonu jezult6w; od roku 1945, juz jako ksiqdz, byl  stale  zwiq- 

2any z Papieskim  Uniwersytetem  Gregorianskim,  gdzie  specjalizowal 

si w krytyce marksizmu i ustroju komunistycznego. W kwietniu  1952 

roku wystqpil z zakonu i  zerwal  ze stanem  kaplanskim,  a  w  ksiqzce 

pt. ,,Jezuici w · historii kryzysu  jednego sumienia" (Warszawa W56, 

drugie wydanie  1961)  opisal  wlasnq  drog  od  kaplanstwa  do  atei.zmu 

i komunizmu. Obecnie jest profesorem 1.miwersytetu w Berlinie (NRD). 

 

Religia nie zaspakaja potrzeb serca 

Wyrzeklem si szcz scia ziemskiego, aby m6c isc za Bo 

giem, aby m6c wydrzec niebu tajniki najwyzszego szcz scia. 

Kiedy  po  raz  pierwszy zetknqlem si z tq naukq i ksi gami, 

od kt6rych jak prorok na g6rze Synaj z ut sknieniem oczeki 

walem  boskiego swiatla - pami tam po dzien dzisiejszy - 

oczom mej duszy ukazaly si drogie i ub6stwiane twarze, bez 

powrotnie juz dla mnie stracone, b qce jedynie widziadlami 

minionych dni. Zwlaszcza jedna z nich, kt6ra mnie blagala, 
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abym pozostal, a kt6n4 ja, majqc przed sob<\ heroicznq wizj 

tajemnicy kaplanstwa, postanowilem odepchnqc. 

W zamian za to mialem wreszcie doznac rozkoszy wolnosci 

rozmyslan ia i unoszenia si nad bezkresnymi horyzontami. 

Mialem si dowiedziec, dlaczego wtedy, kiedy na wiosn za 

kwitajq kwiaty, zakwita r6wniez wiosna w duszy. Mialem 

zrozumiec ostatecznq przyczyn istnienia pachnqcej r6zy i bez 

kresnych ocean6w. 

Mialem wreszcie poznac przyczyny nieszcz sc ludzkosci. 

Szpitale, wi zienia, n dza, rodziny bezdomne i wyglodniale, 

zgroza bezrobocia, potwornosc przest pstw, okrucienstwo wy 

zysku czlowieka przez czlowieka - wszystko to  mialo  dla 

mnie przestac bye tajemnicq. 

Myslalem, ze gloszqc t prawd z ambony, na placach, na 

rozstajach dr6g i w ksiqzkach, b m6gl wskazac ludziom 

drog prawdziwego szcz scia w zyciu doczesnym i pozagro 

bowym. 

Myslalem, ze nareszcie b d m6gl wziqc udzial w dziele 

najbardziej pozytecznym, jakim jest stworzenie na ziemi spo 

leczenstwa szcz sliwego i radosnego, swobodnie i pewnie dq 

Zqcego ku niebu... 

* * 
,. 

Tymczasem nic... Zaczqlem zgl biac nauki, sl czalem nad 

ksi gami i... nic. 

Na  katedrach  -    ludzie  przeci tni,   dalecy   od   mqdrosci 

i znajomosci zycia, nie znajqcy milosci, nie kochani i nie ko 

chajqcy, bezbarwni, ograniczeni, erudyci bez polotu i entuz 

jazmu, umysly jalowe. M6wiq j zykiem ubogim, oschlym. 

Wyklady ich sq bezbarwne, oderwane od zycia i rzeczywisto 

sci. Ich nauczanie polega na rozstrzqsaniu dogmat6w aibstrak 

cyjnych i nieuchwytnych. Istota bytu zywego, t tniqcego, 

lsniqcego w promieniach slonca zostala sprowadzona do plq 

taniny zawilych zagadnie:n metafizycznych, jak akt, potencja, 

wzory Arystotelesa; do zimnych slow zarejestrowanych w ksi  

gach w oderwaniu od zycia ludzkiego; do sere schematycz- 
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nych, umieszczonych na dydaktycznych planszach. Prawdziwa 

buchalteria i kalkulacja spraw duchowych. 

* * * 

Filozofia katolicka okresla zycie jako ,,immanentny ruch 

bytu" i st<1d wyciqga wniosek, ze na przyklad z kamienia nie 

maze wytrysn<1c zycie, poniewaz kamien b <ic materi<i nie 

zyw<i nie ma ruchu wewn trznego. A tymczasem fizyka ato 

mowa uczy nas, ze tak zwana materia niezywa ma w sobie c0s 

bardzo swoistego, cos co pulsuje i wibruje, wewn trzny  pro 

ces wymiany energii, specyficzny dla kazd go pierwiastka. 

Proces ten jest inny  w  zlocie,  a  inny  w  olowiu.  I  wlasnie 

dzi ki temu wewn trznemu ruchowi zloto jest zlotem, a nie 

olowiem. A z naukowego punktu widzenia nie jest byna jmniej 

·absurdem, lecz przeciwnie, pewnikiem, ze jeden z tych pier 

wiastk6w maze si przeksztalci{: w drugi. Zjawiska promie 

niotw6rczosci   wykazujq,   ze   w   przy-rodzie   zachodzq   tego  ro 

dzaju przeksztalcenia. 

Kiedy zas od tych poszczeg6lnych element6w przejdziemy  do 

·calego wszechswiaita, poj tego nie jako szituczny zlepek r6znyc.n 

nie powi<1zanych ze sob::i przedmiot6w (jak go ujmujq katolicy, 

udowadniajqc istnienie Boga), ale jako cos  nieskonczonego, 

wewn trznie  powiqzanego,  a   wi c  zawierajqcego   wszelkq  do 

skonalosc, i kiedy zrozumiemy, i:e ten t tniqcy i:yciem swiat 

zawiera  w sobie  wszystko  w  stalej  i  niezmiennej  harmonii  sil 

i energii, to zobaczymy, jaka jest  istotna  wartosc  argumen 

t6w katolickich, wymyslonych tylko po to, aby udowodnic, ze 

'Bog transcendentny rzeczywiscie istnieje. Szanowni filozofo 

wie katoliccy trudzq si na pr6zno, by wyjasnic istot dosko 

nalosci. ·z aklada jq a priori, i:e wszechswiat jest niedoskonaly, 

aby nast pnie, na wz6r kuglarza wyciqgajqcego z kapelusz:1 

zywego kr6lika, wyczarowac za pomoc::i cudownych argumen 

t6w byt najdoskonalszy - Boga. 

I nic dziwnego, ze zagadnienie sprowadzono na takie tory, 

skoro wszystko zostalo z_ g6ry tak ulozone. Ale istota zagad 

nienia polega na czym innym: czy swiat  nie  m6glby  istniec bez 

Boga? Jezeli wszechswiat jest nieskonczony i zawiera 
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w sobie wszelkie mo:iliwosci i doskonalosci, zalozenie o  ist 

nieniu Boga jest niepotrzebn . 

* * * 

Filozofia katolicka, oderwana od :iycia i rzeczywistosci, po 

zostajqca  w   sluzbie   dogmatycznego   systemu,   obcego   zyciu 

i  rzeczywistosci,  przybiera   jego  cechy  i   jest   jego  odbiciem. 

J est nie tylko dogmatyczna i pusta, lecz r6wniez nietolera n 

cyjna. Nie tylko nie  wyjasnia  zyc'ia  i  nie  ma  w  sobie  zycia, 

ale   nakazuje  surowo  r6wniez   innym,  aby   go  nie   wyjasniali 

i nie mieli. Zmierza to do zubo:ienia umyslu i podeptania czlo 

wieczenstwa. 

Pozostajq nam jeszcze do om6wienia dwa ·punkty, o kt6- 

rych juz pokr6tce wspominalismy: niezmiennosc filozofii ko 

scielnej,  jej  zast6j  i  jej  bezsilnosc  przy  wyjasnianiu  fakt6w 

i nowych zdobyczy mysli i wiedzy. 

Niezmiennosc filozofii katolickiej jest tak widoczna,  a  na 

wet uroczyscie nakazana i narzucona przez Kosci6l, ie nikt nie 

smie nawet temu zaprzeczyc. 

Dzisiejsza filozofia katolicka zwiqzana jest jak nigdy dotqd 

z  Arystotelesem  i  Tomaszem  z  Akwinu;  z  wyroku papieza 

i Kosciola wzbronione jest  jakiekolwiek  odchylanie  si od 

tyc:h autorytet6w. 

R6wniez i tu dziala bogini zemsty. Zakotwiczona przy pu 

stym i zmurszalym dogmacie, przecziicym prawdzie i zyciu, 

filozofia katolicka silq rzeczy musi wzdragac si przed ka:idq 

naukq,  kt6ra  glosi iycie  i  prawd .  Z  tego  tei  wzgl du przed 

potopowy  korab  zawija  do  takich  port6w,  do  kt6ryc·h  statki 

nowoczesne nie majq dost pu z powodu zbyt plytkiej wody.  

Nie trudno zrozumiec  to  zjawisko, gdy si wie, :ie jedyn.:1 ra 

cjq bytu filozofii katolickiej jest pelnienie obowiqzk6w po 

kornej slu:iebnicy teologii koscielnej. Nie moie. ona spelniac 

iadnej innej funkcji. Ma sluzyc albo milczec. 

Temu zadaniu doskonale odpowiada filozofia Arystotelesa 

zrewidowana i poprawiona przez Tomasza z Akwinu. Filozofia 

Tomasza kwitnqca w epoce wszechwladnego panowania pu- 
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stego dogmatu jest scisle zwiqzana z metafizycznymi abstrak 

cjami katolickich tajemnic, kt6re usiluje wyjasnic. 

Dwie rzeczy rzucajq si tu w oczy: pustka filozofii  sw. 

Tomasza i fakt, ze Kosci6l zaaprobowal jq i wyni6sl  do  god 

nosci jedynej i prawdziwej  nauki,  zdolnej  do  wyjasnienia 

swiata. Taki bowiem gmach filozoficzny jest mu potrzebny. 

Natomiast filozofie zajmujqce si  zyciem  i  rzeczywistosciq  sq 

mu zupelnie zb dne. Co wi cej, filozofie te sq mu, z racji  swo 

jego  kierunku,  wrogie.  Dlatego  Kosci6l   odrzuca   je,   zwalcza 

i pot pia. 

Odepchni ci r6wniez zostali i ci filozofowie katoliccy, by 

najmniej nie heretycy, kt6rzy dostrzegli (bo jak  mozna  tego 

nie widziec?), ze doktryna oficjalna, narzucona  przez autory 

tet Kosciola, czyli doktryna Tomasza z Akwinu, jest oderwana 

od rzeczywistosci i od zycia, i kt6rzy dlatego wymyslili sy 

stemy bardziej zbli:i:one do iycia, a jednoczesnie usilujqce 

obronic sam dogmat. Klasycznym przykladem jest Rosmini 

(1797-1855), ,,kaplan bardzo zacny, swiqtobliwy i wielkiego 

umyslu", zalozyciel Zakladu Mi!osierdzia, czyli zgromadzenia 

ksi zy poswi cajqcych si nauczaniu i dzialalnosci misyjnej. 

Analizujqc jego dziela, nawet bardzo uwainie, trudno uchwy 

cic i sprecyzowac ich mys! przewodniq. Stc1d pochodzq nie 

konczqce si dyskusje i kontrowersje, kt6re jeszcze do dzis, po 

tylu latach i po pot pieniu czterdziestu ,,bl d6w" jego dziel 

(dekret sw. oficium z dnia 14 grudnia 1887 roku), nie  wygasly  

i powodujq ferment w katolickich szkolach i literaturze ka 

tolickiej. 

Wydaje si , ze Rosmini chcial przede wszystkim uratowac 

wewn trzne, bezposrednie i zywe doswiadczenie, kt6re by 

pozwolilo uchwycic byt w jego pulsujqcej aktywnosci. 

* * * 
Dlatego tez w tym klimacie sredniowiecznej st chlizny 

przenikajqcym caly Kosci6l (w Hiszpanii w zwic1zku z orto 

doksyjnosciq nauki katolickiej i zwalczaniem wszelkiego na 

uczania swieckiego dziejq si rzeczy wprost niewiarogodne) 

nawet wielkie umysly duszq si i obumierajq. Natomiast umy- 
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sly przeci tne grz znq w tyro marazmie. Przykro bylo  patrzec 

na ludzi takich, jak jezuita Hoenen, umysl niezwykle swiatly, 

wyjalawiajqcy  si wskutek przezuwania  komunal6w tomizmu. 

I pomyslec, ze czlowiek ten. gdyby pozostal w stanie swiec 

kim, bylby slawnym uczonym, pozytecznym dla spoleczen 

stwa! Dzis natomiast jest niczym; jest suchq galqzkq przed 

potopowego drzewa. 

Filozofia katolicka, wlqcznie z  dzisiejszym  neotomizmem, 

nie wypowiedziala od dawna ani jednego nowego slowa. Jej 

spekulacje przemin ly i przemijajq  w  oczach  swiata  jak  po 

nure  widma,  przycmione  swiatlem   filozofij   bardziej  zywych  

i zywotnych. 

Filozofowie katoliccy trudzq si , ale wysilki ich Sq da 

remne. Dlaczego? Dlatego, ze u podstaw tkwi zasadnicza, we 

wn trzna wada: martwota doktryny. Nauka ich umarla jeszcze 

przed urodzeniem. 

To tlumaczy nam drugq cech filozofii katolickie j: jej nie 

zdolnosc do przyswojenia sobie i wyjasnienia nowych zdo 

byczy naukowych. 

Uznanie bowiem zdobyczy naukowych r6wnaloby si po 

rzuceniu zamarlego portu; zmusiloby to do oderwania si od 

martwych lisci i wodorost6w, do wyplyni cia z rozpostartymi 

zaglami na pelne morze i na szerokie wody oceanu, gdzie (jak 

m6wi Byron w Korsarzu) ,,mysli sq tak bezgraniczne, jak dusze 

wolne i niezalezne". 

* * * 

Fakt, ze wymyslony przez Kosci6l system filozoficzny nie 

tylko nie rozwiqzuje i nie wyjasnia zagadnien zycia i rzeczy 

wistosci, ale nawet ich nie porusza, nie ulega chyba wqtpli 

wosci. Wprawdzie ograniczylismy si tylko do kr6tlci:ch wzmia 

nek, ale ujmujq one istotne zagadnienia, dotyczq jego pod 

staw. 

Prawda i zycie nie dadz<4 si sprowadzic do pustych sche 

mat6w, do czczych  poj c  i  jalowych  konstrukcji.  Metafizyka 

jest rzeczq pi knq i abstrakcja  jest  niekiedy  konieczna.  Ale 

jezeli si ma pretensje do wyjasnienia konkretnej rzeczywi- 
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stosci, nie mozna bu jac w oblokach abstrakc ji, poniewaz rze 

czywistosc nie jest byna jmnie j czyms abstrakcyjnym. 

Sprowadzenie bytu, a wi c tego, co zyje, tE:tni, pulsuje, 

walczy, kocha, cierpi, zwyci za i umiera - do abstrakcyjnego 

aktu, do potencji, do ,,formy substancjalnej", jednym slowem,  

do urojen martwych i nierealnych, to naprawdE: niedor zecz 

nosc. 

PotE:pia ,ni e ludzi nie zg.aidziajqcych siE: z doktrynq katolickq 

i  nie  chcqcych  dostosowac si   do  niej, 0dsqdzanie  ich  od  cz::i 

i wiary lub takie traktowanie ich, jak gdyby to byli ludzie 

niespelna   rozumu,   jest    jeszcze   bardziej   godne   ubolewania 

i przedstawia prawdziwie bolesny widok. 

Cenimy kazdy wysilek myslowy, r6wniez wysilek Toma 

sza z Akwinu i innych os6b duchownych, lecz w granicach, 

jakie  zakresla rozum.  Traktowanie  zas  poglqd6w   Tomasza 

z Akwinu jako prawdy jedynej, niezmiennej, wiecznej i na 

rzucanie tej scholastyki calemu swiatu, przy jednoczesnym 

potE:pianiu wysilk6w innych ludzi - jest czyms nader oso 

bliwym. W swiecie mysli jest to zjawisko najgorsze, najnie 

bezpieczniejsze dla istnienia i roz.woju mysli ludzkiej. 

 

 

 
 

JEAN PAUL SARTRE (ur. 1905) 

Francuski  filozof,   dramaturg   i   powiesciopisarz,   na jw ybitn ie jszy 

pr zedstaw ici el egzystencja!i zmu , Po polsku: ,,Dramaty" (.,Muchy", ,,Przy 

drzwiach zamknii::tych", ,,Ladacznica z zasadami", .,Niekrasow", War 

s;,:awa 1956), ,.Drogi  wolnosci"  (Warszawa  1957, 3  tomy), ,,Rozwazania 

o kwestii zydowskiej" (Warszawa 1957),  ,,Diabel  i  Pan  B6g"  (Dialog, 

1959, nr 9 (41), s. 5- 70). Por. Wieslaw Gromczynski: .,Ateizm Sartr e'a" 

(Euhemer, Zeszyty Filozoficzne, nr 1, Warszawa 1960, s. 85- 96). 

 
B6g  umarl 

Goetz: ...Blagalem, zebralem o znak, posylalem do Nieba 

poslanca, zadnej odpowiedzi. Niebo nie wie nic, nie zna nawet 

mojego imienia. W kazdej minucie zadawalem sobie pytanie, 
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czym jestem w oczach Boga. Teraz znam odpowiedz: niczym. 

B6g mnie nie widzi, B6g mnie nie slyszy, B6g mnie nie zna. 

Widzisz te: pustkt:: nad naszymi glowami? To Bog. Widzisz te: 

wyrwe: w  drzwiach?  To Bog. Widzisz t dziur w ziemi? To 

takze Bog. Milczenie - to Bog. Nieobecnosc - to B6g. B6g - 

to samotnosc ludzi. Ja jeden tylko istnialem, sam  wybralem 

Zlo, sam wymyslilem Dobro. Ja szachrowalem, ja czynilem 

cuda, ja sam siebie oskarzam, ja jeden moge: siebie rozgrze 

szyc, ja, kt6ry jestem czlowiekiem. Jezeli B6g istnieje, czlo 

wiek  jest nicosciq. Jezeli czlowiek  istnieje... Dokqd biegniesz? 

...Jestesmy uwolnieni. Nie ma Nieba, nie ma Piekla, jest 

tylko Ziemia. 

Goetz: B6g umarl. 

* * * 

Hilda: Umarl czy zyje, co mnie to obchodzi! Juz dawno 

przestalam si o niego martwic. Gdzie jest Heinrich? 

Goetz: Odszedl. 

 

Hilda: Wygrales sw6j proces. 

Goetz: Proces si nie odbyl:  powiedzialem  ci:  Bog  umarl. 

Nie  mamy  juz  swiadka,   ja  tylko   jeden   widze:  twoje   wlosy 

i twoje czolo: Jaka jestes pr aw dz i w a, odkqd jego nie ma. 

Hilda: ...Jezeli b dziesz zolnierzem wsrod zolnierzy, czy 

powiesz im, ze B6g umarl? 

Goetz: Nie... Zabilem  Boga,  poniewaz  mnie  oddzielal  od 

lud zi, a oto jego smierc jeszcze bardziej mnie  od  nich  oddala. 

Nie chc , zeby ten  wielki  trup  zatruwal  mojq  przyjazn  dla 

ludzi; wyrzne: im calq prawd , jesli b dzie trzeba... 

B d w nich budzil groz , poniewaz nie mam innego spo 

sobu, aby okazac im swojq milosc, b d imrozkazywal, po 

niewaz nie mam innego sposobu, aby ich sluchac, zostan sam 

z tym pustyrn niebem nad glowq, poniewaz nie mam innego 

sposobu, aby bye z wami... 

 

 

\Vypisy  z  hlstortt krytyki religit 30 
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W . ostatniej cz sci wyboru zamieszczamy fragmenty tek 

st6w myslicieli p o l s k i c h, majqce ilustrowac dzieje  kry 

tyki religii w Pol.see pierwszego czterdziestolecia XX wieku. 

Szczuplosc miejsca  przeznac zonego na t cz sc pracy nie 

pozwala na pelniejsze pokazanie dziej6w polskiego ateizmu, 

antyklerykalizmu  i  wolnomyslicielstwa; ograniczamy  si wi c 

tylko do przypomnienia okolo dwudziestu postaci  i  do w y 

suni cia postulatu, aby juz wkr6tce zostaly podj te powazne 

prace naukowo-badawcze nad dziejami polskiej krytyki religii. 

Spr6bujmy   najpierw   wysunqc pewne   w s t p n e p r o 

p oz y c j e w s pr aw i e p er i o d y z a c j i dziej6w krytyki w  Polsce. 

Z analizy zebranych przez nas material6w narzuca si 

podzial   na  dwanascie  okres6w, kt6ry  - w miar rozwoju 

dalszych badan b dzie prawdopodobnie korygowany 

i uscislany. 

Pierwszy okres do roku 1450 - w tym okresie najwi k 

sze znaczenie dla naszej problematyki ma krytyka katolicy 

zmu z pozycji pols k i ego hus yt yzmu. Najwazniejszq 

postaciq tego okresu wydaje si profesor uniwersytetu kra 

kowskiego, Andrzej Galka z Dobcz yna, kt6ry nazywal pa 

piezy, kardynal6w i biskup6w ,,antykrystami" i w slawnej 

,,Piesni o Wiklefie" powiadal, ze trzeba ,,miecz naostrzyc - 

Antykrysty pobic". Donioslq choc nieudanq, pr6bq prakt ycz 

nej realizacji tego postulatu bylo zbrojne powstanie polsk ich 

husyt6w p6d wodzq Spytka z Melsztyna,  zakonczone  kl skq 

pod Grotnikami (1439). 

Drugi   okres,   od    polowy   XV   wieku   do   poczqtk6w  XVI 

wieku, to  okres  w c z e s n e g o  h um  an i z m u .  Czolowymi 
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p.ostaciami   tego  okresu  sq  Grzegorz  z  Sanoka, Kallimach 

i Jan Ostror6g. W nast,::pnym okresie dojrzalego renesanso 

wego humanizmu najwazniejszymi postaciami dla dziej6w 

krytyki religii   sq   Mikolaj   Kopernik   (dzielo   z roku  1543) i 

Andrzej Frycz Modrzewski (dzielo z roku 1551). Fragmenty ich 

dziel zostaly w tym wyborze zamieszczone- Obszerniejszq 

charakterystyk,:: tych dw6ch okres6w zawiera praca ,,Walka 

polskiego  Odrodzenia  o swieckosc kuitury" (w  ,,Kultura 

swiecka w dziejach naszego narodu",Warszawa 1959, s. 48-82). 

Czwarty okres od 1562 do 1658  roku to  przede  w sz yst  kim 

okres dzialalnosci Br a c i P o ls k i c h,  zwanych  aria nam i. 

Studiowanie tego okresu najlepiej rozpoczqc od dw6ch 

podstawowych prac: Zbigniew Ogonowski: ,,Socynianizm pol 

ski" (Warszawa 1960) oraz Lech Szczucki: ,,Arianie polscy" 

(Euhemer,  1959,  nr  5  (12)  i  6 (13) - konsultacja z biblio 

grafiq). 

Piqty okres od wygnania arian (1658) do poczqtk6w 

Oswiecenia (ok. 1750) to okres ,,jezuickich mrok6w", rozswie 

tlonych jedynie postaciq wielkiego mysliciela-ateisty Kazi 

mierza Ly s z c z y n ski ego (sci,::ty w r. 1689). lnteresujq 

cym tlem dla tej postaci sq ,,prekursorzy polskiego liberty 

nizmu", o kt6rych pisal Janusz Tazbir (Euhemer, Zeszyty 

Filozoficzne, nr 2, Warszawa 1961). 

Sz6sty okres od roku 1750 do roku 1830 to okres polskiego 

0 s w i e c e n i a, kt6rego czolowymi postaciami sq Stanislaw 

Staszic  i  Hugo  Kollqtaj   (por.  Henryk   Hinz:   ,,Teoria   religii 

w kulturze polskiego Oswiecenia", Euhemer, Zeszyty Filozo 

ficzne, nr 1, Warszawa 1960). Najwazniejszq datq  tego  okresu 

jest powstanie kosciuszkowskie (1794), na kt6re przypada 

rewolucyjna dzialalnosc pols k i ch j a k obi  n 6 w  (par. 

Boguslaw Lesnodorski: ,,Polscy jakobini. Karta z dziej6w 

insurekcji   1794   roku",   Warszawa    1960).    Wtedy    wlasnie, 

w  Wilnie  i  w  Warszawie,  lud  wieszal  na  szubienicy  bisku 

p6w za zdrad,:: kraju. Jednym z najwybitniejszych polskich 

jakobin6w, autorem licznych antyklerykalnych  wierszy  byl 

general Jakub Jasinski (por. Jozef Kelera: ,,Poezja Jakuba 

Jasinskiego", Wroclaw 1952). 
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Si6dm y okres od roku 1830 do roku 1864, a wi c od µow 

stania listopadowego do powstania styczniowego,  przeci ty 

jest powstaniem krakowskim (1846) i .Wiosnq Lud6w (1848- 

-1849), Najdojrzalszq ideologicznie postaciq tego okresu jest 

rewolucyjny demokrata Edward Dembowski; w  tym  okresie 

dziala Tadeusz Kr powiecki. Na ten okres przypadajq ci zkie 

oskarzenia rzucane pod adresem Watykanu przez Juliu sza 

Slowackiego, Adama Mickiewicza i Seweryna Goszczynskiego, 

publicystyka Towarzystwa Demokratycznego  Polskiego,  Gro 

mad  Ludu  Polskiego  i  mickiewiczowskie j  ,,Trybuny   Lud6w" , 

a takze ateistyczne wiersze Ryszarda Berwinskiego. 

6smy okres, od roku  1864  do  rewolucji  1905  roku, dzieli 

si wyraznie na dwa nurty. Jeden nurt to ,,ateizm polskiej 

rewolucyjnej demokracji powstanczej", o kt6rym pisal Wo j 

ciech Sulewski (Euhemer, Zeszyty Filozoficzne, nr 2, War 

szawa 1961, s. 64-81). Najwybitniejszymi postaciami tego 

nurtu sq Jozef Hau ke-Bosak , Ludwik Mieroslawski, Jozef To 

kar zew icz, Jozef Cwierciakiewicz i Walery Wroblewski. Ud zial 

Cwierciakiewicza i Wroblewskiego w pracach I Mi dzynaro 

d6wki, udzial pi cuset Polakow w walkach na barykadach 

Komuny Paryskiej - z Jaroslawem Dqbrow skim i Walery m 

Wroblewskim na czele - wskazuje na  logik  rozwoju  tego 

nurtu, kt6rego naturalnym przedluzeniem jest dzialalno sc tzw. 

Wielkiego Proletariatu (1882-1886). Z Wielkim  Proletaria 

tem zwiqzana byla dzialalnosc naukowa i publicystyczna mlo 

dego Ludwika Krzywickiego, na jw ybit nie jsz ego w owym cza 

sie propagandysty marksizmu w Polsce. W latach 1883-1885 

wraz z Bronislawem Bialoblockim mamy poczqtki marksistow 

skiej krytyki literackiej w Polsce. (Por. Ludwik Krzywicki: 

,,Idea a  zycie.  Z  wczesnej  publicystyki  1883-1892",  Warsza 

wa 1957; ,,Studia socjologiczne", Warszawa 1951; Samuel 

Sandler:  ,,U   poczqtk6w   marksistowskie j   krytyki   literackiej 

w Polsce. Bronislaw Bialoblocki", Wroclaw 1954). Z pozycji 

interesow klasy robotniczej zwalczala  klerykalizm  -  wycho 

dzqca w B rlinie - ,,Gazeta Robotnicza" (por.  artykul  Sta 

nislawa Przybyszewskiego ,,Z powodu 50-letniego jubileuszu 

papieza Leona XIII" z dnia 25 lu t ego 1893 r.). Konsek wentnym 

marksistowskim ateistq byl Julian Marchlew ski . 
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Drugim  nurtem  tego  okresu   byl   a n t  y k l e r  y k a l i z m 

p o l s k i e g o p o z y t y w i z m U•  Czolowym  organem  tego 

nurtu byl - zalozony w roku 1866 i wydawany przez Adama 

Wislickiego - ,,Przeglqd tyg0dniowy zycia  spolecznego,  litera• 

wry i sztuk pit:knych".  Pismo  to  ukazywalo  sit: do  roku  1905, 

ale juz po roku 1878 stracilo p.ostt:powy charakter. Czolowymi 

publicystami  ,,Przeglqdu   Tygodniowego"   byli   Adam   Wislicki 

i Adolf Dygasinski. Na pozycjach pozytywistycznego wolno• 

myslicielstwa znajdowali si r6wniez wybitni powiesciopisarze: 

Boleslaw Prus, Eliza Orzeszkowa i poetka Maria Konopnicka. 

W roku 1881 czolowym organem polskiego pozytywizmu 

staje si ,,Prawda" zalozona i  wydawana  przez  Aleksandra 

Swi tochowskiego. Pismo wychodzilo do roku 1915, ale cha· 

rakter antyklerykalny i wolnomyslicielski stracilo juz  okolo 

roku 1900, wraz z odejsciem Swi tochowskiego, kt6ry zresztq 

1·6w ni ez zaczql zblizac sit: coraz bardziej do endec ji. 

Okres dziewiqty: od rewolucji 1905  r. do rewolucji 1917  r. 

W okresie tym mozna m6wic o poczqtkach zorganizouxmego 

ruchu wolnomysiicielskiego w Polsce. Przede wszystkim u;e 

wrzesniu 1906 roku zaczql ukazywac si dziesit:ciodniowiec 

,,Mysl Niepodlegla", zalozony i redagowany przez Andrzeja 

Niemojewskiego. W ,,Mysli Niepodleglej" pisywali m. in. 

Ignacy Radli11.ski, Leo Belmont, Wincenty Rzymowski i Jan 

Hemp.el. Pismo ukazywalo si az do roku 1931 (po smierci 

Andrzeja Niemojewskiego w roku 1921, pismo wydawal jego 

syn, .4.dam Niemojewski), ale tylko kilka pierwszych roczni• 

k6w stanowi cennq tradycjt: kulturalnq post powej wolnej my 

sli polskiej, poniewaz po kilku latach ,,Mysl Niepodlegla" ze 

szla na manowce antysemityzmu i reakcyjnej ideologii spo· 

lecznej. 

W roku 1907 zacz ly spontanicznie powstawac kola wolno 

myslicielskie, nazywajqce si sekcjami Polskiej Ligi Wolnej 

Mysli (m.  in.  w  Zakopanem,  w Sosnowcu,  w  Cz stochowie, 

w Zyrardowie, w Gelsenkirchen i w Paryzu), Dnia 8 grudnia 

1907 roku odbyl si w Warszawie pierwszy zjazd, na kt6rym 

wysuni to postulat zorganizowania Stowarzyszenia Wolnej 
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Mysli. W Zjezdzie wzi li udzial m. in . Ludwik Krzywicki, 

Waclaw Nalkowski, Wincenty Rzymowski, Andrzej Niemo 

jewski. 

Okres dziesiqty od Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paz 

dziernikowej (1917) i powstania niepodleglego paiistwa pol 

skiego (1918) do Manifestu Lipcowego (22 lipca 1944 roku) 

obejmuje lata Polski burzuazyjnej i oku pac ji. W P olsce bur  

zuazyjnej kler katolicki sprawowal duchowq dyktatur , a wielu 

duchoumych aktywnie wsp6ldzialalo w procesach faszyzacji 

zycia spolecznego. Ruch wolnomyslicielski byl przesladowany; 

czasopisma wolnomyslicielskie cz sto konfiskowano, wolnomy 

slicielom wytaczano procesy, organizacje wolnomyslicielskie 

rozwiqzywano. W szkole wprowadzono przymusowe naucza 

nie religii i przymusowe uczestniczenie w praktykach religij 

nych (p.or. Henryk Swiqtkowski: ,,Repres je karne przeciwko 

r6.znowierstwu i wolnomyslicielstwu w Polsce przedwrzesnio  

wej", Euhemer, 1960, nr 3 (16), s. 5-11). 

W maju 1922 roku zaczql ukazywac si miesi cznik ,,Mysl 

Wolna", organ Stowarzyszenia Wolnomyslicieli Polskich. Re 

daktorem byl Romuald Minkiewicz, pisywali m. in.  Jan  Bau 

douin de Courtenay, Jozef Landau, Marian Lubecki, Dawid 

Jablonski, Jan Hempel). Pierwszy krajowy Z jaz d Stow arzy 

szenia Wolnomyslicieli  Polskich  odbyl  si  11  lutego  1923  roku 

w Warszawie. Na lamach  ,,Mysli  Wolnej"  -  podobnie  zresztq, 

jak  i  na  zjazdach i  walnych  zebraniach  k6l  S. W.  P. -  toczyly 

si burzliwe dyskusje pomi dzy przedstawicielami wolnomysli 

cielstwa liberalno-burzuaz y jn e go (reprezentowanego przez Jana 

Baudouin de Courtenaya) a przedstawicielami proletariackiego, 

marksistowskiego ateizmu (repr.ezentowanego przez Jana 

Hempla). 

Po  rozwiqzaniu  Stowarzyszenia  Wolnomyslicieli   Polskich 

(w roku 1927) utworzona zostala nowa organizacja wolnomy 

slicielska  -  Polski  Zwiqzek   Mysli  Wolnej,  kt6rego  organem 

byl - ukazujqcy si od 1928 roku - d7.,1,-utygodnik ,,Wolno 

mysliciel Polski". Czolowymi dzialaczami P. Z. M. W. i publi 

cystami   ,,Wolnomysliciela   Polskiego"   byli   m.   in.  Teofil  Ja 

- kiewicz  ( ps.   Henryk   Wronski),  ludowiec  Tomasz  Nocznicki, 
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Marian .W awrzeniecki, Zdzislaw Mierzynski, Pawel Hulka  

Laskowski, Antoni Czubrynski, Ignacy Myslicki, Wladyslaw 

Poniecki. W roku 1930 - obok ,,Wolnomysliciela Polskiego" 

zaczql ukazywac si miesi cznik ,,Racjonalista", organ Kola 

lntelektualist6w przy Polskim Zwiqzku Mysli Wolnej. Redak 

torem byl do roku 1933 Jozef Landau, pisywali m. in. Tad,eusz 

Kotarbinski i Henryk Ulaszyn. 

Polski Zwiqzek Mysli Wolnej prowadzil  systematycznie 

akcj odczytowq (w Warszawie w kazdq sobot ). Organizowane 

byly r6wniez co pewien czas trzydniowe kursy . Wykladowcami 

byli m. in. wybitni naukowcy: Ludwik Krzywicki i Stefan 

Czarnowski; dzialacze socjalistyczni: Adam Pr6chnik, Kazi 

mierz Czapinski, Jan Krzeslawski, Wl. Weychert-Szymanowska; 

znani krytycy literaccy jak n p. Stanislaw Baczynski, Jan Ne 

pomucen Miller; profesorowie Romuald ·Mink iewicz, Wlady 

slaw Gumplowicz, Ignacy Myslicki, Michal Szulkin. Warto 

zwr6cic uwag na tematyk odczyt6w; np. 14 kwietnia  1933  r. 

Wl. Poniecki  wyglosil  odczyt  pt.: ,,Karol  Marks - tytan my 

sli spoleczn e j" . W roku 1936 wladze sanacyjne rozwiqzaly Pol 

ski Zwiqzek Mysli Wolnej. 

Opr6cz Polskiego Zwiqzku Mysli Wolnej istnialo w okresie 

mi dzywojennym jeszcze kilka organizacji laickich m. in. Liga 

Reformy Obyczaj6w (na kt6rej czele stali Tadeusz Boy Zelen 

ski, Irena Krzywicka, Wincenty Rzymowski, Jozef Wasowski, 

Hele na Boguszewska, Wanda Melcer) oraz Stowarzyszenie 

Obrony Wolnosci Sumienia, na kt6rego czele stal Henryk 

Swiqtkowski. 

Sposr6d dzialaczy laickich okresu mi dzywojennego ateizm 

marksistowski najbardziej konsekwentnie propagowali: Wla 

dyslaw   Spasowski,  Stefan  Rudnianski, Jan· Hempel. Bliscy 

marksizmowi byli naukowcy ateisci: Stefan  Czarnowski  i  An 

toni Boleslaw Dobrow olsk i. Olbrzymi wplyiv na -k sztalt ow an ie 

swiatopoglqdu post powej inteiigencji w Polsce mieli tacy wol 

nomyslni profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego jak Ta 

dl!usz Kotarbinski i !W la d yslaw Witwicki- 

Okres   jedenasty.  W   Polsce   Ludowej  w  latach  1945- 1951 

dzialalo  Stowarzyszenie  Mysli Wolnej  w  Polsce,  kt6re wyda- 
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walo ,,Glos Wolnych". Na czele stowarzyszenia stal Teofil 

Ja§kiewicz. Okres dwunasty. W styczniu 1957 roku powstalo 

Stowarzyszenie Ateist6w i Wolnomy§licieli, kt6re  wydaje  m. 

in.  tygodnik  ,,Argumenty"  i  dwutygodnik  ,,Fakty  i   My§li". 

W styczniu 1957 roku powstalo r6wniez Towarzystwo Szkoly 

Swieckiej, kt6re wydaje czasopismo ,,Wychowanie". W roku 

1958 powstalo Polskie Towarzystwo Religioznawcze skupiajqce 

§wieckich naukowc6w zajmujqcych si r6znymi dziedzinami 

religioznawstwa. Polskie Towarzystwo Religioznawcze wydaje 

dwumiesi cznik ,,Euhemer, Przeglqd Religioznawczy", p6lrocz 

nik ,,Studia z Dziej6w Ko§ciofo Katolickiego" oraz seri ksiqz 

kowq material6w i rozpraw P. T. R. 

