
Archiwum  Historii Filozofii i Myśli Społecznej, T. 25, 2969

Leszek Kołakowski

FILOZOFICZNA ROLA REFORMACJI

1. Pytanie zaanonsowane w tytule może być łatwo zakwestionowane 
jako bezprzedmiotowe. Łatwo można wykazać, że z punktu widzenia 
samej historii myśli czy historii idei reformacja nie wniosła żadnych 
nowości zasługujących na uwagę historyka filozofii; że ożywiła jedynie
— wedle określonych zasad selekcji — pewne motywy w chrześcijań
stwie od dawna, od zaczątków samych obecne; że w większym stopniu 
niż tzw. filozofia renesansu ona właśnie była renesansem jedynie 
(w etymologicznym słowa znaczeniu), niepodobna jej tedy umiejscowić 
w dziejach treściowej ewolucji idei filozoficznych, a najwyżej badać 
jej funkcje destrukcyjne w łamaniu monopolu rzymskich dogmatów lub 
w katalizowaniu rozmaitych przeobrażeń społecznych, które tylko 
w -swojej „zdarzeniowej” stronie mogą historyka filozofii interesować.

Obiekcja taka wydaje1 mi się wszakże jałowa. Wszystkie odmiany 
chrześcijaństwa, wszystkie herezje i sekty były w zamierzeniu interpre
tacją tego samego kanonu i żadna nie miała roszczeń do odkrywania 
nowości; wszystkie lub prawie wszystkie fundamentalne rozbieżności 
interpretacyjne zartykułowały się przy tym w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa. Zasada, która by konsekwentnie zmierzała do wyłącze
nia z zainteresowań historyczno-filozoficznych wszystkiego, co się wy
raźną nowością treściową nie legitymuje, zmusiłaby nas do zlekceważe
nia ogromnych obszarów — nie teologicznej tylko, lecz również filozo
ficznej — kultury chrześcijańskiej, która dla historyka idei mogłaby 
mieć znaczenie jedynie z punktu widzenia badań nad świadomością spo
łeczną, lecz nie przez swoje treściowe określoności. W rzeczywistości, 
dwa co najmniej powody przemawiają przeciwko takiej procedurze. 
Pierwszym jest powszechnie uznana i dobrze sprawdzona okoliczność, 
mocą której sens idei filozoficznych jest każdorazowo współokreśłony 
przez całość sytuacji ideowej i kulturalnej, w jakiej idea się pojawia; 
te same myśli powtarzają się pozornie, lecz muszą być każdorazowo 
artykułowane inaczej, odmieniać nieustannie język, w którym wypo
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wiadane bywają; dostrajają się do stylu zastanego, prowadzą ku innym 
konsekwencjom i z innych wyrastają motywów. Po wtóre, panoramicz
ne spojrzenie na dzieje filozofii odsłoni nam zawsze to właśnie, co 
mogłoby służyć jako pretekst do wyrugowania sporów religijnych z pola 
historyczno-filozoficznej interesowności. Również w dziejach filozofii 
odkryć można powtarzanie się tych samych niepokojów fundamental
nych, każdorazowo obleczonych w inne słowne przybrania; różnica mię
dzy monotonią wyobrażeń i wierzeń religijnych a przemiennością i uroz
maiceniem filozoficznej spekulacji może okazać się łatwo sprowadzalna 
do słownego poziomu i nie dotyczyć wcale treściowego rdzenia jednego 
i drugiego.

W rzeczywistości, sama selekcja i sposób ułożenia tych samych idei 
może, jak wiemy, stanowić o wybitnie nowatorskim charakterze przed
sięwzięć myślowych — zgodnie ze znanym powiedzeniem Pascala. Jeśli, 
na przykład, reformacja wprowadziła w obieg odpowiednio wyselekcjo
nowane idee Augustyna, przeciwstawiając je scholastycznym systemom 
i przekazując refleksji filozoficznej, to przez to samo już stworzyła 
nową i znaczącą sytuację nie tylko w historii Kościoła, ale również 
w historii myśli.

2. Scharakteryzujmy tedy — najpierw przez eliminację ■— rodzaj 
kwestii, o którą chodzi. Nie chodzi więc, po pierwsze, o filozoficzne 
źródła doktryn reformacyjnych, na przykład o zaplecze, jakim dla lute- 
rańskiej teologii były pisma późnych nominalistów i mistyków niemiec
kich; chodzi o funkcjonowanie tej teologii w późniejszej ewolucji myśle
nia filozoficznego. Nie chodzi, po wtóre, o ogólną negatywną funkcję 
reformacyjnego przedsięwzięcia. Jasną i wiadomą jest bowiem rzeczą, 
że reformacja, zgoła niezależnie od swoich pierwotnych intencji, wy
tworzyła napięcie, które wyzwoliło generalnie ducha krytyki, i przez 
to umożliwiła długotrwałe złudzenie, iżby swobodę indywidualnego ży
cia religijnego wzięła za swoją zasadę. Powiadam „złudzenie” , ponieważ 
wyzwolicielskie działanie reformacji w kulturze umysłowej nie pocho
dziło stąd, by reformacja — w swoich klasycznych, „wielkich” odmia
nach — zasadę swobody krytyki deklarowała (deklarowała ją wyłącznie 
tam i wyłącznie tak długo, jak długo sama znajdowała się w sytuacji 
opozycji); natomiast samo zakwestionowanie monopolu dogmatycznego 
Rzymu, samo złamanie monolitu doktrynalnego umożliwiło, jak wiemy, 
artykulację doświadczeń religijnych, a następnie również idei filozoficz
nych z ducha najzupełniej obcych albo zgoła przeciwstawnych inten
cjom reformatorów. Ta generalna, burzycielska rola reformacyjnego 
wstrząsu nie wchodzi w zakres naszych rozważań, zarówno dlatego, iż 
jest ona dość oczywista, jak i dlatego, że rozciąga się po prostu na 
całość europejskiej kultury duchowej i nie jest przykuta do swoistości
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treściowej reformacji. Jest jasne, że z tego punktu widzenia wszystko, 
cokolwiek się działo w kulturze europejskiej późniejszych wieków, może 
uchodzić za dzieło reformacji — w tym po prostu znaczeniu, że nie 
wyobrażamy sobie, by mogło bez niej się zdarzyć, ale też uniwersalność 
i bezwyjątkowość tego negatywnego działania sprawia, że wolno je 
pominąć w rozważaniu szczególnych filozoficznych funkcji reformy.

Po trzecie, nie chodzi i o to, rzecz jasna, by zastanawiać się nad tym, 
pod jakim względem ten albo ów filozof daje się zinterpretować w taki 
sposób, by Streść jego myśli okazała się w tym lub owym punkcie „po
dobna” do pewnej charakterystycznej idei związanej z teologią reformy 
szesnasto wieczne j ; ani o to wreszcie, po czwarte, by rozważać tylko 
impulsy bezpośrednio odebrane przez tego lub owego filozofa od nauk 
reformatorów, jako że wielu z tych, których wolno nam uważać za 
istotnie przez tradycję reformacji w myśleniu swoim współokreśłonych, 
nie zetknęło się nigdy lub prawdopodobnie nigdy z tymi naukami.

Eliminacja ta pozwala już określić sens pytania. Chodzi w nim o to 
mianowicie, by wziąć pod uwagę pozytywne i merytoryczne tematy, 
które reformacja jako ruch teologiczny, jako doktryna, puściła w obieg 
albo którym przywróciła żywotność, i zastanowić się nad tym, pod jakim 
względem i w jaki sposób odmieniły one obraz myślenia filozoficznego 
lub co w filozofii obecnością swoją sprawiły. Łatwo pojąć, że w pytaniu, 
tak postawionym należy kierować uwagę ku tym fundamentalnym 
ideom, które, nade wszystko w początkach-wielkiej reformacji (tj. w la
tach 1517— 1523) określiły jej kształt doktrynalny w najbardziej widocz
nej opozycji do istniejącego korpusu dogmatycznego, a więc ideom swoi
stym dla ruchu reformacyjnego i zarazem odnoszącym się do kwestii 
rdzennie filozoficznych, tj. wprost wyrosłych z teologicznej i antropolo
gicznej perspektywy, nie zaś związanych z organizacyjną reformą Koś
cioła, z przemianami w liturgii, z charakterystycznymi osobliwościami 
obyczajowości i przepisami życia społecznego, z interpretacją sakramen
tów itd. Wszystkie bowiem te kwestie, jakkolwiek nadzwyczaj dla rozu
mienia zjawiska reformacji doniosłe, muszą jednak uchodzić za wtórne 
w hierarchii ustanowionej przez czysto filozoficzny punkt widzenia. 
Zniesienie zakonów, postów czy sprzedaży odpustów oraz podobne refor
my mogły być, ze społecznego punktu widzenia, znacznie donioślejsze 
aniżeli czysto teologiczne formuły; co więcej, te właśnie, obiegowe 
i powszechnie zrozumiałe przedsięwzięcia mogą uchodzić za istotne 
źródła pierwszych sukcesów przez reformację odniesionych czy nawet 
konstytuować w oczach historyka właściwy sens fenomenu reformacji. 
Niemniej dla stanowiska określonego zainteresowaniem historyezno-filo- 
zoficznym będą się one jawić jako wtórne konsekwencje teologicznych 
i antropologicznych —  więc, w sumie, filozoficznych — postulatów. Filo-
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zol lub historyk filozofii, jakkolwiek świadom jest, że taki punkt widze
nia nie może zaspokoić pytań odnoszących się do historycznego sensu 
całego zjawiska reformacji, nie ma prawa zeń rezygnować pod grozą 
zupełnej rezygnacji z autonomii myślenia filozoficznego, które, gdyby 
rozważane było jedynie jako zmistyfikowana artykulacja innych „jedy
nie rzeczywistych” rzekomo intencji lub interesów, przestałoby w ogól
ności być myśleniem, stając się narzędziem ekspresji dla zgoła innych 
dziedzin życia. Filozof czy historyk filozofii zdaje sobie sprawę z tego, 
że taki oto mieszczanin niemiecki przychylnym okiem patrzył na refor
mę Lutra, ponieważ chciał jadać mięso w piątki, i że taki oto kapłan 
przeszedł na nową wiarę, ponieważ mógł w niej legalnie zadośćuczynić 
swoim potrzebom seksualnym: dla perspektywy filozoficznej te i podob
ne reformy muszą wszelako przedstawiać się jako wtórne w stosunku 
do zasady usprawiedliwienia z wiary, choćby były ważniejsze w moty
wacjach jednostek. Z kolei sama zasada usprawiedliwienia z wiary 
przedstawiać się będzie jako wtórna w stosunku do generalnych założeń 
wyjaśniających charakter więzi łączącej człowieka z Bogiem. Sens idei 
filozoficznej nie może być zredukowany do motywów stanowiących o jej 
rozpowszechnieniu ani nawet powstaniu, jeśli historia myślenia filozo
ficznego ma zachować odrębność w stosunku do historii technologii na 
przykład, tj. jeśli ma w ogólności istnieć; przestaje zaś istnieć, skoro 
wyrzeka się przekonania, że logika myśli jest inna aniżeli logika interesu, 
że więc instrumentalne powołania filozoficznych i religijnych idei nie 
mogą ich sensu wyczerpać.

■Powiedziałem, że ważne są dla nas, w tym punkcie,, fundamentalne 
myśli, które ukonstytuowały sylwetkę swoistą reformacji w jej zacząt
kowej fazie. W istocie bowiem, one właśnie są filozoficznie ważne. Kiedy 
zaczęła się kilkukierunkowa dogmatyzacja nowej wiary, sztywniejącej 
w obroży własnych katechizmów, własnej organizacji i liturgii, refor
macja okazała się bardziej jałowa filozoficznie aniżeli Kościół rzymski, 
a jeśli była zdolna do produkowania nadal bodźców myślowych na obsza
rze filozofii, to tylko dzięki tym, którzy z jej rygorów się świadomie ■ 
wyłamywali, odwołując się do jej własnych, pierwotnych i źródłowych 
natchnień i próbując przywrócić wigor jej wyjściowym hasłom, stop
niowo opadającym w niepamięć. Proces ten, jak wiadomo, zaczął się 
zresztą nadzwyczaj szybko —■ już w dwudziestych latach XVI w., kiedy 
to nowi reformatorzy (jak Sebastian Franek) chcieli doktrynę Lutra 
dalej w reformatorskich zamierzeniach (filozoficznych, nie tylko socjal
nych) zaprowadzić, aniżeli sam Luter zamierzał.

3. Filozoficzna jałowość zorganizowanej i skatechizowanej reforma
cji — związana z pewnością z jej zasadniczo niechętnym stosunkiem 
do filozoficznych uprawomocnień własnej doktryny —  jest jaskrawa
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i niezaprzeczalna. Me było właściwie, ani w XVI, ani w XVII wieku, 
filozofów protestanckich znacznego kalibru, tj. filozofów, którzy własne 
myślenie wiązali wyraźnie z religijnością konfesjonałnie, po protestanc- 
ku określoną. Nie było protestanckiego Suareza, protestanckiego Pascala, 
protestanckiego Malebranche’a. Jeśli Kościół katolicki wydawał filozo
fów wybitnych w XVII stuleciu, filozofów świadomie wiążących własne 
filozofowanie z wiarą rzymską, nie zaś z ogólnikowo tylko sformuło
waną wiarą w Boga i nieśmiertelność, to zdolny był do tego głównie 
dzięki temu, że zwycięska w katolicyzmie forma religijności zakładała 
zasadniczą akceptację natury. Podstawowa różnica między Rzymem
i wielkimi Kościołami reformowanymi jest związana z przewagą pierw
szego nad drugimi w zakresie wydolności filozoficznej: wiara w zasad
niczo skażoną naturę ludzką i, w związku z tym, w niemoc rozumu 
w obliczu pytań ostatecznych, metafizycznych, 'była naturalnym biegiem 
rzeczy paraliżująca dla przedsięwzięć filozoficznych. Ani anglikanina 
Locke’a, ani remonstranta Grótiusa, ani protestantów Leibniza czy Puf- 
fendorfa nie można nazwać filozofami protestanckimi. Deistycznie zo
rientowane doktryny są w szczególności zupełnie obce inspiracji religij
nej protestanckiej, mimo że najoczywiściej nie mogłyby one rozwinąć 
się w europejskiej kulturze bez przeobrażeń umysłowych przez refor
mację zainicjowanych. Filozofia Leibniza, na co niejednokrotnie zwra
cano uwagę, nosi wprawdzie na sobie silne piętno protestanckiej religij
ności, w tym mianowicie znaczeniu, że jest w wielu swoich założeniach 
(nade wszystko w dążeniu do pojednania teorii wolności woli z nauką
0 harmonii wprzódy ustanowionej) próbą uzgodnienia rozbieżności mię
dzy katolickimi i protestanckimi dogmatami odnoszącymi się do stosunku 
wzajemnego natury i łaski. Jednakże niepodobna wysiłków Leibniza 
uważać za kontynuację dzieła myślowego reformatorów, głównie z uwa
gi na niezmiernie dobitnie zaznaczoną w niej racjonalistyczną orientację
1 zasadniczą wiarę w rozstrzygalność wszystkich problemów narzędziami 
dyskursywnego rozumu.