Tak przedstawia si w skr6cie projekt periodyzacji dziej6w 

krytyki religii w Polsce. Z dziej6w tych wynika, ze w narodzie 

naszym  co  najmniej  od  pi ciuset  lat  nieprzerwanie   pojawiajq 

si    my§liciele,   zajmujqcy    krytycznq    postaw    wobec    religii 

i kleru. 

 

 

 
 

ALEKSANDER SWIE;TOCHOWSKI (1849-1938) 

Najwybitniejszy pubticysta polskiego  pozytywizmu,  wolnomy.slciel, 

autor Ucznych ksiqzek i artykul6w  antyklerykalnych,  zalozyciel  i  redak 

tor tygodnika .,Prawda" (w r. 1881), p6zniej dzialacz endecki. Warto 

p,rzeczyta : Jerzy Rudzki: ,,Wolnomy§Ucielstwo Aleksandra Swi t ochow  

skiego'' (Euhemer, 1958, nr 1 (2), s. 30- 38). 

 
Kler a niewola chlop6w 

Kler dla osi gni cia korzysci materialnych i wplywu... za 

miast t pic niewol , podtrzymywal  j  i  rozszerzal.  Zapra 

wiony do okrucieii.stwa w przymusowym nawracaniu pogan, 

nie czu1 wcale wyrzut6w sumienia z powodu ujarzmienia nie 

tylko niewolnik6w, ale i darowan ych mu wloscian ksi z cych. 

Nie cofal si nawet przed falszowaniem przywilej6w, azeby 

mocniej wyzyskiwac swych poddanych. 
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Cnoty duchowienstwa 

Zast pca Chrystusa na ziemi nie dba o pr6zne tytuly szcz  

sliwosci doczesnej, wystarcza mu domek, zawierajqcy 11 000 

pokoj6w, miliony swi topietrza i panowanie nad swiatem. 

Pragnie on tylko, zeby wszystkie ludy, cywilizowane i dzikie, 

padly przed nim na kolana. Nie zazdrosci monarchom tron6w, 

bogaczom skarb6w, m drcom rozumu, i:qda jedynie , azeby te 

trony, te skarby, te rozumy jemu sluzyly i jego rozkazom 

ulegaly... Pasterze dusz zrzekajq  si wszystkiego,  pr6cz  dzie 

si ciny i panowania nad wiernymi. Zachowujq sobie skromnq 

moznosc uprawniania narodzin, oswiaty, malzenstw, rozwo 

d6w, kar, nagr6d, zycia i smierci. Reszt odst pujq ludziom 

swieckim. Co najwyzej twierdzl!, ze oni tylko powinni pelnic 

obowiqzki ustawodawc6w, s dzi6w, administrator6w, nauczy 

cieli... 

Procesy szk6l duchownych w dawnej Polsce, zatargi do 

stojnik6w kosciola z akademiami, walki o przywileje, po 

czqwszy od kum przy parafiach, a skonczywszy na najwyz 

szych godnosciach w panstwie, wszystko to nie plyn lo z za 

wisci, lecz z najczystszej milosci blizniego. 

Trudno nie uwierzyc w ostatniq, patrzqc na  t rozleglc1 

wojn . jakq kler toczy w cale j Europie z czynnikami post pu. 

Bije si z nimi o kazdi:t pi dz zaj tego pola, o najdrobniejszq 

pozycj , o najmniejszi:t nic wladzy i dostatku . Nazwano go 

chciwym: czyz zazdrosci n dzarzom glodu, ucisnionym nie 

szcz sc, zrozpaczonym cierpien? Bynajmniej, pozwala im no 

sic te krzyze i nie zmniejsza ich ciE:i:aru, azeby nie uszczu 
plic zaslugi. 

• • • 
Bezinteresownym jest tylko ten, kto nie przeszkadza ni 

komu cierpiec na ziemi, a tym samym nie skraca jego roz 

koszy w raju. Zrozumieli dobrze t prawd pasterze dusz, wy 

dzierajqcy swieckim braciom wplywy, dostatki i wladz . Pra 

gnq oni ich ocalic przed pieklem, oderwac od troski o cele 

doczesne. Wolq wlasne na.razac dusze, nii: pozwolic na zgub 

cudzyc.hJesli wi c pozi:tdajq bogactw, zaszczyt6w, panowania, 

to tylko przez ofiar . 
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ANDRZEJ NIEMO.JEWSKI (1864-1921) 

Literat, pubticysta i religioznawca. Autor prac  re!igioznawczych 

pisanych ze stanowiska astraHstyki, m. in.:  ,,B6g Jezus"  (Warszawa 

1909), ,,Bib!ia a gwiazdy" (Warszawa 1924 i nowe wydan:e, 1961) i wielu 

innych (wyb6r pism ,,B6g czy czlowiek?", Warszawa 1960, z przedmowq 

Henryka Chylinskiego). W roku 1906 zalozyl czasopismo  wolnomysliciel 

skie ,,Mysl Niepodlegla", ale po kilku latach przeszedl na pozycje en 

deckie, pubLikujqc w tym pismie napastliwe artykuly przeciwko Krzy 

wickiemu, Nalkowskiemu i innym przedstawicielom mysli posti:powej. 

Warto przeczytac: Adolf Warski: ,,Demokratyzm" antysemicko-wol 

nomyslny (1910, .,Wyb6r pism i przem6w ien" , Warszawa 1958, tom 1, 

s. 442-449). 

 
Pochodzenie  krzyza 

Oto rozwin lismy przed oczami czyte lnika wstE::g ewolu-: 

cyjn<4 K r zyi a-Swastyki w ci<4gu 5000 lat na pomnikach opar-:: 

tej histori-i. Poczl:ltek tej wst gi ginie w mrokach bardzo od 

dalonej przeszlosci. Z olbrzymiego  materialu  wybralismy  tylko 

te przyklady, kt6re swiadcz<4 o powszechr.osci owego symbolu . 

Ale to, co podalismy, wystarcza zupelnie do naleiytego zo 

rientowania si w zagadnieniu. Moiemy tedy przejsc do wnio--: 

sk6w. 

* * 

Przekonalismy siE::, ie krzyi  jest  wlasciwie  tylko swastykc1, 

a swastyka krzyiem: jedna i druga forma posiadala przez ty ••• 

si<4clecia t saml! tresc symbolicznl!. 

I  jeszcze  przekonalismy siE::, ie pierwotny krzyi Chrystusa 

byl swastyk<4 i nie mial symbolicznie nic wsp6lnego z p6z 

niejszym krucyfiksem, kt6ry jest dzielem dopiero XI wieku. 

A   wreszcie    przekonalismy    siE::,   ie     pod      w  z g  l     d n i e  

c i en   k  .   ch   o c  w s z y st   k o  po  k r y w a  j 1=4  c  l:l  pow   lo   kc\ 

C h r Z e S C i j a I1 S t wa d a W n a t r a d y C  j a  p O g a  I1 S k  a 

dozyla dni naszych nawet u ludu polskiego. 

Staje  tedy  przed  naszymi  oczami  w  jaskrawym  blasku 

prawda, ze kult krzyza nie tylko nie byl wylc1cznq wlasnosci<4 

chrzescijan, ale ie przez nich zostal jedynie wchloniE::tY,  bo 

ludzkosc w ci<4gu tysi<4cleci we wszystkich swoich religiach; 
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filozofiach naturalnych i urzqdzeniach spolecznych znak krzyza 

niezmiernq czciq otaczala, a gdy teologie wasnily ze sob 

narody, ludy i plemiona, gdy lala si obficie krew w wojnach 

dla nawracania ogniem i mieczem, ten znak jako symbol tw6r 

czosci, blogoslawienstwa  i dobra - sam siE: rozchodzil i calq 

ludzkosc wszystkich epok lqczyl zawsze ideq wazqcego siE: na 

samodzielnosc i samorodnosc prometeizmu. Ten tedy krzyz 

hinduski nie ma nic wsp6lnego z krzyzem krucjat, noszonym 

przez mistyk6w, fanatyk6w okrutnik6w i zaborc6w. On bo 

wiem  byl  swiE:tym  symbolem  tw6rczosci, plodnosci  i stqd 

idqcego blogoslawienstwa. 

 
Jezus  a Budda 

Budda postanawia zeJsc na ziemiE: i w tym celu  wybiera 

sobie ,,sloneczny" rod Sakya, z kt6rego ma si narodzic. Od 

powiada to w zupelnosci wyborowi w Ewangeliach rodu  Da 

wida. Przyszla jego matka Maja ma proroczy sen o jego przy j 

sciu na swiat, kt6ry  zostaje  jej  wyloiony  przez  braman6w 

niemal w tych samych slowach, kt6rymi do Marii  przemawia 

Aniol  Gabriel   podczas  Zwiastowania.   Narodzenie  siE:  Buddy 

i Jezusa zapowiada gwiazda. Obaj nowonarodzeni otrzymujq 

podarki. Gdy u Lukasza stary Symeon przychodzi hold zlozyc 

Dzieciqtku  J ezus,  w  legendzie  indyjskiej  stary  Asyta  schodzi 

z Himalaj6w, aby to samo uczynic wzglE:dem Buddy. Kr61 

Bimbisara jest narodzeniem si indyjskiego Mesjasza tak za-: 

niepokojony, jak narodzeniem Mesjasza zydowskiego kr61 He 

rod. Sle posl6w, kt6rzy majq zbadac, czy zyje ktos taki, kt6ry 

m6glby  stac  si  dla  niego  groznym.  Tak   Herod   sle   Mag6w 

na   wywiad.  Tu   tylko  nieznaczna   znajduje  siE:  odmiana: gdy 

w Ewangelii Mateusza Herod czyha na zycie Dzieciqtka, a Ma 

gowie stajq po jego stronie, w legendzie indyjskiej jest o·d 
wrotnie,  poslowie  wzywajq  kr6la  BimbisarE:,  by   szedl  z woj 

skiem na Budd , lecz Bimbisara rad ich nie slucha i postana 

wia  zostac  uczniem  Buddy.  I  tu  i  tam  dwunastolatek  ginie 

i z mE:drcami toczy dysputy. Jezus szuka jako mistrza Jana, 

Budda RudrakE:. Uczniowie Jana stajq si uczniami Jezusa; 
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uczniowie Rudraki stajq si uczniami Buddy. Gdy Jezus za 

nurzyl si w Jordanie, dziej,l si nadzwyczajne zjawiska, takie 

same zjawiska dziejq si , gdy Budda zanurza si w rzece 

Nairandiana. Jezus idzie na puszcz i posci. Tak samo Budda. 

Jezusa trzy razy kusi Szatan, demon mara kusi Budd przy 

pomocy trzech swoich c6rek. I tu i tam demon iqda poklonu, 

obiecujqc wzamian wladz natl swiatem. I tu i  tam  po odpar 

ciu kusiciela Aniolowie sluil:l zwyci skiemu Mesjaszowi. A da 

dej mamy wsp6lnosc wyglaszania kazan na g6rach, przy czym 

w Ewangeliach jest Gora Dziewi ciu Blogoslawienstw, do dzis 

dnia pokazywana w Palestynie, gdy w legendzie indyjskiej jest 

tylko Gora Siedmiu Blogoslawienstw. Ale tu i tam jest za 

powiedz Parakleta. Tu i tam cuda przy smierci,  trz sienie 

ziemi, podzial szat, czyli relikwii. Obaj cudownie uzdrawiajq, 

obaj gloszl:l jakies Kr6lestwo Boie. Nawet takie Sq analogie, 

jak dziewczyn ze wzgardzonych Samarytan6w i ze wzgardzo 

nych  Czandal6w. Jezus  i  Budda  chodzq  po   wodzie,  kaidy 

z nich ma ucznia, kt6ry to samo robi, ale wskutek niewiary 

tonie. Obaj Mesjasze majq uczni6w malodusznych, kt6rych 

muszq strofowac. Obaj wjeidiajq do swoich miast w triumfie. 

Obaj wznoszl:l si w niebo. 

 
0 symbolu baranka 

Egipski B6g   Amon  z glOWl:l  barana byl wyobraiony. 

W Karnaku pod Tebami Sq cale aleje kamiennych Baranow. 

kt6re dzis jeszcze ogll:ldac moina. W calym Nowym Testa 

mencie Jezus cil:lgle jest wspominany jako Baranek. Pomniki 

chrzescijanskie przedstawiajq go nawet w formie Sfinksa z ka 

dlubem baranim, nasladujl:lc egipskie Sfinksy h'lie, babilonskie 

Sfinksy wole, lub syryjskie Sfinksy rybie. Kosci6l staral si 

usilnie, aby symbol Barana usunqc, ale nadaremnie. Pocho 

dzqcy z VIII wieku list biskupa z Mende, Wilhelma Duranda, 

glosi: ,,Poniewai ciemnosci ustqpily i Chrystus rzeczywistym 

jest czlowiekiem, przeto papiei Adrian nakazuje przedst awiac 

go w ludzkie j postaci. Na krzyiu nie naleiy tedy malowac 
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Baranka Bozego, gdy si jednak ludzkq postac przedstawilo, 

mozna pod spodem albo z drugiej strony krzyza dawac wi 

zerunek Baranka. 

 

 

 

 
LUDWIK KRZYWICKI (1859- 1941) 

 
Wybitny  uczony,  socjotog,  ekonomista,  etnotog,  dzialacz  spoteczny 

i znakomit y publicysta. W latach 1882- 1900 byl na,jwybitniejszym teo 

retykiem i popularyzatorem marksizmu w Polsce; konsekwentnie  i  tw6r 

czo stosowal zasady m ater iali zmu historycznego w pracy naukowo-ba 

dawczej. Pisywal do ,,Prawdy" Swii:tochowskiego, a w okresie mi dzy 

wojennym wyglaszal referaty w  Potskim  Zwiqzku  Mysti  Wolnej  i  pisy 

wal do ,,2ycie Woinego"; wyklad'll na uniwersytecie i na Woinej Wszechnicy    

Polskiej,    kierowal    dzialalnosciq   Instytutu   Gospodarstwa Spolecznego. 

W roku 1957 Polska Akademia Nauk przystqpila do wy dawania wszystkich 

jego dziel. Dotychczas ukazalo si pi c tom6w obejmujqcych rozprawy i 

artykuly do roku 1891. Dla naszego tematu szczeg6lnie inter-esujqce sq: 

,,Pierwociny wi zi spolecznej" (tom 1), ,,De monomania" (tom 3, s. 324- 338), 

,,Prace  Amerykan6w  nad  rozwojem religii"   (tom  3,  s.    540-545),   

,,Indywidualizm   w    sferze   religii"    (tom 4, 

s. 31-  34), ,,Proby zaszczepienia  buddyzmu w  Europie" (tom 4, s. 40--44), 

,,Prqdy mistyczne w zyciu i nauce" (tom 4, s. 412-429), ,,Prace w za 

kresie religii por6wnawczej" (tom 4, s. 436-451). O Krzywickim:  Adam 

Schaff (wst p do wyboru pt. ,,Studia socjologiczne", Warszawa 1951), 

Henryk Holland (przedmowa do wyboru pt. ,,Idea a zycie", Warszawa 

1957), Irena Krzywicka: ,,2ywot  uczonego.  0  Ludwiku  Krzywickim" 

(Warszawa 1951). 

 
Perspektywy religii 

Mylilby sii::, kto by sqdzil, ze religie Europy przedstawiajc4 

ostatecznie cos zakrzeplego w swym wykonczeniu. Rzeczywi 

stosc przedstawia raczej odmienny widok. Pr aw o r oz w o  

j owe, mimo calej -niepodatnosci dziedziny, o gar n i a i w i e 

r z e n i a r e 1 i g i j n e. Nie m6wimy juz o stanowiskach tra 

conych w walce z rozszerzajqcym si poglqdem naukowo-po 

zytywnym na stanowisko czlowieka w przyrodzie i zadanie 

zycia, gdyz ta przegrana z m i e r z a k u z u p e l n e m u w y- 
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r u g ow a n i u teozoficznych poj c i zwiqzanych z nimi zwy 

czaj6w.  Mamy   na   mysli   inne   zjawisko.   Uwaga   publiczna 

w ostatnich czasach malo zaprzqta si  kwestiami  natury  reli 

gijnej i z tego powodu nie uwzgl dnia prqd6w filozoficzno-dei 

stycznych,  co  podkopujq  si  pod  powag  tradycji  i   prowadzq 

do rozlozenia jednolitych kosciol6w na drobne  i  niezalezne 

gminy wyzna'lliowe. Zresztq fakt ten  w  zakresie  protestan 

tyzmu jest powszechnie znany i nie wymaga blizszych udo 

wodnien.  Natomiast  co  do  katolicyzmu  istnieje   uprzedzenie, 

ze stanowi on opok niewzruszonq dla wszystkich tego rodzaju 

wplyw6w. Mniemanie jak najblE::d'lliejsze! Swieza praca Vin 

sona o relgiach obecnych (Les religions actuelles, 1888) wy 

kazuje, aczkolwiek jedy,nie w granicach Francji, bezustanne 

wzmaganie si wsr6d swiata katolickiego sekciarstwa deistycz 

nego,  i  tendencje   katolicyzmu   w   kierunku   rozpr zenia   Sq 

wi k.sze, niz widzimy, ile ze kraje, w kt6rych to wyznanie 

zapanowalo, odznaczajq siE:: brakiem tolerancji i przesladuj(l 

surowo pr6by wytworzenia kosciol6w nowych. 

Przypatruj1:1c si dqznosciom,  kt6re  przedstawia  katoli 

cyzm francuski,  dostrzegamy  podw6jny  pr1:1d  rozwojowy: 

jeden wlasciwy wsiom, drugi - ludnosci miejskiej.  Tamten 

zmierza ku uwstecznieniu wyznania i posiada za sob1:1  sym 

patiE:: calego kleru az do najwy.zszych dostojnik6w; ten zn6w 

ostatni usiluje wytworzyc jezeli juz nie nowq religi , tedy 

przynajmniej oprzec chrzescijanstwo na innych, demokratycz 

niejszych zasadach. 

Trudno     wyznac     wszystkie     czynniki     skladaj1:1ce si  na 

u w st   e c z n  i en  i e  k  at   o 1 i c y z m u. Lingwista-etnograf 

francuski,   kt6rego   nazwisko   przytoczylismy,   na    zasadzie    ca 

lego   szeregu   wymownych   zestawien    etnograficznych    przy 

chodzi   wprost   do   wniosku,  ze   wr  k u j e zu i t 6 w •i· u 1 t r a 

mo  n tan 6 w ch r z es  c i j ans two  z mi  er  z a k u  n a j  

n i z s z emu g at u n k o w i f e t y s z y z m u. I zaiste, dosyc 
przytoczyc zbiory francuskie piesni koscielnych na nut spie 

wek swiatowych (niemal operetkowych), bilety drogi zelaznej 

do  nieba,  loterie do  wybawienia  dusz  z  czyscca,   relikwie 

w rodzaju lzy Chrystusowej wylanej na wiesc o smierci La- 
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zarza, mleka Bogarodzicy i jej grzebienia, wina z Kany Gali 

lejskiej oraz liczne inne podobne  szczeg6ly  i  por6wnac  Je, 

jak to czyni Vinson, z obrz dami fetyszyzmu  brahmanskiego 

lub afrykanskiego, zeby zrozumiec przepasc,  ku  kt6rej stacza 

si nie znajqca zadnego kultu i fetyszu nauka najwazniejszego 

tw6rcy  i   prawodawcy   chrzescijanstwa  -   apostola   Pawla. 

A przeciei popieranie tego uwstecznienia spoczywa w intere 

sach materialnych ultramontanizmu! Trzeba nie zapominac, 

jakq przyslug oddaje prze5qdnosc legitymistom francuskim 

podczas wybor6w. W latach wyborczych (1876, 1881, 1885) 

porusza si wszystkie spr zyny fetyszyzmu. 

...Wszystk J to dzieje si za wiedzq kleru, a nawet pod j. g:> 

przewodnictwem. Ze katolicyzm podqza w  kierunku  fety 

szyzmu afrykanskiego, sq jeszcze inne powody - srodek ci z 
kosci przenosi  siE: bowiem coraz bardzie j na  terytoria  misyjne  

i on sam musi si przystosowac do wymagan nowych wy 

znawc6w. Lecz jednoczesnie jako oddzialywanie przeciw skre 

slonemu uwstecznieniu powstajq prqdy inne, wypowiadajqce 

posluszenstwo   urz owemu   dogmayt zmowi,  zwlaszcza   wsr6d 

inteligentniejszych warstw miejskich. Publicysta, od kt6rego 

zapozyczylismy powyzsze fakty, zaznacza, ii w o tatnich cza 

sach we Francji ukazal:o si mn6stwo ksiqzek i nawet wydaw 

nictw periodycznych, kt6r ych autorzy, ludzie gl bokiej wiary, 

poszukujq jakiegos rozwiqzania dla niepokoju ogarniajqcego 

ich  na  widok  post pk6w  i  dqien  Stolicy  Apostolskiej.  Czy 

tamy tu protest przeciw gwalceniu jednostkowej swobody 

wyznawc6w ze strony duchowienstwa, despotyzmowi wyi 
szych wladz kosciola, zamykaniu ocz6w na ic1dania spoleczne 

i wyniki nauki; speku)acji rozwijanej przez kler i prowadzqcej 

do fetyszyzmu murzynskiego. Jedni sq niezadowoleni z po 

wodu wszelkiego wyrugowania inicjatywy i swobody prywat 

nej w wylewie uczuc religijnych; inni, zdemokratyzowani 

przez prqdy chwili, :iqdajq oparcia hierarchii na zasadzie sa 

mowladztwa ludowego wiernych. $q i tacy,  kt6rzy  posuwajq 

si do stworzenia nowej religii, zgodniejszej z naukq. Tu 

zwracajq na siebie uwagE: przede wszystkim teofilantropi, kt6- 

rych  sekta  liczy  obecnie  we  Francji  pokaznq  liczb 85000 
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wyznawc6w, lubo sformowala si zaledwie w 1882 r. W rze 

czywistosci jest to w z n o w i en i e r e 1 i g i i Roz um u, 

powstalej w 1795 roku 1 
••• 

...Podstawq innej nowej religii Sq objawienia wysnute przez 

m drc6w hinduskich, chaldejskich, judejskich; w ich liczbie 

pomieszczono i Chrystusa. Wykl to hierarchi , obrz dy i do 

gmaty... ...Indywidualizm zwyci i:a i w sferze wyznania. Z tego 

punktu nalezy rozpatrywac i kilkomilionowy ruch spirytyst6w 

przedstawiajqcy calq gam typ6w od szarlatanerii i zabobon6w 

do naukowego mistycyzmu Crookes6w i Wallace'6w. W Sqdach 

o nim wychodzi si zwykle z falszywego stanowiska, gdyi 

rozpatruje si go w przeciwstawieniu do wiedzy pozytywnej 

zamiast, jak nalezaloby czynic, do urz dowych wyznan. W po 

r6wnaniu z nimi jest on post pem, gdyi: zawierajqc nie wi  k 

szq ilosc przesqd6w, jednoczesnie zupelnie ind  y w i d u a 1 i 

z u j e i· up r y w a t n i a rel i g i- Analogiczne pierwiastki 

mistyczne   sluz:;i   za   podstaw   i  ,buddyzmowi   teozoficznemu, 

kt6ry r6wnie.i poczyna szerzyc si w Europie. 

Czerpalismy fakty gl6wnie z Francji. Lecz podobne zjawi 

ska i w stopniu daleko wi kszym oglqdamy w Anglii, Szwa j 

carii i Ameryce, slowem wsz dzie, gdzie  ustawa  panstwowa 

nie staje na zawadzie. W lonie istniejqcych kosciol6w drgajq 

pierwiastki rozwojowe dq.iqce ku rozerwaniu jednolitosci na 

drobne grupy wyznawc6w, uprywatnieniu religii i zmienieniu 

strony dogmatycznej, hierarchicznej i obrz dowej. Ostatecz 

nym kresem w tym rozwoju Sq sekty w rodzaju teofilantro 

p6w, podobno nader liczne w Anglii i Ameryce. 

W ka.idym razie potomkowie nasi b d:;i swiadkami cieka 

wego procesu rozkladowego. 

 

Ruch chrzescijans ko - s poleczn y w An glii 

Jednym z najwi kszych wrog6w wszelkiego post pu jest 

bezwarunkowo kosci6l. Po wszystkie czasy, po  wszelkie  miej 

sca widzimy, ze kosciol walczy z.awsze przeciw wszelkiemu 

przej.awowi wolne j mysli krytycznej. Zawsze i wsz dzie ska- 

1 Pomylka. Powinno bye: w 1793 roku. 
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zywal on na smierc i pot pienie wszelkkh rewolucjonist6w 

mysli i czynu, palil on Giordan6w, skazywal na wi zJ.enie Ga 

lileusz6w, blogoslawil rozwscieklone tlusZiCze, co szly mordo 

wac albigens6w lub zwolerunik6w Mi.inzera... 

Zawsze     i     wsz  dzie     kosci6l     idz.i e     r  ka 

w r k z w y z y ski  w a c z am  i,  zawsze i wsz(!dzie wal  

czy przeciw usilowaniom ludu, dqzqcego do poleps:zenia swego 

losu. Wsz ie i zawsze. 

I obecnie wobec wzrastajl:}cego z kazdym dniem ruchu 

socjalistycznego kosci6l nie zapomnial swej  dawnej  taktyki: 

Leon XIII wyklina socjalist6w, wydaje nawet specjalmi en 

cyklik(!. Ale jezeli calosc kosciola zachowuje s,i  wrogo  wzgl  

dem ruch6w socjalistyczn;ych, jezeli walczy ona p,rzeciw socja 

lizmowi za wszelkq cen , jezeli nie ustE}puje mu ani ,,pi(!dzi 

ziemi", wszakze znajduje si i w kosciele pewna garstka ,,przy 

jaci6l: socjalizmu", ,,socja:list6w". 

Mimo woli zjawia si pytanie, czy czasami angielscy so 

cj.alisci chrzescijanscy nie Sl½ nadzrwyczaj zr cznymi obludni 

kami. Nie mozemy odpowiiedziec stano,wczo na to pytanie - 

mniemamy wszakze, ze ludzie stojl:}cy na czele ruchu angiel 

skiego byli ludimi uczciwymi, co wszakze nie  wyklucza  tego, 

aby ruch nie byl wysoce W!Stecznym i szkodliwym ruchem. 

Tak,  r u c h  t e n  j es  t  w s t e c z n y   i   w i e 1c e  s z k o 

d 1 i w y ! Kiedy b o w i e m j e d y n e w y j sc i e z o b e e 

n ego polo zen i a st an owi gwalto wna rewo1u 

cja, kiedy   proletariat   moze wyzwolic  si z obecnego ucisku 

li  tylko  drogq zorganizowani,a si w odr bnq calosc klasowq, 

apart/½ na anitagonizmie jej wzgl dem innych warstw,  swia 

doml:} tego klasowego antagonizmu, kiedy pierwszym i naj 

wazniejszym krokiem na  tej  drodz,e  jest  zdj e  wszelkich 

opon i pozor6w, a natomiast uwydatnienie antagonizmu - 

tymczasem chrzescijan-scy socjalisci wsz,yst k iem u temu prze 

ciwdziafajq. Wykazemy to. 

Przede wszystkim, co wytworzylo ruch spoleczno-chrze 

scijanski  w  Anglii? Oto  ch  c  pr  z e c i w dz  i al  an  i a  re 

w o 1 u c y j n y m  pr l½ d -0 m przejawiajqcym si(! wsr6d lnd 

nosci   robotnicz,e j,   jak   np. czartyzm. Kie<ly CZ'artyzm upadl, 
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wtedy i chrzescijanski socjalizm zwi rnit chorqgiewk i znowu 

wyplynql na aren publicznq z rozwojem rewolucyjnego so 

cjalizmu. Zjawia si wi c zawsze jako przeciwwaga socjaliz 

mowi rewolucyjnemu. 

 

 

 

 
STANISLAW PRZYBYSZEWSKI (1868-1927) 

Powiesciopisarz, jeden z duchowych przyw6dc6w Uteratury mlodo 

polskiej. W mlodosci przejql sii: ideami pozytywi zmu, demokracji i socja 

lizmu. Z tego okresu pochodzi jego list otwarty do papieza Leona XIII 

drukowany w berlinskim organie polskich socjatist6w ,,Gazeta Robot  

nicza". P6iniej przeszedl na pozycje skrajnego estetyzmu, gloszqc ,,re 

tigi Sztuki" i zwa!czajqc postulat angazowania sztuki i titeratury  do 

waiki o idealy spoleczne i wyzwolenie narodowe. 

 

List do papiei:a Leon a XIII 

Ojcze swi ty! 

ot6z nadeszla chwila, w kt6rej cz sc narodu polskiego spie 

szy do n6g  twoich,  aby  wynurzyc  swoje  wiernopoddanczym 

i synowskim uczuciem przepelnione serca!... 

W skromnosci swej zapytasz si , Ojcze Swi ty, czym za 

sluzyles na tyle przywiqzania. Zbyteczna skromnosc! Dales 

nam tyle dobrodziejstw, ze i wyliczyc je tr udno. 

Czesc ci za to, ze laskawie zezwolic raczyles, iz pomnik 

Aleksadra II, kt6ry w niczym synowi swojemu nie ust powal, 

stanql na Jasnej G6rze  na  przeciwko  oltarza  Panny  Maryi,  

kt6rq kiedys   szlachta polska   Kr6lowq   Polski   okrzykn la, 

a  przez  usta  biskupa  Beresniewicza  pouczyles   nas,  ze   naj 

wi kszq naszq cnotq jest dac si wysiepac  i  wyrznc:tc  kalmuc 

kim  hersztom,  ho kto  si  sprzeciwia monarsze, sprzeciwia si 

kosciolowi. 

Czesc  ci   za   to,  zes   najwi kszego  naszego wroga  - Bis 

marcka, kt6ry tysiqce i tysiqce rodzin robotniczych polskich 

wtrqcil  w  najstraszniejsze  nieszcz scie,  kt6rego  sumienie ob- 
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ciqzy}y skargi i krwawe lzy sierot i matek polskich, oderwa 

nych z brutalmi zacieklosciq od ojc6w i m z6w, kt6ry zaczc1l 

sumienia nasze w najobrzydliwszy spos6b gwakic, ot6z za to, 

zes lotrostwa i :z;brodnie ,,zelaznego m za" najwyzszym or  

derem chrzescijanskim, kupionym za wiernopoddancze sw1  

topietrze polskie laskawie wynagrodzic raczyl, czesc ci Ojcze 

Swi ty i chwala! 

* 

Czyz malo dobrodziejstw z laski twej odebralismy? 

A wi c zechciej przyjqc owczarzy  i owczarni  twojq,  kt6ra 

z drzqcym sercem idzie  si czolgac  przed  tobq,  przyjm  jq 

tym samym laskawym sercem, jakim 30  milion6w  frank6w 

swi topietrza od narodu polskiego przyjqles, kt6re potem po 

boiny brat w Chrystusie, kardynal tw6j na gieldzie przespe 

kulowac raczyl. 

Szczeg6lnq wdzi cznosc  czuje  dla  ciebie  lud  robotniczy. 

Tys napisal slawnq swojq encyklik , w kt6rej dowiodles, 

ze lud roboczy jest przez Pana Boga na ucisk i wyzysk stwo 

rzony, a kapitaliscie dal Pan B6g prawo do najbezczelniej 

szego  wyzysku  i  kr adziezy.  Tys  pokazal dalej,  ie starac  si 

o polepszenie swego bytu, to znaczy tyle, co sprzeciwiac  si 

woli Boskiej, ze kapital jest tym samym co twoja wlasna 

godnosc, tj. swi ty, nietykalny i nienaruszalny, ze naszq po 

winnosciq  jest wiernie i poddanczo si wszelkim krwiozerczym 

operacjom kapitalist6w poddawac. 

A gdy kapitalisci francuscy z wdzi cznym sercem pop  

dzili hord swych robotnik6w, aby za twe wspaniale nauki 

przed tobq na oblicze padli, wtedy dales im niemniej wspa 

nialq rad , aby oszcz dzali i przez to sobie starosc zabezpie 

czyli. 

Wprawdzie robotnik nie wie, jak si ma z tym oszcz dza 

niem urzl:}dzic, ale wierzy w mqdrosc twojq, w t mqdrosc 

kt6ra kapital uswi cila wbrew naukom sw. Ambrozego, sw. 

Hieronima, sw. Augustyna, sw. Bazylego i calego pocztu swi  

tych doktor6w kosciola, co kapital kradziezq, podlym i n dz 

nym wyzyskiem nazwali. 
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Wi c za to  wszystko  nar6d  robotniczy  ci  jest  wdzi czn y.  

i ostatni fenyg pozwoli sobie od duszpasterz.y wyci::igrnic, te 

zaoszcz dzone pieni::idze da tobie Ojcze Swi ty, abys mial  za 

co Bismarckom ordery, a kr6lom hiszpanskim i portugalskim 

zlote r6ze kupowac. 

I juz brzmi::i okrzyki Hosanna ojcu kosciola,  zawitaj  nam 

mily hospodynie, witaj nam r6zo m::idrosci, dzwoniq dzwony, 

palq si kadzidla, a w tej og6lnej radosci, zes 50-letniego ju 

bileuszu   biskupstwa   doczekac  raczyl  - i  my  socjalisci  - 

my   nar6d   przez  ciebie  milosciwie   przekl ty  - radowac   si 

b dziemy, bos nam moze jeszcze najwi ksze uslugi oddal. 

Tys pokazal calq zgnilizn polityki kosciola, tj. hierarchii 

koscielnej, tys az zbyt otwarcie wykazal, ze kosci6l dla klasy 

robotniczej nic zrobic nie moze, ani nie  chce,  tys  wykazal  

caly ten falsz i oblud , jak& si kosci6l tj. cale duchowienstwo 

wzgl dem nas robotnik6w kieruje, tys nam przysporzyl przez 

swojq encyklik tysiqce wyznawc6w naszych. 

Wi c zyj nam Ojcze Swi ty i napisz jeszcze dziesi c takich 

encyklik, a wdzi cznosc nasza granic nie b dzie znala. 

 

 

 

 
JULIAN MARCHLEWSKI (1866-1925) 

Wybitny dzialacz polskiego i mii:dzynarodowego re.wolucyjnego  TU 

chu r obotniczego, ekonomista, historyk, publicysta. W roku 1889 wsp6l 

dzialal przy zalo:ieniu Zwiqzku Robotnik6w Polski.ch , w roku 1893 byl 

jednym z zalo:iycieli SDKPiL. W roku 1898 uzyskal doktorat na uniwer 

sytecie w Zurychu za rozprawi: o poglqdach ekonomicznych my§licieli 

polskiego Oswiecenia. Bral udzial w rewolucji 1905 roku, nasti:pnie, na 

le:ial do lewego skrzydla niemieckiej socjaldemokracji;  w  latach  pierw 

szej wojny §wiatowej osadzony zostal w niemieckim obozie koncentra 

cyjnym; w roku 1918 wziql  udzial  w  organizowaniu  III  Mi i:dzynaro 

d6wki. W roku 1920 stanql na czele Tymczasowego Rewolucyjnego Ko 

mitetu  Polski.  W  ostatnich  latach  :iycia  pracowal  nad  zalo:ieniem  M i  

dzynarodow e j  Organizacji  Pomocy   Rewolucjonistom  i  u·ykladal  na  K o 

munistycznym Uniwersytecie Mniejszo§ci Narodowych Zachodu. 

Ostatnio ukazaly si jego ,,Pisma wybrane" w dw6ch tomach (tom I. 

Warszawa 1952, tom II, Warszawa 1956) oraz tom ,,0 sztuce. Artykuly, 
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polemiki oraz listy" (Warszawa 1957). Dla dzie j6w krytyki religii szcze 

g6lne znaczenie majq jego artykuly: .,Duchowienstwo  katolickie  w  slui: 

bie antypolskiej potityki Prus" (1901), ,,J ego Em in enc ja ks. arcybiskup 

Popiel przeciw sociatistom" (1902), ,,Z przeszlosci paulin6w cz11stochow 

skich" (1911) i ,,Dwa jubileusze" (1908). 

 
Reakcyjnosc katolickiego kleru 

Sita kosdol:a katolickiego polega na tym, ze umie on  si 

d'oskonaile   zast-osowac   do   wszelkich   warunk.6w   politycznych 

i  spruecznych.  Kler  kaitolicki   udaje   przychylnosc   dla   repu 

bliki we Francji, wysluguje Si£; militaryzmowi w Niemczech i   idzie  

r ka  w  r k£;  z  caratem  w  Rosji;  gdzie  ma  stan, owis   ko 

polityczne upewnione, jaik w Aus tri i, tam gn bi i uciska, gdzie 

znajduje si£;  wobec  pot£;gi  panstwowej  wrogiej,  jak  w  Pru 

siech,  udaje  toleranc jE";.  Zawsze  i  wsz dz,ie  zas  jest   reakcyjny 

do szpiku kosci. 

U nais w Polsce krwawymi zgloskami  zapisaly Si£;  w  histo 

rii zlowrogie rzi:idy kleru. On  to  popieral  anarchi  szlacheck  . 

on przytl:umH strasmym terroryzmem humanitarne dqznosci, 

zapowiada jqce narodowi swietnq przyszl:osc: w epoce Odro 

dzenia; pod rzqdami p ala!t6w i rnn:kh6w zanikalo bujne  kwie 

cie i wieki sied,emnasty i osiemnasty  staly  si  wiekami  strasz 

nej reakcji; rozuzda!Ily fanaityzm klech6w stal si jednc! z gl6- 

wnych przyczyn owych strasznych wojen kozacbch, kt6re 

podkopaly raz na zawsze sil Rzeczypospolit.€j jako organizmu 

panstwowego. 