Pytając o filozoficzne znaczenie reformacji, nie pytamy o filozofów 
protestanckich, o ludzi, którzy programowo lokalizowali swój trud my
ślowy w granicach tej lub innej konfesji. To, co reformacja zdziałała 
dla filozofii,. zdziałała wbrew sobie, przez ludzi, którzy nie tylko wyrośli 
w stworzonej przez nią sytuacji społecznej, ale — i tych właśnie mamy 
na uwadze •— inspirowanych pozytywnie jej wartościami. Można powie
dzieć, że filozofia odpłaciła się reformacji szlachetnie za jej niechęć: 
współtworząc swoje wyniki z dostarczonego przez nią surowca.

W dociekaniach, które mają na uwadze ogólnohistoryczną czy ogólno- 
kulturalną rolę reformacji — jak klasyczne rozprawy Webera, Troel- 
tscha, Holła — dogodnie jest mieć na uwadze pojęcie reformacji szeroko
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rozumiane, tj. obejmować nim wszystkie nurty reformacyjne w Kościele 
od początku XV stulecia do zakończenia soboru trydenckiego, który spe~ 
tryfikował niejako podziały wyznaniowe (włączamy wtedy do rozważań 
Erazma i erazmianów, iluministów itd.). Jednakże wtedy, gdy chodzi 
nam o swoiście filozoficzne oddziaływania, zakres zjawisk objętych poję
ciem reformacji wypada zwęzić, skupiając się na tych teologicznych
i antropologicznych ideach, które wyraźnie wyodrębniły ów ruch, tj. 
pomijając to wszystko, co bezpośrednio zmierzało ku naprawie obycza
jów kościelnych i struktur organizacyjnych, ku zmianie miejsca kleru 
w Kościele, zaleceń obyczajowych i ekonomicznych itd., biorąc natomiast 
pod uwagę to, .co treścią swoją wpłynęło na myślenie filozoficzne.

4. Pogarda dla filozofii jest, w rzeczy samej, do tego stopnia natu
ralna w perspektywie religijności przez reformatorów głoszonej, że nie 
zajmuje wiele miejsca ’w' ich pismach, okazjonalnie tylko dochodząc 
explicite do głosu. Oczywiste jest bowiem, że skażenie woli ludzkiej, 
środkami naturalnymi nieuleczalne, ujawnia się w deprawacji rozumu, 
który, jeśli pragnie zgłębiać siłami własnymi tajemnice boskie, pomnaża 
tylko owoce pychy i szanse potępienia. „[...] nec rectum dictamen habet 
natura, nec bonam voluntatem” —  te słowa zawarte w tezach łacińskich 
Lutra, poprzedzających krótko dzień 31 października 1517, zawierają 
już wszystko, co o filozofii powiedzieć należy, i uzupełnione są dodatko
wymi wyjaśnieniami, drastycznie ukazującymi proces ostatecznego zer
wania Lutra z arystotelizmem i teologią scholastyczną. Heretykiem jest, 
kto powiada, że teolog musi być logikiem; w rzeczy samej, rozumowania 
sylogistyczne nie mogą stosować się do rzeczy boskich, a kto by próbo
wał z ich pomocą badać tajemnicę Trójcy, niechybnie przestanie w nią 
wierzyć. „Jednym słowem, tak się ma Arystoteles do teologii, jak ciem
ności do światła” . Ta sama alternatywa: albo ufać rozumowi, albo wie
rzyć w tajemnice boskie, powtarzać się będzie wielokrotnie, również 
w napaściach na Erazma, który, mimo całej swojej obojętności dla spe
kulacji metafizycznych i mimo Pochwały głupoty, wydaje się Lutrowi 
sprzymierzony ze scholastykami w zasadniczym zaufaniu do możności 
natury ludzkiej, również do możności rozumu. Erazm nie zamierzał 
wprawdzie ani nie zalecał wnikania w tajemnice boskie, ani nie twier
dził, by treść chrześcijaństwa dała się uprawomocnić racjonalnymi środ
kami: kazał poprzestawać na formułach Pisma, bez szczegółowego ich 
rozgryzania w dogmatycznych sporach. Mimo ' to nienawiść Lutra jest 
zrozumiała: dla Erazma wszystko, co w chrześcijaństwie istotne, jest 
proste i dla naturalnego światła łatwe do przyjęcia, a wystarczające 
najzupełniej, by chrześcijanin wiedział praktycznie, czego się w życiu 
trzymać; reszta nie ma większego znaczenia, przy czym zresztą skłon
ność Erazma do rozwiązań dogmatycznych, możliwie najmniej obfitują-
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eych w komplikacje zbyt dla zdrowego rozsądku kłopotliwe (nade 
wszystko w kwestii Trójcy i boskości Jezusa oraz w kwestii grzechu 
pierworodnego), zbyt jest znana, by się nad nią rozwodzić. Słowem, 
chrześcijaństwo, w rozumieniu Erazma, nie jest w swoich przepisach 
moralnych gwałtem zadanym naturze ani w swoich treściach teologicz
nych — gwałtem rozumowi zadanym. Dla Lutra, przeciwnie, niezrozu- 
miałość tajemnic bożych miała służyć nade wszystko ugruntowaniu 
w człowieku pogardy dla samego siebie i sił swoich, ile że „Boga miło
wać to siebie samego nienawidzieć” .

Kalwińska antyfilozoficzność jest, przy tych samych założeniach 
wyjściowych, bardziej może dobitna w sformułowaniach. Rzadko się 
zdarza, by sam wyraz „filozofia” czy „filozofowie” występował w tek
stach Kalwina inaczej aniżeli w skojarzeniu z wyrazami pogardy i nie
nawiści. Kalwin wypowiada wyraźnie myśl, która w tej postaci chyba 
w tekstach Lutra nie figuruje, chociaż zgodna jest z jego intencjami: 
Bóg dał ludziom nieco naturalnej znajomości samego siebie -— tylfe mia
nowicie, by nikt nie mógł się na sądzie boskim bronić niewiedzą. Światło 
naturalne jest tedy, w sprawach boskich, jedynie narzędziem, które od
biera alibi grzesznikom i uniemożliwia im wykręty, nie jest natomiast 
ani nieodzowne, ani tym bardziej dostateczne dla zdobycia wiary. Rozum
i argumenty nie potrafią pod żadnym względem wzmocnić chrześcijań
stwa; filozofowie pogańscy, jeśli wznieśli się do niejakiej znajomości 
Boga, to tylko- ku większemu swojemu potępieniu, błądzili bowiem bez 
miary. Pismo obraca wniwecz wszystkie wyobrażenia filozofów o spra
wach boskich i ludzkich. ■

Furia, z jaką twórcy reformacji ścigali filozofię, a także praktyczne 
skutki bezpośrednie ich działalności •—■ nade wszystko spustoszenie uni
wersytetów niemieckich w wyniku luterańskiej reformy — okoliczności 
te mogłyby na pozór rodzić zwątpienie co do sensowności samego pyta
nia o rolę ruchu reformacyjnego w dziejach filozofii, jeśli by pytanie 
miało czego innego dotyczyć niż czysto negatywnych jego rezultatów. 
W rzeczywistości, wszystkie niemal wypowiadane antyfilozoficzne pro
gramy historyk filozofii zalicza z reguły do dziejów własnego przed
miotu, co więcej, programy takie stanowią istotną i wcale znaczną część 
filozoficznych dziejów Europy. Pomstowanie na filozofię — z tej racji, 
że jest racjonalna, więc przeciwna Boskiemu światłu, jest bezustannie 
powtarzającym się zjawiskiem, od wczesnych ojców Kościoła poczyna
jąc, na Kierkegaardzie i niektórych egzystencjalistach dwudziestowiecz
nych kończąc; pomstowanie na filozofię z tej racji, że jest irracjonalna 
właśnie, tj. że naukowo uprawomocnić się nie potrafi, stanowi z kolei 
rdzenny składnik dziejów pozytywizmu, poczynając od jego pierwocin. 
Jedne i drugie napaści należą do historii filozofii w tym samym pełnym
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zakresie, co wszystkie systemotwórcze przedsięwzięcia wielkich meta
fizyków. Nic pospolitszego, w rzeczy samej, jak proces, gdzie obsesyjna 
niechęć do filozofii staje się korzeniem, z którego czerpią pożywkę nowe 
formy filozoficznego wysiłku.

5. Wolno nam zatem zastanawiać się, w jaki sposób fundamentalne 
hasła religijne reformacji rozdwajały się w swoim późniejszym owoco
waniu, aby dać początek ideom filozoficznym, nieraz w wynikach swoich 
całkiem niepodobnym do swego korzenia, a jednak realnie, genetycznie, 
a przy tym pozytywnie z korzeniem tym powiązanym.

Sumarycznie rzecz ujmując, Lutrowa interpretacja chrześcijań
stwa owocuje w dwóch liniach, całkiem odmiennych i wzajem niezgod
nych, a mimo to na równi wyrastających z tego samego miejsca: linii 
mistycznej i linii egzystencjalnej. Możliwość tego rozdwojenia utajona 
jest w samej idei usprawiedliwienia z wiary. Nietrudno bowiem zauwa
żyć, że chociaż 'potrafimy odtworzyć sobie motywacje prywatne, które 
Lutra doprowadziły do jego odkrycia, czy nawet empatycznie zrozumieć 
jego przeżywanie chrześcijańskiej nadziei zbawienia, to jednak przeży
cie to, kiedy artykułuje się w języku teologicznym, kiedy się staje 
doktryną, natychmiast traci spójność pierwotnego doświadczenia i uka
zywać zaczyna kiełki sprzeczności wewnętrznej.

Z psychologicznego punktu widzenia zaczątkowym aktem luteranizmu 
jest przeżycie rezygnacji: świadomość bezsiły własnej w walce z przy
rodzoną nędzą człowieczeństwa, olśniewające zrozumienie, że trzeba 
ufnie wszechmocy boskiej powierzyć nie tylko losy swoje zewnętrzne, 
ale także własną zdolność do duchowego zasługiwania się przed jego 
obliczem, własną wolę skażoną, której uleczyć żaden wysiłek ludzki nie 
zdoła. „Zwątpić w siebie” — jest tedy nakazem pierwszym, wyprzedza
jącym wszelkie inne i stanowiącym ośrodek właściwego aktu wiary. 
Teologiczny, nienormatywny przekład tego nakazu głosi: zepsuta natura 
nie prowadzi do Boga. Zasada usprawiedliwienia przez wiarę jest uszcze
gółowieniem i konsekwencją tego ogólniejszego przeświadczenia: skoro 
natura nie prowadzi do Boga, to żaden wysiłek wsparty na przyrodzo
nych ludzkich zdolnościach nie_ może sprawić, byśmy stali się sprawie
dliwymi wedle boskich kryteriów, a zatem Bóg tylko (jeśli odrzucić 
straszliwą możliwość powszechnego potępienia ludzi) działaniem darmo
wej laski może nas, na przekór naszym nieprawościom, uznać za spra
wiedliwych i ocalić od zguby wiecznej. Zasada, głosząca, że zepsuta 
natura nie prowadzi do Boga (zasada tymi słowy przez Lutra nie wypo
wiadana, niemniej ujmująca w streszczeniu jego odpowiedź na pytanie
o stosunek natury i nadnatury) znaczy zarówno, iż niepodobna zasłużyć 
się przed Bogiem uczynkami inspirowanymi przez naturalne pragnienia,



Filozoficzna rola reformacji 167

jak też że rozum przyrodzony nie zdoła o własnych siłach dojść do zna
jomości rzeczy boskich.

Otóż zasada ta, na pozór jasna w intencji, zawiera w sobie możności 
niezgodne wzajem. Można ją mianowicie rozumieć tak '(i pewne teksty 
Lutra możliwość taką sugerują), że wszelka autoafirmacja człowieka jest 
Bogu przeciwna, wszelka motywacja, wszelka troska, której człowiek 
sam jest dla siebie przedmiotem. W szczególności również pragnienie 
zbawienia, jeśli zatrzymuje się na szczęśliwości wiecznej jako celu osta
tecznym, okazać się musi grzeszną prywatą, która nie godzi się chrześci
janinowi — ma on bowiem mieć chwałę bożą na oku dla niej samej 
jedynie, i Boga dla niego samego miłować — nie zaś dlatego, że Bóg 
jest źródłem nadziei zbawienia. Tak rozumiana zasada Lutra może być 
rozwinięta dalej jeszcze, w klasycznie mistycznym duchu: wszystko, co 
czyni człowieka bytem partykularnym, wszystko, co go w jego odręb
ności utrzymuje i podtrzymuje jego aktywność (każda aktywność włas
na jest dziełem „natury”, więc zwraca się przeciw Bogu), jest złem. 
Złem jest tedy samo istnienie partykularne, a spełnienie się prawdziwe 
ludzkich przeznaczeń jest tym samym, co zatrata w boskości, theosis, 
transformacja bytowa w nieskończoność pierwotnego źródła bytu, a więc 
to, co mistycy zwali annihilatio. I chociaż Luter w miarę upływu czasu 
zapominał coraz bardziej o natchnieniach, jakie w młodości czerpał 
z tekstów mistycznych, chociaż nie mógł, jako organizator nowej gminy
i nowej konfesji, opierać swoich wysiłków na idei chrześcijaństwa, któ
rego jedyną wartością jest dążenie do bezpośredniego stopienia się 
z bóstwem, to jednak rozwinięcie jego założeń w duchu mistycznym 
nie było bynajmniej .aberracją, ale interpretacją uprawnioną (chociaż 
zakwestionowaną przez Lutra samego) i zgodną zresztą z charakterem 
bodźców, jakie działały w zaczątkowej fazie Lutrowej myśli.