W niewoli, ujaxzmieni jaiko nar6d, stalismy s-i£;  tym  bar 

dziej pastw<l tych grabarzy ducha. Wielko.polska  pod  wply 

wem kleru stala  si  krajem  ciemnoty.  Spol:eczenstwo w  zaho 

rze pruskim oddalo si na oslep w r ce chytrych pacholk6w 

papieskich, niepomne, ze ta czarna armia dla c.el6w papieski-ch 

musi zdradzic pr zej c:z.y pozniej swoje owieC'Zki: kier  po 

godzil si w koncu z rz<!dem Hohenzollern6w, srtal si  gl6wnl} 

sill'! germa.nizatorskq na Sl¥ku, ani mysli  stawiac  opocu  niec 

nej polityce wynaTodowi·eruia  w Ksi stwie. W Galicji kler, 

oparlszy si na stanczykierii, stal si wampirem calego spo 

leczenstwa. U nas w Kr6lestwie przez czas ja:kis ten kler 
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z   koniecznosci   byl   patriotycznym, ·nieprzejednanym wrogiem 

,,schizmy", a tym sa,mym caratu. Lecz za soczewic namies-t 

nik piotr,owy sprzedal swojq trzod : Rzym zawa.rl ugod z ca 

ratem, biskupi polscy staJi si ugodowcami. Taka byta rola 

polityczna,·pod wzgl£:dem spolecznym natomiast kler katolicki 

nigdy. i  nigd.zte  nie   chwial  si : od czasu,  kiedy  kosci6J  kato 

licki stal si kosciolem panu jq·cym, od czasu, kiedy panstwo 

ustqpil:o  mu   cz sc  wladzy, pomal si on na swoj,ej roli, na 

roli  bezwarunkowego   obroncy    interes6w 

k1asy     panujqcej.  Chrzescijanizm, przesladowany, sci 

gany, t piony w pierwszych wiekach ery chrzescijanskie j, byl 

zjednoczeniem  maluC7Jkich, przesladowanych: proletariusze, 

niewolnicy,  zbiegi,  ucisnieni i wydziedziczeni -    oto kto sta 

nowH wyznawcow pierwsizych apo\Sltol6w wielkiego nauczy 

ciela z Nazaret. Od chwili kiedy rwk.lad panstwa rzymskiego 

powolal do zycia nowe pot gi panstwowe, a te musialy wejsc w  

ugod  z  chrz·escijanstwemk,osci6l  staje  si    glosicielem  in 

nych prawd,     sank cjonuje   ucis k,  niewo1 . wy 

zysk,  gwalt,   rozb6.j,  naj azd  i  -  takpozostalo  az 

po  dzis  dzien. I - t  powistanie, dop6ki. lu<lzkosc nie wy 

zwoli si spod panowania wyzyskiwaiczy i gn bicieli. Na dro 

dz.e tej nie tylko kler, nie tylko kosciot kazdy,  jakim  by  on 

nie  byl,  jest nam  wrogiem,  lec:z;  dr o g a ta   p r o w a dz i 

r6wruez  p o p r z e z  gr  u ·z y w.s z e 1 k i e j  r e I i g i i, po 

przez  gruzy  ,,wiary",  tj.   slepego  poddawania  si czlowieka 

Jakie js urojonej pot ze nadprzyrodzonej. Wszelka bowiem 

wia,ra  prowadzi poprzez  religi  dokosciola,  jako czynnika  spo 

lecznego, k.azdy kosci6l musi·panowac. 

 

 

 
STANISLAW WITKIEV{ICZ (1851-1915) 

Malar z, historyk sztuki, krytyk  literacki  i archttekt. Piszqc swq 

ksiq:ik ,.Chrze§cijanstwo 1 katechizm" (nowe wydanie, Warszawa 1957) 

nie mial zamiaru propagowac ateizmu, protestowal tylko przeciwko nau 

czaniu r,e li gi.i w szkolach, stwierdzajqc, ze lekcje takie wypaczajq cha 

rakter i rodzq oblud moralnq, a jednoczesnie hamujq r ozw6j int ele  

tua!ny uczni6w. 
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0 szkodliwosci nauczania katechizmu 

Jezeli wsr6d  mlodziezy  niereligijnosc  do  pier o si  sze 

rzy, to wsr6d starszych, wsr6d  czlonk6w  partii  konserwa 

tywnej, wsr6d duchownych nauczajqcych religii jest ona tak 

ustalona,  jest  tak  normalna,  tak  nalogowa,  ie  nie  moze  juz 

bye przez nich uswiadamianq. Jest ona  zwyklym  stanem  ich 

dusz,  jest  ostatecznym  rezultatem  ich  zycia.  Natchnienia 

wia:ry', szczytna samoofiara milosci, jak  i  zr<1ce  burze 

zw<1tpien, w kt6rych si zmaga mysl ludzka szukajqca roz 

wuizania zagadk.i bytu,  wyJsc1a  z  otchlani  niepewnosci, 

bolesne szarpania si uczuc targanych  zawodami  i  nieszcz  

sciami, wszystko to oni  juz  przezyli,  wszystko  to  w  nich 

umarlo.   Pozostala   tylko   trupia   skorupa,   lachman    form 

zewn trznych, religijnosc z  urz  du,  z  fachu,  lub  biurokra 

tyczne wyzyskiwanie r eligii dla stE:pienia swobody ludzkiego 

czynu jednostkowego czy zbiorowego. Tylko w takich duszach 

moie powstac mysl tak  potworna,  jak  p r z y m u s  w  n a u c e 

re  Ii  g ii.  Tylko  zupelny  upadek  chrzescijanskiego   ducha 

moze doprowadzic do tak bez.ecnych poj c  i  tylko  taki  ha 

niebny poziom szkolnictwa, jaki jest dzisiaj, moie objasnic 

powstawanie podobnie bezsensownych pomysl6w pedagogicz 

nych. 

* * * 

Czlowiek uczqcy  si  katech izmu  powazme,  i  pojmujqcy 

calq niezglE:bionq  donioslosc chrztu, a zarazem chwytajqcy  siE: 

t sknie kazdej  nadziei  wyjscia  z  otchlani  n dzy,  jak<i  jest 

zycie, pojmujqc wielkosc, pot g chrztu, moze miec chwil 

ekstatycznej  radosci  i  wdzi cznosci.  Jezeli  jednak  spojrzy  na 

zycie  ludzkosci  wspolczesne,  na  zycie  swoje,  swego  narodu, 

na zycie przeszle - od ustanowienia sakramentu do dni dzi 

siejszych, jezeli b dzie szukal slad6w wplywu  tego  daru  nie  

bios w historii czy w zyciu, w czynach innych i swoich, jezeli 

odnosnie zajrzy w glqb  swej  duszy  -  przerazi  si .  Przed 

chrztem i po  chrzcie  dola  ludzkosci  nie  zmienila  si  w  ni 

czym - malo tei zmienila si dusza. ludzka, a antropologia, 

etnologia i historia wskazq mn6stwo czynnik6w innych, nie- 
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zaleznych od chrztu,  kt6re  na  dusze  ludzkie  dzialajc},  wska  

ze rzesze ludzkosci nieochrzczone, kt6re ani psychicznie, ani 

etycznie, ani czynnie nie r6inic} si niczym - opr6cz zewnE: 

trznych pozor6w - od ludzi ochrzczonych. 

Jakies pol miliarda  blisko  dusz  otrzymalo  ten  dar  i  z  tego 

daru nie odbudowalo zrujnowanego przez grzech pierworodny 

gmachu  szczE:scia,  nie  odrodzilo  rajskiego  ogrodu,  nie   uczy 

nilo nic,  co  by  moglo  bye  przypisane  bezposredniemu  wply· 

wowi tego sakramentu.  NiemowlE:ta,  kt6re otrzymawszy 

chrzest, Sc} w  stanie  pierwotnej  doskonalosci,  jak  tylko  ze 

ssqcych zwierzqt, kt6re majq jedynie biologiczne sprawy do 

spelnienia,   zamieniajq  si w ludzi, z chwilq, w kt6rej okazujc} 

pierwsze przeblyski swiadomosci, bardziej, oczywista,  pozqdli 

wosci i sklonnosci  do  zlego, poddaj<} si  bez  wahania   pokusom, 

i  ludzie  muszq   w   tej   chwili   stosowac   srodek   czysto   ludzki: 

w y c h ow a n i e, bez kt6rego ludzkosc  stoczylaby  sic::  na  po 

ziom  drapieznych   zwier2qt;   a dalej - dalej sp6jrzmy na i:ycie 

ludzkie:  wojny,   mordy,   nc::dza,   zaraza;  miliony   ludzi  chodz<} 

z noi:ami przygotowanymi na inne miliony,  r6wnie  dobrze 

opatrzone,  wic::zienia  pelne  ,,zbrodniarzy"  i  pelne  swic::tych, 

male  garstki  wyzyskiwaczy  i  rzesze  wyzyskiwane,  kobieta 

skazana   na   prostytucjc::,  dzieci  na   mc::k  w szkolach  - ponad 

wszystkim  po  r z a, de    k   s  pole czny -  czyli utrzymanie za 

pomocq  sily  pewnego  ustroju   stosunk6w,  w   kt6rych   wcielone 

Sq jako stany  normalne  wszystkie  klc::ski,  plagi,  zbrodnie,  nc:: 

dze i katusze. 

 

 

 

 
STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ (1885- 1939) 

 
Wybitny ma!arz, powiesciopisarz, dramaturg i filozof,  syn  Stani 

slaw a Witkiewicza, autora pracy ,.Chrzescijanstwo a katechizm". Wsp6! 

tw6rca ,,formizmu" (formalistycznego kierunku w sztuce).  Przeprowa 

dzal (na sobie) interesujqce eksperymenty zwiqzane z dzialaniem roz 

maitych narkotyk9w  na  wyobrainii:   i  tw6rczosc   ma!arskq  (opisane 

w ksiqzce pt. ,,Nikotyna, alkohol, kokaina, peyot!, morfina, eter", War- 
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szawa  1932).  Z  kilkudziesi ciu  jego  dramat6w   niedawno   wystawiono 

w Warszawie dwie sztuki pt.  ,.Wariat  i  zakonnica-''  (1923)  i  ,,W  _m a 

lym dworku" (1921). Interesujqcego zagadnienia stosunku Witkiewicza 

do reUgii dotq.d nie opracowano. 

 
 

0 ewolucji i upadku religii 

Pierwotny czlowiek ...to wszystko, co bylo od niego silniej 

sze, wyobrazal  sobie  w  postaci  takichze  indywidu6w,  kt6re 

byly pewnym spotflgowa niem jego wlasnego ,,ja" w jego 

wyobrazni... Najpierwotniejsza religia polega na czci zwierzqt. 

Dalej, tworzyly sifl symboliczne postacie p6Uudzkie, p6lzwie 

rzElce, dalej  jeszcze,  w  miarEl  poznawania  nii:szosci  zwierzqt 

i ich opanowania, przechodzily te postacie w coraz bardziej 

ludzkie, ai: nareszcie zaczfllY sifl sublimowac i ulatniac, przy 

bierajqc postac coraz mniej uchwytrn , nie dajqcq siEl por6wnac 

do i:adnych form znanych, zmierzaja,c od postaci ku oderwa 

nemu pojElciu. 

* * * 

Im wyzsza jest organizacja psychiczna danego osobnika; tym   

bardziej  osobow.y  Bog  rozplywa   siEl  we wszechswiecie, 

tym  bardziej  osobowosc  jego   przestaje   bye  czyms   mozliwym 

do wyrai:enia w kategoriach skonczonosci, staje sifl  tylko  nm 

bolem jednosci w wielosci calego Istnienia. Przyklad takiego 

pojmowania  B6stwa   poza   osobowymi   jego   symbolami   mamy 

w  religii  indyjskiej,  panteistycznej,  tej  najwyzszej  religii,  do 

jakiej doszedl  duch  ludzki,  kt6ra  jest  najpierwotniejszym  ujfl 

ciem istoty Istnienia, tym, kt6re w dalszych coraz bardziej 

pojElciowych sformulowaniach jest coraz doskonalszym wypo 

wiadaniem jednej jedynej Absolutnej Prawdy. W miarEl jak 

osobowosci stajq  siEl  oderwanymi  pojflciami,  r  e 1 i g i a  p r z e 

c h o dz i w f i 1 oz of i  El•  Sa,  to  tylko  r6i:ne  formy  opraco 

wania  jednego  i   tego   samego   pierwotnego   stanu   zdziwienia 

nad swoim wlasnym istnieniem w swiecie. 

 

* * * 
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W kaidej religii odr6zniac  nalezy  trzy  zasadnicze  ele 

menty: religia jako dogmatyka, czyli czysta metafizyka, jako 

system  praw  etycznych  i  jako  organizacja  spoleczna,  jako 

dany Kosci6l, czyli  zbiorowisko  samorzqdzqcych  si  nieza 

leznie od panstwa lub stanowiqcych jednoczesnie wladz pan 

stwowq kaplan6w. Prawdopodobnie wszelka pierwotna wladza 

zwiqzana  byla  z  momentem   religijnym,   byla   teokratyczna, 

jak  to  u  niekt6rych  narod6w  zachowalo  si  do   p6znych 

czas6w wysokiej kultury. U innych nast::ipilo  zr6.zniczkowanie, 

a nawet antagonizm wladzy religijnej i swieckiej. 

 
* 

 
W  naszych  czasach  w y c h o w a w c z a  m i s  j a   r  e 1 i g i i 

s k o:n c  z  y  l  a  s  i   d e f i n i t y w n i e  i   powoli  schodzi  ona 

na    plan   drugi.   Dzis   faktycznie    jedyn::i   religict obowiqzujcte.i 

jest kult  spoleczenstwa   jako  taki.  Dzis  kazdy   moie  czcic 

u siebie w domu jakiego bqdz fetysza lub odprawiac czarne 

msze, byleby byl do'brym ctlonkiem spoleczenstwla. Czasy, 

kiedy  religia iyla  naprawd  i  byla  spr zyn::i  wielkich czyn6w 

indywidualnych  i  zbiorowych,   skonczyly   si    bezpowrotnie 

i kiedy ludzie doszli do  przekonania,  ze nie  warto wyrzynac 

si   o c o s t a k  n i e i s t o t n e g o  j a k d o g m a t y, dowodzi 

to, ie istotna sila religii  w  iyciu  spolecznym  jest  na  wyga 

sni ciu. Religia istnieje u pewnych indywidu6w wy:iszych klas, 

istnieje i w masach, ale w  po st  a c i  z a u t om a t y z ow  a 

ny ch ob r z d 6 w, malo jui majctcyoh wsp6lnego z istotnym 

rnomentem rnetafizyc zn ym . Sq to jeszcze pr z e i y t k i tych 

wartosci, kt6re dawniej byly iywe jako filozofia, a dzis  S<\ 

tylko resztkami system6w wychowawczych. Z nieslychanct 

latwosciq masy wyzbywajct si zmartwialej religijnosci na ko 

rzysc doktryn ujmujqcych pon tnie rozwictzanie problem6w 

wlasnosci i og6lnego dobrobytu. Do u p a d k u r e 1 i g i i 

przyczynia si oczywiscie post p nauki i rozpowszechnianie 

filozofii dyskursywnej. 
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STEFAN ZEROMSKI (1864-1925) 

Jeden   z   najwybitniejszych   powiesciopsi ar zy    polskich,   szczeg6l nie 

znienawidzony i zwalczany przez kter. O stosunku Zeromskieg o  do  re 

ligii wyglaszane byly w okresie mii;:dzywojennym odczyt y wolnomy 

slicielskie; temat ten Jest wart gruntownego opracow ania. 

 
Z wyznan i religii drwii:... M6j bog to Ojczyzna 

Ot6i chc zaznaczyc, ie zabiwszy w sobie wszelkq religi 

zniszczywszy wszelkie przywiqzania, nie majl!c zupelnie ro 

dziny, nie majqc nikogo, dla kogo  oddawaloby  si  mysli  i  ro 

bot  kazdego  dnia,  pragn  miec  jakis  w  ostatku  eel,  jakqs 

otuch , kt6rq by moina  przycisn14c  do  serca, gdy  wiele  rzeczy 

si zbiegnie,  by  torturowac  i  lamac  zycie.  Wl;ltpi  o  wszyst 

kim - nie  wierz w nic.  Nie  wiem, czy  bog  jest,  czy  go  nie 

ma, czy dusza jest niesmierte lnq, i nie zajmujoe mnie ciekawe,, 

b1:1dz co b 1:1dz , mysl, czy jest jakies istnienie po smierci. Po 

niewai   jest  mi   to  oboj tne,  wi c  w14tp  i     o   tym,  wi c  w  te 

rzeczy nie wierz . Z w y z n a n i r e 1i g i i d r w i . slowem - 

nie daj temu, co zowiemy duszq, tego pokarmu, jakiego ona 

si domaga w ludziach tego co ja gatunku, w nerwowcach... 

Tak domaga si  nieraz caly intelekt modlitwy, uniesienia bez 

granic, cichego szeptu·duszy z kims nieznanym, z sercem ja 

kims nadzmyslowym. Tym sercem, tym wielkim niewiado 

mym b dzie dla mnie teraz nie bog, bo go nie znam,  nie religia, 

bo niq  gardz , nie  zycie  przyszle,  bo o  nim  Wqtpi  - b dzie 

zbiorowa dusza, widomy bog, dotykalna religia i wie kowe 

iycie: - ojczyzna.   I  naprawd  - wszystkie te zr6dliska 

i ruczaje bijqce ze slow pacierza zaslyszanego od matki  - 

znajdl;l  tu  swe  ujscie. Nie  jest  to nierozsqdne, jakby si  zda 

wac moglo jakiemus mlodemu konserwatyscie lub zacieklemu 

post powcowi. Taki czlowiek jak ja, ktory nie raz i nie tysi14c 

razy gardzi soba, i  popada  w  m tnq  i  ck.liwq rzecz - w pe 

symizm, musi miec tam  najgl biej  w sobie t  iskr , kt6ra mu 

swiecic  b dzie  w  noce  pogardy siebie... - Mam jeszcze t 

swi tosc, to kochane uczucie, o ktorym nigdy nie zw14tpisz, 

ktore  nigdy  ci   nie  zawiedzie  i  natl  ktorym   nigdy  si  nie 
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zaduma tw6j sceptycyzm - m6wic sobie mozna nawet wtedy, 

gdybys byl zbrodniarzem. Ono ci ulaskawi  zawsze,  a  ono 

wyzsze nad klamana, milosc Boga. Ach,  kt6z  zdola  kochac 

Boga, jesli nie kocha ziemi rodzinnej?  I  nie  kocha  si  ludzko 

sci, bo to naciqgane -  mozna  kochac  tylko  Polak6w.  WiE:c 

moja ludzkosc  to  Polacy,  m6j  wszechswiat  -   to  moja  ziemia, 

a   m 6 j  B 6 g  -   t o  o j c z y z n a   z  tym   wszystkim,  co  siE: 

w tym wyrazie zamyka... 

 

 

 

 
JAN WLADYStAW DAWID (1859-1914) 

Postwowy pedagog, dzialacz  spoleczny,  publicysta  i  psycholog. 

W interesujqcej pracy pt. .,Psychologia religii" (napisanej w 1912 r., 

wydanej w r. 1933) zajmowal sii; m. in. prawidlowosciami proces6w 

wygasania reLigii oraz wypierania i zastwowania religii przez swieckie 

systemy poglqd6w i warto§ci. 

 

0 ludziach areligijnych i o ekwiwalentach religii 

Pierwszym pytaniem, jakie siE: na s uwa odnosnie do typ6w 

religijnych, jest, czy stan swiadomosci  religijnej  powszechn<\ 

jest wlasnosciq natu ry  ludzkiej,  czy  istnieje  typ  areligijny,  

jako organiczna niezdolnosc  doznawania  pewnej  kategorii 

uczuc. Niewqtpliwie spotykamy sporo ludzi, kt6rzy nie przy 

znajq siE: i nie uznajq zadnej religii, nie tylko w znaczeniu 

okreslonych wierzen ale w og6le pewnego  nastro ju,  uczucio 

wej postawy. W ankietach Leuby, Arreata  znajdujemy  wyzna 

nia ludzi, kt6rzy m6wiq, ze ,,religia niczym  dla  nich  nie  jest",  

ze nie rozumiejq, co to jest naprawdE:. Wiadomo  takze,  .ie 

pewne kierunki umyslowe, warunki zewnE:trzne zycia nie 

sprzyjajq uczuciom relig i jnym. Tlumi je i powsciqga przewaga 

pracy   intelektualnej,   pewne   nawyknienia    mysli,    przyjE:cie 

i ustalenie siE: pewnych poglqd6w agnostycznych, pozy 

tywnych. Z drugiej strony podobnie powscia,ga-ja,co dzi.ala 

pomyslny, r6wny bieg zycia, zdrowie, zaspokojenie wszystkich 
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istotnych potrzeb i instynkt6w, mocna i pewna podstawa zy 

ciowa; ,,silni, szcz sliwi i pewni siebie nie potrzebujc1 nie 

znajq religii" -, czytamy w kt6rejs ank.iecie. 

* * * 
Dzi ki    mocno    uczuciowemu    zabarwieniu    kontemplacja 

i ekstaza, kt6re, jak wiemy,  w  normalnym  rozwoju  religijnym 

sc1 tylko  czynnikiem  formalnym,  psychologicznym  srodkiem 

do dalszego, poza  nimi lezc1cego  celu, stajc1 si  niekiedy  same 

w sobie celem, przedmiotem pozqdania, zr6dlem czysto egoi 

-.tycznej, intelektualnej rozkoszy. Kwietysci, mystici minores, 

lubujc1 si w kontemplacji, usilujq j<1 przeciqgac, sztucznie 

wywolywac, przedmiot jej jest oboj tny lub  blahy,  jest  to 

np. kontemplacja krajobrazu, drzew, kwiat6w, wsluchiwanie 

si w jakqs nieslyszalnq harmoni . W ten spos6b takze sztuka, 

muzyka stajq si jakby surogatem zycia religijnego, rodzajem 

modlitwy. W jednej z odpowiedzi ankietowych ,,Mloda panna" 

powiada o sobie, ze przez sztuk tylko czuje si bliskq ludzi 

religijnych, bo ,,sztuka tym, kt6rzy si jej posw1 cajq, daje 

wszystkie wzruszenia, wszystkie niepokoje i wszystkie nie 

biaiiskie raidosci wierzqcych". 

 

 

 
ROMUALD MINKIEWICZ (1878-1944) 

Biolog, poeta, pubticysta, dzialacz  wolnomysticielski. W lataclt 

1922-1923 byl redaktorem naczelnym miesi cznika ,.Myst Wolna", or 

ganu Stowarzyszenia Wolnomys!icieli Polskich, p6:iniej  wydawal  mie 

si cznik ,.Zycie Wolne". Prace biologiczne (o chromotropizmie i foto 

tropizmie, o instynkcie i nerwicach) wydawal przewaznie w j zykach. 

obcych. Wazniejsze prace wolnomyslicielskie: ,,0 pelni zycia i o ko 

munie duchownej" (Krakow 1907), ,,Dogmatyzm i autorytet w nauce 

nauczaniu" (Warszawa 1927). 

 

Dogmat yzm i autorytet w nauce nauczaniu 

Nie tajne dzis chyba nikomu, kto zawisac zwykl mysl,t 

badawcz14 nad dziejami spoleczenstw ludzkich, ze jednq z naj 

straszliwyszych plag ludzkosci, jednq z najmocniejszych zapor 
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na drodze rozwoju w kazdej zycia dziedzinie jest dogmatyzm 

(wraz z towarzysz14cymi mu wiernie i stale autorytetem i auto 

rytatyzmem), dogmatyzm z t potq, slepotq, gluchotq i glupotq 

graniczqcy, nienawidzqcy wszystkiego co zyciem tryska,  co 

myslq buja, co plonie swi tym ogniem uczucia; topi14cy w grzq 

skim bagnie zadowolonej ze siebie nicosci umyslowej  i  mo 

ralnej wszelki poryw szlachetny, wszelkie marzenia o wyzwa 

lajqcym, wielkim, ofiarnym czynie. 

W kazdej, powiadam, zycia dziedzinie, w duchowej, my 

slowej, gospodarczej i politycznej; w rozwoju spoleczno-kultu 

ralnym, w  religii,  w  nauce;  w  uprawie  roli  tak  samo   jak 

w szkolnictwie lub w pozyciu rodzinnym. 

* 

Rzeczowosc historyczno-naukowa wykazuje namacalrrie, ze 

wynalezienie nowej metody prowadzi z jednej strony do wy 

krycia nowych grup fakt6w, z drugiej, do nowego ujmowania 

caloksztaltu fakt6w, wi c do nowej teorii czy pogl14du. Od 

wrotnie, wykrycie nowej kategorii fakt6w poci14ga za sobq 

zazwyczaj rewizj metod  dawnych  i  szukanie  nowych,  dajq 

cych moznosc dokladniejszego badania, a z  drugiej  strony 

poci14ga za sobq koniecznosc reformy poglqd6w, lub wr cz ich 

rewolucj , jak bylo np. z wykryciem promieni,otw6rczosci 

pierwiastk6w przez MariE: Sklodowskq i Piotra Curie. 

* * 

Kazda z tych wsp6lzaleznosci psychologiczno-rzeczowych 

otwiera furtkE:, a nieraz bramE: calq dogmatyzmowi metody. 

Skoro bowiem Darwin, Kartezjusz czy Marks wielkie rze 

czy zdolali stworzyc, tedy metoda  ich musiala  bye  dobra,  do 

skonala, jedynie pewna, nieomylna! Nie tylko w6wczas gdy 

tworzyli, ale i dzis, i na przyszlosc...  Nie  tylko  w  rt::ku 

tw6rc6w, ale i w rE:kU ich uczni6w, nastE:pc6w, kontynuator6w, 

darwinist6w, kartez.jan6w, marksist6w. 

Kazda na og6l teoria (ze sit:: na  tej  wsp6lzaleznosci  zatrzy 

mam dluzej)  zawiera  w  sobie  z  natury  rzeczy  okreslonq  me 

todE: traktowania zjawisk, przychodzi wraz z ni14 n a swiat, 
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zrasta si z niq niemal nierozerwalnie. Kazda teoria narzuca 

okreslone sposoby badania, wytyka badaniu okreslony zakres, 

stawia okreslone wymogi i sprawdziany poznawcze. 

* * 
I   ot6z  wlasnie   to   zrosni cie   si psychologiczno-rzeczowe 

teorii z metodq (a obu z pewnym zakresem fakt6w) dosta 

tecznym, zdawaloby siE:, winno bye ostrzezeniem przed dogma 

tyzowaniem jednej i drugiej. 

Zadna z nich na wszystkie dziedziny fakt6w na wszystkie 

zagadnienia rozciqgni tq bye nie moze. Zadna nie moze bye 

dobrq na wieczne czasy. 

Zasklepienie siE: dogmatyczne w jednej metodzie, najbar 

dziej nawet w swoim zakresie i w swoim czasie plodnej, naj 

lepsze na razie rokujqcej nadzieje, najszerz.ej dzis rozwierajqcej 

horyzonty badawcze, z biegiem czasu, z postE:pem wiedzy og61- 

nej, z powstaniem nowych zagadnien palqcych prowadzie musi 

na manowce, krE:pUjqc fatalnie polot mysli, ograniczajqc bez 

posrednicl rzutkosc inwencji, ograniczajqc zakres i realnq 

moznose badania, a przez to wszystko kaleczqc rzeczywistosc 

obiektywnq, zubozajqc i paciqc wiedzE:. 

Tak bylo, niestety! z kazdq kolejno metodq naukowq. Kazda 

zrobiwszy swoje, przezyc siE: musiala rychlej lub wolniej, 

zalezalo  to juz  (poza  czynnikami  niezaleznymi  od  niej,  bo 

z og6lnym stanem potrzeb kulturalnych i prqd6w umyslowych 

zwiqzanymi) od jej swoistej wielkosci, od jej poglE:bienia 

poznawczego, od jej zasi gu na obszary rzeczywistosci obiek 

tywnej, od rozmachu (amplitudy) jej zastosowan, od jej giE:t 

kosci przystosowawczej, od sprawnosoi wreszcie jej technicz 

nego (w najszerszym znaczeniu) uzbrojenia. 

 
BE:dqc sam  od  dwudziestu  z  g6rq  lat  eksperymentatorem 

w calym szeregu r6inolitych zagadnien i dziedzin (przysto 

sowanie barwne, instynkty, nalogi, procesy nerwowe, zmysl 

wzroku,  morfodynamika  pierwiastk6w,  ruchy  kierunkowe  czyli 

,,tropizmy" itd.), bE:dqc jednym z zalozycieli i kierownik6w 

Instytutu   Biologii   Doswiadczalnej   im.   Marcelego Nenck,iego, 
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nie waham si przecie zastrzec si wyraznie i z naciskiem 

przeciwko dogmatycznemu podnoszeniu metody doswiadczal 

nej na wysokosc nieomylnego i powszechnego srodka poznaw 

czego w dziedzinie zjawisk zycia, jak to wielu dzis sklonnosc 

ma uwazac. Zwlaszcza zas zastrzec si musz przeciwko dogma 

tyzowaniu poszczeg6lnych tzw. ,,metod" doswiadczalnych. 

Miesza si bowiem stale,  u  nas  i  gdzie  indziej,  poj cie 

metody poznawczej z poj ciem srodk6w i sposob6w  tech 

nicznych badania. 

* * * 

Trzeba raz wreszcie zdac sobie spraw z tego, ze metoda 

kazda  rodzi  si  z  potrzeb  wsp6kzesnosci  i   ku   zaspokojeniu 

ich sluzy. Stan umyslowosci poznawczej rozstrzyga w kazdym 

czasokresie bezapelacyjnie o metodzie badania rzeczywistosci, 

bowiem rnetoda badania  wyplywa,  z  koniecznosciq  naturalnq, 

ze stosunku umyslu do tej rzeczywistosci obiektywnej. 

* * * 

A obowiqzki te Sc\ trojakiej natury: 

1. Obowiqzek wzgl dem wiedzy same j (naukowy): rze 

telny, gl boki i serdeczny stosunek do wiedzy, a ten nie  na 

czym innym polega, jeno wlasnie przede wszystkim na wnik 

niE:ciu w jej rdzennq istot , w jej natur , w jej zycie orga 

niczne; na zrozumieniu jej wielkosci rzeczywistej, jej zr6del 

tw6rczych, na wyczuciu  t tna zasadniczego  jej  Zywej  Pot gi; 

a nast pn'ie na podawaniu jej takcl, jakq jest naprawd nie 

znajqcq spoczynku, bezustannie w dal rwqcq rzekq zdobywczq, 

wiecznie zmiennq, wiecznie przescigajqcq swe wczorajsze zdo 

bycze, wiecznie odnawiajqCq si w swych zr6dlach... 

2. Obowiqzek   wobec   jednostki   ludzkiej   (pedagogiczny 

w  scislym  znaczeniu):  rzetelny,  gl boki,  serdeczny  stosunek  

do ucznia, polega na post powaniu nast puj1=1cym: 

- o t w i e r a c o c z y n a r z e c z y w i s t o s c zywq, nie 

zapr6szac ich martwicq przezytych teoryj; 

- oswiecac nagim sloncem prawdy, nie tumanic rzekom::t 

prawdq i praw naukowych niewzruszalnosciq; 

Wy pl sy z histor!i krytyki rellgli 



498 Minkiewicz 

 

- p o s z e r z y c h o r y z o n t y mysli, nie zaciesniac poda 

waniem ,,skonczonych w sobie" system6w; 

- r oz bud ow a c p d bad aw  c z y,  nie  przytlaczac  po 

kladami gotowych rozwiqzan; 

- usamodzielniac, nie okajdaniac jarzmem autorytetu, nie 

podawac we wladztwo autorytet6w; 

- wprawiac w ruch, niie zas znieruchomiac intelekt dogmatem 

niby naukowym; 

- o s m i e 1a c m y s 1, nie przerazac, nie zastraszac, nie 

wzbraniac si gania w ciemnq glqb zagadnien; 

- hartowac, wyzwalac  dzielnosc, rozwijac t zyzn ducha 

w mysleniu i zyoiu; 

- uczyc patrzec nieuchylnie w oczy rzeczywistosci, jakqkol 

wtek jest ona; 

- uczyc   wysilku   czynnego,   b u d z i c   p a s j     z d o b y w 

e z l:l, niepohamowanq Zqdz wdzierania si  na  szczyty  pozna 

nia, nie zas przyjmowac biernie, co z laski kto poda; 

- t pic biernosc, walczyc ze skostnieniem, wypleniac l k 

przed nowym, przed dotqd niespotykanym; 

- ksztaltowac odr bnosc, indywidualizowac myslenie, r6zni 

cowac charakter, nie zas ujednostajniac koszarowo, po prusku; 

- w og6le, rozwijac sprawnosc myslowq, samorzutnosc i pla 

stycznosc, chwytnq, pobudliwq i mozliwie bujnq, mozliwie 

rozleglq, izby zaoszcz dzic mlodemu pokoleniu bolesnych nie 

porozumien z rzeczywistosciq obiektywnq, straszliwego roz 

bratu ze wspokzesnosciq. I bez tych tragedyj bowiem  ma 

kazdy czlowiek dose cierpienia w zyciu. 

 

3. Obowiq2ek wobec spoleczenstwa, wobec Narodu jako 

calosci (obywatelski w scislym znaczeniu): rzetelny, gl boki, 

serdeczny do spoleczenstwa (do Narodu) stosunek. 

Polegac on b dzie na  u w s p 6 l c z e s n i a n i u  s p o l e 

c z ens t w a w kazdej dziedzinie Wiedzy .Zywej, w kazdym 
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zakresie zagadnien myslowych, izby ci<4z<4ca nad spolecznosciq 

(nad Narodem) przeszlose myslowa nie lezala zaporq nieprze 

lamanq na drodze spotkania si z Terazniejszosciq, ze Wsp6l 

czesnosci<4, ii:by nie umozliwiala spoleczenstwu porozumienia 

z tym, co w Narodzie i w Ludzkosci jest najwyi:sze: z Geniu 

szem  Tw6rczym, nie  z  tym   tylko,  co  objawil  si   niegdys 

w u.znanych juz tw6r cach i tworach wczorajszych, lecz i z tyro 

co dzis si objawia w dzisiejszych tworach i tw6rcach a Jutro 

objawi si znowu w nowych. 

 

 

 

 
HENRYK ULASZYN (1874-1956) 

J zykoznawca, slawista, profes<Yr uniwersytetu lwowskiego (1919- 

1921),  poznanskiego  (1921-1939)  i  l6dzkiego  (1945-1956);  w  okresie 

mi dzywojennym walczyl aktywnie o swiecko§c  szkolnictwa  i  wsp6l 

dzialal z Polskim Zwiqzkiem Mys!i Wolnej. Niedawno wznaw iono jego 

broszur z roku 1935 - odczyt wygloszony na Zjeidzie Okr gu Nau 

czycielstwa Polskiego w Lublinie - pt. ,.Panstwo a ko§ci6l w walce 

o szkol " (Warszawa 1959). 

 
0 Kosciele katolickim 

Dogmatyka jako oddzielny przedmiot stanowczo ze szkoly 

winna bye usuni ta, jako przedmiot z punktu widzenia peda 

gogicznego  bezwzgl dnie   szkodliwy.  Co  si   zas   tyczy  etyki, 

to przedmiot ten winien  bye  wykladany  jako  osobny  przed 

miot swiecki, jako etyka autonomiczna, niezalezna, obowi<4zu 

jqca wszystkich ludzi na swiecie. Jest to wlasciwa etyka 

,,absolutna", aczkolwiek nie ,,boska" w koscielnym znaczeniu, 

skoro mamy r6wniei:  etyki  wysokiej  miary,  wsp6listniejqce 

w religiach ateistycznych, jak np. w czystym buddyzmie, 

di:ainizmie itp. 

2e etyka  w  og6le  nie  powinna  bye  wykladana  w  zwiqzku 

z wyznaniem religijnym, wiE:c heteronomicznie - a jesl-i, to 

przejsciowo  przy  skrupulatnym  dozorze  panstwa  nad   tq 

naukq - do takiego wniosku zniewala mnie caly szereg mo - 
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ment6w. A wi c przede wszystkim wyniki badan naukowych, 

kt6re·coraz to cz sciej dokladnie wykazujii, ie w epokach 

wzrostu .dewocj1i  religijnej  upadala  moralnosc  i  odwrotnie,  :i:e 

przypomn tu chociaiby, ii w Europie w wiekach . wlasnie 

najwi kszej pot gi kosciola moralnosc stala najniiej; z naszych 

zas dziej6w przypomniec naleiy epok saskq z panowaniem 

jezuit6w. 

W szczeg6lnosci zas co do kosciola rzymsko-katolickiego 

stwierdzic nale:i:y: 

1. W lonie iadnego innego kosciola lub wyznania  wla 

sciwie  nie  znano  wojen  religijnych,  prowadzonych  z  powodu 

h erezy j. 

2. W lonie iadnego innego wyznania nie powstala insty 

tucja tego rodzaju, co sw. inkwizycja. 

3. W lonie :i:adnej innej teologii moralnej nie powstala 

kazuistyka tego typu, z jakq spotykamy  si w teologii moral 

nej rzymsko-katolickiej (probabilizm, reservatio mentalis, in 

tencjonalizm). Kazuistyka ta jest swiadectwem nieetycznosci 

etyki rzymskiej. 