Co więcej, nie tylko mistyczna, ale mistyczno-panteistyczna interpre
tacja jest możliwością realną Lutrowego założenia. Teoria, która głosi 
bezsilność stworzenia, wszechmoc bezwzględną Boga i skażenie natury, 
łatwo prowadzi do wniosku, że bunt człowieka przeciw woli boskiej, 
wyrażający się w pragnieniu aktywności własnej, że bunt ten wyróżnia 
w jakiś sposób szczególny i negatywny wolę ludzką z całej reszty świa
ta; jednakże, skoro to, co stworzone, jest bezsilne i bierne, to wszystko, 
co się dzieje, dzieje się nie siłami natury, lecz mocą sprawczości boskiej. 
Cały świat tedy jest nie tylko ujawnieniem Boga poprzez stworzenie, 
ale jest, w całości zdarzeń swoich, działaniem boskim, jest ciałem Boga. 
Można, wiodąc to rozumowanie, przejść ku panteistycznej wierze w bos-' 
kość stworzenia, chociaż punktem wyjścia była radykalna dychotomia 
świata boskiego i świata natury. Rozumienie całego bytu naturalnego 
jako życia Boga jest też zakorzenione w Lutrowej nauce o bezsilności
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natury, a cała panteistyczna filozofia niemiecka, chociaż intencji Lutra 
przeciwna, jest niemniej, co do swego napędu, jego dziełem. Od Seba
stiana Francka —  pierwszego panteisty, którego, reformacja obudziła do 
życia, przez Jakuba Boehme, który (na co Holi zwraca uwagę) myśl 
Lutra o sprzecznym ujawnianiu się Boga w miłości i zemście rozwinął 
w metafizyczną kosmogonię sprzeczności bytu; przez Weigla, przez Sile- 
siusa wreszcie, niemiecki panteizm reformacyjny przekazał tę stronę 
luteranizmu niemieckiej filozofii romantycznej; przekazał ją Schellin- 
gowi i Hegłowi na koniec. Prawdą jest, że nic nie jest bardziej odległe 
od wyobrażeń Lutra aniżeli panteizm; prawdą jest jednak, że Luter był 
realnym ogniwem pośredniczącym w przekazaniu dziedzictwa średnio
wiecznej mistyki panteistycznej niemieckiej kulturze późniejszych stu
leci. Metafizyka Schopenhauera, która samą partykularyzację bytu trak
tuje jako grzech pierworodny stworzenia, jako właściwe źródło zła, zako
rzeniona jest w tej samej tradycji.

Odrzucenie natury jako drogi do Boga ma ponadto, jak wiadomo, 
konsekwencje moralne w postaci zniesienia całej religii „uczynkowej” , 
która stanowi jaskrawy przykład owych bezskutecznych prób samodziel
nego gromadzenia sobie zasług na dzień sądu. Społeczne zaplecze tej 
reformy jest powszechnie znane i rozwodzić się nad nim nie warto. 
Warto natomiast zwrócić uwagę na istotne następstwa owego „prze
wrotu” (słowo o tyle jest mylące, że dla samego Lutra, i zresztą w rze
czy samej, był to zwrot ku paulińskiej wersji chrześcijaństwa). Unie
ważnienie wszystkich inicjatyw z „natury”  pochodzących jest unieważ
nieniem Prawa jako wartościowej — z punktu widzenia zbawienia — 
drogi życia. Zniesienie Prawa na rzecz miłości — motyw ten przebył od 
czasów Lutra wędrówkę zadziwiającą. Z jednej strony, stał się natchnie
niem ruchów wyraźnie antynomiańskich, które w zasadach głoszących 
nieważność uczynków i wszelkich „zewnętrznych” poczynań widziały 
pretekst do anarchii obyczajowej i zniesienia jakiejkolwiek dyscypliny 
(co zresztą z intencjami Lutra nie ma nic wspólnego). Z drugiej jednak 
strony, etyka luterańska stała się —  na co zresztą nieraz zwracano uwa
gę —■ właściwym źródłem moralnej doktryny kaniowskiej, a to za po
średnictwem pietystycznego renesansu. Przekonanie, że właściwa kwa
lifikacja moralna odnosi się jedynie do samej woli, jest pochodzenia łu- 
terańskiego, i w tym znaczeniu całą opozycję antyutylitarystyczną 
w etyce, zainicjowaną przez kantyzm, wolno uznać za dziedzictwo lute
ranizmu. Etyka Kanta jest sekularyzacją antyuczynkowej teologii Lutra.

W pewnym ograniczonym znaczeniu zasada, która głosi, iż natura 
nie jest drogą ku Bogu, może uchodzić jednak za inspirację tradycji dei- 
stycznej, jakkolwiek tu szczególnie jaskrawy jest .rozziew, który od
dziela wyjściowe inicjatywy reformacji od jej wyników. Zasada ta bo
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wiem działała z pewnością dwustronnie: dezawuowała skuteczność 
wszelkich wysiłków naturalnego rozumu w materiach religijnych, „usus. 
rationis in divinis” potępiała jako uzurpację, zarazem jednak w grani
cach świata przyrodzonego deklarowała obojętność, jeśli nie było obaw 
co do konfliktu między wynikami naturalnego poznania a słowem bo
żym, Umożliwiała tedy postawę — tak upowszechnioną następnie wśród 
protestanckich uczonych — akceptacji, bez bliższych badań, zasadniczo 
irracjonalnej wiary przy jednoczesnym uznaniu autonomii świeckiego 
rozumu w porządku naturalnym. Powiadam, że tylko „w ograniczonym 
sensie” wolno nam w tym przypadku mówić o filozoficznym działaniu 
reformacji, albowiem działanie to wchodzi raczej w zakres wpływów 
negatywnych. Niemniej, nie tylko deizm krajów protestanckich jest ge
netycznie związany z owym rdzennie reformacyjnym rozdzieleniem rze
czywistości naturalnej i realności boskiej; że nie ma drogi wiodącej od 
natury do Boga, przekonanie to łączy Kartezjusza i Pascala (zwraca na 
to uwagę Aląuie), chociaż sens tej zasady u obu jest inny i inne są jej 
motywacje.

6. Jeśli jednak pominąć tę niesłychanie w dziejach europejskiej kul
tury doniosłą, ale jednak, z punktu widzenia rozważanej tu kwestii, 
„boczną” odnogę energii, która z reformacyjnego impulsu przelała się 
w życie filozoficzne, drugą istotną linią oddziaływania jest, jak powie
dzieliśmy, nurt egzystencjalny. Ów egzystencjalny sens luteranizmu wy
daje się bardziej naoczny aniżeli sens mistyczny, za to ■ trudniej nieco 
sformułować jego treść rzeczową.

Zauważymy jednakowoż bez trudu, w tekstach Lutra, że idea 
usprawiedliwienia z wiary ma podwójną orientację polemiczną: obraca 
się przeciw zasadzie usprawiedliwienia przez uczynki, ale także przeciw 
zasadzie usprawiedliwienia przez doktrynę. Świat wiary jest radykalnie 
różny od świata myśli dyskursywnej, wyrasta z gwałtownego zerwania, 
z przerwy, jaka dzieli wszystko, co naturalne, od wszystkiego, co boskie. 
Chrześcijaństwo prawdziwe rodzi się z pokonania natury, tj. woli włas
nej, autoafirmacji ludzkiej; możliwe jest ono dopiero wtedy, gdy poko
namy fałszywe chrześcijaństwo, pojęte jako przedłużenie, uzupełnienie 
czy uszlachetnienie przyrodzonych skłonności ludzkich — oto punkt, wo
kół którego rozrasta się mistyczny wariant reformacyjnego przewrotu. 
Chrześcijaństwo prawdziwe jest zarazem przezwyciężeniem chrześcijań
stwa rozumianego jako doktryna, jako wiedza o Bogu, jest ruiną owej 
ślepej beztroski, z jaką wierzący nadzieję na żywot wieczny pokłada 
w samej prawowierności swojej. Szatan także wierzy w Boga i drży — 
zgodnie z piękną frazą w tekście, który zresztą (z innych powodów) 
uchodził w oczach Lutra za najbardziej podejrzany z kanonicznego ze
stawu (Jak. 2,19). Chrześcijaninem nie jest ten, kto zebrał dostępne lu
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dziom wiadomości o Bogu; misją Chrystusa nie było informowanie lu
dzi ani obiecywanie im zbawienia za poprawne wyuczenie się doktryny. 
Chrześcijanin to ten, co w wierze żyje, wiara zaś nie jest przekonaniem, 
ale totalną regeneracją duchową, odnowieniem zupełnym, wyniszczeniem 
starego człowieka, aktem wejścia w nową, rzeczywistość, aktem, któ
rego żaden pośrednik naturalny — ani organizacja kościelna, ani święci 
pańscy, ani nauka, ani sakramenty zewnętrznie przyjmowane — nie mo
że za jednostkę spełnić. Ów brak oparcia w naturalnym porządku spra
wia, że w akcie wiary chrześcijanin stoi niejako ogołocony ze wszyst
kiego w obliczu Boga. „[...] Deus pater omnia in fide posuit” ; „haec fi- 
des non nisi in homine interiore regnare possit” . Tam tylko, w „we
wnętrznym człowieku” , w każdym z osobna, spełnia się chrześcijaństwo.

Chrześcijaństwu, które jest abstraktem spekulatyw n ym  i w którym 
również osobnik ludzki jest abstraktem —■ przeciwstawia się tedy 
chrześcijaństwo wiary żywej, theologia regenitorum, chrześcijaństwo, 
którego jedynym miejscem rzeczywistym jest kontakt duszy oczyszczo
nej z łaską.

Mamy i w tym przypadku, podobnie jak w przypadku omawianej 
przedtem mistycznej kenosis, analogiczny proces degradacji luterańskie- 
go posłania w późniejszej ewolucji „ukościełnionego” łuteranizmu przy 
jednoczesnym przejęciu i rozwinięciu jego intencji poza zorganizowaną 
gminą. W rzeczy  samej, chrześcijaństwo pojęte jako wartość czysto 
„wewnętrzna” i niezdolna do tego, by szukać wsparcia w jakichkolwiek 
realnościach widzialnych, nie może być, jeśli chcemy konsekwencję za
chować, podstawą gminy, nie może — zasadniczo —  wytworzyć zbioro
wości. W wierze osobniki ludzkie są niesumowalne, każdy z osobna sta
je w obliczu Boga, a wiara łączna ich wszystkich nie układa się w żadną 
jedność doktrynalną czy kolektyw zorganizowany. Racja widzialnego 
Kościoła staje pod znakiem zapytania. Może z takim orędziem zwracać 
się do ludzi samotny prorok — nie może wszakże czynić tego organiza
tor ruchu społecznego i budowniczy zreformowanej gminy, jeśli nie 
chce podcinać drzewa, które zasadził. Jest tedy zrozumiałe i naturalne, 
rzec można, że idea wiary, która pozostaje nieprzekazywalną własnością 
zamkniętej przed światem i Bogu tylko widocznej duszy jednostkowej, 
musiała ustąpić na rzecz zbiorowych, dających się przekazywać i głosić 
form chrześcijańskiego życia. Nic również w tym dziwnego, że uspra
wiedliwienie z wiary rozeszło się wśród wiernych w tej właśnie posta
ci, którą tylekroć Spener i inni pietyści piętnowali jako dokładne prze
ciwieństwo intencji Lutra: że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary ozna
cza to, iż jesteśmy dziećmi bożymi i zapewnione mamy zbawienie dzię
ki prawdziwej nauce, którą Chrystus przekazał, którą skaziło i ' zniepra- 
wiło papiestwo, a którą Luter z zapomnienia wydobył.
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7. Możemy teraz nieco jaśniej uchwycić różnicę, jaka rysuje się po
między dwiema istotnie odmiennymi interpretacjami zasady, ustanawia
jącej fundamentalny rozdział natury i Boga: interpretacją mistyczną
i egzystencjalną. Pierwsza kładzie nacisk na konieczność wyniszczenia 
natury, do której w granicznych swoich wersjach zalicza indywidual
ność ludzką jako taką, albo — w panteistycznej konsekwencji —  wszel
ką w ogólności partykularyzację bytu. Druga akcentuje konieczność ogo
łocenia się każdej jednostki ludzkiej z wszystkich „naturalnych” form 
wsparcia, z wszystkiego, co doczesne i co abstrakcyjne zarazem, aby 
osiągnąć stan „człowieka wewnętrznego” , który w pełni konkretności 
swojej i swojej nieprzekazywalnej subiektywności staje wobec świata 
łaski. Te tendencje zmierzają w 'kierunkach przeciwnych: ostateczno
ścią bytową pierwszej jest wszechpochłaniający b yt absolutny, w kon
frontacji z którym lub w odniesieniu do którego wszelkie jednostkowe 
istnienie traci pozór samoistności ontycznej; ostatecznością bytową dru
giej tendencji jest, przeciwnie, nieredukowalna „Jemeinigkeit” (jeśli 
wolno użyć heideggerowskiego wyrazu) każdego bytu ludzkiego z osob
na, przy niesumowalnośei wszystkich razem.

Egzystencjalna linia rozwojowa, przez Lutra zainicjowana czy oży
wiona raczej — bo i w tym punkcie był odnowicielem przygasłej, lecz 
rzeczywistej tradycji chrześcijańskiej — nie ma z pewnością tak wi
docznej ciągłości, jak linia mistyczna, którą śledzić można w niemiec
kiej kulturze niemal z pokolenia na pokolenie, do XIX stulecia. Nie
mniej i ona jest realna. Augustynizm katolicki XVII stulecia w janse- 
nistycznej wersji nie może z całą pewnością uchodzić —  jest to oczywi
ste —■ za intencjonalne przedłużenie programu Lutra. Jest on wszelako 
próbą takiej kontrreformacji, która usiłowała pobić przeciwnika jego 
własną bronią, odwołując się do tych samych, co on, motywów danego 
chrześcijaństwa, rewindykować wewnątrz Kościoła rzymskiego te same 
wartości, które siłą swoją uczynili heretycy, Z interesującego nas tu 
punktu widzenia jansenizm był dążeniem do zaszczepienia w katolickiej 
religijności tej samej nieufności do natury i naturalnych środków zba- 
wicielskich, jaką reformacja głosiła, choć, oczywiście, usiłował formuły 
dotyczące łaski utrzymać — bez powodzenia, jak wiadomo — w grani
cach dogmatu. Nieufności do natury nie prowadził wszakże w kierunku 
doktryny anihilacji mistycznej (choć w najwcześniejszej fazie janseniz
mu, u Saint-Cyrana, orientacja antymistyczna nie doszła jeszcze wyraź
nie do głosu). Rezygnacja z natury nie oznaczała, w jansenistycznym 
ujęciu, jedności mistycznej ,z bóstwem czy transformacji, ale miała oca
lić, w akcie skruchy i wiary, pełną subiektywność człowieka, zrezygno
waną i skruszoną, oczekującą łaski. Rozum miał być pomocny w tym 
dziele jako negatywna siła — mianowicie przez to, iż zdolny był dobro
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wolnie własną wartość zanegować i sam siebie się wyrzec. W przeciwień
stwie do mistyków, religijność Pascala pozostawia człowiekowi wyostrzo
ną świadomość własnej egzystencji, a świadomość ta -objawia się jako 
przejmujące zrozumienie własnej nędzy i własnego skażenia, jednocześ
nie z przeczuciem drogi wyzwolenia, otwartej nie wysiłkami ludzkimi, 
lecz miłosierdziem Bożym, objawionym w Chrystusie.