4. Wyznawcy :i:adnego inneg) wyznania nie skladajq teg) 

rodzaju podw6jnej przysi gi, jakq skladajq  nowokonsekn 

wani biskupi przed papieiem z jednej strony, a przed prezy 

dentem Rzeczypospolitej z drugiej. Pomi dzy obu przysi gami 

tymi istnieje zasadnicza sprzecznosc: biskup przysi ga przed 

papiezem, ie  b dzie ,,t pil i przesladowal,  ile  to  b dzie  w jego 

1?1ocr", heretyk6w, schizmatyk6w  i  buntujiicych  si  przeciwko 

papieiowi, a przed prezydentem przysi ga na wiernosc Rze 

czypospolitej, kt6rej artykul 111 zapewnia obywatelom wol 

nosc sumienia i wyznania. 

5. Statystyka wykazuje, ze wy:i:szy jest poziom moralny 

wyznawc6w tego wyznania, kt6re mniej w sobie posiada ele 

mentu dewocjonalnego; statystyka wi c stwierdza wyzszosc 

poziomu moralnego ewangelik6w nad rzymskimi katolikami. 
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Lekarz, publicysta, dzialacz wolnomyslicielski. Byl prezesem lodz 
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l6dzkiej ludnosci  robotniczej"  (1925), .,Jak czlowiek  stworzyl  boga" 
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1949), 

 
Religia a nauka 

Wierz , gdyz jest to niedorzeczne 

Wiarq nazywamy przyjmowanie za prawdziwe jakichkol 

wiek twierdzen bez ich sprawdzenia  lub  scislego  udowodnie 

nia. Powodowana jest wi c wiara albo przez  lenistwo  umy  

slowe, nie chcqce zadawae sobie trudu  sprawdzenia,  lub  tez 

przez niemoznose sprawd zenia. Przedmiotem wiary mo,!Zq bye 

twierdzenia lub przekonania  w  sprawach  najrozmaitszych: 

mozna  wi c  wierzye  w  czyjqs   uczciwose   lub   nierzetelnose, 

w szkodliwose przeciqgu powietrza, w dzialalnose  lek6w  lub 

zakl e,  w  nieszcz sliwy  wplyw  liczby  13  itp . - slowem, na 

wet w wyraznq niedorzecznose. 

Credo quia absurdum (wierz , gdyi: to jest niedorzeczne), 

powiada teolog 1 
. I slusznie: twierdzenia dajqce si sprawdzie 

lub wyrozumowae przestajq bye przedmiotem wiary. 

Specjalnq postacia, wiary jest religia. 

Najprosciej i najzrozumialej okreslimy religi w ten spo 

s6b: religia jest to wiara w istnienie czynnik6w tajemniczych, 

nadprzyrodzonych, kt6re moga, wplywae na losy czlowieka 

korzystnie lub tez szkodliwie. Jednoczesnie czynniki te bar- 
 

1 Ten frazes teologiczny zawdzi cza swe powstanie pisarzowi 

chrzescijanskiemu Tertulianowi (zmarl w roku 22J), kt6ry w jednym 

miejscu powiada: ,,Umarl Syn Bozy i jest to rzecz zupelnie wiarygodna, 

gdyi: niedorzeczna (ineptum). Pochowany zas zmartwychwstal: jest to 

rzecz pewna, gdyi: niemoiliwa". 
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dzo czE;sto sl uzc:1 do wytlumaczenia - oczywiscie pozornego - 

r6znych niezrozumialych dla czlowieka zjawisk. Wierzy siE;, 

ze mogc:1 one np. sprowadzic na pole deszcz, a co za tym 

idzie - i urodzaj lub posuch i gl6d;  mogc:1  uzdrowic  z  cho  

roby lub wywolac jq. 

Czynniki  te   mogc:1  bye      nieokreslone,  bezpostaciowe.  0   ile 

te czynniki  Sq  zlowrogie,  czlowiek  pierwotny  nie  utozsamia  -ich 

z silami przyrody, o kt6rych  ma  on  bardzo  slabe  wyobrazenie,  

lecz nie wdajc:1c siE; w rozmyslanie i badanie istoty tych czyn 

nik6w, odczuwa je jako jakc:1s nieznanc:1, tajemniczc:1 i czyh a 

jc:1cc:1  na     niego  potE;gE;. 

 
 

Religia i nauka wychodzc:1 z przeciwnych zaloien i kaida 

zdobycz naukowa godzi w religiE;. Religia, zwlaszcza chrzesci 

janska, wyraza czE;sto najglE;bszc:1 pogardE; dla nauki. W ewan 

geliach na kazdym kroku podkresla siE; wyzszosc prostaczk6w 

nad uczonymi w pismie. ,,Blogoslawieni ubodzy duchem" - 

powiada Jezus jui w swym kazaniu na g6rze. 

* * * 

Przeciwienstwem wiary jest wiedza, gdyz ona uwaia za 

prawdziwe jedynie takie twierdzenia, kt6re mozna sprawd zic. 

Sprawdzic w r6zny spos6b: drogc:1 bezposredniego spostr zega 

nia  lub  doswiadczenia,  przewaznie  gdy   chodzi  o  twierdzenia 

z wiedzy przyrodniczej; drogq sprawdzania i badania wiary 

godnosci r6znych dokument6w historycznych i ich por6wny 

wania  z sobq, gdy  chodzi o wiedz historycznc:1; drog<l scislego  

i konsekwentnego rozumowania wychodzc:1cego z pewnik6w, 

gdy chodzi o matematykE;. 

* * 
Widzimy wszE;dzie, jak rozwoJ religii post puje w scislej 

zaleznosci od  warunk6w  gospodarczych  i  spolecznych i  jak 

tym r6imym warunkom odpowiadajq rozmaite formy wierzen. 

Powstaje pytanie, jak bE;dzie przebiegal dalszy rozw6j religii. 

Jezeli por6wnamy obecne wplywy kosciola z tymi, kt6re 
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posiadal on w sredniowieczu, to spostrzezemy olbrzymi ich 

spadek. Klqtwa koscielna, kt6ra w one czasy nieomal uni 

cestwiala moralnie i fizycznie dotkni tego niq, nie wywoluje 

obecnie na jmnie jszego wrazenia . Wiedza scisla w zupelnosci 

rozwiewa wszelkie mrzonki i fantazje, na kt6rych opierajq si 

wierzenia. Nie ma juz nieba, tak jak nie ma we wszechswiecie 

gory i dolu. Pozostala nieskonczona pr zestrzen. Gdzie w niej 

umiescic boga?  Legenda o stworzeniu swiata  rozwiala si wo 

b rozwoju geologii, czyli nauki o ziemi. Tak  samo oka,zala 

si niemozliwa wobec teorii rozwoju legenda o stworzeniu 

czlowieka. Wobec postEW6w bio logii (nauki o zyciu) i fizjologii 

(nauki o  czynnosciach  organizm6w) ulotnila si gdzies :i owa 

dusza, rzekorno odr bna i niezalezna od ciala. To, co nazywajq 

duszq, rodzi si wraz z cialem, podczas zycia jest objawem jeg.:, 

dzialalnosci, a z jego koncem przestaje istniec. Czlowiek stracil 

swe kr6lewskie  stanowisko  w  swiecie, jest  tylko  ogniwem 

w lancuchu istot ozywionych. 

W jaki spos6b hierarchia koscielna usiluje zachowac sw6j 

tak uszczuplony stan posiadania? Przez zawarcie scislego so 

juszu z silami wstecznymi rzqdzqcymi jeszcze nad niekt6rymi 

krajami, kt6re usiluje ona podtrzymac swojq powagq i wply 

wami  na  nieoswiecone  masy  -   a  wi c  z  wielkim  kapitalem 

i imperializmem. Burzuazja niegdys wolnomyslna i antykle 

rykalna, czujqc w kosciele swego natura lnego sprzymierzenca 

w walce z wyzwalajqcymi si masami pracujqcymi, w dobrze 

zrozumianym   interesie  wlasnym   obludnie   uda j,e   wierzqcq 

i hojnq r kq udziela pomocy kosciolowi. Koscioly zas w miarG 

rnoznosci wyslugujq si kapitalowi. 

Kosci61 katolicki zmodernizowal si w metoda ch propa 

gandy; wytworzyl swq olbrzymiq katolickq pras , katolicki 

film i katolickie radio. Wyt za on wszystkie sily chcqc rato 

wac zagrozonq pozycj swojq i swego mocodawcy - imperi ;i 

listycznego kapitalizmu. Wraz z upadkiem ustroju kapitali 

stycznego upadnie z czasem i religia, kt6rq on i kt6ra jego 

podtrzymuje. 
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0 szkodLiwosci twierdzenia, ze Polak to tytko katolik 

Haslo,  ze  Polak  to  katolik,  ma  w   pewnych   warunkach 

i okolicznosciach jeszcze jeden nieoczekiwany wplyw. Gdy 

mianowicie czlowiek zdyskwalifikowany przez to haslo, wy 

hiczony z mozliwosci nalezenia do spoleczenstwa, kt6re wybral 

i  pokochal, zetknie si z bogatq rzeczywistosciq kultury pol 

skiej, spostrzega,  ze  haslo  to mija si z elementarnl'l rzeczy 

wistosciq i z prawdq. Ani jeden wielki Polak na przestrzeni 

dziej6w polskich nie odwazyl si twierdzic, ze polskosc zamyka 

si calkowicie w katolicyzmie i ze poza nim nie ma polskosci. 

Jakiez zdumienie ogarnia naiwne, mlode serce  ewangelika,  

gdy nagle i niespodziewanie zetknie si ono z takim banalnym 

faktem, ze Bronislaw Trentowski, filozof polski, to  ewangelik, 

i co wi cej, ze z tym wlasnie ewangelikiem przyjaznil si 

najbardziej katolicki poeta wielkiej tr6jcy, Zygmunt Krasin ski. 

Zdziwiony mlodzieniec pyta:- Jak to? I nie gardzil nim? Nie 

kazal mu przejsc na katolicyzm i z szacunkiem traktowal jego 

sluzb dla Polski? 

Fakt ten zostaje zapisany nie tylko w specjalnym zeszycie, 

ale przede wszystkim w sercu. Raz rozbudzona czujnosc za 

czyna uwazac przy czytaniu historyk6w polskich, publicyst6w, 

poet6w, powiesciopisarzy... Co powiedz1:t? Czy i oni moze twier 

dzili, ze Polak to wylqcznie katolik, ze poza katolicyzmem nie 

ma polskosci? I odtqd zaczyna si radosne odkrywanie Polski 

nieznanej, ale Polski nieskonczenie wi kszej i  rzeczywistszej 

od ojczyzny tych, co jej granice mierzq zasi giem katechizmu 

rzymsko-katolickiego. 

* * 
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Mechaniczna przynaleznosc do pewnego ugrupowania wy 

znaniowego czy narodowego nie jest zadnq zaslugq, a juz nigdy 

przywilejem, kt6ry upowaznialby do zycia z kapitalu ducho 

wego stworzonego przez innych: dziedzictwo zobowiqzuje mo 

ralnie do powi kszania i pomnazania  tego, co si odziedziczylo. 

I oto w jednostce, kt6ra  z uczuciem  gl bokiej  powagi  zabrala 

si do przyswajania sobie puscizny wiek6w poprzednich, jako 

pierwsze wyr6zniajqce zjawisko ukazuje si krytycyzm. Prze 

staje wystarczac pewien aprioryzm, znika elementarna pew 

nose siebie i powstajq zagadnienia, jakich istnienia pierwotna 

naiwnosc wcale nie dopuszcza. Gdy po latach zmudnych po 

szukiwan czytelnik krytyczny spotyka wreszcie w pismach 

George'a Tyrrella, modernistycznego  angielskiego ksi dza, 

twierdzenie, iz nigdy nie b dziemy dokladnie wiedzieli, co to 

jest  k a to 1i c y z m,  gdyz   j es t  on  z b y t   w i e 1 op o st a 

c i ow  y,  ab   y  z mies ci c si w  z w i z le j form ul ce, 

to niedziwi si , ale przyjmuje to spostrzezenie jako zdobycz 

bardzo cennq cudzej wiedzy, ci zko i dlugo zdobyw;anej. 

· Dla kogos, kto z lekkim sercem twierdzi, ze Polak to ka 

tolik,  niedost pne  Sq zagadnien ia polskosci i katolicyzmu. 

* * * 
Haslo wylqczajqce z polskosci niekatolik6w jest wybitnie 

polemiczne, bojowe, zaczepne, nieprzyjazne, cz sto wrogie. 

Serce ludzkie podobne jest do harfy i na r6zne glosy odpo 

wiada echem albo milczy. Nienawisc wyznaniowa nigdy nie 

oczekiwala, ze na jej wezwanie serca odpo,wiedz<! milosciq. 

Nieraz rozmyslnie budzila uczucia wrogie, aby m6c usprawie 

dliwic nimi swq napastliwosc  i  pragnienie  walki  zaczepnej. 

W hasle, .ze Po°Iak to kat olik , nie bylo nigdy ani sladu milosci, 

nawet dla polskosci i dla katohcyzmu. Byla w nim zawsze ta 

nienawisc aktywna, kt6ra szuka przedmiotu nienawisci i zna j• 

duje go za wszelkcl cen . Na ostTe hasla nienawisci serca 

odpowiadaly ostro. Nietrudno bylo przytoczyc nazwiska owych 

biskup6w, kt6rzy latwo dawali si pozyskac wrogom  Polski;  

do argument6w bardzo popularnych nalezalo  przypominanie, 

ze polityka watykanska az nazbyt cz sto poswi cala naj.zywot- 
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rueJsze interesy narodu polskiego i Rzeczypospolitej swoim 

widokom specjalnym, ze n.ietolerancja wyznaniowa sprowadzHa 

na Polsk wielkie i niepowetowane nieszcz scia itd. 

* * * 
W  kulturze  polskiej   jest  wielka  sila  przyciqgajqca.  Nie 

chajze nikt nie pomniejsza tej sily i nie zagradza  drogi  do 

polskiej ojczyzny ludziom obcego pochodzenia  i  niekatolic 

kiego wyznania! Nie czyniq tego nawet  najpot zniejsze  paii. 

stwa swiata, nie powinnismy czynic tego i my. Bolesne do 

swiadczenie z plebiscytem w Prusach Wschodnich, gdzie 

ewangelickim Mazurom propaganda  niemiecka  powtarzala 

slowa, ze Polak to katolik, powinny bye nam przestrogq na 

przyszlosc. Polska jest zbyt wielka, aby mozna bylo zamknqc 

jq w ciasnej formie wyznaniowej,  ale  nie  jest  az  tak  wielka, 

aby mogla gardzic dziesiqtkami i setkami tysi cy ludzi obcego 

pochodzenia, kt6rzy chcq jej dac serce, zdolnosci, a w razie 

potrzeby i zycie. Nie moze  i  nie  powinna  zagradzac  im  drogi 

ku sobie jako ku ich ojczyznie jedynie dlatego, iz ludzie ci  

kochajq wolnosc sumienia, prawosc i  prostot  postawy  moral 

nej, pragm1 zachowac w Polsce t wi.ar , kt6ra odpowiada ich 

duszy i z kt6rej rodzi si niezachwiana wiernosc dla wybranej 

ojczyzny. Odgradzac si od nich wyznaniem religijnym  byloby 

tym samym, co skazywac ich na jakies zycie polowiczne, 

szkodliwe dla nich i dla Polski. 
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Co wolna mysl ,,burzy" a co wzamian daje? 

0 wrodzonych, a wi c  wewn trznych,  podmiotowych  for 

mach ucrucia religijnego m6wilismy jui:  wyi:ej.  Sq  to  -  jak 

sobie przypominamy - nast pu jqce  zasadnicze  stany  uczu 

ciowe: obawa, pokora, czese; milosc, i:yczliwose, szacunek; po 

zqdanie, t sknota i nadzieja. 

Do form nabytych, zewn trznych, przedmiotowych nalezq: 

wszelkie kulty i rytualy (oraz zwiqzane z nimi: dogmatyka, 

symbolika i liturgika), ceremonie, naboi:enstwa, obrz dy, ma 

gia, czarownictwo, odczynianie, zakl cia, zaklinania,  uroczy 

ste wzywania, okadzania, egzorcyzmy, kropienie wodq  tzw. 

swi conq, olu·eslanie kredq, przeistaczanie, blogoslawienie, ze 

gnanie si itp. szarlatanstwa. 

Pytanie teraz  co Mysl  Wolna  w  dziedzinie  religii  burzy, 

a co wzamian uczuciu religijnemu daje? 

Burzy ona  przede wszystkim to, co w tak  poj tej  ,,religii" 

zar6wno pod wzgl em  tresc,i  jak i pod wzgl dem formy jest 

nabyte: a wi c filozofi i wiedzE: tlumu i jego etyk . a co do 

formy: wszelkie kulty i rytualy. Stron zaswrodzonq uczucia 

religijnego tylko modyfikuje, tj. odpowiednio ksztaltuje 

i zmienia i nadaje jego wrodzonej formie podmiotowej inny 

charakt er. Albowiem  co wrodzone, nie moze bye ;zjburzon e ; 

moze bye tylko zmodyfikowane. 

Wzamian za zburzonq filozofi i etyk tlumu  Mysl  Wolna 

daje   wlasnq,   kt6rq    juz   znamy,   a   wszelkie   kulty,   rytualy 

i zwiq2ane z nimi: dogmatyk , symoblik  i  liturgik  odrzuca, 

jako rzeczy zmyslone, nieistotne i narzucone w tym celu, aby 

wygl<4dalo, ze przeciez i kler tei: ma cos na swiecie do  roboty, 

ze na pr6i:no chleba nie je i pieni dzy za nic nie bierze. 

Za zburzone kulty i rytualy Mysl Wolna nic nie daje, gdyz 

ich  nie  uznaje,  jak  nie uznaje i specjalist6w  od  tych  kult6w 

i rytual6w, traktujqc tego rodzaju spec6w duchowych, jako 

kast zwyklych oszust6w i wydrwigrosz6w, zainteresowanych 

bezposrednio w niskim poziomie cywilizacyjnym mas wierz,t 

cych... 
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Pokusmy si o odtworzenie wplywu, jaki zmiana poJ C 

teologicznych, katechizmowych na naukowe i spoleczne wy 

wrze, najpierw na wrodzone kazdemu, a wi c zar6wno wie 

rzqcemu jak i niedowiarkowi, u c z u c i e re 1 i g i j n e, a  po 

tern na  jego e t y k  .  jezeli te  poj cia  zadomowiq  si   na  dobre 

w umysle wierzqcego. 

1. Przede  wszystkim  p o c z u c i e  z a 1 e i; n o s c i  ad   sil 

i   praw   przyrody   straci   mistyczny    charakter    i   oprze   swq 

t r e s c u c z u c i o w cl na czynniku rozumowym: na zrozu 

mieniu naturalnosci i rzeczywistosci tych sil i praw.  Spoj 

rzawszy innym okiem na siebie i na  natur ,  wierzqcy  prze  

stanie si jej  bac i  l kac, zblizy  si  do  niej;  wiedzqc,  ze  sta 

nowi ona jednq z jej skladowych cz sci, zaprzyjazni si z niq, 

zacznie ji:i obserwowac i badac, i  doszukiwac  si  w  jej  istnie 

niu racji wlasnego istnienia. Zanurzywszy si w pri:idzie ota 

czaji:icego go zycia, zrozumie, :i:e zyje po to, aby .zyc i iycie 

swoje przekazac innym, :i:e w caloksztalcie zjawisk iycia nie 

stanowi on iadnego wyji:itku i ie swoji:i wyji:itkowosc zawdzi  

cza tylko wlasnej inteligencji i dalej posuni temu rozwojowi 

m6zgu; ie jezeli ten m6zg stanowi cos, co  graniczy  z  tzw. 

cudem, to znacznie wi kszi:i cudownosc b dzie musial przypisac 

instynktowi zyciowemu malych skrzydlatych i bezskrzydlych 

owad6w,  a  nawet  malej  mikroskopijnej   kom6rce.   Slowem: 

nie b dzie czul w naturze, ani demonizmu, ani  msciwych  i  za 

wzi tych na czlowieka b6stw, ani duch6w, ani grozy, ani ta 

jemniczosci. Wsr6d jej ogromu b zie, jak powiada Asnyk: 

,,Wolny, choc prawom powszechnym podlegly", ,,B dzie myslcl 

wst powal   na   gwiazdziste   wozy", ,,Zanurzy  si w jej ir6dle 

wiecznie  zywym,  poruszajqcym  wielkie   kola bytu" .  ,,Uczuje 

si jednym lancucha ogniwem, rozcii:igni tego przez otchlan 

bh;kitu... I znajdzie zwii:izek z ogromem stworzenia, kt6remu 

podda si , jak drobny atom tej tw6rczej sily, co przewodzi 

swiatom,  by  z  jej  niezmiennym zgodzic si wyrokiem i odpo 

czywac,   jak  pod matki - okiem" (Asnyk Noc pod Wysokq). 

Wraz ze zmianii tr es c i  po_czucia  zaleinosci od  natury zmieni  si    

r6wniei  i  f o r m a  tegoz poczucia  - zar6wno we wn 

trzna, wrodzona, jak i zewn trzna, nabyta. Kult, rytualy, 
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dogmatyka, symbolika i liturgika odpadnq od jednego zama 

chu. Obawa, pokora i czesc prz.erodzq sie: pod wplywem re 

fleksji myslowej w uczucie estetyczne:  podziwu  i  zachwytu. 

Z balwochwalstwa nie zostanie sladu. Koscioly zacznq sluzyc 

zupelnie innym celom, a kler, dop6ki nie wymrze, be:dzie 

otrzymywal zasilki z Funduszu Bezrobooia, a swiadectwa uro 

dzin, slub6w i smierci b dq wydawali urz dnicy stanu cy 

wilnego. 

2. Najmniejszemu stosunkowo zmodyfikowaniu  ulegnie 

drugi ze skladnik6w uczucia religijnego: wrodzone poczucie 

zwiqzku  rodzinnego  z  poprzednimi  i  nast pnymi   pokoleniami  

i jego podmiotowa forma: milosc, wdzi cznosc  i  szacunek.  Lecz 

i ten skladnik zostanie przesiqkni ty wi kszym niz dotychczas 

racjonalizmem i naturalnoscic1 i ze stanu specjalnie uczucio 

wego, stanie sie: stanem uczuciowo-rozumowym . 

Odpadnc1 kultyczne formy tego zwic1zku (zakupywanie mszy 

zalobnych, dawanie na wypominki, palenie swiec na grobach, 

stawianie jadla na  mogilach,  modlitwy  za  zmarlych,  za  dusze 

w czysccu cierpiqce, wynajmowanie placzek itp.). Zastc1pi to 

wszystko pami c o mogile lub  urnie  zmarlego.  A  jezeli  przy 

tym  i  lza  w  niejednym  oku   po  dawnemu  si   zakr ci,  b dzie 

to lza, plync1ca z wezbranego zalem, miloscic1 lub wdzi zn osci.:i 

serca czujqcej ludzkiej istoty, a nie ze wsp6lczucia  dla  cier 

pic1cej w piekle albo czysccu duszy bliskiej nam osoby. 

Zmieni si rowniez co do tresci  i  charakteru  wrodzone  kaz 

dej  ludzkiej  jednostce,  i  calym  gromadom,  d q z en  i e  do 

idea 16w Dobra, Pi kna i Prawdy.  Zmieni  sie:  przede 

wszystkim poglc1d na te idealy. Ich dotychczasowe umiejsco 

wienie w bogu i w sferze  tzw.  zycia  pozagrobowego,  urojo 

nego i fikcyjnego, zostanie przesunie:te w  sfere: r zeczywistosc:: 

w swiat ludzki (nauka, sztuka, etyka, socjologia, historia, dzieje 

cywilizac ji   i   kultury).   Dobro   przestanie   bye   poboznosciq 

i wiarq w boga, a znajdzie si calkowicie w zasie:gu ludzkich 

ziemskich  poj c  o  szcz sciu  wlasnym  i  cudzym.  Pie: kn o 

nie tylko b zie pi knem  duchowym  i  przestanie  sie:  wyra  · 

zac w ,,pokornym nastroju duszy wierzqcej" i  w  ,,wypelnianiu 

bez szemrania swie:tej woli niebios", jak powiada sw. Augu- 



510 Jaskiewicz 
 

 

 
styn, lecz obejmie ono wszystkie dziedziny zycia, przepaJaJqc 

je artyzmem i poezjq i  wraz z  Dobrem  przeniknie  do etyki, 

by uszlachetniac i podnosic moralne pobudki ludzkiego post  

powania. P r a w d a wreszcie przestanie pokrywac swoim 

swietlanym plaszczem dogmatycme nonsensy i barbarzynskie 

przesqdy koscielne, oszustwa i niegodziwosci hierarchii, kt6re 

si w ten plaszcz od wiek6w drapowaly. Przestanie bye rekwi 

zytem teologii, sluzqcym do bardzo rozmaitych cel6w, a ja 

sniec b dzie, jak gwiazda Biegunowa na pogodnym niebie 

Wiedzy, do kt6rej bt:dq sit: zwracaly oczy zalogi Nauki, ze 

glujqcej po oceanie Nieznanego. 

Ludzkie d cl z e n i e d o w l a s n e g o s z c z i:: s c i a,  prze 

sunie sw6j punkt cii::zkosci z zaswiat6w w rzeczywistosc co 

dziennego zycia i zamknie si calkowicie w granicach ludzkich 

mozliwosci. Dq.zenie to p6jdzie przede wszystkim w dw6ch 

kierunkach:  w  kierunku  moznosci  sprzyjajqcych  jak   najle 

pszemu wypelnianiu obowiqzk6w (zadania spoleczne)  i  w  kie 

runku swobodnego wewni::trznego i zewni::trznego  rozwoju 

aspiracyj zyciowych (zadania indywidualne). 

Na szczi::scie zas cudze, czlowiek ten spojrzy jak na czi::sc 

wlasnego, wiedzqc o tym, ze ,,w szczi::sciu wszystkiego sq 

wszystkich cele". 

Etyka  tego  czlowieka  bi::dzie  et  y k q   be  z  bog a. Jako 

zjawisko przyrodzone i spoleczne, wyplywajqce  z  .zycia  bE: 

dzie sluzyla wylqcznie zyciu... Jej calym dekalogiem  bi::dzi-.: 

zlota regula Solona: ,,Nie krzywdz nikogo, a komu mozesz, 

pom6z!"  Jej dqzeniem:    ,,braterstwo i solidarnosc wszech 

ludzka",   Jej  cechq  - bezinteresownosc. Jej zr6dlem: uspo 

lecznione sumienie, a celem: lagodzenie cierpienia na ziemi. 

EtykE: ti::, pozbawionq wszelkiego dogmatyzmu, przenikac 

bt:dzie atmosfera wolnosci, sprawiedliwosci i humanitaryzmu: 

wolnosci, konczqcej sit: tam, gdzie sit: zaczyna wolnosc innego 

czlowieka, sprawiedliwosci, poji::tej jako zastosowanie  rozumu 

do spraw publicznych, wreszcie humanitaryzmu, jako wyrazu 

wspomnianego powyzej poszanowania i odczucia potrzeb bliz 

niej nam istoty, czyli - wsp6k zucia. 
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WLADYSLAW SPASOWSKI (1878-1941) 

Wybitny pedagog, filozof, pubticysta, jeden z czoiowych  przedsta 

wicieli  mysli  marksistowskiej  w  okresie  mii:dzywojennym.  Pierwszq 

praci:  naukowq  (w  ii:zyku  francuskim)  paswii:cil   etyce  Guyau  (1908). 

W nasti:pnej pracy zajqt sii:  poglqdami  Adam.a  Mahrburga,  posti:po 

u.•ego polskiego mysliciela-pozytywisty. W roku 1936 wydal ksiq:iki: pro 

pagujqcq komunizm i popularyzujqcq  osiq.gnii:cia  Zwiq.zku  Radziec 

kiego (,,ZSRR - . rozbudowa nowego ustroju") - ksiqf:ka zostala skon 

fiskowana. Dla dziej6w krytyki religii szczeg6lne znac.zenie ma  jego  

ksiqzka  pt.  ,,Wyzwolenie   czlowieka  w   swietle  filozofii,  socjologii   pracy 

i wychowania ludzkosci" (Warszawa 1933, stron 573, wybrane rozdzialy 

zostaly wydane pt. ,,Czlowiek i swiat", 1958 i 2 wyd. Warszawa 1960). 

W pracy tei Spasowski obszernie wyjasnia na czym polega szkodliwosc 

wychowania i nauczania re!igijnego, a w rozdziale pt. ,,Krytyczna filo 

zofia religii" szeroko wykorzystuje - obok  klasycznej  argumentacji 

marksistowsko-leninowskiej - r6wniez argumenty niemarksistowskiej 

krytyki religii. 

 

0 szkodliwosci nauczania religii w szkole 

Z naszych rozwai:aii dotychczasowych wyplywa wniosek 

nieunikniony, ie czas juz zgola i ostatecznie skoiiczyc z ,,wy 

chowaniem religi jnym", kt6re jest sprzeczne z elementarnymi 

poj ciami na-uki i stanowi przeszkod w mysleniu i swobod 

nym   rozwoju  duchowym  mlodziei y.  Wychowanie  religijne 

i szkolne nauczanie religii, kt6re od dawna i cz sto w dosko 

naly humor wprawia znaczm1 cz sc inteligentniejszej mlo 

dzieiy juz w klasach najniiszych, w gruncie rzeczy oglupia 

wszystkich i czyni obludnikami, demoralizuje, znieprawia, do 

gmatyzuje i schematyzuje umysly. Tak bylo dotqd zawsze: 

zawsze nauki religijne wywieraly wplyw haniebny na mlo 

dziez, starajc4c si nie dac jej dojrzec. 

 
Sam fakt nauczania i przymusu religijnego, pod roznymi 

postaciami stosowanego dzis jeszcze w szkolach bur zuazy jnych 

prawie wszystkich kraj6w,  jest  objawem  pierwotnej  dzikosci 

i swiadectwem zaniku wszelkiego poczucia slusznosci i tole 

rancji,   jest    najgorszym   rodzajem   okrutnego   despotyzmu 

i ciemnoty. 
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Przymus religijny byl zgodny z duchem wiek6w srednich, 

kt6re stosowaly tak radykalne srodki lecznicze w walce z he 

rezjq, jak tortury, mordy  i  stos. Ale dzis, gdy  owe srodki  staly  

si juz niemozliwe, gn bienie sumienia jednostki  przez  na 

rzucanie bezwstydnie glupich zabobon6w jest tylko dowodem 

krancowego zacofania, bezczelnosci i arogancji, spodlenia du 

chowego i eczywiste go chamstwa klas posiadajqcych i rzqdZq 

cych. Racjonalny system pedagogiczny, oparty na zasadach 

wsp6lcz€  sn e j  nauki  i  filozofii  godnej  tej  nazwy,  wyklucza  re 

ligi wewszelkiej  postaci  z  programu  wychowania  i  nauczania 

w og6le, jako sprzecznq z samq istotq mysli naukowej, po 

slugujqcej si z natury rzeczy wsz dzie i zawsze metodq kry 

tycznq,  a  nigdy  dogmatycznq. 

* * * 

W nauczaniu reiigijnym nie tylko chodzi o wdrozenie do 

gmat6w, lecz chodzi wr cz o niedopuszczenie do rzetelnego 

rozumowania, sprawdzania, powqtpiewania, sprzeciwu, kon 

troli, chodzi  o  zasloni cie si tajemniczosciq, o zagwoidi.enie 

umyslu, o podanie wszelkiej Wqtpliwosci za grzech i bezboi 

nosc, o wpojenie wiary w slowa ksi dza na mocy jedynie 

przyzwyczajenia, przykladu i obawy; chodzi o niepatrzenie 

wlasnymi oczyma, o zaszczepienie slepej tradycji, rutyny, po 

slusz.enstwa, przysi gania in verba magistri, chodzi o wpojenie 

w mlode umysly nastawienia dogmatycznego. W ten spos6b za 

wczasu odsuwa si dziecko od  poznania  prawdy  i  rzuca  si 

je na pastw zabobonu, swi tej wiary ojc6w, przymusu re 

ligijnego w domu i szkole, propagandy klerykalnej, na pa stw  

wszystkich  panujqcych  zwyczaj6w  oglupiania,  poczqwszy od 

spirytyzmu, okultyzmu, oszustwa ,,uczonych", na:iwnie wie 

rzqcych  w duchy i  media, wr6zby  i  cuda  i chodzqcyc_h  do  spo 

wiedzi, a konczqc na poglqdowej nauce religii, kt6ra ze swymi 

rysunkami boga, iraju, piekla, aniol6w oraz wyszukiwaniem 

symbo16w por6wnawczych dla ,,wyjasnienia" dogmat6w ko 

scielnych jest  jednym z niewqtpliwych objaw6w zwyrodnienia 

i schorzenia  umyslowosci  w  calym  swiecie kapitalistycznym. 
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Tak skuty umysl broni p6zniej  urojen  jak  swiqtyni,  kt6rej nie 

pozwala dotykac i profanowac, tworzy z nich ostateczne kryteria 

prawdy i falszu, ma jqce rozstrzygac o wszelkich wqt pliwosciach  

i  nieporozumieniach; pognli:a si w sta n chronicz nej   drzemki   

i   letargu,   usposabiajqcy    do    marzen   sennych i spekulacyj 

fantastycznych, jak najbardziej sprzecznych z do 

swiadczeniem....Wszystkie w og6le wybitne umysly, gl('lbiej 

wyksztakone filozoficznie, psychologicznie i pedagogicznie, sq 

zdania, ze dogmatyczne nauczanie religii  zawiqzuje  na  ocza.-:h 

m lod ziezy przepask . nielatw:ci p6zniej do zerwania dla p,rzej 

rzenia i odnalezienia wlasciwej drogi do prawdy.  Wiedzq  do 

brze  o tym  ci  wszyscy, kt6rzy - zar6wno  jak  i autor - przy 

musowo chowani w wierze, przechodzili kolejno od slepej po 

boznosci, konfesjonalizmu, klepania  modlitw,  kucia  katechizmu 

i   naiwnych   powiastek   biblijnych   do przebudzenia  si okolo 

16_ roku  zycia  z  drzemki  dogmatycznej,  zerwania  z  zaklamanq 

przeszlosciq i rozpocz cia walki z glupstwem w trakcie wy 

rabiania sobie naukowego poglqdu na swiat w wieku mlo· 

dzienczym. Lecz obrzydzenie przejmuje na  mysl,  ze  w  dal 

szym ciqgu po domach i szkolach uczq r6znych bajek i b;-edni 

jako   prawd  absolutnych  - o  stworzeniu  swiata  z   niczego, o 

stworzeniu Ewy z zebra adamowego, o matce boskiej i o synu 

bozym, o grzechu pierworodnym, o sqdzie ostat ecznym ,  m  

kach   piekielnych itd.   - ze te nauki wchlaniajq miliony 

dzieci wszystkich klas. 

* 

Ci zkie zadanie wychowania polega nie tylko na tym, by 

uchronic umysl mlody od bl d6w wlasciwych nierozwini tej 

jednostce,  lecz   r6wniez   na   tym,   by   zburzyc   nagromadzone 

i ugruntowane w niej przesqdy wiek6w poprzednich,  irracjo 

nalne dqznosci wszczepione przez bl dne koncepcje i wadliwy 

ustr6j spoleczny, ugruntowac  zas w  zamian  istot nie  r acjonalne 

i humanitarne zasady myslenia i post powania. 

* * 

Nie  tylko  nauczanie  religii,  lecz  i  wszelki  w  og6le wplyw 

r   eligi jny  powinien  bye  zupelnie  usun± ty  z  arsenalu  srodk6w 
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wychowawczych, sam bowiem nastr6j mistyczno-religijny  jest 

zly i demoralizujqcy: cechujq go ticzucia cz sto r6wnie:i fana 

tyzmu, nietolerancji, obludy i okrucienstwa. Zdrowe zas wy 

chowanie powinno uczyc trzymania glowy do gory z karkiein 

wyprostowanym, powinno uczyc spojrzenia jasnego i pewnego, 

smialego i nawet zuchwalego; wychowanie powinno napelnic 

serce zapalem, budzic  energi ,  odwag ,  ch c  ryzyka,  dc:tzenie  

do coraz to nowych doswiadczen, do nieust pliwego zgl biania 

wszelkich zagadnien... Wychowanie powinno - bez zadnego 

jalowego plc:ttania si w sprzecznych i niedorzecznych kon 

cepcjach b6stw, opatrznosci i cud6w -  otworzyc  oczy  mlo 

dziezy na nieskonczonosc,  pot  g  i  wspanialosc  wszechswiata, 

na bezmiar nagromadzonej w nim  energii,  na  malowniczosc, 

czar  i  groz  oboj tnej  dla  czlowieka   przyrody,  na   pelnq   b6lu 

i udr ki dotychczasowq prac niezliczonych pokolen ludzkich, 

powinno  wzbudzic  potrzeb  najsilniejszych  prze:iyc  brater 

stwa i bohaterstwa, potrzeb istotnej radosci pracy i gl bokiej 

radosci zycia oraz zywe poczucie obowiqzku reagowania na 

wszelkq krzywd i niesprawiedliwosc, na objawy wszelkiego 

gwaltu fizycznego, moralnego lub intelektualnego, kt6re pod 

r6znymi postaciami nakaz6w religijnych i prawnych w pan 

stwach kapitalistycznych jak brudna fala prze:iytk6w zalewajq 

zycie, ·oglupiajq i znieprawiajq umysly ludzkie. Wychowawcy 

muszc:t to sobie dobrze uswiadomic, ze wszelki system wycho 

wawczy zmierzajc:tCY, tak jak religijny, do zabicia rozumu jest 

sprzeczny z samq istotq wychowania. 

Zrozumialy staje si wzrastajqcy razem z rozwojem oswiaty 

kult nauki jako narz dzia wyzwolenia czlowieka i zapewnie  

nia mu najwi kszej pot gi, jako swiadectwa jego radosnej 

mocy tw6rczej, a takze kult sztuki jako zr6dla na jpelniejszych 

i najpodnioslejszych jego przezyc i rozkoszy. To umilowanie 

tw6rczosci naukowej i artystycznej jako rzeczy istotnie wiel 

kich, podleglych bezgranicznemu rozwojowi i stanowiqcych 

dla kazdej wyksztakonej jednostki niewyczerpane zr6dlo naj 

czystszego i najgl bszego szcz scia, nie powinno jednak prze 

radzac si w jakis kult religijny, s z tu k a bowiem i  n a 

uka Sq wyzsze ponad wszelkcl religi . naturaln 
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cz.y pozytywnq, i ponad wszelkie koscioly. Religie i koscioly 

zawsze   przemijaly   i   zgola   wkr6tce   przemin<1,    nauka   zas 

i sztuka, przeciwnie, bE:d<! si rozwijaly, rozrastaly, doskonalily 

bezgranicznie, ozywione wolnym duchem tw6rczym, jako  zy 

wym i zdecydowanym zaprzeczeniem wszel-kich, instytucji re 

ligijnych i koncepcji - slepych, dogmatycznych, skonczonych, 

sprzecznych w sobie i miE:dzy sobq, pelnych blE:d6w i  falsz6w, 

po wszystkie czasy zwalczanych przez rozum niezalezny, przez 

pragnienie niepodleglosci i ryzyka, prze:z pogl bione, zar6wno 

fotelektualne, jak moraine i spoleczne  sumienie  ludzkie.  Na  

uka i sztuka Sq swiadectwem pi knego rozmachu zycia i nie 

ujarzmionego pE:dU do pelni  duchowej  istoty  iudzkiej,  kt6rej 

pot ga tw6rcza jest idealem i celem  istnienia  ludzkiego,  a  za 

tem i celem wychowania nowego czlowieka. 

 

 

 

 

 
STEFAN RUDNIANSKI (1887-1941) 

Historyk fitozofii, jeden z czolowych przedstawicieli mysli mark.si 

stowskiej w okresie mi,;:dzywojennym, w latach 1909-1911 nalezal d? 

SDKPiL, potem do PPS Lewicy i w latach 1918- 1938 do KPP. Od 

r. 1920 byl sekr etarzem sekcji historii filozofii warszawskiego Instytu Fi 

Lozoficznego; na og6lnopolskich zjazdach filozoficznych wyglaszal r efe 

raty o materializmie dialektycznym. Byl docentem Wolnej  Wszechnicy 

Polsk ie j, a w latach 1939-1941 wykladal histori,;: fiiozofii na Uniwer 

sytecie L wowskim. Ostatnie jego prace to ,,Materialistyczne i antykle 

rykalne motywy w ideologii i tw6rczosci Mickiewicza" (1940) i ,,Oblicze 

filozoficzne Edwarda Dembowskiego" (1941). 

Wainiejsze prace: ,.Technologia pracy umyslowej" (1933, 2  wydanie 

1939 i   cztery   wydania   w   Polsce   Ludowej ),   .,Pogadanki   filozoficzne 

i przewodnicy ludzk osci" (2 wyd. Warszawa 1960), ,,Wrodzone usposo 

bjenie re!igijne czy  tresura  poboinosci"  (przedruk  w  ,,Argumentach", 

1958, nr 22). 0 Rudnianskim: Ignacy Szaniawski: .,Poslowie" (w  .,Po 

gadanki filozoficzne i przewodnicy ludzkosci", Warszawa 1960,  s.  269- 273), 

Henryk  Holland:  ,.0   Stefanie   Rudnianskim"   (Ar gument y,   195S, nr 22). 
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0 wychowaniu religijnym 

Tresura zwana wychowaniem religijnym mlodziezy  zapu 

scHa u nas bardzo glE;bokie korzenie w calym sposobie wy 

chowania   i   nauczania   dzieci.   Nie  od  w-czora j  zacz lo  si to 

systematyczne zagwazdzanie mlodych m6zg6w szmelcem 

zmurszalych  do  cna  przes14d6w  - i  nie  jutro  si  skonczy. 

,,Walka o dusz " najmlodszego i dorastajqcego pokolenia wy 

maga wi c od nas wyt zonych wysilk6w, ciqglej i nieustaj14ccj 

pracy, skoro dusz tt:: pragniemy wyrwac z czyhaj14cych na nic4 

szpon6w wszechpot znego kleru wszelkich wyznan. 

A tymozasem - jakie malo znamy umysly  tej  wlasnie  

dziatwy, tej mlodziezy, od kt6rej oczekujemy w przyszlosci 

odrobienia wszystkiego, czegosmy nie zd14zyli zdzialac w tym 

kr6tkim zyciu. Iluz to klasowo uswiadomionych i zdecydowa 

nych antyklerykalnych robotnik6w - ba, nawet inteligen t6w  -     

nie  dostrzega  w  nawale-  zajt::c  zawodowych  i  prac  spo 

lecznych tuz pod bokiem, we wlasnej rodzinie pierwocin ,,wy 

chowania religijnego", wpajanego w dzieci ce umysly przez 

przygodne ,,wychowawczynie", przez rozmaite nianie, sluzqce, 

sqsiadki i tercjarki. 

Bez kontroli,  a  cz stokroc  i  bez  wiedzy  rodzic6w  krzewiq 

si   w  glowinach  ich  dzieci  pierwsze  dogmaty  katechizmowe   

o boskiej wszechmocy  i  wszechobecnosci, o  stworzeniu  swiata 

z  niczego,  o  grzechu  pierworodnym,  o  duszy   niesmiertelne j, 

o ra ju i -piekle. I oto nauka szkolna religii natrafia w wieku 

p6zniejszym   na   grunt    przygotowany    zawczasu    w    kuchni 

i w kosciele. A wynik - zamiast czlowieka bliskiego, pokrew  

nego nam nie tylko cialem, ale i duchem, znajdujemy niespo 

clziewanie we wlasnym dziecku istotE: obcq, dla nas niezrozu 

mialq, am nas nierozumie j14eq. Jakies niebianskie uniesienie, 

jakies niezdrowe t sknoty do tamtego swiata, jakies dziwne 

zamilowanie do najskrupulatniejszego  wykonywania  wszyst 

kich praktyk religijnych. 
* * * 

A przeciez caly zas6b wyobrazni, stanowiqcy  tzw.  ,,religij  

nosc"  dziecka,  jest   mu   rdzennie,   organicznie   obey.   Nie   jeno 

p o w i e r z c h o w n y n a I o it, jeno o s a d z z e w n 14 t r ·z:. 
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Twierdzimy to z calq pewnosc1q na podstawie badan na 

ukowych  nad   umyslowosciq  dziecka  w  wieku  przedszkolnym 

i szkolnym. 

Niechaj na to pytanie odpowiedzq nam przede wszystk.im 

wolnomyslicielki i wolnomysliciele w wieku przedszkolnym, 

kt6rych pozhamy z wynik6w badan znakomitego angielskieg0 

uczonego Sully'ego oraz z pracy przedwczesnie zmarlej na· 

uczycielki,  J.   Idzikowskiej  (Poj cia  metafizyczno- pr zyr odnicze 

u dzieci od lat 9 do 10). 

* * * 

Dlaczego Sq takie brzydkie dni? - Po co sq blyskawice? - 

pyta niejedno dziecko i wlasnie w chwili budzqcego si zain 

teresowania naukowego podsuwa dziecku uslui:na niania lub 

ciotka gotowq odpowiedz, wymieniajqc wszechpot i:nego Boga 

jako sprawc nie tylko niezrozumialych dlan i:ywiol6w, ale 

wszystkiego, co dzieje si si€: w jego swia·t ku. 

* * * 
Zdarzajq   si   wsr6d   dzieci   umysly   bierne,   kt6re  przyjmujq 

te pouczenia z  dobrodziejstwem  inwentar za,  nie  myslqc  dlui:ej 

nad nimi... Ale u wielu owe  nauki  religijne  wywoluji:i  wyniki 

zgola niepo.iqdane dla niepowolanych wychowawc6w: dzieci 

samodzielnie myslqce odrzucajq na wlasnq r€:k katechizmowe 

twierdzenie  o  Bogu,  kt6ry  nas ,stw  or  zyl     na     obraz  i  podobien 

stwo swoje i oto tworzq one sobie Boga wedle siebie  -  Boga 

zupelnie    zmaterializowanego     nie    majqcego    nic    wsp6lnego 

z katechizmem. 

* * * 

Czteroletnia dziewczynka umieszcza Boga blisko slonca i  

niepokoi  si€:_,  czy  go  oczy  nie  bole} od   wielkiego  blasku.  Inna 

pytala: ,,c z y n i e ma  pan  i  b o go  we  j ?"  ...Pewien  chlo piec, 

gdy majqc  trzy  lata  i  dziesi€:c  miesi cy  widzial  powra ca 

jqcych z pracy robotnik6w, pytal swq zdumionq matk : 

,,Mamo, czy to Sq bogowie?" - ,,Bogowie?" - odparla - 

,,Skqdi:e?" - ,,Poniewaz" - m6wil dalej - ,,robic4 oni d omy, 

koscioly, mamo, tak samo, jak Bog robi ksi€:i:yce, ludzi i male 

pieski". 
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Juz w tyc h dziecinnych wyobrazeniach o Bogu i jego 

czynnosciach mozna  zauwazyc  czysto  mat  e r i a I is .t y C z n y 

k i er u n e k my s I e n i a o przyczynach zjawisk niezrozu 

mialych. C6z dopiero m6wic o dziecinnej krytyce dogmat6w 

katech izmowych, z kt6rej zupelnie wyraznie wyziera nie tylko 

nieublagany materializm, ale po prostu a t e i z m... 

...Najwi ksze powqtpiewania, a nawet po prostu oburzenie 

wywoluje mysl o wszechobecnosci Boga. Uwazajq to nieu 

stanne sledzenie kazdej czynnosci za  niepr zyzwoite  i wstr tne 

i odpowiadajq z rozdraznieniem na pytania w tej sprawie. 

* * 
Oburzajqc si na ustawicznq kontrol boskq nad sobq, uwa 

zajq dzieci rowniez za wysoce niesprawiedliwe przenoszenie 

skutk6w grzechu pierworodnego na potomk6w. ,,To tak - 

m6wila  pewna  dziewczynka jakby  J6zio  rwal jablka, 

a mnie za to ukarano". 

* 

Trafiajq si wreszcie i takie dzieci, kt6re sq najmocmeJ 

przekonane, ze Boga wcale nie ma, jezeli zas m6wicl  pacierz 

to tylko tak, aby zbyc. Jeden chlopczyk zapytany, gdzie mozna 

widziec Boga, odpowiedzial: ,,Na obrazku,  albo  w  teatrze". 

Po blizszym zbadaniu, okazalo si , ze nie wierzy on w istnie 

nie jakiegos ,,nieudawanego" Boga, jak si wyrazal. 

 

 

 

 
JAN HEMPEL (1877-1937) 

Publ icyst !Z, dzialacz  spoleczny, wolnomyslicieL, religioznawca, jeden 

z czolowych przedstawicieli my§li marksistowskiej w okresie mi,:dzy 

wojennym . Pisywal do .,My§li Niepodleglej' (kiedy jeszcze byla pismem 

posti:powym) i do ,.My§li. Wolnej". Walczyl o to, zeby ideologiq Sto 

warzyszenia   Wo!nomy§!icieli   Polsk ich   stal   sii:   marksistowski_ ateizm 

i zeby Stowarzyszenie aktywnie angazowalo sii: w walki: o spraw ied !i  

wosc spolecznq. Pr zetlum aczyl .,Do§wiadczenia religijne" Williama Ja 

mesa  (Warszawa  1918,  2   wydanie   Warszawa  1958)   i   zaopatrzyl   je 

w przedmowi:, zawierajqcq krytyczne o§wietlen'e ·metody W. Jamesa. 
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W pracach religioznau;czych zw11acal szczeg6lnq uwagi: na spoleczne 

uwarunkowanie i spo!ecznq funkcji: religii.  Warto  przeczytac:  ,,Ewan 

g:,Ue. Dzie ii:cioro przykazan" (Warszawa 1956)- O Hemplu: Wanda Pa 

piewska: ,,Jan Hempel" (W:arszawa 1958), Emil Wojnarowski: ,,.Jan 

Hv.npel" (Kalendarz Wolnej Mysli 1960, s. 61-64). 

 

Spoleczna funkcja moralnosci chrzescijanskiej 
 

Te domniemane zasady chrzescijanskie, bez kt6rych ponoc 

rozpadloby  si  spoleczenstwo  ludzkie,  Sq   przede   wszystkim 

nie czyms wylclcznie chrzescijanskim  -  to  rzecz  znacznie 

starsza i znacznie bardziej rozpowszechniona nii  chrzescijan 

stwo - a po wt6re, sq  to  zasady,  na  kt6rych  w  rzeczywistosci 

nic si nie opiera, kt6re zgola nie majq zastosowania w iyciu 

praktycznym. 

0, nie! Przepraszam - gdyby rzeczywiscie zasady te nie 

mialy zadnego zastosowania, dawno juz zapomnianoby o nich. 

W zyciu nie ma rzeczy na nic nikomu niepotrzebnych. - I te 

zasady muszq bye potrzebne. 

Sq wlasnie niezb dne potrzebne... do maskowania prawdy. 

Cale dotychczasowe spoleczenstwo ludzkie oparte jest na 

nier6wnosci, na  zab6jstwie,  na  wyzysku, na  ludozerstwie; na 

czele  jego stali  i stojq  uprzywilejowani zdziercy, wyzyskiwa 

cze,  oszusci, pasoiyty - zabezpieczeni kodeksami, tuczqcy si 

krwiq i potem tych, kt6rzy na nich pracowac muszq. Tym 

wszystkim niezb dnie potrzebne Sq ,,wzniosle" zasady  moralne 

do oszukiwania siebie i innych. 

Gdy m6wiq, ze spoleczenstwo nie ostaloby si , gdyby dzieci 

w szkolach  nie  uczono  moralnosci chrzescijanskiej,  to  jest 

w tym gl boka prawda. Rzeczywiscie - gdyby ludzie od naj 

wczesniejszej mlcdosci nie byli metodycznie oglupiani w ro 

dzinie, w szkole  i  w  kosciele,  to  ta  potworna  masa  zbrodni 

i wyzysku, kt6ra nazywa si kulturalnym spoleczenstwem 

chrzescijanskim, iadnq miarq nie utrzymalaby si . Gdyby lu 

dzie od wiek6w nie byli _oszukiwani pr zez szkol i kosci61. 

gdyby nie wytworzono calego olbrzymiego systemu klamstwa 



Hempel 521 
 

 

i pozor6w, nie ostalby si  lad  zbrodni  i  wyzysku.  -  Po  to 

wlasnie   potrzebne  S<i   owe    pi knie   brzmi<lce og6lnoludzlcie 

chrzescijanskie zasady moralne. 

* * * 

Nauki ewangeliczne byly szczytem doskonalosci wowczas, 

kiedy powstawaly; w tym srodowisku spolecznym, kt6re je 

zrodzilo. Dzisiaj jednak tak daleko odbieglismy  od  owych 

czas6w i od owych organizacji, kt6re nazywaly si«:: gminami 

chrzescijanskimi, .ie wzory moralne 6wczesne zgola jui: wy 

maganiom, powiedzmy - idealom, naszym nie odpowiadajq. 

Przypadanie korne do stop krzyi:a zgola nie lei:y na linii 

cn6t naszych; liczenie na cudownq pomoc z zewn trz, przeka 

zywanie swoich krzywd  jakowemus  panu,  kt6ry  ma  nadejsc 

i zemsty za nas dokonac - nie tylko nie budzi w nas za 

chwyt6w moralnych, lecz  wprost  przeciwnie  - wydaje  nam 

si czyms n«::dznym i godnym pogardy. 

Czlowiek wsp6lczesny ma bardzo wysokie uznanie dla 

dzielnosci osobistej, dla przedsi biorczosci, niezmiernie wy 

soko ceni prac , wynalazczosc, nami(!tnosc tw6rczq. Tego 

wszystkiego a n i s 1 a du n i e m a w  E w a n g e 1 i a c h, 

kt6re o pracy milczq lub nawet  pogardzajq  niq, kt6re  o  w y n 

a 1a z c z o sci,  o  radosnym  two rzeniu  czegos now 

e go najmniejszego nie majq po,j(!cia. 

Ten ewangeliczny swiat ludzi cichych, pokornych, dobro 

dusznych, poslusznych, nie pragnqcych nic pr6cz zstqpienia 

cud6w z dziecinnie wygwie:idi:onych wyzyn niebianskich, mo:ie 

nam czasami wydawac si«:: czyms milym, jako przeciwienstwo 

naszego  i:ycia  zbyt  gorqczkowego, ale  musimy  przyznac,  ze 

byl to jakis swiat chlopskiego zastoju, cichej martwoty, a nie 

:iycia tw6rczego i radosnego. - W czasach konajqcego swiata 

starozytnego, w czasach wielowiekowego zastoju  gospodar 

czego, byly to nastroje przypadajqce  ludziom  do  smaku;  dzi 

siaj jednak odczuwamy to  raczej  jak  ucieczk«::  od  :iycia  niz 

jak czynny, m«::ski udzial w .iyciu. 

Nadzwyczaj wysoko cenimy dzisiaj solidarnosc w wake 

spolecznej; do cn6t najwyzszych w srodowisku robotniczym, 
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czyli w tym, do kt6rego przyszlosc nalezy, jest niezlomne 

stanie w szeregach, zdolnosc nie tylko do ofiar jak najdalszych 

z samego siebie, ale do kairnosci, do dzialania zwartymi, silnie 

zdyscyplinowanymi masami. Nie podobnego nie ma w Ewan 

geliach, kt6re na czolo wysuwajq raczej ciche i pokome od 

danie si osobiste, nie liczqc si z zadnq zorganizowam\ ca 

losciq; kt6re wydzielajq jednostk ludzkq i usilujq  doprowa 

dzic jq do bezposredniego osobistego obcowania z domniema 

nym zr6dlem wszechsily, kt6re nazywa si - B6g. 

Czlowiek wsp6lczesny czci zdobywc6w i odkrywc6w; 

pragnqlby nieustannie rozszettziac i powi kszac swiat,  spra 

gniony  jest  nowych  lqd6w,  nowych  m6rz  i  nowych  prawd. 

Tej czci dla odkrywc6w i tej :zqdzy zycia  ooraz szerszego,  co 

raz barwniejszego i silniejszego zupelnie nie znal dawny chrze 

scijanin. 

Czyz moze nam w takim razie wystarczac moralnosc chrze 

scijanska? C6z powiedzq ksi gi ewangeliczne czlowiekowi wal 

czqcemu o nowy lad spoleczny? Jesli ma on wqtpliwosci i wa 

hania, czy  moze zwr6cic si  po pociech do Ewangelii? - 

Albo  c·o  Ewan gel i a ma do   powi e dzen ia  odkr ywcy 

n owy ch  l qd 6 w  czy  no  wyc h   pr awd?  - Czy m  

czony w wi zieniu rewolucjonista wsp6lczesny, czlowiek tw6r 

czo przeciwstawiajqcy si calemu porzqdkowi spolecznemu 

opartemu na klamstwie i wyzysku, moze szukac pokrzepienia 

w przypowiesciach ewangelicznych? 

Zbyteczne bylyby odpowiedzi. E w a n g e 1ie -  to  k s i  g i 

um  a r l e,  ksi gi,  kt6re  nic  nam  ju:i:  dzisiaj  dac  nie  mogq; 

ksi gi , kt6re Sq juz tylko literaturq  historycznq  -  niczym 

ponadto. 

Czlowiek wsp6kzesny, czlowiek wielkiej epoki przejscio 

wej, okresu olbrzymich zmian i zmaga:n, niejednokrotnie staje 

na rozdrozu i trwoznie pyta si : -  Dokqd:i:e  teraz  p6jd ? 

Kt6ry kierunek jest  drogq  ku  prawdzie?  -  Ale  Ewangelie 

nic mu w tej rozterce nie poradzq, nic mu nie pomogq. - Te 

zagadnienia, te wqtpliwosci, kt6re przed  nami  dzisiaj  stojq, 

nie istnialy w6wczas, gdy Ewangelie powstawaly, jakze wi c 

pisma te moglyby zawierac potrzebne nam odpowiedzi? 

* 



 

 
 

HEMPEL 
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Wynika z tego jasno, ze nie ma i nie moze bye rzeczywi 

stego nawrotu do chrzescijanstwa. Odrodzenie chrzescijanskie 

jest czyms r6wnie niemozliwym, jak nawr6t do cech6w sred 

niowiecznych, do zamk6w feudalnych i do niepodleglych re 

publik miejskich. 

Nie oglqdaj siE: wiE:c ku cmentarzom -  ty,  kt6rys  jest 

duchem mlod.y i czujesz w miE:sniach nadmiar sily tw6rczej! 

Idziemy naprz6d, tworzymy zycie nawe, pE:dzimy k dys w dal 

niewiadomq; na drodze naszej tysiqc niebezpieczenstw, slonce 

celu ostatecznego,  slonce  ideal6w  zawsze  nieuchwytnych  pali 

si kE:dys daleko przed nami, lub moze w glE:bi nas samych; 

czujemy je jak prawd niezawodnq, nie wymagajqcq zadnych 

uzasadnien, czujemy, ze pE:dzimy i  wysilamy  si  ku  jako 

wemus dobru - i  to  jest  cala  wiara  nasza. Kiedys,  gdy  walki 

siE: nieco uspokojq, moze lepiej jc1  u zasadnimy .  Tymczasem 

zas wiemy tylko, ze stary, nieco  smutny  i  mocno  sentymen 

talny Chrystus ewangeliczny ani nie rozumie  nas,  ani  w  ni 

czym pom6c nam nie maze. 

* * 
Przykazania ukladane byly przez bogatych kaplan6w zy 

dowskich, czyli m6wiqc og6lnie - przez pan6w, w , elu za 

bezpieczenia ich interes6w przed uroszczeniami biedak6w. 

Panowie jednak nigdy nie przyznawali si do tego, ze sami 

ukladali prawa, i zawsze wszystko zwalali na Pana Boga. 

Chodzilo bowiem o to, aby poddani nie tylko bali siE: bata 

panskiego, ale zeby byli gl boko przekonani o swiE:tosci pan 

skiego porzc1dku spolecznego, aby przed wladzq panskc1 dobro  

wolnie schylali glow jako przed czyms, co sam Pan B6g 

ustanowil. 

Czego nie ma w przykazaniach?... 

Spr6bujemy   zastanowic   siE:,   co    my proletariusze dzi 

siejsi - umiescilibysmy w przykazaniach, gdyby nam przy- 

szlo je ukladac. 

Napisalibysmy zapewne: 

P;erwsze - nie b dziesz zyl z pracy cudzej. I dodali 

bysmy: kto jest zdrowy, a nie pracuje, niech nie je. 
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I to postawilibysmy na czele wszystkich przykazan. Powie 

dzielibysmy, ze to jest przykazanie najwaznie jsze. 

Dalej m6wilibysmy: 

Drugie -  nie  zabierzesz  na  swq  osobistq  wlasnosc  ani 

ziemi ornej, ani kopalni WE:gla  czy  nafty,  ani  fabryk  i  ma 

szyn - bo bez tego inni ludzie zyc nie mogq. 

Trzecie  -   nie  zdradzisz   swych   towarzyszy-robotnik6w, 

i zawsze got6w b dziesz walczyc w obronie kazdego z towa 

rzyszy, kt6remu krzywda ,by siE: d ziala. 

Czwarte -  wszystkie  swe  sily,  mysli  i  marzenia ·poswi  

cisz sprawie przebudowy  ladu spolecznego  i p6ty  walczyc  bt;: 

d zi es z, p6ki wraz z cahi masq ludu pracujc1cego nie wywakzysz 

ladu braterstwa, prawdziwej r6wnosci i sprawiedliwosci. 

Takich i tym podobnych  przykazan  moglibysmy  jeszcze 

duzo postawic. A przyznac  przecie  kaz:ly  musi,  ze  nie  tylko 

nie zawierajq one nic zdroznego, lecz pr zeciwnie -  rzeczy  

sluszne i niewqtpliwie dla wszystkich bardzo pozyteczne. 

Dla wszystkich uczciwych ludzi pracy, ale nie dla garstki 

uprzywilejowanych bogaczy. - I dlatego wlasnie nic z tych 

naszych robotniczych przykazan nie ma w przykazan iach pan·· 

skich, czyli boskich. 

Czy potrzebne nam 5q przykazania boskie? 

Na pytanie to odpowiedzialy  juz  rozwazania  dotychcza 

sowe. Przykazania zost aly ulozone przez pan6w dla obrony 

interes6w panskich. Przy tym 5q to nakazy juz dzisia j prze 

starzale, naprawdEl przez nikogo  nie  przestr-zegane;  a  jesli 

wc1qz jeszcze dziecicm  naszym  wbijajq  je  do  glowy,  jesli 

wciqz z t pym uporem t wierdzq, ze przykazania te  Sq  pod  

stawq moral nosci - to jedynie  w  tym  cel u,  aby  ludzi  oglu 

piac i oglupionych wyzyskiwac. 

Dziesi cioro Przykazan winnis my traktowac jako star :,· 

zabytek historyczny, ale kierowac siEl nimi w zyciu nie mo 

zemy, a uczenie siEl ich na pamit;:c jest r6wnie bezcelowe i  na 

nic nikomu niepotrzebne, jak na przyklad uczenie siE: starych 

przepis6w prawnych egipskich, perskich czy babilons kich. 
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TOMASZ NOCZNICKI (1862- 1944) 

 
Dzialacz chlopski, jeden z przyw6dc6w ,,Zar ania" , nast pnie ,,Wy 

zwolenia",   1922-   1928   posel   na   Sejm,   1928-1935   senator,  od   r.    1931 

w Stronnictwie Ludowym. Pisywal  cz sto  do  .,Wolnomysliciela  Pol 

skiego" (m. in. .,Religie, kaplani a sprawiedliwo§c spoleczna", 1932, nr   23). 

Warto  przeczyat c:  Henryk  Syska:  ,,Twarde  iycie Tomasza  Nocz 

nicklego" (War szawa 1959). 

 

 
Religie, kaplani, a sprawiedliwosc spoleczna 

 
Najwi kszym nieszcz sciem ludzkosci jest obecnie, a i zaw 

sze byla - niesprawiedliwosc spoleczna. Ucisk, wyzysk, prze 

moc, gwalt, prawa niesprawiedliwe, straszliwe kary, brak 

opieki w  dziecinstwie,   brak  pracy  i   srodk6w   utrzymania 

w wieku dojrzalym, i starosc skazana na n dz i poniewierk 

czlowieka, co cale iycie ci iko i krwawo przepracowal. Wszy 

stko  to  razem  stanowi   przeklenstwo   iycia   ludzkiego,   kt6rt 

mu zgotowal niesprawiedliwy ustr6j spoleczny. Wszystko to 

razem mialo i ma swoich obronc6w i opiekun6w w kosciolach  

i kaplanach. Kosciofach, tzn. wielkich chrzescijanskich i nie 

chrzescijanskich zgromadzeniach, zastyglych w skamienia 

lych dogmatach, kt6re nie zycie ludzkie na ziemi, ale wizje 

,,zycia" pozagrobowego majc4 na widoku. 

 

* * * 

To tei gdy n dza,  gdy  zla  dola·,  gdy  ucisk,  niesprawiedli 

wosc,   opuszczenie   i   n dza   zn cajc4   si    natl   czlowiekiem   nie 

z jego winy, ale z winy zlego, niesprawiedliwego ustro ju spo 

lecznego, religia i kaplani nie  uczq  walki  ze  ·zlem,  ale  prze 

ciwnie, uczq cierpliwosci poddania si istniejqcemu zlu i  ocze 

kiwania nagrody w przyszlym dopiero  zyciu.  Rozumie  si  ,  :i:e 

taka owcza cierpliwosc, rozzuchwala wszystkich zdzierc6w, 

wyzyskiwa,czy, oszust6w i jawnych zlodziei. Religia  i  koscioly 

majq  jedno  tylko  lekarstwo:  cierpliwosc   krzywdzonego   i   li 

tosc krzywdziciela! I jeieli np. ksiqdz katolicki w Polsce po- 
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t1:;pial  z   ambony  pijanstwo,  to rzadko - bardzo rzadko - 

pot1:;p.ial pana dziedzica co gorzalk£; w swej wyrabia< gorzelni. 

a w swojej karczmie sprzedawal. Uwaial  widac  za  ,,dobre 

prawo" dziedzica, aby cil:ignql dochody z trucia pokolen ludz 

kich, z ich n£;dzy i upadku. ,,Wi£;c kto moich groszy zlodziej - 

czy   iyd  jucha  -  czy dobrodziej"? m6wi Wyspianski przez 

usta chlopa Czepca w ,,Weselu". Bo, przeciei nie tak  dawne 

czasy, pami£;tajq je ludzie, jak to w bylej Galicji w ksi£;zopro 

boszczowskiej karczmie rozpijano lud. Prawda, byly  straszne, 

byly okrutne krzywdy ludzkie w tzw. swiecie poganskim i sta 

roiytnym.  Ale  w6wczas  nikt  nie  zalecal  cierpliwosci,  ani  za 

t1:;  ,,cierpliwosc" -   nie obiecywal pozagrobowego szcz£;scia. 

Dopiero kaplani chrzescijanscy to wprowadzili. Dawniej - 

poniewierany   - gn£;biony   niewolnik   cz£;sto   buntowal   si 

i mscil r6wnie okrutnie jak byl krzywdzony. To  tei  niera.:: 

bojazn   tej   pomsty  raba-niewolnika, hamowala    nawet   naj 

wi£;kszych  okru tnik6w .  Chrzescijanstwo  przenoszqc  i   kar£;   

i - nagrod£; poza gr6b, w wizj£; przyszlego zycia st1:;pilo prawo 

naturalnej samoobrony krzywdzonego, owszem,  nakazalo  po 

kor i posluszenstwo i nazwalo je cnotami i nagrod£; za nie 

ukazalo - po smierci. 

,,Gwalt,   niech  si   gwaltem  odciska"   m6wi   Mickiewicz 

i dobrze m6wi, bo wiadomq jest rzeczq, ie iaden lotr, ani 

wydzierca, ani okrutnik, ani ciemi zca, swoich zbrodni nie 

zaprzestanie z obawy pozagrobowej kary, na kt6rq on ,,gwii 

dze". Ale kosci6l ustanowi i uposazy kaplan6w, aby lud 

przezen krzywdzony uczyli pokory i cierpliwosci. Aby tym, 

kt6rych on krzywdzi - hojnie  obiecywali  rozkosze  niebie 

skie - po smierci. ,,Dal skar-b na kosci6l, kt6ry przedtem 

zlupil. I tym goscinnosc w klasztorze okupil". Sq najrozmaitsze 

metody krzywdy i wyzysku. Najgorszym zas jest - znieczu 

lanie krzywdzonych, dr£;twica woli ich, kt6rl,'\ im jak szcze 

pionk£; podsk6rnq szczepiq kaplani, aby si£; przed krzywd1 

sami przez oswiat£; i organizacj£; nie bronili... 
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WINCENTY RZYMOWSKI (1883-1950) 

L iterat , publicysta, dzialacz polityczny, wolnomy§ticiel. Pisywal do 

,,My.m Niepodleglej", brat udzial w  I  Zje:idzie Wolnomyslicieli Pol skich 

w grudniu 1907 roku. W latach 1933- 1937 byl czlonkiem Polskiej Akademii 

Literatury. Od roku 1944 byl jednym z przyw6dc6w St-ron nictwa 

Demokratycznego, w latach 1944-1945 byl min'strem o§wiaty, 1945-1947   

-      ministrem  spraw   zagranicznych.  Zamieszczony   f ragm ent artykulu 

,.My§l wolna wobec zadan kultury" (M y§l  Niep'.Jd!egla, 1907,  nr 35 ). 

 
Mysl wolna wobec zadaii kultury 

 

Przywykamy do   widoku,  i:e religi  usprawiedliwia si 

i broni tylko jako calosci pozor6w nieodzownych, i:e przemil 

czajqc  ich  tresc moralnq, wskazuje si jedynie na ich ui:y 

tecznosc, na cele utylitarne. Ale czyi:by, w istocie, falsz, obluda 

i poz6r byly nieodzowrni ostojq ladu, najbardziej upragnionym 

w zlem lqcznosci spolecznej? 

Przewidujemy jednak zapytanie, kt6re kai:clego zaskoczyc 

moi:e: - Dlaczego rozpraszac wszelkie iluzje,  moi:e  nieraz 

pi kne i poetyczne? Dlaczego z tak chlodnq i surowq rozwagq 

usilujemy  niweczyc  wszelkie  zludzenia  i fantazje? - Wszak 

znamy caly szereg zludzen poi:ytecznych i szcz sliwych, w kt6- 

rych i:yjq dzieci, w kt6rych pociech znajdujq dorosli, dlaczego 

istniec  w  nich  nie   mialyby  narody?  - Odpowiemy na to, 

ii: szanujemy wytwory  i sny  wyobrazni  jako  zr6dlo rozkoszy 

i upojen estetycznych, nie moi:emy tylko dopuscic, aby ludz 

kosc padla ofiarq naiwnej wiary w ich rzeczywistosc; odpo 

wiemy dalej, i:e caly rozw6j post pu i doskonalosci polega 

wlasn ie na redukowaniu ilosci zludzen koniecznych, i:e w tym 

kierunku zmierza praca pokolen, stanowiqca o go:lnosci czlo 

wieka w hierarchii istot: dzi ki temu wlasnie, i:e zludzenia 

pewne i bl dy byly w swoim  czasie  poi:yteczne,  i:e odegraly 

w  dziejach  wlasciwq  sobie  rol , - dzisiaj przestaly bye jui: 

potrzebne. Byly one rusztowaniem, kt6re pozwolilo nam dzwig 

nqc gmach prawdy i kt6re, dopelniwszy slui:by, musi uledz 

teji:e chwili zniszczeniu. 
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Takie jest nasze przekonanie i ono to, wbrew rachubom 

prawdopodobienstwa i zasadom slusznosci, wywoluje gl6wn<l 

silE! opozycji. Walczymy dzisiaj walkq najzazartsz::i nie z tymi 

co wierz::i, ale przeciwko tym, co udajq wiarE!, otuma,niaj<}c 

wlasne sumienia i niweczqc ufnosc w to, co jest istotnie wiel 

kie i wzniosle. 

Z pierwszego wejrzenia na uklad sil spolecznych dostrze 

zemy,  ze  ci ostatni, - sceptycy wyznajqcy pozory religii, - 

stanowi::i liczebnie najpowazniejszq tamE! biernego oporu wo 

bec Mysli Wolnej. Po za nimi jeszcze huczy morze ciemnoty, 

stoj::i  tlumy oswiat<} nie tkniE!te, miliony  analfabet6w.  Ale 

w nich nie ma oporu, jest tylko bezwlad  i  cci('!zalosc  snu. 

Trzeba je uczyc, n:e zas przekonywac; trzeba je budzic i ksztal 

cic,   niesc  im   podstawy swiatla  -. argumenty zas z czasem 

niech wysnujq same. 

 
Przemiany w zyciu wsi polskiej 

,,Badajcie i analizu jcie wies polsk::i!" wzywa nauka obecna 

tych wszystkich, kt6rym droga jest wiedza  fakt6w,  kt6rzy 

poznali juz, ze wystarcza nieraz  fakt  jeden  dla  obalenia  ty 

siqca lat przesqd6w; niemniej wszakze ten jeden fakt bywa 

nieodzowny. Ludzkosc cal::i rzesz::i milion6w  swych  blqdzila 

dla braku jednej trafnie uj('!tej obserwacji, w braku jednego 

dcswiadczenia. Takim brakiem niepowetowanym stac siE: moze 

kiedys wies polska, gdy na zawsze zejdzie z horyzont6w umy 

slowosci naszej razem z atmosfer::i swq i tradyc jq. Umiejmyi: 

ocenic w niej donioslosc eksperymentu, kt6ry  sama  historia, 

sama jakby natura podaje w l'E!Ce badacza i znagla do ogrom 

nych przelom0wych wniosk6w. 

* * * 
Jest rzecz::i znamienn::i, ze duchowienstwo, podejmuj::ic dzis 

walkE: o h egemon iE: nauczania, nie ·chce powolac siE: na re 

zultaty wlasnej pracy tam, gdzie nie przeszkadzano jej w ciqgu 

10-ciu stuleci. Dlaczego  nie  odsloni  plon6w  dojrzalych  tej 

niwy, kt6ra uprawy innego pluga nie znala? 

Wypisy z histoTii krytyld retigii 34 
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Mysl Wolna odwolywac si musi ustawn ie do przyszlosci 

bo dotychczas jej ruchy tamowano i podcina-no skrzydla, dzis 

jeszcze nie posiadla udzielnego terenu dla urzeczywistnienia 

pelni swych zamiar6w. Katolicyzm  - przeciwnie  -  ma  . a 

sobc4 przeszlosc pokaznc4; katolicyzm budowal dlugo i spokojnie; 

mamy przeto sluszne, niezbite prawa brae  pod  uwag  plon 

jego dorobku. Na przykladzie fanatycznej a dzieci co bez 

bronnej wsi stwierdzamy doswiadczalnie, czym staje si orga 

nizacja owych sil dziejowego ·bezwladu, kt6re sprz ga swoim 

w zlem religia, gdy pozostawione sc4 same sobie. 