To właśnie wolno nam nazwać egzystencjalną wersją chrześcijań
stwa: mistyka bowiem nie jest bynajmniej „subiektywizacją” wartości 
religijnych, ale, przeciwnie, perspektywą zniesienia subiektywności ludz
kiej we wszechpoehłaniającej nocy absolutu. Religijność egzystencjalna, 
próbując również zdeptać dążenie partykularnej woli do utwierdzenia 
siebie wbrew Bogu, utrzymuje wszelako w pełnej sile poczucie odręb
ności i nieredukowalności bytowej ludzkiego podmiotu, każe mu nieu
stannie śledzić w sobie odruchy uległości względem naturalnych swoich 
pociągów, chce zredukować samowiedzę do poczucia grzeszności i nędzy, 
ale czyni to wszystko w imię ocalenia jednostki, w imię zbawienia Jej 
w samej jej subiektywności. W -egzystencjalnej wersji nie do pomyśle
nia jest ów akt rezygnacji doprowadzony do punktu, jaki notorycznie 
osiągają mistycy: rezygnacji ze zbawienia wiecznego, jeśli by wolą Bożą 
było nas potępić. Zachowując jednocześnie pragnienie zbawienia włas
nego jako wartości najwyższej i wiarę we wszechmoc łaski, która osta
tecznie o zbawieniu, niezależnie od naturalnych wysiłków, rozstrzyga, 
świadomość egzystencjalnie zorientowana skazana jest przeto na wieczną 
udrękę niepewności i niezdolność do osiągnięcia tego spokoju ostatecz
nego, który mistyka swoim wybrańcom, po długich próbach, zapewnia.

Kierkegaard uchodzi słusznie, w XIX stuleciu, za właściwego proro
ka egzystencjalnego chrześcijaństwa. Jego- więź z tradycją teologii Lu- 
trowej wydaje się niewątpliwa. Krytyka Hegla i krytyka „obiektywne
go”, jak powiadał, chrześcijaństwa, prowadzone są z tych samych po
zycji i w imię tych samych wartości — wartości podmiotowości kon
kretnej, chwytanej w akcie samoponiżenia, w świadomości grzechu
i winy. Wypowiada on to, co było właściwym założeniem religijności 
młodego Lutra, czego wszakże niepodobna było w szesnastowiecznym 
języku wysłowić w tej postaci: wiara jest negacją wszelkiej „obiektyw
ności”, wszelkich wartości, w których ludzie mogą uczestniczyć wspól
nie, jako zbiorowość, jako egzemplarze gatunku. Podmiotowości są bez
względnie niesumowalne, nie ma „dwóch” świadomości, ponieważ pod
ciągnąć świadomość pod abstrakt, jakim jest liczba, to pozbawić ją jej 
niepowtarzalnej konkretności, więc odebrać jej realność. „Różnica mię
dzy chrześcijaństwem i heglizmem — jak czytamy w P ostscriptum  — 
polega raczej na tym właśnie, że spekulacja zamierza nauczyć nas, iż 
mamy iść drogą, na której staniemy się obiektywni, podczas gdy chrze



Filozoficzna rola reformacji 173

ścijaństwo uczy, że mamy zmierzać ku temu, by stać się subiektywni, 
to znaczy stać się podmiotem prawdziwie” . I ta sama, fundamentalna 
obiekcja, zwrócona przeciw heglizmowi, zwraca się przeciw chrześcijań
stwu instytucjonalnemu, chrześcijaństwu pojętemu jako doktryna, jako 
organizacja, jako fakt zbiorowy: „Gdyby bowiem chrześcijaństwo było 
doktryną, stosunek wobec niego nie byłby stosunkiem wiary, jako że 
względem doktryny nie ma innego odniesienia, jak intelektualne. 
Chrześcijaństwo nie jest przeto doktryną, ale tym oto faktem, że Bóg 
istniał” . Innymi słowy: chrześcijaństwo nie polega na przekonaniu'o hi
storycznej prawdziwości dziejów Chrystusa opisanych przez Ewangelie, 
nie polega także na przekonaniu, że prawdziwe są te lub owe dogmaty; 
więcej, nie polega na podporządkowaniu się prawu boskiemu, ustano
wionemu w Piśmie świętym tak samo dla wszystkich. Chrześcijaństwo 
jest tylko dla jednego i „tylko jeden osiąga cel” , a tym jednym może 
być każdy. Wiara —■ zgodnie z ideą Lutra i zgodnie z przykładem Abra
hama —- nie jest w ogólności przekonaniem, ale przeobrażeniem zupeł
nym człowieka wewnętrznego, zgodą na absurd, na zbrodnię, na nie
możliwość, jest przekroczeniem wszystkiego, co daje się wyrazić jako 
tak samo zwrócone ku wszystkim ludziom, ku zbiorowości, przekrocze
niem rozumu i zawieszeniem prawa moralnego. Żyć w wierze to oca
lić pełnię podmiotowości, której podmiotowość boska jest jedynym od
niesieniem. Atak Kierkegaarda na luteranizm jest powtórzeniem ataku 
Lutra na współczesny mu Kościół: jest próbą zakwestionowania chrześci
jaństwa, którego nosicielami są twory abstrakcyjne — osobniki ludzkie 
pojęte jako członkowie zbiorowości — i które realizuje się w abstrak
tach, w powtarzaniu prawowiernej doktryny lub spełnianiu obrządków; 
jest to atak w imię jedynego konkretu, który jest konkretem prawdzi
wie —  konkretu podmiotowości.