Religia jako wyraz dc4znosci zachowawczych wladala tam 

wszechmocnie. Jedync4 zasadc4 post powania obok bodzc6w 

materialno-fizycznych  byl  tam  interes  wyznaniowy.   Religia 

dla  chlopa-ziemianina  zar6wno  jak  dla  obywatela-wiesniaka 

jest wylc4cznc4 reglamentacjc4 calego systemu spraw, wyrasta 

jc4cych cokolwiek nad poziom gospodarczego zagona, nad padol 

szarej  doli.  Oplata  rodzin ,   wychowatnie,   formy   obyczajowe 

i towarzyskie, ksztaltuje smak, uczucie i wol . 

W jakim tedy osrodku ideowym, w jakim w zle wsp6lnym 

przecinajc4 si i schodzc4 pasma tej reglamentacji?... 

Niedola i ucisk, placz, m czarnie, bezradna rozpacz i n dza 

skladaly przed tysic4cami lat krwic4 napojone kamienie p:,d 

gmach religii. Tylko zaslepieniem dzis tlumaczyc mozna tych, 

co uczciwie i szczerze szukajc4 w religiach panujc4cych wska 

zan do zycia i pot gi rozwoju. Bezsilny trud! Nie dob dziemy 

hartu z j ku roztrzaskanej kolumny. Religia nie jest odpo 

wiedzic4 na pytania zycia; ona o zyciu  nic nie  wie; pr6buje 

dac odpowiedz na zagadk smierci, lecz jest tylko zapatrze 

;niem  si  w  jej   mroki.  Stajc4c  u   kranca   pielgrzymki,   moze 

w ostatniej godzinie podaje duszy znuzo.:.ej  skrzydla  do  ocl 

lotu, jak marzc4 poeci; atoli u wezglowia niemowl cej kolyski 

religia  nie  ma  slow   mc4drej   jutrznianej   otuchy   do   wlania 

w serce i w dusz dzieci cc4. 0 ·czymze m6wic mu b dzie? 

Czy o barlogu Hioba, trzykroc przeklinajc4cego dzien., w kt6- 

rym   si    narodzil?   Czy  o  bratob ::-js tw  ie    Kainowym?   Czy 

o krwawym zwyci stwie Golgoty? Czy o  trzydziestu  srebrni 

kach Judasza? Czy o dobrotliwym Ojcu, kt6ry wydal syna 
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w n ce siepaczy? Czyli powie o krzyzu wiecznej hanby czlo 

wieka? Czy mu pokaze na krzyzu tym cwiek najkrwawszy, 

bezcelowosc ofiary?! Zali m6wic b zie o tymS<idzie Str;:i 

smym, kiedy B6g przeklnie cz!Owieka i potE;pi go na zawsze, 

czy o tym Sl\dzie straszniejszym, na ktory czlowiek wezwie 

Boga? 

Gdz,iez koniec tej potwornej zgrozy okrucienstwa, kt6r<! 

najmilosierniejsza z religii spiE;tr zyla. w swym otchlannym 

piekle! W jakiz kruszec  twardy  zakrzepnctc  piers  czlowieka, 

aby nie pE;kla od szalenstwa podobnie dziko barbarzynskiej 

wiary! 

* * 

Najbrutalniejsza, prostaczo niska i dziko bezlitosna zluda 

opE;tala dusz chlopa. W jego mozgu religia skamieniala na 

ksztalt lodowcow odwiecznych, legla w poprzek tE;tnic zycia 

calymi pokladami nawarstwionej grozy, przestrachu, wrazen 

rezygnacji, niemocy i upadku. Jakqz  tedy  niedorzecznosciq, 

lub jakqz, gorszq od niej, obludq bywa przyslugujqce religii 

miano ,,dzwigni spolecznej", jezeli dla chlopa jest ona zamro 

czeniem zycia, uswiE;ceniem rozkladu i ofiarq sil calopalnych 

na stosach smierci; - a dla mysli badawczej stala si tym. 

;po nad co wlasnie dzwigac nalezy si zawsze, ilekroc chcemy 

swobodniej i szerzej rozejrzec si po widnokr gach swiata. : 

 

 

 

 
STEFAN CZARNOWSKI (1879- 1937) 

 
Jeden z najwybitniejszych socjolog6w polskich. We wspomnieniu 

posmiertnym Kotarbinski napisal, ze Czarnowski byl .,zdecydowanym 

wsp6luczestnikiem ruchu wolnomy.Hicielskiego, racjonalistycznego, laic 

kiego  i  przeciwnikiem  kompromis6w  z ptzesqdem  religijnym w dziedzi 

nie  wychowania  i  organizacji  spolecznych".  W  latach  1925-   1937  w y 

lcladal  socjologii:  n:t  Uniwersytecie  Warszawskim, a  w   latach 1923-  1931 

r eli gioznaw stw o  w  Wolnej   Wszechnicy   Polskiej,  wyglaszal   odczyty 

w Polskim Zwiqzku Mysli Wolnej  (m.  'in .  13  lutego  1932  ,,Zycie  reli gijne 

ludu wiejski.ego w Polsce" , 30 marca 1932 ,,Historia p?rownawcza 
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religli i ich spoleczne znacze:nie", 13 maja 1933 ,,Tzw. obecny kryzys 

religijny", 7 stycznia 1934 ,,Praktykl i wierzenia w zyciu codziennym"). 

Z.biorow e wydanie dziel: ,,Dziela" (5 tom6w, Warszawa 1956).  Dla  na 

szego tem:ztu szczeg6lne znaczen·e m,zjq prace: ,.Kultura religijna wiej 

skiego ludu polskiego" (tom 1, s. 88-1IJ7), ,,Reakcja katolicka w Polsce w   

koiicu  XVI   i   na  poczqtku   XVII  wieku"  (tom  2,  s.  147-166),  ,,Socjo 

logiczne   okreslenie   faktu    religijnego"    (tom   2,   s.  235-242),   ,,S'tudia 

z dziej6w religii" (tom 3, s. 139-241), .,Kult b?hater6w i jego spoteczne 

podloze" (tom 4). 0 Czarnow sk im : Nina Assorcdobr a j: ,,Zycie i dzielo 

Stefana Czarnowskiego" (tom 5, s. 105-156), J. Borejsza,  M.  Handels 

man, S. Httrwic6wna, H. Krahelska, L. Krzywicki, S. Ossowski, Z. Zmi 

gryder-Konopka:   ,,Wspomnienia    o   Ste.fan'e   Czarnowskim"    (tnm   .5, 

s. 159 - 184 ), Alina Osiadacz- M o lsk 2: ,,Stefan Czarnowski i jP.go dziela" 

(Euheme,r,  1958,  nr  5  (6),  s.  48-  60), Tadeusz  Kotarbinski:   ,,Wspominki 

o   Stefanie   Czarnowskim"   (,,Wyb6r    pism",    tom   2,    Warsnwa   1958, 

s. 905-910). 

 
Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego 

Kultura religijna danej zbiorowc.sci nie jest tym samym, co  

wyznawana  przez  nil:}  religia.  Zabiera jl:}c   s.ie.  do   scharakte 

ryzowania ludowe j kultury religijnej nie be.dziemy studiowali 

tych wzgle.dnie zamknie,tych w sobie system6w wierzen i obrze. 

d6w, kt6re nazywamy religiami i  kt6re,  obejmujqc  r6zne 

warstwy jednego ludu i r6zne ludy wsp6ln!l organizacjq ko 

scielnq i uczestnictwem we wsp6lnych praktykach kultowych, 

spajajl:} je w ponadkla owe i ponadnarodowe zrzeszenia wy 

znaniowe. Mowa tu be.dzie o tym, w jakim stopniu i w  jaki 

spos6b  jedna  warstwa  spoleczna  przyswoila  sobie   podawane 

jej przez Koscioly nauki, jak do swego wlasnego sposobu zycia 

materialnego i duchowego przystosowala, jakie przedstawienia 

kojarzy z wyste.pujqcymi w kulcie im ion ami i nazwami rzeczy, 

jakirri   jest   charakter   jej   naboi:nosci  i    jakie   tej    nabo:inosci 

przejawy. 

 

Wy:iej opisane cechy i:ycia religijnego olskiego ludu wiej 

skiego ustalily si , jako system zorganizowany, w ostatnich 

paru wiekach okresu poddanczopanszc yznianego. Kulty w tej 

postaci, w jakiej dzis je widzimy, rzadko kiedy si gajq wyi:ej 
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niz XVI w., w caloksztalcie zas swoim zycie religijne wlo 

scianskie nosi pi tno religijnosci XVII w. - scislej drugiej 

polowy, po wojnach szwedzkich - oraz wieku XVIII. W tej 

formie przetrwala z malymi tylko zmianami do konca XIX w. 

Jest to religijnosc chlopa epoki panszczyznianej i wraz z wy 

mieraniem ostatniego pokolenia, wychowanego w :iywej je 

szcze tr adycji wspomnien o panszczyznie, wraz z nowymi 

formami wyrazu zbiorowego, kt6rych klasie wloscianskiej do 

starczajcl zmienione warunki spoleczne, dotychczasowe oblicze 

zycia religijnego ulega szybkiemu znieksztalceniu. Wies pol 

ska w ostatnich latach trzydziestu, a zwlaszcza w okresie 

powojennym, fermentuje dudiowo, przy czym ta fermentacja 

jest cora,z gwaltowniejsza, si ga coraz  glE:biej  i  pozostajclC 

w zwiclzku scislym ze zmia'Ilami, dokonywajqcymi si w ca 

lym organizmie narodowym, zdaje si zapowiadac przeobra 

ienia :iycia religijnego, niewqtpliwie bardzo daleko idclce, 

zar6wno w kierunku jego wyd.zielenia z dotychczasowego 

caloksztaltu zycia zbiorowego, jak pogl bienia etycznego i dok 

trynalnego. 

 

 

TADEUSZ BOY-ZELENSKI (1874-1941) 

Krytyk literacki,  poeta, historyk  literatury, swietny  tlumacz  lite 

ratury  francuskiej,  dzialacz  spoleczny,  publicysta.  W   latach  1956-   1959 

ukazalo si zbiorowe, 18-tomowe wydanie jego pism,  kt6re  w  ciqgu 

kilku dziesi cioleci  wywieraly  ogromny  wplyw  na ksztaitowanie si 

postawy racjonatistycznej i humanistycznej  czytelnik6w.  Dla naszej 

problematyki szczeg6lnie interesujqcy jest tom XV pt. ,.Nasi okupanci" 

(Warszawa 1958). ,,Oku pan tam i" nazywal Boy kler katolicki, ostro pi t 

nujqc klerykalnq oblud   i  obskurantyzm.  Po  wejsciu  wojsk  hitlerow 

skich do Lwowa Boy zostal zamordowany wraz  z  innymi  intelektuali 

stami polskimi dnia 3 lipca 1941 r. 

 
Nasi okupanci 

Rola duchowienstwa byla zawsze w Polsce olbrzymia. Nie 

podobna  mi  w  tych  szczuplych  ramach  pokusic  siE:  o rozwa 

:ienie,  w  jakim stopniu  kier, kt6ry, uporawszy si z  ,,herety- 
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kami" poloiyl  w  dawnej  Polsce  r  k  nawszystkim,  przyczynil 

si do pogri:izenia narodu w owej straszhwej  ciemnocie,  w  ja 

kiej tkwilismy przez caly wiek siedemnasty i trzy czwarte 

osiemnastego, w6wczas gdy inne narody spelnialy najwiE:kszii 

pracE: mysli. To pewna, ze jezeli Polska z tej ciemnoty spr6- 

bowala si wydzwign1:1c, jesli, cz sciowo bodaj - niestety  za 

pozno - to si  jej  udalo,  zawdzi czala  to  przede  wszystkim 

owym do dzis jakze znienawidzonym w pewnych sferach ,,Di 

derotom, Wolterom i Monteskiuszom", kt6rych wplywy  wyra 

zily  siE:  w  pi knym  dziele  Konstytucji  Trzeciego  Maja.  Ale 

jui bylo za p6zno: Polska  upadla.  I  w6wcza ,  dzi ki  warun 

kom, w jakich nar6d si znalazl, zaczql  si  ow  proces,  kt6ry 

trudno okreslic lepiej niz  slowami  najszlachetniejszej  i  gl   

boko wierz1:1cej pisarki Narcyzy Zmichowskiej: 

,,...mi dzy grozq schizmy rosyjskiej a protestantyzmu nie 

mieckiego, duchowienstwo katolickie znalazlo grunt wybornie 

przygotowany pod siejbE: swych iyczen i zamiar6w: wszystko, 

co polskie, przedzierzgn li na katolickie, wszystko katolickie 

udali za szczeropolskie i tak dzis tymi dwuznacznikami zr cz 

nie szermierzq, ie odrobili jui prawie wszystko, co od po 

czqtku XVIII w. w sum.ieniu og6lnym ludxkosci uczeni i bo 

haterowie, rozumni i poczciwi, kosztem krwi, zycia i ci ikiej 

pracy wypracowali na koniec " 

Kamien grobowy odwalono, Polska zacz la zyc wlasnym 

zyciem. 

Natychmiast kler wyciqgnql r k poniq,  niby  po  swoje 

prawe dziedzictwo. Umocniony w pot dze  przez  naszq  ordy 

nacj wyborcz1:1, swiadom swego wplywu na mas wlosciansk1:1 

i na kobiety, oparl si przede wszystkim na tych czynnikach. 

Kwestia cywilnego ustawodawstwa malzenskiego jest z tej 

perspektywy punktem bardzo drailiwym, bo odbiera klerowi 

supremacjE:  w  najbardziej  powszechnej  i  iyciowej  sprawie. 

Nie tyle o dogmat tu chodzi, nie tyle o niebo (,,Z  niebem  za 

wsze  poradzic  sobie  jakos  moina"  -    powiada  Molier)  -     ile 

o ziemi . Ta walka o wladzE: tlumaczy ,,podw6jn1:1 buchalteri " 

konsystorzy wobec tlumu a wobec uprzywilejowanych; tlum 

trzymac silq, a moznych tego swiata ust pliwosciq. St1:1d po- 
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blazliwosc dla jednych, nieprzejednanie dla  drugich;  stqd  ar 

mia konsystorskich adwokat6w, kt6ra siE: stala zorganizowanq 

instytucjq falszu i swi tokradztwa. Stqd wynalazek nad wy 

nalazkami: ,,konsystorskie dziewice". 

Ale  metody  te  oddzialujq  posrednio  na  cale  nasze  zycie. 

BE:d  m6wil  o  tym,  co   znam   na jblizej.   Klerykalizm   pokumal 

si z nacjonalizmem: oba obozy potrzebowaly ,,ostrych pi6r"; 

poszukaly  ich,  gdzie  mogly.  Totez  kiedy   przenioslem  si   kilka 

lat  temu  do  Warszawy,  z  usmiechem  patrzalem,   jak   wszyst 

kich najwi kszych  wyg6w  i  cynik6w,  ja>kich ·zna  lem,  skupiono 

w   ,,Okopach   SwiE:tej   Tr6jcy",   w   rzE:dz_ie   obronc6w   wiary 

i cn&t s t aropolskich. Ale kiedy przyjrzalem siE: blizej, rychlo 

przestalo mi to bye zabawne, a stalo siE: obmierzle: widzialem 

zastraszajqce znieprawienie chara·kter6w. 

Wspomnialem juz o  zjawisku,  kt6re  nie  istnieje  chyba 

w zadnym innym kraju: to, ze znaczna cz sc szermierzy ka 

tolicyzmu w naszych dziennikach to ewangelicy! Nie przery 

wajqc pracy w klerykalnym pismie, zmienia siE: wiar dla ce 

l6w malzenskich i - przeprowadziwszy wlasny rozw6d - 

pyskuje siE: dalej o nierozerwalnosci malzenstwa! I nikomu 

tam nawet na mysl nie przyj-dzie pytac, jakiego kto wyznania: 

k a t ol i k z za w o du -  to wystarczy. Czy potrzeba lepszego 

dowodu na to, ze tu nie o dogmaty chodzi ani  o  wiar , ze 

inny  tu  jest  eel, kt6ry -  jak wiadomo - uswi ca srodki. 

* * * 

Szanujemy duchowienstwo; ale z chwilq kiedy ono wyst   

puje jawnie przeciw naszym ustawom, prze,ciw naszemu wy 

miarowi prawa, w6wczas staje si czynnikiem przeciwpanstwo 

wym,  staje  si  szkodnikiem.  Szanujemy  kanony  religii,  do 

p&ki  pokrywajq  si  z ludzkq  uczciwosciq;  z  chwilq  gdy  stajq 

si  jej  zaprzeczeniem,  gdy  sta jq  si   zr6dlem   demoralizacji, 

gdy utrwalajq poj cie nier6wnosci ludzi wobec prawa, wobec 

Sakramentu, gdy stajq si ust pliwym sluzkq wobec bogaczy, 

nieublaganym  katem  dla  maluczkich,  w6wczas   jestesmy 

pewni,  ze  ktos :zle  te  kanony  interpretuje,  ze  ich  piastunowie 

i tlumacze zeszli na bezdroza. 

* 
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Oceny ,,moralne" ksi dza Piroiynskiego Sci bardzo wy 

mowne. Potwierdzajcl one to, na co zresztq  nieraz  zwracano 

uwag : mianowicie,  ie  kler  potrafil  zaciesnie  poj cia  mo  r a 1- 

n o sci  po   prostu   do   wstrzemi zliwosci   lub   -   scislej   bio 

rqc - obludy pk iowej. Z siedmiu grzech6w  gl:6wnych  upo 

dobali sobie tylko jeden, a z dziesiE;ciu przykazan bozych, co 

najmniej siedem jest im oboj tnych. Czlowiek m o r a l n y,. 

kobieta c not l i w a, tych sl6w uiywa si tylko w znaczeniu 

plciowym; poza tym ten czlowiek moze bye lichwiarzem i wy 

zyskiwaczem, obzartuchem i leniwcem, potwarca, i klamca,; 

kobieta moie bye piekielniccl, plotkarcl i j dza,. Te same  kry  

teria stosuje ksiqdz Pirozynski do  literatury.  Sam  anielski 

D:ckens jest dla niego ,,niepedagogiczny, bo sceny wyzman roi 

losnych opisuje zbyt  drobiazgowo";  wszystko  inne  natoroiast 

jest  m or  a 1 n i e  ob o j    t n e !   ,,M.oralnie  oboj tne"  -    jak  

na to zwr6cil juz uwag W. Rogowicz - Sq dla tego ksi za 

oszukancze spekulacje gieldowe; i udr ki sieroty, i okropnosci 

wojny. Ba, kiedy 6wi o najstraszli'!Vszych zbrodniach, jak 

21brojenie jednych lud6w przeciw drugim, na  zirnno,  dla  ce- 

16w ,,dywersyjnych", obchodzi ks. Pirozynskiego tylko to, ze 

ksiqika  Lawrance'a  ,,nie  zawiera  niestosownosci",  to   znaczy, 

ie si w niej nie calujq! ,,Nieszcz sliwe pozycie niedobranych 

roatzonk6w" to dla niego  ,,nic  ciekawego".  Lajdackie  iycie 

hieny  zeruja,cej  na   dostawie  bronL  to   dla   ks.  Pirozynskiego 

,,pouczajqca   b:.ografia".   Do   czego. doprowadza   tego kaplana 

katolickiego  owo   spojrzenie   na   swiat  .w y la, c z.n i e   er   o 

t y c z n e   dowodzi  nieslychany  w  jego  ustach  zwrot: ,,z wy  

jqtkiem   zaprzania   si     wiary,   nic  niestosownego (!)  nie ma". 
 

* 

Ci  detektywi  niemoralnosci  sami  nie  zdajq  sobie  sprawy. 

do jakiego stopnia przezarci sq niezdrowym erotyzmem. Czy 

przeci bny ksiqdz strzeze celibatu czy nie, sprawa plci jest dla 

niego nieusta ja,c·a·. obsesja,, zboczeniem, chorobq. Przeslania mu 

caly swiat. I to jest zupe}nie naturalne; nie moze bye inaczej. 

PamiE:tamy okres powojenny: ziemia kurzyla siE: jeszcze od 

krwi,   przed   Europq   otwieraly   si     cale   kompleksy   nowych 
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zagadnien gospodarczych i moralnych, a ksi i:a nasi umieli 

tylko grzmiec z ambon przeciw kr6tkim wlosom, kr6tkim 

sukniom, przeciw golym ramionom pierwszych wioslarek. Naj 

wyzsze dla nich zadanie to nie dopuscic, aby jakas para si 

pocalowala - bodaj w ksiqzce - poza tym wszystko· jest dla 

nich ,,moralnie oboj tne". Zycie przeplywa kolo nich jak cos 

obcego, niezrozumialego, nienawistnego; widzq tylko genitalia, 

bodaj na gipsowym po5qgu. Chorzy ludzie! 

Ot6z wobec tego, ze ci ludzie 5q  oficjalnymi  piastunami 

mo r a 1nos c i,  ze  na jza·zdrosniej  strzeg"l  swego  monopolu 

w tym zakresie, nie jest bez znaczenia fak t, ze n dza, wojna, 

szpiegostwo, oszustwo, spekulacje, wyzysk i wszystkie w og6le 

niedole ludzi - to Sq dla nich  rzeczy  ,,moralnie oboj tne". 

Czyz tym wyznaniem nie  stawia jq si poza spoleczenstwem,  

w kt6rym - i z kt6rego - zyjq? 

* * 

Bc}dz co bqdz ta mobilizacja pi6r przeciw czarnej okupacji 

to jest rzecz pocieszajqca. Dae pierwszy odp6r tej nawale, 

dopom6c do zorganizowania jakiejs samoobrony - to jest rola 

pisarzy,  p r z e d e  w s z y s t k i m i c h. Bo powiedzmy so 

bie: kazdy rzqd w Polsce, chce czy nie chce, b zie si  uginal 

pod naciskiem kleru, dop6ki ciemnota lub biernosc og6lu b  

dzie  czynila  ten kler  realnq  czy  fikcyjnc4   pot gq.  Dop6ki 

w Polsce b dzie mozna wykrzykiwac wzniosle: ,,Bog i religia", 

tam  gdzie w  gruncie chodzi  o  wladz  i o pieniqdze - dop6ty 

kasta wyodr bnionych z zycia dzikus6w b zie regulatorem 

najdorrioslejszych   spraw spoleczenstwa,  z jego najwi kszq 

szkodc}. 

Sq  bakterie,  kt6re zabija si swiatlem. 

* * * 
W obecnej naszej praktyce pedagogicznej cale wychowanie 

etyczne  zwiqzane  jest  z  religiq;  et  y k a  stanowi  wszak  jeden 

z dzial6w nauczania religii. Kazdy z profesor6w  zajmuje  si 

swoim przedmiotem,  ale  podstaw  zycia,  zasady  moraine  ma 

dac   religia.  Kt6z  bardziej  - zdawaloby  si - jest do tego 

powolany! Moralnosc lqczy si dla dziecka z pojE:ciem grzechu, 
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grzech z praktykq spowiedzi; w ostatecznej perspektywie z po 

j(!ciem wiekuistej kary i nagrody, nieba  i  piekla. Jakis  czas 

si(! to  trzyma; potem - zaczyna si kruszyc. Nauka szkolna - 

chocby  najbardziej  wobec  objawien  religii ukladna - mimo 

woli  uczy  chlopc,a  m   y  s 1 e  c,   a   m   y  s  l  e  c   znaczy  szukac, do 

ciekac, wqtpic, -sprzecz:nosci oblegajq go na ka.zdym kroku. 

Kt6:i nie zna owych tysiqcznych ,,wqtpliwosci", kt6rymi  zlo 

sliwi malcy dr(!CZq ksi dza prefekta. Niski poziom urz dowej 

nauki religii, a bardziej jeszcze tych, kt6rzy  jej  udzielajq, 

oschlosc system u, policyjny przymus nabo:ienstw i spowiedzi, 

wszystko to coraz bardziej oddala chlopca  od  wiary.  Przycho 

dzi moment, ze wszystko wali si(! w  gruz,  a  gruz  ten  grzebie, 

na  dlugo  nieraz  -     i  tu  najwi ksze  niebezpieczenstwo  -     po 

j cia etyczne,  kt6re  starano  si  budowac  wyh4cznie  na  religii. 

W ten spos6b kryzys religijny, sam przez si  dla  dziecka  bo 

lesny, staje si tym ci :iszy.  W  jednej  chwili  nie  zostaje  po 

prostu nic. Chlopiec, z calym radykalizmem swego wieku, wy 

ciqga konsekwenc je, depce wszystko nogami. 

 
* 

Cala Pol,s ka, moi:na powiedziec, w:zxirygn la si od wstr tu, 

czytajqc felieton Z. Nowakowskiego Rozga i chamy,  zawiera 

jqca obfite wyjqtki z ksi<4i:ki jakiegos sadysty i flagelanta (zo 

wie si Jan Sobolew) pt. Karanie wychowawcze jako oddzia 

lywanie na duszi: w okresie chlopii:cym. Podtytul ksiqzki: 

0 istocie, potrzebie i stosowaniu kary cielesnej. 

Ksiqi:ka   p.  Sobolewa   przeszla cenzur  - jak  dotqd   - 

w naszym kraju najbardziej autorytatywnq, bo cenzur du 

chownq. Podkresla to w swoim artykule (Kurier Wilenski), 

r6wniei: omawiajqcym t ohydnq ksiqik (Klerykalne porno 

grafie), czujna strazniczka naszej kultury, pani Helena Romer, 

stwierdzajqc ze zdumieniem, ze ksiqi:ka ta opatrzona jest pod 

pisem nihil obstat  ks. dra  Jaroszewicza  w  Wolkowysku  (dn. 

6 stycznia 1933 r.) oraz arcybiskupim imprimatur z podpisami:: 

Romualdus Archiepiscopus Vilnensis oraz J. Ostreyko, Curiae 

notarius.  W harmonii  z  tymi  sankcjami  duchownym·i brzmiq 
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dalsze ust py zaprawiaj<lce zimne okrucienstwo religijnym po 

smakiem: ,,...bic tak, zeby mocno  bolalo,  bo  inaczej  caly  

wstrZ<!S duchowy na  nic". ,,Trzeba  religijnie ujqc win chlopca  

i wytlumaczyc mu, ie Bog chce, by byl bity rozga, przez ko 

chaj.:icego nauczyciela, okazuja,cego mu modulacjq glosu przy 

krosc i bol, ze musi  go hie..."  Chlopiec  kar cielesn.:i  przezywa 

w duszy, bo rozga uderzaja,c cialo  pornsza  dusz  jego  w  naj 

gl bszych pokladach, uzmyslawiajqc w chloscie cielesnej spi 

rytualny proces pokuty..." 

Pani Romer chce uwazac owo imprimatur za ,,nieporozu 

mienie i oczywistq omylk ". Trudno podzielic te szlachetne 

zlud.zenia! Ksiirzka tloczona jest w drukarni archidiecezjalnej 

w Wilnie, rozpowszechniana przez Ksi garni Sw. Wojciecha 

(sklad gl6wny), popar1:a calym aparatem organizacji kosciel 

nej. Co wi cej, miala pochlebnq recenzj w ,,Przegla,d zie Po 

wszechnym", miesi czn ik u wydawanym przez bardzo swia 

tlych oo. jezuitow w Krakowie. 

* * * 

To nie broszurka jakiegos pokqtnego  maniaka,  jakich  sit:: 

tyle pojawia; nie, to jest stuczterostronicowe dzielko ,,na 

ukowegc" formatu, starannie wydane, wcale dobrze napisane, 

posluguja,ce sit:: obfitym materialem literatury pedagog;cznej. 

Operuje niq co prawda autor jednostronnie i na wyrywki, nie 

rozrozniajqc zbytnio mit::dzy starym a nowym czasem; bija,c 

crolem   przed   religiq   katolick1:4   -   obficie   szuka   poparcia 

w dawne j pedagogice krajow protestanckich; ale najch tniej 

powoluje sit:: na aut or ytet - i doswiadczenia! - naszych 

wsp6lczesnych  duchownych   wychowawcow.   Tak,  ta   ksia,zka 

i jej ohydy to nie wybryk  indywidualny  ani  omylka:  to  sy 

stem, to program. Ks. Jaskolski, o.  Woroniecki,  ks.  dr  Kosin 

ski, ks. Zychlinski, ks. Kmiecik, wszyscy solidarnie  przema 

wiajq ustami  p. Sobolewa. Raz po  raz Sq tu  w pl ecione  cytaty 

w rodzaju Praktycznych wskaz6wek o wychowaniu dzieci ojca 

Kmiecika: ,,Rozga musi si la,czyc z  Ojczenaszem,  a  uderze 

niom niech towarzysz1:4 slowa: ,,Niech ci Bog blogoslawi!" 

Wciqz kt6rys z tych ojcow duchownych zapewnia, ze ,,Bog 
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wlozyl obowiclzek uzywania r6zgi..." Imi boskie  wyziera  ku 

nam z kazdej stronicy, spotykajc!C si z technicznymi wskaz6w 

kami katowania dzieci. B6g i r6zga, dusza i zadek. Religia na  

gole. A ,,im bardziej wychowanek jest religijny, im poziom 

moralny jego b dzie wyzszy, tym owocniejsze b dzie dla niego 

dzialanie kary cielesnej..." 

 
* 

 
...musi  uderzyc seksualna obsesja, jaka - w tej czy innej 

formie  - towarzyszy kazdemu niemal wystqpieniu naszych 

duchownych moralist6w i wychowawc6w. Czy to ks. Pirozyn 

ski, kt6remu PLEC, widziana w potwornym wyolbrzymieni u, 

przeslania wszystko inne i dla kt6rego poza je j sprawami 

wszystko, bodaj najwi ksze zbrodnie swiata, jest ,,moralnie 

oboj tne"; czy prowincjonalny kaznodzieja, kt6ry widzi dzielo 

szatana w wioslarstwie dla dziewczqt, czy 6w biskup wojujqcy 

z  kostiumem  gimnastycznym  lub sportowym - wszystko to 

jest ten sam pomylony instynkt , kt6ry zlobiqc sobie najbar 

dziej  kr te  drogi, wyladowuje si tu wreszcie w programie - 

katowania dzieci. 

Uderza  jeszcze  jeden  znamienny rys. 0 ile ta duchowna 

pedagogia z lubosciq przyst puje do obnazania dziecka, gdy 

chodzi o bicie, o tyle  jest nieublaganie  sromliwa,  gdy  chodzi 

o higien dziecka lub o jego rozwoj fizyczny. I  to  rowniez 

plynie z jednego zrodla; z nieczystej wyobrazni tych wycho 

wawcow. Co za warunki i okolicznosci podsycajq znawuz owq 

nieczystq wyobrazni , nad tym zbyte<:znie byloby tutaj si 

rozwodzic. Jak daleko moi:e zajsc niezdrowa czujnosc ero 

tyczna, panseksualizm tych najgorliwszych, choc bezwiednych 

freudyst6w  w sutannie - swiadczy bodaj ten dokument, na 

kt6ry jeszcze przed paru laty zwrooila mi uwa.g jedna z czy 

telniczek. Sci to Katechizmy biblijne ks. dra Bielawskiego na 

drug<½ i trzeciq klas szkoly powszechne j. 

541 



542 Witwicki 
 

 
WLADYSLAW WITWICKI (1878-1948) 

Jeden z n.ajwybitniejszych psycholog6w polskich, profesor psycho 

logii na Uniwersytecie Warszawskim, swietny tlumacz greckich dia 

log6w Platona  i  Lukiana,  malarz,  pedagog,   myslicie.Z-racjonalista. 

W ksiqzce: ,,Wiara oswieconych" (napi3ana  w  roku  1935,  ukazala  si 

po francusku, w Paryzu, w roku 1939; po polsku po raz plerwszy  do 

piero po smierci autora, w roku 1959) zreferowal wlasne badania empi 

ryczne z dziedziny psychologii religii i zaproponowal interesujqcq kla 

syfikacji: rozmaitych postaw ludzi wierzqcych i niewierzqcych; w ,,Po 

gadankach obyczajowych" (Warszawa 1957), poddal krytyce etyk re.!i 

gijnq i propagowal etyki: swieckq; w ,,Dobrej Nowinie" (przeklad ewan 

gelii wedlug Mateusza i Marka ze wsti:pem i komentarzem, praca na 

pisana w roku 1942, -ukazala sii: po smierci autora,  dopiero  w  roku 

1958) poddal analizie psychologicznej psychopatyczne rysy Jezusa i apo 

stol6w. Z prac wiasnych nie wyciqgal wniosk6w ateistycznych, ale juz 

u:   okresie   mi dzywojennym   zorientowano   sii:   w   poti:znym ateistycz 

r.ym ladunku jego ks qzek - z dwutomowym uniwersyteckim podri:cz 

nikiem psychologii wlqcznie, o czym swiadczq m. in. fragmenty opubli 

kowane  przez  W.  Ceranowicza  w  ,.Wolnomyslicielu  Polskim"  ( 1933, 

nr    42   z  1   grudnia,   s.   1064-1066)   pt.   ,.Mysli   prof.  wi. Witwickiego 

o wiedzy, wierze, tradycji, przesa,dach i masowej suge,tii". 0 Witwic 

kim: Jan Szmyd:  ,,Wladyslaw  Witwicki"  (Kalendarz  Wolnej  My§li, 

1960, s. 65-67) i ,.Polscy psychologowie o retigii" (Rocznik Wolnej  My 

sli, 1961 s. 249-253). 

 

Klasyfikacja wierzqcych 

Posr6d os6b, kt6r ych rozmowy analizowalismy tutaj szcze 

g6lowo, zwracal uwag bardzo nier6wny poziom oswiecenia. 

Wyksztalcenie mialy osoby badane zawsze wi cej nii srednie, 

ale inteligencja u jednych okazywala si raczej niska,  u  in 

nych srednia lub bardzo wysoka, wi cej  nii  przeci tna.  To 

byly jednak wszystkie te, kt6re sposr6d wszystkich badanych 

zdawaly si najbliisze temu, co si nazywa wiarq na wyzszym 

poziomie kultury umyslowej. 

Opr6cz nich poddawaly si badaniom liczne osoby, przy 

znajqce si do wyznania katolickiego. Posr6d nich byly takie, 

kt6re nie objawialy zadnego sladu wiary ani  w intelekcie,  ani 

w iyciu uczuciowym. Obce i  niech tne  calej  tej dziedzinie, 

bez sladu jakiegokolwiek kontaktu z wiarq i z zagadnieniami 
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z tego zakresu. Licza, si do katolik6w, bo je ochrzczono i cho 

wano w tym wyznaniu, ale  ·z  tego  wychowania  nie  zostalo 

im nic, opr6cz nieznosnych wspomnien z czas6w szkolnego 

przymusu religijnego. 

U wielu zostala zdecydowana pogarda i niesmak dla tych 

spraw. Uwazaja,, ze to sa, rzeczy interesuja,ce dla ksi zy, dla 

dzieci, dla filozof6w, dla dziwak6w, dla ekscentrycznych ty 

p6w, ale nie dla ludzi powaznych i trzezwych. Przynaleznosc 

wyznaniowa, za<:howuja, przez lenistwo, biernosc, niech c do 

zwracania uwagi na siebie; zreszta, zmiana wyznania jest klo 

potliwa a bezcelowa dla ludzi niereligijnych w og6le. Bez 

wyznaniowosc budzi tez falszywe pozory jak gdyby czlowie 

kowi cokolwiek na wyznaniu zalezalo. 

Inni nie wierza,  r6wniez,  ale zachowujq  swi ta,  bywaja, 

w kosciele, chrzczq dzieci, wieszajq obrazy swi te bez prze 

konania do tych rzeczy, ale dla zwyczaju i z nawyku nie 

przemyslanego. Na chlodno. 

Inni, choc nie wierza,, maja,, opr6cz nawyku, pewien w zel 

uczuciowy z wiara, i jej sprawami, jakies wspomnienia z dzie 

ci cych lat, jakies slady sentymentu, szacunku, sympatii,  ja 

kies odczucie dziejowej i obecnej pot gi Kosciola. Cz sto tlem 

tych sympatii Sq upodobania estetyczne, nieraz tendencje po 

lityczne i narodowe. Sq np. ludzie o zywej potrzebie rza,dze 

nia,   urodzeni   dziennikarze   i   politycy.   Ci   nieraz   u d a j a, 
w i a r      i    r  e 1 i  g i  j n o sc,  a  b  y  s  i  a s y m i 1 ow   a  c  d  o 

t  y c h    m  a  s,    k  t 6  r  y m  i    c h c a,   k  i  e  r o w  a c. Przybranci 

rolq przejmuj<! si tu i 6wdzie. 

Inni wierza, cz<l5tkowo, to znaczy: wybieraja, sobie pewne 

dogmaty, kt6re im odpowiadaj<! wi cej,  a  odrzucaja,  inne ,  

kt6re si irn podobaj<} mniej, tworza, sobie na sw6j uzytek 

prywatne, jednostkowe herezje i uwazajq  si  za  wierza,cych.  

Tych jest najwi cej. 

Wielu jest takich, kt6rzy wierza, implicite, to znaczy, ze 

godza, si na wszystko nawet czego Kosci6l uczy, ale nie wie 

dza, wlasciwie, czego uczy i o co mu chodzi, bo katechizmu  

nie umieli nigdy, a Pisma Swi tego nie brali do r ki. Szanuj 
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obrz dy. Biorq w  nich  udzial,  sluchajq  kleru,  nie  bawiqc  si 

nawet w elementy te-0logii . 

* * * 

U  wszystkich,  zar6wno  u  wierzqcych,   jak  i niewierzqcych, 

:zna jomosc ksiqg kanonicznych i d0gmatyki jest u nas na og6l 

znikoma. Tym  si tez tlumaczy, ze nie ma u nas zadnej pu 

blicznej, powaznej wymiany myrn w tej dziedzinie.  Co  naj 

wyzej wzajemne napasci w prasie. Byloby  grubym  b1 dem 

sqdzic, ze wszyscy katolicy  to  sq  ludzie  wierzqcy,  po::lobnie 

jak i to,  ze  wszyscy  wierzqcy  myslq  i  czujq  jedno  i  to  samo 

w zwiqzku z tymi samymi rzeczami, o kt6rych m6wi ich wy 

znanie. Katolik to czlowiek ochrzczony i przez to wciqgni ty 

przymusowo i nieswiadomie na list wyznania. W szkole przy 

musowo bierzmowany, czyli ,,umocniony  w  wierze".  Posr6d 

nich jedni wcale nie uchod2q za wierzqcych, inni za takich 

uchodzq. Posr6d tych, kt6rzy nie uchodzq za wierzqcych,  jedni 

nie  wierzq  istotnie,  otwarcie wypowiadajq  si przeciw wierze, 

tylko nie zmieniajq przynale.inosci wyznaniowej; inni wierzq, 

chacia.i   za  takich   nie  uchodzq.  Sq   ludzie,  kt6rzy  si nieraz 

usilnie  kryjq  ze  swojq  wiarq,  bardzo  szczeq  i  wolq  uchodzic 

za bezboznik6w.  Z  r6.inych  powod6w.  Raz  dlatego,  zeby  si 

nie  wydawac  swi toszkiem,  aby  si    nie  narazic  na podejrzenie, 

ze  to    udane  wszystko;   innym   razem  dlatego, ze  si wstydz:ci 

wierzyc jawnie. 

Sposr6d tych znowu, kt6rzy wobec innych uchodzq za wie 

rzqcych, tylko niekt6rzy wierzq naprawd , inni nie wierzq 

zgola, choc za takich uchodzq. Zeby dla przykladu wymienic 

tylko tych, kt6rzy muszq udawac wierzqcych, aby nie stracic 

chleba. Tak wi c nauczyciele, wobec przymusu religijnego, 

panujqcego w naszych szkolach, muszq udawac wierzqcych, 

jesli si na wiar zdobyc nie mogq. Podobnie jak nie wierzqcy 

uczniowie klas wy.iszych. Ci tez pod grozq nieprzejscia przez 

matur udajq przed innymi wiar , bo tego klamstwa wymaga 

od nich obowiqzujqcy system wychowawczy. 

Ci zatem uchodzq przed ludzmi za wierzqcych,  chociaz 

1:akimi nie Sq. Co wi cej, przymus objawiania przekonan (tak 
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si im wydaje), kt6rych wcale nie zywii:t,  rodzi  w  nich  tlu 

miony bunt i latwo zasiewa niechE:C do wszystkiego, co ma 

zwii:tzek z wiarq. Przymus objawiania supozycji nieprzezy 

wanych bylby im r6wniez ci zki i pocii:tgalby za sobi:t podobne 

skutki. 

Dalej idq ci, kt6rzy nie wobec innych za wierzqcych ucho 

dzi:t, ale sami siebie za wierzqcych uwazajq. Ci znowu rozpa 

daji:t si na dwie grupy. Jedni uwai:ajq siE: za takich slusznie, 

inni ludzq siE: tylko, ho w rzeczywistosci  zywiq jakis  pry 

watny   lub   grupowy,    swoisty    uklad    urojen lub   supozycji, 

z nazw tylko zblizony do katolicyzmu. WiE:c jacys nieprawo 

wierni antropozofowie, teozofowie, spirytysci, mesjanisci, ma 

rzyciele  sympatyzujqcy  z  wiarq  w   jej  postaci  obowiqzujqcej. 

I ci jeszcze dzielq si na dwie grupy: tych, kt6rzy siE: mimo woli i  

nieswiadomie  ludzi:t,  kied y. si za prawowiernych ka 

tolik6w uwazajq, np. dlatego ze dobrze nie znajq norm wiary 

obowiqZUjqcej, i takich, kt6rzy siE: sami na tym punkcie wpro 

wadzajq w blqd, bo m6wiq tylko powiedzenia pobozne, wy 

konujq  praktyki  religijne  i  nie   przezywajq  wcale  supozycji 

ani  przekonan  religijnych,  a  uwazajq  si    sami  i podajq si za 

wierzqcych i religijnych. 

Rzecz jasna, ze nie mozna dojsc, ilu ich jest w kazdej gru 

pie. To tylko widac, ze  katolik6w  wierzqcych  naprawd trzeba 

dopiero szukac posr6d wszystkich przynaleznych do wyznania. 

Posr6d oswieconych znalezc ich osobliwie trudno. 

 
Etyka swiecka a etyka religijna 

Etyka religijna opiera siE: na wierzeniach religijnych. To 

znaczy: na opowiadaniach o Adamie i Raju, o Noem, o Abra 

hamie, Izaaku, Jakubie, J6zefie, o Mojzeszu i o Jezusie. Dzieci 

przyjmujq te opowiadania z przekonaniem, ze dotycZq one· 

zdarzen prawdziwych, tak samo jak  wiadomosci  zdobywane 

na lekcjach nauk przyrodniczych. 

Wierzenia religijne rzadko kiedy trwajq dluzej niz  do 

okresu dojrzewania. Najcz sciej u os6b ksztalcqcych si roz 

wiewajq si razem ze wspomnieniami szopki, sw. Mrkolaja. 

Wyplsy z htstorti krytyki religlt 35 
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i aniolk6w. Odlatujq do krainy poezji wieku dzieci cego. Do 

wyj<1tk6w nale:iq osoby, u kt6rych wierzenia religijne, nie 

zachwiane przez wyksztalcenie przyrodnicze, historycz.ne i fi 

lozoficzne, potrafiq przetrwac do wieku dojrzalego. A po 

niewaz one byly jedynym fundamentem teoretycznym zasad 

etycznych, wi c od wieku dojrzewania poczqwszy zasady 

etyczne tracq w duszach ludzi sw6j fundament. Tak si<=: dzieje 

na og6l i to nie jest dobrze. 

Dlaczego?  Przeciez  w  dzieci cych  latach  powinny   by   si 

na fundamencie wierzen  religijnych  ugruntowac  pewne  na 

wyki etyczne i dzialac dalej,  kiedy  ich  fundament  dogma 

tyczny  przestanie  bye  przedmiotem  przekonan,  a  stanie  si 

tylko  wspomnieniem  marzen  dzieci cych.  Czasem  tak  bywa, 

ale trudno o to. Trudno, ieby ktos, jako czlowiek dojrzaly, 

szanowal i oddawal poiyczone ksi<4:iki i opanowywal swoje 

odruchy  nienawisci  dlatego,  :ie  gdy  mial  szesc   lat,   wtedy 

sw.  Mikolaj  przynosil  mu  pierniki   za   to,  :ie  byl   grzeczny  

w ostatnim tygodniu i szanowal ksi<4zeczki dzieci ce. 

Przed czlowiekiem dojrzalym stajq nowe pokusy, kt6rych 

nie bylo w pokoiku  dzieci cym; pojawiajq si nowe, nie znane 

dzieciom  kolizje,  wyrastajq   nowe  zadania, budzq  si  nowe 

potrzeby, otwiera'jq si<=: nowe moiliwosci dzialania i wstrzymy 

wania si od dzialan. A nie kaidy iyje w zaciszu klasztornym. 

Trzeba si zdobywac  na  postanowienia, chcialoby si zyc sa 

memu i nie krzywdzic drugich. Warto by miec w r ku jakis 

sznur przewodni w trudnosciach i na  drogach  rozstajnych  - 

nie uczepiony o chmury. Takim sznurem moze i powinna by 

bye etyka swiecka. 

Etyka swiecka bylby to uporz<4dkowany, jasny i scisly 

zbi6r przepis6w: wskazan i zakaz6w, czyli norm post powania 

jednostki we wsp6liyciu z drugimi ludzmi. Uzasadniony ro 

zumnie i porz<4dnie. Podo.bnie jak gramatyka albo stylistyka. 

Bylaby  to pewna  nauka  praktyczna.   Rzecz  bardzo  trudna.  

I do napisania, i do nauczenia si . 

A  do  czego  by  mogla  sluiyc?  Czy  wypadaloby  si  JeJ 

naprz6d wyuczyc na pami c i dopiero wtedy zaCZc\C p6st po- 
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wac? To na pewno nie. Bo przeciez i mow1c j(;zykiem ojczy 

stym nie zaczyna nikt od wykucia jego gramatyki. Tak samo 

jak m6wic uczy si czlowiek sam, nie wiedzqc kiedy i  jak, 

przez nasladowanie tych, co dobrze m6wiq, tak i post(;powac 

etycznie uczy siE: czlowiek nie z ksiqiki jakiejkolwiek, ale 

przez nasladowanie ludzi dobrych, dzielnych, z kt6rymi siE: 

styka lub o kt6rych czyta. 

Gramatyki albo stylistyki uczq siE: ludzie, zeby sobie wro 

dzone i wyrobione poczucie jE:zykowe uswiadomic i  zaglqdajq 

do nich w razie wqtpliwosci jakiejs, kiedy chodzi o ocenE: 

.zwrotu wlasnego lub cudzego. To samo byloby z podrE:czni 

kiem etyki. 

Jak postE:powac,  zeby sobie i  drugim zycia  nie  zatruwac 

i nie utrudniac, tego mozna dochodzic zdrowyril rozsqdkiem nie 

si gajqc do objawien i do woli bog6w. Wiadomo przeciez na 

og6l, czego si kazdy zwykly czlowiek musi obawiac, od czego 

cierpi i czego nie znosi. I mozna dojsc zdrowym rozumem, bez 

jakich przykrosci i niebezpieczenstw pozycie i wsp6lpraca lu 

dzi potrafi si(; obyc. Etyka swiecka jest mozliwa. 

A czy potrafilaby czlowieka zlego zrobic  dobrym?  Tego 

nie potrafi zrobic zadna w og6le etyka, a wi c i swiecka  tego 

nie potrafi. Etyka swiecka potrafilaby tylko czlowiekowi z na 

tury i z wychowania dobremu wskazac drogi i metody post  

powania, ale on sam musialby chciec nimi chodzic: 

A czy ktos chcialby sam z siebie post powac ety,czn ie? 

Szanowac dobro drugich? 

Bardzo wielu jest takich. Wszystkie dobre dzieci·i wszyscy 

uczciwi  ludzie.  Sq  przeciez  tacy.  U nich  si  objawia samo 

rzutnie sklonnosc do porzqdnego wsp6lzycia z drugimi w za 

bawie i w pracy, czyli instynkt spoleczny. Czlowiek jest z na 

tury stworzeniem stadnyiµ. Do wyjqtk6w nalezq ci, kt6rzy 

psujc;l kazdq zabaw i kazdq  prac ,  z  kt6rymi zyc  trudno, 

altbo  wcale  nie mozna.  Wilki  spoleczne, wyrzutki, typy 

antyspoleczne. Tych  zadna  etyka  nie  poprawi  i iadna si  im 

na nic nie przyda. Ale zwyklym dobrym ludziom  moze  si 

etyka przydac. 

A na  czym  oprzec jej nakazy zakazy? 
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Na instynkcie spolecznym i na zdrowym  rozsqdku,  kt6ry 

si liczy z naturq ludzkq. 

Rzecz jasna, .ie etykq swieckq mo.ie si doskonale intere 

sowac cztowiek wierzqcy bez .iadnej ujmy dla swej etyki 

religijnej. 

Kto  si wybiera w podr6.i morskq, nie blqdzi, je.ieli si 

opr6cz blogoslawienstwa i modlitw, zaopatruje takze w pasy 

ratunkowe. Nawet na wiezach koscielnych nikogo nie ra.iq 

zwyczajne gromochrony. 

* * 
Brak w sp1s1e grzech6w gl6wnych najwi kszego_ i 

 

najpo 

spolitszego grzechu gl6wnego. Tym grzechem jest glupota, 

zwana inaczej ciemnotq, brakiem oswiecenia, nierozsqdkiem, 

niedorozwojem umyslowym albo niedowladem kory m6zgowej. 

Kto nastaje na zycie drugich alba nalogowo lekcewa.iy ich 

zdrowie, ten najcz sciej nie  wie  i  nie  potrafi  dojrzec,  ze 

szkodzi te.i samemu sobie i .nie przewiduje, jaki przez to los 

gotuje dla siebie i dla swoich bliskich. Chocby uniknql kary 

Sqdowej.  Daje  przecie.i  zly  przyklad,  upowszechnia  zlo,  kt6r 

i jeg.o samego mo.ie kiedys dotknqc, a zjadajqc drugich  za 

truwa   si wlasnym jadem. t.atwo sam prze.iywa nienawisc, 

zlosc, wscieklosc, poczucie  niemocy,  bezsilnosci,  nawet  czuje 

si sam przesladowany i nara.iony, i skr powany. Marny los. 

Zapyta ktos w tym miejscu, co znaczy wyraz ,,grzech'' 

w pogadance swieckiej i w jakirn znaczeniu mozna glupot 

nazywac grzechem. Ona przeciez zdaje si raczej zwalniac 

czlowieka od odpowiedzialnosci moralnej.  Kto  nie  wie,  co 

czyni, wydaje si niewinny. 

Ot6z grzechem w katechizmie nazywa si  przekroczenie-  

pr.awa bozego, popelnione swiadornie i bez koniecznosci. ·. 

W pogadance swieckiej nie mozna m6wic o zadnych zja 

wiskach  bez  koniecznosci.   Dlatego,  chcqc  uzywac   wyrazu 

,,grzech", rozumiemy przez ten wyraz tylko: dzialanie prze.:. 

ciwne instynktowi spolecznemu. Dzialanie konieczne, rzecz 

oczywista, ile razy si zjawia.  A  zjawiac  si  takie  dzialania 

muszq,  bo  czlowiek  ma  nie  tylko  sam  instynkt  spoleczny, ale 
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ma, opr6cz .niego, walczqce z nim instynkty osobnicze. One go 

popychajq do zdobywania dla siebie samego tylko tych rzeczy, 

kt6re mu si wydajq dobre i przyjemne dla niego samego, bez 

wzgl du na przyjemnosc i dobro drugich.  Ile  razy  czlowiek 

ich poslucha, bo si w nim nie dose glosno alba wcale nie 

odezwal instynkt spoleczny albo zdrowy rozsqdek, pope,lnia 

wtedy czyn zly, wyst pek, odpowiednik grzechu uczynkowego, 

czyli aktualnego w j zyku katechizmu. 

* * * 

Dyspozycje na kt6rych tle liczne wyst pki muszq powsta 

wae - to Sq wady obyczajowe. Vitia w j zyku  katechizmu. 

Ot6z do wad obyczajowych wypada zaliczyc, jako ich zr6dlo 

najobfitsze, ograniczenie umyslowe, kt6re czfowieka czyni sle 

pym na b6l i strach innych istot zywych, na ich pokrewien 

stwo z nami i nast pstwa czyn6w  zlych.  Niejeden  czlowiek 

jest za glupi na to, ieby m6gl bye dobry, i  niejeden  idiota 

puscil z dymem chalup ,  aby oglqdac  cos  jak  pozar  Rzymu 

w miniaturze. Dlatego lepiej z mqdrym zgubic, nizli ,z glupim 

znalezc. Glupi niedzwiedz u Lafonta1ne'a zabil kamieniem pu 

stelnika-przyjaciela, zeby mu sp dzie much z nosa.  Glupi 

chlop u Krasickiego zamiast wilka, co  uciekl,  zabil  wlasne 

ciel , poniewai, broniqc go, palk<i ,,jell machac, nie myslawszy 

wiele". A ze takie rzeczy spostrzegac mozna co dzien, wi c 

m6wimy, ze glupota jest kapitalnym zr6dlem postc::pk6w zlych, 

niedopuszczalnych w spoleczenstwie  - nawet  przy  dobrych 

ch ciach jednostki. 

W tym znaczeniu nazwalismy jq  grzechem  gl6wnym.  Ona 

nie zwalnia czlowieka  od odpowiedzialnosci, bo znaczyloby  to, 

ie glupiego nalezy zostawie i nie  ruszac  go, nie  zajmowac  si 

nim wcale, bo on jest niewinny jak baran. A jest wprost 

przeciwnie.  Glupim  trzeba  si zajqc: uczyc go i unieszkodli 

wiac. 

To mu si nalezy, na to on zasluguje i to  jest  odpowiednik 

kary dla niego. Taka jest j€go odpowiedzialnosc: podlegac 

nauczaniu i ograniczeniom. 
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ANTONI BOLESLAW DOBROWOLSKI (1872-1954) 

Wtelki uczony, swiatowej s!awy geoftzyk, badacz !odu, uklad6w 

chmur, uczestnik wyprawy do bieguna poludniowego (1897-1899), nau 

koznawca, teoretyk pedagogiki, glf;boki  my§liciel  - ateista. W  religij 

nej wierze Dobrowolski widzial przede wszystkim przejaw braku ,,mo 

ralno§ci umyslowej". Twierdzil, ze wiara, czyli rezygnowanie z poslu 

giwania sif; wlasnym umyslem, poniza czowieka. W naukowym pozna 

waniu wszechswiata, bf;dqcym drogq do zdobywania go, upatrywal Do 

browolski sens ludzkiego istnienia; wysoko cenil takze tworzenie no 

wych swiat6w przez  artyst6w.  Ale sluzba najwyzszym wartosciom: 

Nauce  i  Sztuce -    bf;dzie  mi.ala dopiero  wtedy  sens,  kiedy  zostanie 

przebudowany  ustr6j  spoleczny.  Do tego  czasu  naczelnym obowiqzkiem 

moralnym  jest  walka  o  nowy  ustr6j  spoleczny,  zorganizowany  zgodnie 

z naczelnymi  celami ludzko§ci. Jednym z gl6w nych  hamulc6w  postf;pu - 

a zarazem jednym z najbardziej krzywdzqcych przejaw6w niesprawie 

dliwosci  spolecznej - byl, wedlug Dobrowolskiego, system organizacji 

szkolnictwa odbierajqcy dzieciom robotniczym i chlopskim mozliwosc 

11abycia  umiejf;tnosci  samoksztalcenia  i  ujawnienia  zdolnosci  do pracy 

naukowo-badawczej. Powolujqc sif; na przyklad Zwiqzku Radzieckiego 

Dobrowolski postulowal w okrosie mif;dzywojennym reformf; szkolnictwa, 

polegajqcq na wprowadzeniu powszechnej, obowiqzkowej szkoly dziesif; 

cioklasowej  oraz  na  zmianie  nauczania w  kierunku  wyrabiania samo 

dzielnosci  intelektualnej  i  moralnosci  umyslowej  uczni6w. Wazniejsze 

prace: ,,M6j zyciorys naukowy" (Wroclaw 1958, dl ,a naszego te:matu 

szczeg6lnie wazne sq strony 213-288 i  311-383), ,,Pisma  pedagogiczne" 

(2 tomy, Warszawa 1958 i 1960), .,Wyprawy polarne" (1914, 2 wydanie 

1925), ,,Historia naturalna lodu" (War szawa 1923), ,,Najpif;kniejsze klej 

noty natury" (Warszawa 1948), ,,Charakterystyka i  ocena  magiomistyki 

jako drogi poznania" (Euhemer, 1957, nr 1, s. 11-17)  i  ,,Katalog  czyn 

no§ci  umyslowych"  oraz  .,Kodeks  moralno§ci   umyslowej"   (obie  prace 

w Tf;kOpisie). Warto przeczytac: Eulalia Sajdak-Michnowska: ,,Antoni 

Boleslaw   Dobrowolski   o  religii"   (Euhemer,  Zeszyty   Filozoficzne,  nr 1, 

s. 97-108) i ,,Poglqdy Antoni.ego Boleslawa Dobrow olskiego na religiir, 

naukf; i wychowanie" (skrypt WSP TSS, Warszawa 1961). 

 
0 zdaniach poznawczo bezwartosciowych 

w badania ch zas nad wartosciq poznawci:q i zyciOWq rna 

giornistyki musialem si gilqC do mej ,,logiki realnej", kt6rq 

udalo mi si jako tako rozbudowac, gdzie najwai:niejsze dla 

tego specjalnie zadania bylo spostrzezenie, ze z punktu wi 

dzenia poznawczego, przy postawie poznawczej powaznej, obok 
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podzialu zdan na prawdziwe i falszywe, r6wnie, a moi:e nawet 

wi cej  wazne jest  wyodr bnienie  zdan  b e z w a r t o s c i o 

w y c h, poznawczo zupelnie bezui:ytecznych, wzgl dem kt6- 

rych pytanie o prawdziwosci czy falszywosci jest nie na miej 

scu, kt6re wi c - zar6wno w  postaci  pytania,  jak  twierdze 

nia - Sq poniiej dyskusji. Bezwartosciowe moze bye zdanie 

prawdziwe, np.: ,,slon jest wi kszy od mr6wki", i  odwrotnie: 

np. niekt6re dawne  teorie  naukowe,  kt6re  dobrze  zasluzyly 

si nauce, mimo, i:e p6zniej okazaly si(l niezgodne z nowymi, 

przy ich pomocy odkrytymi faktami; bezwartosciowe mogq 

bye, oczywiscie, nie tylko oddzielne zdania, ale i zespoly zdan 

jako calosci. 

W klasyfikacji, w kt6rej staralem si te zdania wyczerpae, 

wai:ne w wypadku magiomistyki Sq trzy dzialy: o g 61 n i k i 

(przeciwienstwa precyzowania, cechujqce takie zdanie filozo 

ficzne);   nast pnie   fi  kc  j e    po z n aw  c z o    be  z w a r t o 

sc i ow  e   (sq  i   poznawczo  wartosciowe,   np.  fikcje logiczne, 

matelllatyczne); w szczeg6lnosci ma j a c z en i a n a j aw i e 

lub  zdania  dostatecznie  do  majaczen  zbliione,  brane  za rze 

czywiste; wreszcie pokrewne im   -d o m n i em  an i a z u 

p el n i e nieuzasadnione lub uzasadnione zbyt 

mal o, ponii:ej wymaganego w danym wypadku minimum 

(wszelkie wi c nieuzasadnione ,,moi:liwosci"  z  ich  na jskrom 

nie js2q, najdalej idqcq tezq hamletowskq na  czele:  ,,wszystko 

jest moi:liwe", winny bye wykluczone  z  powai·nie  traktowa 

nego poznania). Do tych bowiem  trzech  rodzaj6w  zdan,  wiElc 

do n a j s k r a j n i e j bezwartosciowych razem ze zdaniami 

niedorzecznymi, wypadlo mi zaliczyc og6l wierzen magiczno 

mistycznych, pierwotnych.zar6wno jak wyfilozofowanych. Zna 

lazlem siEl tu w przeciwienstwie do zyskujqcego wciqi: na te 

renie (pod wplywem - mysl(l - wlasciwych okresom  schyl 

kowym prqd6w wszechtolerancji  i  r6wnouprawnienia  wszel 

kich swiatopoglqd6w) mniemania o ich ,,jednak" powai:nej 

pozytywnej wartosci poznawczej (ob. np. znanq ksiqikEl Juliana 

Huxleya What I. dare think, ,,Co §miem myslec") 1
. Trzymanie 

1 Fragmenty z tej ksic1zki znajdujc1 siE: w naszych Wypisach. 
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si ich wypadlo mi zaliczyc do ci zkich g r  z e c h  6 w  dzisiej 

szego  jako  tako  wyksztalconego  czlowieka  przeciwko  kodek 

sowi  moralnosci  umyslowej.  Stqd  za  jedyny   wlasciwy   spos6b 

ich  zwalczania uznac  musialern przekonywanie  moralne, 

w   imi  mor a1nosci umys l u, nie zas-  jakdotqd     - 

na platformie czysto intelektualnej rozumowan i fakt6w, drogq 

dyskusji.    Tym     bardziej,     ze  dyskusja    - czy wykazalaby 

niezgodnosc ich,  czy  zgodnosc  z  naukq,  ich  nicosc,  czy  tez 

nicosc   calej  nauki  - nie tylko niezdolna jest zwi kszyc czy 

zmniejszyc  na  jot  ichbezwartosc,  niezdolna   wi  c,   wobec   tej 

ich   bezwartosci,   zakonczyc  si ani  triumfem  kh,  ani   kl  skq, 

ale pr6cz tego jest bezskuteczna wobec cechujqcej zdania magiczno-

mistyczne   -  wi  cej  jeszcze  niz  filozoficzne - og61- 

nikowosci,  dopuszczajqcej  dowolnq  ich  interpretacjf:l,  nadajqcq 

im nadzwyczajnq ,,gi tkosc dialektycznq", niemozliwosc ich 

dyskusyjnego ,,obalania": ,,teoria" og61nikowa ,,wszystko tlu 

maczy" i zawsze sif:l  obroni,  to  znaczy  zaws e  si  wykrE:ci;  po 

tym   mozna poznac jej og6lnikowosc. Poza tym, poniewaz 

magiomistyka polega  na  w i er  z e,  zastosowalem  tu  innq  je 

szcze   tezf:l   ,,logiki    realnej",   mianowicie,   ze   akt poznawczy 

wiary, niedopuszczalny juz dzcis nawet w  stosunku  do  domnie 

man  najbardziej  uzasadnionych:  do  teorii  fizycznych  (a  uwa 

zany   jeszcze   za   ,,naturalny"   za   mych   czas6w   studenckich: 

jest   jednak   postE:p),    jest   fa   ls  zow  an i em w najlepszym 

wypadku  - niepewnego na pewne, jest wi c u m y s l ow y m 

falszerstwem, jednym   z   naj   ci  zszych   grzech6w 

w kodeksie   moralnosci   umyslowej,   tym   ci  zszym   oczywiscie 

w wypadku wierzen magiczno-mistycznych. 

 
Krytyka chrzescijanskiej hierarchii wartosci 

Judea dala nam chrzescijanstwo, bardzo osobliwy zjaw 

dziejowy. Odegral on rol przedziwnq, wielkq i bardzo  roz 

mait11. Jego Uo soc jologiczno -historyczne to owe rzesze, kt6re 

szly  za  Chrystusem  i  sluchaly  jego  nauki.  Nauka   ta,   dajqca 

si odcyfrowac z legend ewangelicznych, byla  to  ideologia 

biedoty nie tylko jutlejskiej, ale rojqcej si w tych czasach 
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wcalym  cesarstwie  rzymskim,  a  Chrystus  byl  tylko  jednym 

z jej ideolog6w, jednym z mesjasz6w ludowych, owych wy 

skakujqcych tu i tam z tej biedoty ,,syn6w bozych", ,,dzieci 

bozych", skrz tnie zbadanych przez historyk6w protestanckich. 

Jednak udala si ona tylko w Judei. Mianowicie z lokalnej, 

zydowskiej, stala si p6zniej - wraz ze swym mojzeszowym 

naczelnym przykazaniem  plemiennym   ,,milosci   blizniego·' 

w znaczeniu wsp6lplemienca-Zyda - og6lnoludzkcl, dzi ki 

przymusowej emigracji uczni6w Chrystusa i ich tulaczce po 

swiatowym panstwie rzymskim. Abstrahujqc od jej nawar 

stwien lokalnych: zydowskiej magiomistyki i utopii ziemskiego 

kr6lestwa zydowskiego, p6zniej og6lnoludzkiego i odsuni tego 

do nieba, posmiert.nej nagrody dla sprawiedliwych oraz 5qdu 

ostatecznego, przesuni tego na tennin nieokreslony, zobaczymy, 

ze istotq jej  byla a pot  e o z a  u b 6 s t wa i  u b og i ch, p o 

g a r d a d1a b og a c t w a i b o g a t y c h, cecha wsp6lna 

zresztq   naukom.    innych   6wczesnych    mesjasz6w    ludowych. 

W tej  zas apoteozie  i  pogardzie  widz  po prostu o s ta  t n i ll 

s a m o o s z u k a n c z q pociech uposledzonych na 

zawsz e t l u m 6 w b i e d o t y, pozbawionych w tych cza 

sach wszelkiej nadziei na polepszenie losu, na awans zyciowy, 

kt6rym nie pozostawala juz inna pociecha, jak odwr6cic dra 

bin wartosciowania, wm6wic w siebie, ze to, co uwazali do 

tqd za plusy, Sq to ,,naprawd "  minusy  i  odwrotnie - wm6- 

wic bezwartosc zazdroszczonego dobrobytu, wartosc natomiast 

kh losu beznadziejnego, ich wiecznego ub6stwa (kompleks zie 

lonych winogron). Ze taki byl naprawd sens i pochodzenie 

nauki ewangelicznej, swiadczy :fakt, ze ta chwila dziejowa 

powt6rzyla si niemal dokladnie w ruchach biedoty srednio 

wiecznej XII-XIII stuleci, z takim talentem zbadanych przez 

St. Z. Czarnowskiego, kt6rych liczne sekty dlatego tylko nie 

wymyslily ewangelii, ze juz jq mialy gotowq, totez ewangeli 

wzi ly za sw6j sztandar; a to, co powiedzialem o sekcie Chry 

stusa, wypada na prawie dokladne mutatis mutandis powt6- 

rzenie tego, co powiedzial Czarnowski o sektach sredniowiecz 

nych: rzadki przyklad takiej prawidlowosci socjologiczno-histo- 
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rycznej, takiej odpowiedniosci socjologiczno-historycznej,  ta 

kiej odpowiedniosci ,,podloza" i ,,nadbudowy". 

Wywyzszenie ub6stwa, ponizenie bogactwa podnosilo mo 

ralnie  wyznawc6w   w   swym   samopoczuciu   ponad   bogatych 

i moznych i dalo ludzkosci w swym wysublimowaniu na cale 

wieki,  niechcqcy, kapitalne,  bezcenne  ,,objawienie":   pry    mat 

n  a s z ego  s wi at  a  we  w n E: tr  z neg  o.  Wprawdzie   bylo 

to wnE:trze zredukowane do ,,duszy" bardzo ubogiej, prymi 

tywnej, wylqcznie magiczno-mistycznej i wylqcznie na domiar 

bardzo Wqsko moralnej, z pominiE:ciem jej najwazniejszych 

pierwiastk6w: zdobywczosci poznawczej, tw6rczosci artystycz 

nej; pr6cz tego zbyt pochopnie, nawet fatalnie brane  bylo  za 

rzecz najwazniejszq,  za  ostatecznq  najwyzszq  wartosi:.  Mimo 

to  prymat  naszego  wnE:trza - najcenniejsze ziarno ewange 

liczne -  nie tylko stal siE: wsp6lnym wyznaniem wszystkich 

myslqcych    i   czujqcych    Europejczyk6w, nawet   - a moze 

zwlaszcza  -  ateusz6w i antychryst6w. Oczyszczony z prze 

sady   i z przesc1d6w m agiczno- mistycznych , ksztaltowany 

wedlug potrzeb nowego zycia, ostanie siE: na pewrno na przy 

szlosc, zacznie zyc naprawdE: dopiero wtedy, przyczyniajqC  si 

do usuniE:cia panujc1cej dotychczas w swiecie ludzkim powierz 

chownosci i prymitywnosci, pragnien. posiadania i wladzy, bly 

szczenia i pochwal, wygodnictwa i konformizmu,  naszej  ma 

losci i -nE:dzy duchowej. 

* * 

Jak to juz podkreslilem, nie masz w ewangelii nic o naj 

wazniejszych i najpiE:kniejszych pierwiastkach ducha  ludz 

kiego: zdobywczosci poznawczej, tw6rczosci artystycznej, tak 

bujnie rozroslych na glebie kapitalizmu. To nie katolicyzm 

wywolal rozmach mieszczanskiej sztuki religijnej, to mie szczan-

stwo ubralo w sw6j  pracowity  rozmach,  w  cudowne szaty sztuki 

klechdy mistycznej religii Zyd6w i  legenda-rny  zywot Chr 

ystusa. Bo nie mialo na niczym innym wyladowac swego p du 

artystycznego, rozbujalego w og6lnej atmosferze zapalu i pracy; 

bo mialo tylko tE: egzotycznosc, tE: niecodzien nosc: e,gzotycznq 

religi , przekazanq od wiek6w; bo tylko tu 
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umialo  znalezc   duchowe   tworzywo   dla   wielkiej  sztuki,   ktorej 

z ,na t ury swej dac nie mogl kapitalizm razem ze SWl:\ Reformq. 

Gdyby  nie  kapitalizm,  zapanowalby  kier  rzymski,   zapanowa 

laby  teologia,  wi zy  na  wolnq  mysl  badawcZl,\,   stagnacja; 

Europa stalaby si.  prawdopodobnie  panstwem  teokracji,  ws-z   

dzie bowiem i zawsze kler dqzyl do  wladzy  (Tybet,  niedo 

scigniony ideal katolicyzmu), nawet  gdy  wladz  swieckl,\  uzna 

wal i wiernym uznawac jq nakazywal. 

 
Krytyka wiary jako postawy zyciowej 

 

Wiara, nieodhiczny skladnik  magiomistyki,  t.o  postawa 

zwierz cia _lud zkiego, bojazliwa, leniwa, wygodnicka, latwo 

ulegajqca sugestii, oglqdajqca  si  za  opiekq  i  autorytetem, 

bojqca si niepewnosci, pr6bowania, ryzyka, chcqca .wszyst ko 

posiadac  i  robic  na   pewniaka,   bye   zupelnie   ubezpieczonq. 

A ze takich gwarancji czlowiek nie ma i miec nie moze, wi c 

wmawia w siebie, ze jq ma: wierzy. 

Nowy czlowiek, pionier nowej postawy wobec Wszech 

swiata i jego najdziwniejszego fragmentu: zycia, nie b dzie 

wiary potrzebowal, b dzie niq gardzil jako najwi kszym wy 

kroczeniem przeciw moralnosci umyslu, po prostu jako nie 

przyzwoitosciq intelektualnq.  B dzie  on jak  alpinista  pnqcy 

si po  nieznanym zboczu  ku  wiecznie odsuwajqcemu si 

wzwyz, zamglonemu szczytowi, jak zeglarz wyplywajqcy na 

nieznane morza, czy raczej moze jak istota uwi ziona w twar 

dej opoce Wszechswiata, potem swej uporczywej pracy wyzla 

biajqca w niej coraz szersze galerie i coraz szersze kr6lestwo 

czlowieka, kr6lestwo Nauki i Sztuki. 

 
Nauka i sztuka jako wartosci najwyzsze 

A nonsensowi gospodarczemu czyz nie dor6wnywa owo 

stawianie na j n i z e j - bo na najnizszych szczeblach budze 

t6w - naszych wartosci n a j w y z s z y ch: Nauki i Sztuki'? 

Obn-izanie ich zwlaszcza przez samych ,,kaplan6w": artyst6w, 

uczonych, swej funkcji nie majqcych bynajmniej za najwyz- 
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szq i najwazmeJSZq, duchowo do niej zupelnie nieprzystoso 

wanych, nie nastawionych na rolEl, kt6rq grajq bezwiednie: 

,,nie wiedzqcych co czyni4?" Czyz nie dose jeszcze wymownie 

to swiadczy o czysto zoologicznym bytowaniu ludzkosci na 

cmentarzu starszych i mlodszych wiar, doktryn i ideal6w, me  

juz niewartych, martwych na zawsze i tylko sztucznie galwa 

nizowanych - udajqcych ze zyjq? 

Na  tym  cmentarzu kielkuje juz nowa religia:  k  u It 

Nau k i i S z tu ki, tych dw6ch swiat6w najwiElcej dzis upo 

sledzonych, ocenianych najnizej, a przeciez jedynych godnych 

kultu, bo wiE:kszych od nas, choe przez nas  tworzonych.  Czas 

juz otworzyc oczy, by ujrzec nareszcie tEl nieodpartq, narzu 

cajqcq siEl oczywistose: ze najwiElkszym i najwazniejszym - 

rzecui  jedynie naprawdEl  wielk<t  i waznq - jest nie czlowiek, 

jednostka, nar6d czy ludzkosc, nadczlowiek czy szarak prze 

ciEltny, nie wszechswiat, bezduszny czy  uosobiony,  kosmos 

czy chaos, nie ,,zycie" , ani  ,.praca",  ani  ,,historia",  nie  dusza, 

nie  doskonalenie,  nie  ,,rozw6j",  wszechstronny,   harmonijny 

czy   jaki   inny,   nie   ,,prawda,   dobro   i piElkno",  ale Nauka 

i Sztuka.  Dozylismy  nie  tylko  do  bankructwa  idei,  ale  takze 

do wielkiej chwili, gdy juz mozemy oglqdac NaukEl i usw ia 

domic  sobie  SztukE:;  gdy Nauka -  to tak nowe, tak niespo 

dzianie,  ze  skaly  ducha   tak   nagle   wytrysle  zr6dlo  -  mimo 

iz taka jeszcze mloda, wszak ladwie  embrionalna,  zdq±yla 

jednak odslonie tkwiqcq w niej niezmierzonq silEl duchow ::i, 

oszalamiajqc nas swym wybuchowym, coraz wiE:cej zawrotnym 

(a przeciez wciqz i jak silnie hamowanym!)  PElde  m  ;  i  gdy 

Sztuka, siostra Nauki o  wiele  starsza,  mimo  ±e  w  por6wnaniu 

z Naukq bard zo jeszcze pierwotna, samym jednak faktem 

dlugiego trwania zdqzyla pokazac bardzo r6zne oblicza  i  dac  

nam  w  tworach  najbardziej  udanych  pr zedsmak  tego  czym 

bye moze. A odkqd otwarly nam siEl oczy na NaukEl i SztukEl, 

odkqd ujrzaly w tych tworach mizernego  czlowieka  niesly 

chane,  z  niczym   nie   dajqce  siEl   zmierzyc   zjawy   kosmiczne, 

i  odkqd  w  nas  zagosci -  nie wizja, bo ta niemozliwa, lecz 

bodaj   nikle   przeczucie przyszlych   mozliwosci tych potElg, 
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odtqd nic juz innego nie moze rosc1c prawa do przewodzenia 

zyciu i do naszego kultu: wszystko inne, wszystkie dotychcza 

sowe gwiazdy przewodnie, najstarsze r6wnie jak najmlodsze, 

muszq zginqc lub sluzyc Nauce i  Sztuce. Wtedy  ujrzymy,  ze 

w s z y st k o winno sluzyc Nauce i Sztuce. jako najwyzszym 

wartosciom - jedynym, kt6re usprawiedliwiajq nasze istnie 

nie; jedynym, kt6re nadajq mu sens. Ze winnismy im sluzyc 

wszystkimi silami, wszystkimi srodkami - i tylko im, nikornu 

wi cej, niczemu wi cej na swiecie! Ze do tych dw6ch naj 

wyzszych i najwazniejszych funkcyj wszystkie inne funkcje 

naszego zycia - materialne, duchowe - winny si  przysto 

sowac, ho tylko wtedy zycie nabierze sensu. Ze w tak  wiel  

kiej sluzbie, w tej pracy nad wznoszeniem w ciemnej otchlani 

swiata slonecznych gmach6w ducha, wszyscy ludzie powinni 

brae  udzial posredni  czy  bezposredni,  ale  zawsze swiadomy: 

,,Pracujemy dla Nauki i Sztuki!" - to wlasnie stac si po 

winno naszq najwyzszq dumq i najgl bszq pokorq, poczuciem 

naszej bezwzgl dnej racji istnienia i fundamentern nowych 

sumien. Slowem, ze dotychczasowe gniazda termit6w prze 

rnieniac si winny do gruntu, stac si spoleczenstwami zu 

pelnie nowego,  niebywalego dotqd, niewyobrazanego typu: 

s w i  a d o m y m i   warsztatami  Nauki  i Sztuki... 

* * * 

Praca tw6rcza jest oczyw..:scie nteodzownq podstawq Nauki 

i  Sztuki,  ale  tez  po  to  jest  wlasnie  ona - jak i my sami, 

jak  zycie,  jak  wszystko - zeby byla Nauka i Sztuka, ten 

tylko ma sens. Przemiana gospodarczo-spoleczna, do kt6rej si 

gotuje ludzkosc - jezeli ma miec sens naprawd ludzki, nie 

tylko zoologiczny -  to  tylko  ten,  ze  sluzyc  b dzie   Nauce 

i Sztuce, ze wyzwoli Nauk i Sztuk z dotychczasowych  wi  

z6w, z uposledzenia, zaniedbania, niewoli i zapewni tym na 

szym najwyzszym wartosciom nalezne im miejsc-e, nalezny im 

kult; ze umozliwi powstanie nowych spoleczenstw: swiado 

mych warsztat6w Nauki i Sztuki. Przemiana, nie majqca tej 

gwiazdy przewodniej, nie oswietlona tym, z m6zgu i trzewi 

plynqcym swiatlem, nie opanowana pTzez kult Nauki i Sztuki; 
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przemiana, kt6rej inne b q motywy najgl bsze, inne cele 

naczelne, gdzie Nauka i Sztuka b q, jakdotqd, tylko ,,mi dzy 

innymi", grac ,,jednq z r61", i rola ta b dzie sluzebna - taka 

przemiana nic w istocie, w samej gh:bi nie zmieni, bo nie 

zmieni dotychczasowych spoleczeii.stw ludzkich - spoleczeii.stw 

termit6w - w nieustajqce wysilki zbiorowe nad budowaniem 

rzeczy najwi kszych i najwazniejszych na swiecie. 

Bliski jest czas, gdy  wreszcie  przetrzemy  oczy,  otworzymy 

je i  ujrzymy,  jak  dziecinny,  jak  mizerny  i  jakze  niesluszny 

jest   6w  kult  czlowieka - jednostki  czy  mas,  czlowieka 

realnego  czy  ponad  swiat  przez  nas  wymajaczonego  -  kt6ry 

dotychczas stanowi w swojej istocie, rdzeii. wszystkich po 

glqd6w na  swiat,  wszystkich  ideologii;  gdy  stanie  nam  si 

jasne, ze przeciez tylko wielkie r z e c z y godne Sq  uwielbiE.• 

nia i kultu  i  ze  tylko  dwie  sq  rzeczy  naprawd  wielkie, 

naprawd   wzniosle, naprawd    szlachetne    i   pi kne: Nauka 

i Sztuka; ze wszystkie inne wytwory  cywilizacji,  nie  wylqcza 

jqc moralnosci i doskonalenia si czlowieka, mogq miec wobec 

tamtych   tylko  wartosc  drugorz  nq,  sluzebnq  - juz dla tego 

jednego,  ze  tylko  Nauka  i  Sztuka  nie  znajq  granic  rozwoju, 

ze  tylko  one  nastawione  5q  na  nieskoii.czonosc  i  wiecznosc, 

ze  tylko  one  nas  przerastajq.  Wtedy przetworzq  si  spoleczeii. 

stwa w swiadome warsztaty Nauki i Sztuki, poddajqc wszystk(<" 

temu jednemu celowi. 
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Tytuty poszczeg6!nych fragment6w - jak r6wniez wszelkie podkreslenla  - 

pochodz<1 od autora wyboru. P oszczeg61ne fragmenty zostaly wybrane z nast  

pui11cych ksl<1tek: 

 

Her a k 11 t - Wg H.  Diels,  W.  Kranz:  D!e  Fragmente  der  Vorsokratiker,  t.  1, 

Berlin 196,0 s. 157-158, 151-152, 154. Przel. A. Nowicki. 

Ks en o fan es - Wg H. Diels, W. Kranz, cyt. wyd. t. 1, s. 132-133. P rzel. W. 

Heinrich i W. Tatarkiewicz. 

Demo kr   y t  -    Wg•ir:  Diels,   w.  Kranz:   Die   Fragmente   der    Vorsokratiker, 

t.  2,  Berlin·' 1-959;"··s.   102-103.   Przel.   A.  Nowicki. 

E p Ik  u  r:  Fragmenta  Eplcurea,  LXV.  W:  Lucreti,   De   rerum   natura   llbrl   VI, 

tom 2, Dlssertatlones, commentar ll Epicui-i et Empedocli s f ra gmenta 
(Moskwa) 1947, s. 622. Przel. A. Nowicki. 

Kur c Ju s z: Q. Curt! Rufi Historlarum Alexandri Magni Macedonls librl qui 

· supersunt, Lipslae 193,1 s. 60. Przel. A. Nowicki. 

Cy  c er  o :   o    naturze "'bcig6w,   w:    Pisma   filozoflczne,    t.   1,    Warszawa   1960,  

s. 39-40, 69-71; o wr6zbiarstwie, tamze, s. 336, 339, 341, 345. Przet. w. 
Kornatowski.   Ostatni   fragment    przel.    E.    Rykaczewski    (Cycero: ·  Dzlela. 

t.  8, Poznan  1879, s, •'196). · _. 

Luk         rec        j   us     z   :   De      rerum ·na'tllra,  Lw6w·· i922,   Ks.   1 ,  w.   62-  79,  80-101,  102-  111, 

145-158;  Ks.  11,  w.   655-660;  Ks .  Ill, ·w.964.-  '987-1023;   Ks .   V,   w. H6-165, 

195-199,    280,    30&-310,    828-835,   1161..:..::1193,   11'94-1240,    1448-1457;    Ks .     VI,   s. 

379-422. Przel. A. Krokiewlcz. 

Luk i an : Dialogi  wybrane;  Wroclaw,  1949,  s.  29-37,  91-93,  104,  109-110,  112, 261-

262. P rzel . w. Witwicki. 

s e ks   tu  s    Emplrlkus:   Zarysy  P  irronskie,  Krakow,  1931,   s.   107- 110.  P  rze l.   A. 
K rok iewicz. 

Cesarz H a d r i a n - Wg Ch. Hainchelin: Pochodzenie religii, Warszawa 1954, 

s. 238. Przel. J. Szczepanski. 

Ce ls  us  -  Wg  Wybrane  zagadnienia   z  historii  religli  i   ateizmu,   Warszawa  

1954, s. 282-302. Przel A. Liebfeld. 

B o c c a c c i o : Dekameron, Warszawa 1955, s. 57- 60, 62-63; t. n s. 40-41. 

P rzel. E. Boye: 

V a 11 a : Scr itti filosofici e religiosi. Firenze 1953, s, 288, 351, 373, 70, 49, 50--91. 

Przel. A. Nowicki: 

G r  z ego  r  z  z  Sanoka  -   Wg.  A.  Nowicki:   Grzegorz  z  Sanoka,   Warszawa   19S8. 

Ka 111 mac h : Rhetorica, Warszawa 1950, s, 115; Attila, Lipsiae 1932, s. 5. 

Przel. A. Nowicki. 

P.    om  po  na· z z i  :   De   n atu ra liu m   effectuum   causis  sive  de  incantatlonlbus.  Ba• 

sileae 1567, s. 201, 286. Przel. A. Nowicki. 
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Ko   p er   n i  k  : 0     obrotach   (1543),   Warszawa   1953,   s.   4  9,  5,160-61.   Przel.  M. 

Brozek; Wyb6r pism, Krakow 1926, s. 95, 99, 100. P rzel. I. Baranowski. 

Ma c h i ave   11 i :   Discorsi   sopra  la   prima   deca  di   Tito  Livio,  w:  Il   principe   
e  le  deche.   Milano   (bez   daty)   Classici   italiani,   tom   XVII,   s.   281,   176, 

P rzel. A. Nowicki;  Ksil1zi:  (Il  Principe),  Warszawa  1917,  s.  19-20,  89-90. 

Przel. W. Rzymowsk!. 

Er a z m : Pochwala glupoty, Wroclaw 1953, s. 107- 111, 118-119, 134-135, 153-156, 

158-159, 78-412. Przel. E. J,:drkiewicz. 

Rabe Iais : Gargantua i Pantagruel, Krak6w 1915, Przel. T. Boy-Zelenski. 

Hutten - Wg K. Kautsky: Tomasz More 1 jego utopia, Warszawa 1950, 

s. 7&-77. P rzel. K. Bleszynski. 

Ag r i pp a : De incertitudine et van!tate scientlarum, 1532, s. 145. Przel. A. 
Nowicki. 

Mod r z e w s k I : Wyb6r Pism, Warszawa 1953, s. 210-211, 244-245, 246, 263- 264, 

Przel. E. Ji:drkiewicz, I. Lichonska, L. Joachimowicz. 

Mon ta i g n e : Plsma, t. 3, Krak6w, 1917 r., s. 101, 103, 22&-229. Przel. T. Byo  -Ze lenski      
(na    s.    103     przeklad    poprawiony    zgodnie    z    orygtnalem Montaigne'a). 

Brun o:  De innumerabilibus  et  immenso,   Neapoll  1884,   t.   1-2,  s.  475;   De 

l' infin lto, Firenze 1958, s. 500. Przel. A. Nowicki; Uczta popielcowa, 

Warszawa 1956, s. 77-78,  przel.  W. Zawadzki; Cabala, Firenze 1958, s.  852, 

858,   875,   879,   879-4180;   Spacclo,   tamze,  s.   823-4182;   De   magia, Floreotlae 

1891, s. 453, De rerum principiis, tamze, s. 542, 544, 549; De l'inflnito, cyt. wyd.  

s.   387,   Cena,  Firenze  1958,   s.  122;   Rhetorics   (Artificium  perorandl), 

Stuttgart  1835,   s.  129,   przel.  A.  Nowicki; 0     przyczynle,   Warszawa 1956, 

s. 240, przel. W. Zawadzki; De vinculls, Florentiae 1891, s. 696, przel. 

A. Nowicki. 

Camp an e11a : Lettere, Bari 192'7, s. 103, przel. A. Nowicki; Atheismus trium 

phatus, P arisils 1636, s. 59-tO, 77, przel. Z. Lechowlcz; Apologia pro Ga 

llleo, Francofortl 1622, s. 23. Przel. A. Nowicki. 

Va  n i  n i :  De  admirandis  Naturae  Reginae  Deaeque  Mortallum   arcanis,   Lute 

tiae 1616, s. 385, 366. Przel. A. Nowicki. 

Bacon : Novum Organum, Warszawa 1955, s. 118, 119. Puel. I. Wlkarjak. 

A co s t a : Wlzerunek wlasny  zywota  Urlela  Acosty,  Lw6w  1933,  s.  29, 43, 49, SI, 

53-61. Przel. K. Dresdnre . 

Hobbes : Lewlatan (1651)  czyli Mater la,  forma I wladza  panstwa  koscielnego 
i swlecklego, Warszawa 1954, s. l&-17, 49, 91, 92, 94, 97, 101-102, 394-395, 

61 19. Przel. Cz. Znamierowski. 

Br o w n e :  The  Rellglo  medic!  (1635) and  other  writings,  London,  1940, s.   3, 

15, 33. Przel. A. Nowicki. 

S p I n o z a :    Etyka,    Warszawa    1954,    s.    53-59;    Traktat    teologlczno-polltyczny, 

Warszawa 1916, s. 4-9, 22, 25-26, 36, 40-42, 94- 95, 98-102, 105, 110-111, 119, 

143, 201, 214, 222, 224, 229, 231, 236, 264-265. Przel. I. Myslicki. 

t y s z c z y ns k I : De  non  existentia  dei.  z  r kopisu  Biblioteki  K6rnick!eJ, 

przel A. Nowicki (por. Euhemer, 1957, nr 1, s. 72-77). 

Lo c k e : Rozwa:ianla dotycz11ce rozumu ludzkiego, Warszawa 1955, Ksii:ga 4, 

rozdz. 18, t. 2,, s 455-4 57. Przel. B. J. Gaweckl. 

To I a n d : Letters to .;erena. Przel. A. Nowicki. 

Mand evi11e :  Bajka   o   pszczolach,   Warszawa  1957,  s.   37-38,   222-  223.  Pr2el. 

A. Gl!nczanka. 
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Hu m e : Eseje z dztedzl.ny moralnoscl 1 llteratury, Warszawa 1955, s. 28-30, 31-32,   231,   

232,   2J6,   236-237,   237,   238.   Przel.  T.   Tatarkiewiczowa;   Badanla 

dotYCZllCe   rozumu   ludzklego,  Lw6w  1919,  s.   127,  128- 129,    129,   130-131, 133, 

lH, 145. Przel. J. Lukasiewicz i K. Twardowski. 

Ides11er : Testament, Warszawa 1955, s. 30-31, 39-40, 302-306, 306, 306--313, 

316, 32 332. Przel. z. Bienkowski. 

W o I t e r : Pogaw dkl i dialog!, Warszawa 1954, s. 95, 99, 13, 152, 157, 163, 184, 

11S-176, 177. Przel. J. Rogoziliskt. 

L a M e t tr I e : Czlowiek-maszyna, Warszawa  1953,  s.  60-62.  Przel.  S.  Rud• 

ntanskl. 

He I we c j us z : O umysle, Warszawa 1959, t. 2, s. 193;  t.  I,  s. 204-205,  s. 151-  152, 

154, Przel. J. Legowlcz, I wg Garaudy, Zr6dla francuskie  socjallzmu 

naukowego, warszawa 1950, s. 33-34. Przel. S. Brucz. 

More II y : Kodeks natury czyli prawdziwy duch Jej praw, Warszawa 1953, 

s. 109-110. Przel. D. Malewska. 

D'A I ember t: Wst p do Encyklopedll, Warszawa 1954, s. 4-19. Przel.  J. 

Hartwig. 

D i d e r o t : Wyb6r pism fllozoftcznych, Warszawa 1953, s. 25, 49-50, 58-62, 84, 

66, 68, 98, 100, 140. Przel. J. Rogozinski, J. Hartw ig. 

Ho  Ibach : System  przyrody,  Warszawa  1957,  t.  2,   s.   344-347,   351-355,   364-f65, 

36 370, 374.  Przel.  J.  Jablon.ska  i  H.  Suwala;  Zdrowy  rozs<1dek.  W: 

Meslier: Testament, Warszawa 1955, s. 221- 222. Przel. z. Bienkowski. 

C o n d o r c et : Szklc obrazu post pu ducha ludzklego poprzez dzleje, War 

szawa  1957,   s.   21-22,  87, 88-89,  161-168.   Przel.  E.   Hartleb   i   J.   Strzelecki. 

Boisse uI - Wgc.Friedland: Atieizm I bor'ba s cierkowju w epochu Wle 

llkoj Francuzskoj RiewolucJl. Sbornik matieria low, Moskwa 1933. Przei. 

D. Kulakowska. 

Br Is sot - Wg c. Friedland, cyt. wyd. Przel. D. Kulakowska. 

M a r a t : Pisma wybrane, Warszawa 1951, s. 47--48. Przel. K. Libera. 

Le qui n ! o : Les prejuges detrults (1793). Wg: C. Friedland, cyt. wyd. Przel. 

D. Kulakowska. 

N a 1 g e on - Wg C. Friedland,  cyt. wyd.  Przel.  D.   Kulakowska. 

C I o o ts - Wg C. Friedland, cyt. wyd. Przel. D. Kulakowska. 

Ma r e c h a I -    Wg C. F riedland,  cyt.  wyd.  Przel.  D. Kulakowska. 

Fabre  D'Eg I a n t i n e  - Wg  C.  Friedland,  cyt.  wyd.  Przel.  D.  Kulakowska.  

Sa I av 111 e - Wg C. Friedland, cyt. wyd. Przei. D. Kulakowska. 

Vo 1n e y :  Les  rulnes ou  considerations sur  Jes revolutions  des  empires, 1791 r. 

Rozw al iny , czyli uwagi nad rewolucjami  narod6w,  przez  M.  Wolney, 

Czlonka Zgromadzenia Narodowego w roku 1792 w Parytu  wydane,  na 

oiczysty   j zyk  wyloione   w  Warszawie  1804  r.,   s.   84-86,   97-100, 114-116; 

t. II, s. 38-39, 42, 44-45, 4S-9, 50-51, 65, 110-112, 121, 15 160, 171-176, 

20 212; Noty, s. 238,-241, 306-308. 

K <> 11  <It  a   i  :   Stan   oswlecenla   w   Polsce   w   ostatnlch   latach   panowania   Augu 

sta ill (1750-1764, Wroclaw 1953, s. 45-4 6. 

St as z I c: R6d ludzki, w: Pisma filozoficzne I spoleczne, Warzawa 1954, t. 2, 

s. 45, 61 8, 73-75, 76, 77-78. 

Po tock i : R kopls znaleziony w Saragossie, Warszawa 19U, s. 341-343. Pr zel. 

E. Chojeckl. 
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Kan t : Krytyka czystego rozumu, Warszawa 1957, s. 362-363, 365-370. Przel. 

R. Ingarden;  Religion  lnner halb  der  Grenzen  der  blossen  vernunft. 

Hamburg 1956. Przel. J. O:i:ar owsk , l 

L  I c  h  ten     b  e  r  g  :   Aphorismen   und   Schrif ten,   Leipzig  1931.   Przel.   A. Nowicki. 

. Goethe :  z mojego   zycia   zmyslenie   i   prawda,   Warszawa   1957,    t.   1,    s.   330. 

331, 393-394; t. 2, s. 53, 54-55, 187-188, 194, 195. Przel. A. Guttry. 

S a In  t --  SI  mo  n  :   Textes   choisis,    Paris   1951,    s.   164,   169,   170,    173,   175,    178. 

P r zel. B. Niepolomska. 

Ben    th   am   :   Theory   of   Fiction,   New  York   1932.  P  rz.el.   ?.!{.    Nowaczyk;   Wpro 

wadzenie do zasad moralnosci i prawodawstwa, Warszawa 1958, s. 99,  179, 19&--

197,  432-4  33.   Przel. B.  Nawroczyriski. · 

Owen :   Wyb6r   pism,   War, zawa  1948,   s.   55,   91-33,   129,   131.   Przei'.   A.   Prejbisz. 

C o n s Id er an t - Wg R. Garaudy: 2.r6dla francuskle socjalizmu naukowego, 

Warszawa 1950, 3 . 161. Przel. S. Brucz. 

n c z a m y - Wg  R.  Ga ra ud y,  cyt.  wyd.,  s.  227-235.  Przel.  S.  Brucz. 

Pi 11 o t - Wg R. Garaudy, cyt. wyd. s. 213-217. Przel.s . Brucz. 

Proudhon  :   De la  Justice dans   la   Revolution    et    dans   l'Eg!lse.   Przel.    A. 

l'fow ick i. 

Kr 'l pow i e ck  i - P r zem0wlen  le, w : Wlosna lud6w, t. 5, Warsz.awa 1953, 

s. 55- 56. Przel. W. Lukaszewicz. 

Dembowski : Dziela, Warszawa 1955, t. 3, s. 328, 353, 355. 

Gos   ,. c z y ns k i :    Katolicyzm    czyli   papizm   (1840   r.),   wg  Mysl   Filozoficzna 

nr 1 z 1953 r., s. 272--280, 30S--314. 

. M i c k  \ c w I c z :  Dzlela,  Wydan!e  Narc,dowe,  Warszawa  1953,  t.  XII ,  s.   27-29, 

87, 153-154; t. XIll, s. 60, 62, 63; t. XI, s. 354, 357. 

l.\ e in,;, :  Dziela  wybrane.   Utwory   proz,i.  Wars awa   1956,   s.   28S--291,   299.   F-rzel. 

J. J«:drzejewicz. 

s  tr   a  u s s :   Stara   i   nowa   wiara   (187)2,   Warszawa  1907,   s.   7,   8,   10,   11,  17,   19,   20, 

24,   64,  65,  72,   74.   83,   102,  104,  110,   !5&--15,,  157-  158,  199,   200.    Przel.  I.  Mo 

szczciiska 

Feuer bach:   :vyklady  o  istocie   rellgii,   Warszawa   1953,   s.   25,   2&- 27,    31,   32, 

34-35,  l15, 118- 119,  133- 134,  136, 143-144.  152,  187-189,  191,  193,  232- 234, 

236,   237-    238,    239-  240,     240-241,   242-243,   247,   250-  251,    287,   313--314,    315,  316, 

318. Przel. E. Skowron i T. Witwickl. 

Marks: Przyczynek do krytyk1 heglowskiej filozofii prawa. W: K. Marks IF .  

Engels:  O  rellgll,  Warszawa   W56,   s.   3&--37,  78-19;  K.  Marks  I  F.  En gels:  

Swi«:ta  rodz!na,  czyll k  ry ty ka  krytycznej  krytykl,  Warszawa  1957, s. 208-

209, 210-211, 212-217, 218; K. Mark s: RE:k0p!sy ekonomlczno-fllo 

zoflczne z 18H r., Warszawa 1958, s. 61--62, 95, 155-156. 

Enge Is : Anty-Dilhrlng, Warszawa 1949, s. 139-141; K. Marks I F. Engels: 0   r  

eligii,   Warszawa   1956,   s.   250-'-251,    93-94,   105-106,   143--146,   291. 

Bl a n q u i - Wg R. Garaudy, cyt. Wyd., s. 311-318. Przet. s. Brucz. 

Biel ins ki : Wyb6r artykul6w, W;;sz a 1953, s. 214, 215, 21&-217, 218, 221. 

Przel. R. Mayenowa. 

Herc en :  Rze'zcy mlnlonel   rozmytlania, t. 11.Cyt.  wg  D.  Czesnokow:   Swia 

topogl,id Hercena, Warszawa 1954, s. 150-151. Przet. W. Leszczynski I S. 

Radzlszewskl. 

B a k u n I n :  Z  programu   bakunlnowskiej  sekcji  slowianskiej   Mi«:dzynarod6wki 

z r. 1872-; Federallzm, socjallzm I antyteologlzm; Dziela, Cyt. wg H. 

Temkinowej,  Euhemer,  1958,   nr   2(3). 
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T o I s to J : O religioznom wospitanii, 1900 r., s. 130-132. 

K r o p o t k l n : Etyka, L6dz 1949, s. 123-124. Przel. J. Bornsteinowa. 

C z e r n y s z e w s k 1 : Zasada antropologiczna w filozofii, Warszawa 1956, s. 53, 

62. Przel. K. Bleszynski. 

PI e ch  an  ow  :  Wyb6 r  plsm  filozoficznych,  warszawa  1951,  s. 46,  47-49, 50. 51. 

Len  in  :  Dziela,  t.  10,  Warszawa  1955,   s.  71-76;  Dzlela, t.  15,  Warszawa 1956, 

s.  396-407;   DZiela,  t.  35,  Warszawa  1957,  s.  104-106;  Dziela,  t.  33, Warszawa 
1957, s. 231-239. 

C o r n u : Pr6ba krytyki markslstowskieJ, Warszawa 1955, s. 111-113. Przel. M. 

Zurowski. 

Ii a In ch e I In : P ochodzenle rellgli, warszawa 1954, s. 24-27, 278-287. Przel. 

J. Szczepanski. 

C o r n f o r  th   :    W   obronle filozofii  - prz.eclw pozytyw\zmowl I pragmatyz 

mowl, Warszawa 1S52, s. 351. Przel. I. K.ronsk a. 

S c h o p e n h a u er : O religii Dyalog (fragmenty), s. 1- 5,  9-10,  17-18,  20- 24, 27-

28, 29-30, 31-32, 35-36, 4- 0, 51, 57-59. Przel. J. Bleszynski. 

Wagner : Sztuka a rewolucja, Lwow 1904. P r zel. J. Mesnil. 

G u Yau  :  Zary s  moralnosci  bez  powinnosci I  sankcjl, Warszawa  1960,   s.  61-   74. 

N i e t z s c h e :   Antychryst,   Warszawa   1907,   s.    8,    19-20,   53-54,   88-89,  Przel. 

L. Staff. 

S v ob o d a : Gestalten des Glaubens, Leipzig 1901, 

Przel. A. Nowicki. 

.t. 2, s. 238-239, 134-136. 

H a e c k e I : Die Weltr!!tsel. Bonn 1899, s. 392- 394. Przel. A. Nowicki. 

Ka I tho ff : Swlatopogl4d religijny, Krak6w, ok. r. 1905, s. 5, 11-12, 37, 48. 

50, 171, 177, 196, 229, 236. Nazwlska tlumacza nie podano. 

Le con t e de LI s I e : Histoire populaire du christianlsme. Wg H. Eisenberg: Le   
sentiment   religleux   chez   Leconte   de    Lisle,   Paris   1909,   s.   220;    i   J. 

Scherer:  Phllosophia,  Paris  1897,   s.  419. P  rzel .   A.   Nowicki. 

W i I d e : Dusza czlowieka w epoce socjalizmu, Lw6w 1908,  s.  83 (tekst  prze 
kladu poprawtony). Przel. L. Belmont. 

I n g e r so I I : Co to jest .,religia"? (1899), Warszawa 1948, s. 4, 9. Przel. L. 

Clermont. 

Pe arson : TheProstitution of Science, w: The  Ethic of F r ee lhoug ht.  A  se 

lect ion of essays and lectures. London 1888. Przet. M. Nowaczyk. 

H O ff  d i n g :  F ilozofia  religtt  (1901),  Warszawa  1935,   s.   7-8  ,   314-315,   298- 299, 

323, 337, 343-344. Przel. Cz. Sta:iewski, A. Tom i Cz. Znamierowskl. 

Hux    I e y :     Co   smiem    myslec?,   Warszawa,    bez    daty    (ok.   1931),    s.    144-145, 

159-151, 15-157, 166--167, 174-175, 183- 184, 185, 186--188, 196-197, 198. 

Russe11: Dlaczego n!e jestem chrzetcijaninem?, Warszawa 1948, s. 30-32. 

Przel. A. Kurlandzka. 

F r a n c e : Kosci6I a republika, Warszawa 1959, s. 104, 113. Przel. M.Muttermilch. 

't' on di : Jezutci w historii kryzysu jednego sumienla, warszawa 1956, s. 182, 183-

184, 191-192, 1 196, 198-200. Przet. z. Zawadzki I s. Soja. 

Sartre: Diabel I  Pan  Bog,  Dialog 1959,  nr   9,  s.  6-7, 69-70. P rzel.  J. Kott. 

Sw i El to    chows kI :  Historia  chlop6w  polsklch,  Warszawa  1947,   t.   1,   s. 59; 

Siedem grzech6w gl6wnych, Warszawa 1959, s. 46, 48. 

N I e m o J e  w  s k  i  :  B6g  czy  czlowiek,  Warszawa  1960,  s.  72,  73-74, 127-128,  140. 

Kr z y w i ck i : lndywidualizm  w  sferze  religii.  (Prawda,  1888,  nr  28,  z 14  llpca), 

Dziela, Warszawa 1960, t. 4, s. 31-34; Ruch chrzesciJansko-spoleczny 
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w Anglii (Walka klas, 1885, nr 9), Dziela, Warszawa 1958, t. 2, s. 262, 

2110-281. 

P  r z y  b  y s z e w s  k  i :  Z  powodu  50-le tn ie go   jubileuszu   Papieza   Leona   XIII, 

Gazeta  Robotnicza   -   Organ  Socjalist6w   Polskich,   nr   8,   dn.   25. n.  1893   r., 

Ber li n. 

March Iewsk1:  Jego Eminencja  Ks.  arcyblskup  Popiel   przeciw   socjali 

stom, w: Pisma wybrane, t. 2, warszawa 1956, s. 104-105. 

wit k  I e w i c z  s t. :  Chrzektjanstwo  I  katechlzm,  Warszawa  1957,  s .  16-  17, 112-

113. 

W I t k i e w I c z S t. I. : Nowe form y w malarstwle, Warszawa 1959, s. 137-139. 

Z e r o m s k i : Dzlenn iki , t. 2 (1886-1887), s. lf-15. 

Daw  1d :    Psychologla   religi!,   Warszawa  1933,   s.   65,  68. 

MI   n  k  i e  w  i  c z:     Dogmatyzm  I   autorytet  w  nauce  I   nauczanlu,   warszawa   1927, 

s. 10, 32, 42-45, 47, 49, 54-5 7. 

U l a s z y n : Panstwo a Koscl6! w walce o szkol,:, Warszawa 1959, s. 24-25. 

M i e r z y fl s k i : Jak czlowlek stworzyl Boga, Warszawa 195,5 s. f>-6, 7, 8, 

110-112. 

Hu  I k a - L as  k o ws  k i  :  Wst,:p  do  ksi'l:i:ki  pt.  Pi,:c  wiek6w  herezjl,  Warszawa 

1960, s. 3$-36, 36-37, 43, S0-51. 

J ask  I e w i c z :   Co  wolna  mys!  .,burzy"   a  co  wzam!an   daje?,  Warszawa  1935, 

s. 51-52, 54- 59. 

Sp a s ow s k I : Czlowiek i swiat, Warszawa 1960, s. 12!>-126, 127-129, 135, 14!>-146. 

R  u d  n I a  n s  k I  :  z  artykulu  w  czasopismie  .,Mys!"  1927  r.  nr   7   i   8. P  rzed  r uk 

w .,Ar gu m en ta ch "  z 1-15 wrzesnla 1958 r. 

H e m p e I : E wan ge li e. Dziesi,:cioro przykazan, Warszawa 1956, s. 58-63, 66, 

116-119. 

Noc z nick i :  Z  artykulu  w  czasopismie  ,.Wolnomysliciel  polski",  rok  5, 

Warszawa 15 listopada 1932, nr 23, s. 682- 6,83 

R  zy    mows k i :    Mys!   wolna   wobec   zadan  k  ultu  r y,   Mys!   Nlepodleg!a,   nr    35, 

sierpien 1907, s. 1068-9; Swiat gin<4cy, My s! Niepo dle g!a,  nr  82,  grudzleil 

1908, s. 1589-9 6. 

C z ar n o  w s  k  i  :  Kultura  religijna  wiejskiego  ludu  polskiego,  Warszawa  1956, 

Dziela, t. 1, s. 88, 107. 

Boy - Zele nsk I: Plsma, t. XV, Warszawa 1958, s. 74- 76, 79-80, 345, 346-347, 

361-362; t. XVIII, Warszawa 1959, s. 78- 79; 156 159. 

W I t wick i : Wiara Oswieconych, Warszawa 1959 s . 272- 273, 274- 277; Poga dankl   

obyczajowe,   Warszawa  1957,  s.   14-16,  20- 21,  9!>-98. 

O ob  row  o 1 sk  I :  M6j  zyclorys  naukowy,   Wroclaw   1958,   s.   266-267,   2.72-   273, 

276, 351; Ustr6j oswiatowy, Warszawa 1958, s. 62-63, 64, 65. 



Z  dziel  myslicieli  wymienionych   w  ,,WYPISACH"  nakladem 

,,KSil\ZKI  i WIEDZY ukazaly si   m. in.  nast puj<}ce pozycje: 

 

 

 

 
GIORDANO BRUNO: Pisma filozoficwe, Ksicii.ka 

cena zl 22.- . 

 
Wiedza 1956, 

JEAN PAUL MARAT: Pi.sma  wybrane, 

cena zl 6.25. 

Ksicii.ka Wiedza 1951, 

KAROL  MARKS  i  FRYDERYK ENGELS: 0 religii, Ksiqi.ka i Wiedza 

1956, cena zl 15.70. 

KAROL  MARKS  i  FRYDERYK  ENGELS:  Wybrane  pisma  filozoficzne 

z lat 1844-1846, Ksiqi.ka i Wiedza 1949, cena zl 3.60. 

KAROL  MARKS: R kopisy ekonomiczno-filowficzne z  1844  r. ,  K.sicl:ika 

i Wiedza 1958, cena zl 7.- . 

WISSARION BIELINSKI: Wyb6r artykul6w,  K.siqzka  i  Wiedza  1953, 

cena zl 19.50. 

JERZY  PLECHANOW:   Przyczynki   do   historii  materializmu,   Ksh1i:k-i. 

i Wiedza 1950, cena zl 4.80. 

JERZY PLECHANOW: Wyb6r pism filozoficznych,  Ksiqi:ka  i  Wiedza 

1951, ceina zl 2.40. 

WLODZIMIERZ  LENIN: 0   religii, Ksiqz.ka  i  Wiedza  1960,  cena  zl  3.- . 

WLODZIMIERZ    LENIN:   Materializm    a    empiriokr ytycyzm, Ksicii.ka 

i Wiedza 1949, 

WLODZIMIERZ LENI N: Zeszyty filozoficzne, Ksiclika i Wiedza 1956, 

cena zl 16.-. 

MAURICE CORNFORTH: W obronie filozofii, Ksiqi:ka i Wiedza 1952, 

cena zl 12.- . 

ALIGHIERO TONDI: Jezuict w historii kryzysu :ednego sumienia, 

Ksicli:ka i Wledza 1961, cena zl 21.-. 

JEAN MARIE GUYAU: Zarys moralnosci bez  powinnosci  i  sankcji, 

Ksicli:ka i Wiedza 1960, oena zl 16.- . 

JULIAN  MARCHLEWSKI:   Pisma  wybrane,  tom  1,   Ksi11zka   i  Wiedza 

1952,  cena  zl  24-.   .  i  tom  2,  Ksiqi:ka  i  Wiedza  1956, cena  zt 15.- -. 

STANISLAW  WITKIEWICZ:   Chrzescijanstwo  i  katechizm,  Ksiq:i:ka 

i Wiedza 1960, cena zl 5.-. 

WLADYSLAW SPASOWSKI: Czlowiek i swlat, Ksiqika i Wiedza 1960, 

cena zl 10.-. 

STEFAN  RUDNI ANSKI :  Pogadanki  filozo!iczne.  Przewodnicy  ludzkosci. 

Ksiqi:ka i Wiedza 1960, cena zl 12.- . 

STEFAN RUDNIANSKI : Z dzie j6w fil ozofii , Ksiclika i Wiedza  1961, 

cena zl 13.- . 

JAN  HEMPEL:   Ewange!ie.   Dziesi  cioro   pr zyk aza n.   Ksiqi.ka   i   Wiedza. 

1956, cena zl 7.- . 



 

 

 

 
 

WYDAWNICTWA 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELIGIOZNAWCZEGO 

ANDRZEJ NOWICKI: Staroiytni o religii, Krak6w-Warsz.awa 1959, 

s. 74, cena zl 7.- . 

FILOZOFOWIE O RELIGII - P rzeklady: (De tribus impostoribus - 

Campanella  - Anicz.kow - Kozielski  - Kant  - .Fichte - 

Schleiennacher   - Hegel  - Schelling  - Pearson   -  G11yau) 

Warsz.awa-Krak6w 1960, s. 322, cena zl 30.-. 

ZYGMUNT PONIATOWSKI:  Problematyka  nauki w pismiennictwie ka 

tolickim  w  Polsce  (1863-1905). Warszawa  1961,  s.  218, cena  zl 25-.   _ 

EU HEME R, PRZEGLA,D RELIGIOZNAWCZY - dwumiesi cznik wy 

dawany  przez POLSKIE TOWARZYSTWO  RELIGIOZNAWCZE 

ukazuje si od roku 1957. Do konca roku 1961 ukazalo si  25  z.e 

szyt6w oraz 3 dodatkowe  (jeden  historyczny  i  dwa  filozoficznc). 

Cena ;pojedynczego  zeszytu zl: 10.-  . ' 

STUDIA  Z  DZIEJ◊W KO$CIOLA KATOLICKIEGO - p6lrocznik. Rok I, 

Warszawa 1960,  nr 1, cena zl  25.-. Rok I, Warsz.awa  1961,  nr 2, 

cena zl: 25.-. 

 

 

BIBLIOTEKA PRZEGLA,DU RELIGIOZNAWCZEGO »EUHEMER« 

 
WILLIAM JAMES: Doswiadczenia rel!gijne, Warszawa 1958, s. XXIX+ 

481, cena zl 40.- . 

R. J. WIPPER: Rzym i wczesne chrzescijanstwo, Warszawa 1960, 

s.  XX+ 320, cena  zl 26.-. 

ARCHIBALD ROBERTSON: Pochodzenie chr zescija nstw a, Warszawa 

1960, s. 344, cena zl: 25.-. 



 



 



 