Uznanie podmiotowości za ostateczność niewytłumaczalną niczym
i niezdolną do tego, by poddała się opisowi w „przedmiotowym” języku, 
zarazem jednak odnajdującą siebie w świadomości własnego zła i włas
nej niedoli i potrzebującą usprawiedliwienia, którego świat naturalny 
jej nie daje — oto środkowy punkt przeżywania chrześcijaństwa 
w perspektywie egzystencjalnej. W ten sposób wezwanie Lutra, podjęte 
przezeń jako akt odnowiciełski, jako przejęcie misji i orędzi Pawła, 
ożyło ponownie w XIX stuleciu w jednoczesnej opozycji do racjonalizmu 
heglowskiego, do panteizmu romantycznego i do instytucjonalnego 
chrześcijaństwa. Ten sam motyw przekazał Kierkegaard naszemu stu
leciu, tym filozofom, którzy, jak Unamuno zrazu, potem Jaspers, 
a wreszcie i Heidegger, usiłowali wysłowić okrężnymi drogami to, co 
nie daje się wysłowić wprost: nieredukowalną konkretność podmioto
wości ludzkiej. Kierkegaard stanowi w tym łańcuchu ogniwo szczegół-
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nie doniosłe, jego obecność i miejsce w filozofii pozwala nam twierdzić, 
że więź nowoczesnej filozofii egzystencji z inicjatywą Lutra nie jest 
sztucznie skonstruowaną koincydencją, ale więzią realną, energetyczną — 
zgoła niezależnie od oczywistej skądinąd okoliczności, iż filozofia egzy
stencji naszych czasów nie ma żadnej samowiedzy tego swojego rodo
wodu, a w znacznej części nie poczuwa się do łączności nie z luterańską 
tylko, ale w ogólności z jakąkolwiek chrześcijańską tradycją. Trudno 
przypuścić, w rzeczy samej, by Sartre zgodził się przyznać, iż w jego 
własnej negacji Boga-prawodawcy —  a razem z tym negacji jakichkol
wiek norm czy reguł, które by wiązały podmiot ludzki niezależnie od 
jego decyzji swobodnej -—• iż więc w  negacji tej migoce refleks luterań- 
skiej negacji Zakonu, który zniosła Chrystusowa religia łaski. A jednak 
związek ten nie jest zgoła zmyślony. Więcej jeszcze: luterańska negacja 
filozofii, filozofii pojętej jako doktryna i w świecie wartości chrześci
jańskich nie tylko nieobecnej, ale zgoła szkodliwej, negacja ta odnaj
duje się w kierkegaardowskim — i, generalnie, egzystencjalnym rozu
mieniu filozofii jako aktu samowiedzy, który odnawiany być musi 
nieustannie przez każdego z osobna i który nie może się przeobrazić 
w abstrakcyjną, do ogólnej ważności aspirującą teorię czy naukę. Ten 
wątek jest szczególnie dobitnie zarysowany w dziele Jaspersa: skoro 
egzystencja, każdorazowo równie źródłowa w swoim trwaniu, nie może 
być ujęta jako obiekt, jako zbiór jakości w abstrakcyjnych terminach 
dających się wyliczyć, tedy filozofia jako próba skatalogowania czy opi
sania egzystencyj nie jest możliwa, przynajmniej w postaci teorii; praca 
filozoficzna jest raczej ponawianym nieustannie wezwaniem, w którym 
egzystencja pojedyncza próbuje nawiązać kontakt z inną, wiedząc 
wszakże, że kontakt ten nie stanie się nigdy przekazywaniem siebie 
w tym sensie, w jakim może być przekazana myśl lub rzecz. Również ta, 
rdzennie egzystencjalna negacja filozofii zakorzeniona jest w chrześci
jaństwie Lutra.

8. Streśćmy. Inicjatywa Lutra była nową interpretacją augustyń- 
skiego wyznania: ,,Deum et animam scire cupio” . Zawierała w sobie 
pragnienie określające wysiłki filozoficzne i religijne od pierwocin nie
mal —• pragnienie określenia człowieczeństwa w opozycji do reszty na
tury. Ogołocona z naturalnego oparcia, postawiona w obliczu przemoż
nego przyciągania łaski, subiektywność ludzka miała się samookreślić 
w świadomości własnego upadku i nędzy. Akt owego zasadniczego zer
wania więzi z naturą otwierał drogę podwójną, którą scharakteryzowa
liśmy jako mistyczną i egzystencjalną linię reformacyjnego wezwania. 
Na pierwszej, człowiek, próbując odnaleźć siebie i zidentyfikować w opo
zycji do świata, nie znajduje niczego poza skażeniem i złem, zawartym 
w samym swoim bytowym statusie, w samej partykularnośei swojej;
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rezygnuje tedy z jednostkowego bytowania i -wierzy, że w akcie auto- 
destrukcji na rzecz absolutu dotrze z powrotem do korzenia bytu, z któ
rego nieszczęśliwie wyrosło jego schorzałe, indywidualne istnienie. Na 
drugiej drodze, przeciwnie, ogołocona subiektywność odnajduje siebie 
jako byt bezwzględnie nieredukowalny, nieprzywiedlny do niczego 
w świecie rzeczy lub świecie myśli: jeśli odnajdzie Boga, będzie pró
bowała nawiązać z nim dialog intymny, którego nikt z zewnątrz ani 
usłyszeć, ani zrozumieć, ani osądzić nie może; jeśli go nie odnajdzie, 

•zmuszona będzie zrozumieć samą siebie jako jałowy absolut, z niczego 
wyrosły i ku niczemu zmierzający, pusty byt dla siebie, czystą nega- 
tywność, „passion inutile” , W tym sensie wolno powiedzieć, że apel Lu
tra powierzył późniejszym czasom odkrycie subiektywności •— zarodek 
nowożytnej kultury filozoficznej. Kultura ta bowiem bezustannie usi
łuje powrócić do niczym nieu-pośrednionej, najbardziej pierwotnej pod
miotowości ludzkiej, która filozofię jako spekulację metafizyczną, jako 
systemotwórstwo, nieuchronnie przekreśli. Również tedy luterańska nie
nawiść do filozofii powtarza się w uporczywych próbach ukonstytuowa
nia filozofii przez jej samozaprzeczenie.

Leszek Kołakowski

' LA PORTÉE PHILOSOPHIQUE DE LA RÉFORME

Résumé

Cet exposé se propose de mettre en lumière les grandes lignes du rayonne
ment de toutes ces idées qui constituèrent au point de vue théologique la Réforme 
du XVIème siècle, dans la première phase de son développement. On sait, bien 
sûr, qu’en tant que religiosité organisée, la Réforme fut étrangement aride au 
point de vue philosophique, qu’elle ne produisit pas d’oeuvres philosophiques mar
quantes, directement issues de sa forme confessionnelle différente. Cela tenait au 
mépris de principe et même à la haine que la religiosité réformée éprouvait à 
l ’égard de la philosophie, en tant que tentative d’approcher le monde divin par 
les moyens de la raison naturelle. Et cependant, la portée philosophique de la 
Réforme ne se borna pas à ses fonctions négatives, autrement dit à la libération 
de l’esprit de la critique et à l’abolissement du monopole idéologique de l ’église 
romaine. La Réforme joua aussi un rôle très important par son contenu positif, 
bien que ce rôle n ’ait pu s’affirmer qu’en dehors de l’orthodoxie réformée.

A  l’origine des doctrines réformées, considérées non pas du point de vue de 
leurs implications sociales, mais comme des ensembles théologiques, on trouve le 
principe selon lequel la -nature corrompue ne mène pas à Dieu. Ce principe, dans 
son rayonnement philosophique postérieur suscita des interprétations qui se déve
loppèrent dans deux directions différentes et contribua à la création de deux
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■courants philosophiques non seulement différents, mais opposés. On peut en effet 
parler de la «ligne» mystique et de la «ligne» existentielle dans l ’héritage philo
sophique de cette grande crise que fut Ta Réforme. La rupture du lien unissant 
la vie chrétienne à la nature pouvait, en effet, conduire à penser que toute auto- 
-affirmation de l’homme était contraire à Dieu, même celle qui prend son propre 
salut pour motivation de son comportement. A l’extrême, cette idée s’exprimait 
sous forme de doctrine qui proclamait que la seule particularisation de l’être est 
déjà le mal, tout ce qui, en général, contribue à soutenir l’existence individuelle 
■distincte. Paradoxalement, c’est encore un développement de cette idée que soa 
retournement panthéiste: l’impuissance de la nature se transforme en la croy
ance que tout ce qui arrive dans la Création est oeuvre divine, que l’être naturel, 
dépossédé d’une activité propre, ne saurait être considéré autrement que comme 
une manifestation de la divinité, que la nature -est le corps de l ’absolu. L’évolu
tion du panthéisme allemand pendant quelques siècles, bien que très éloignée dans 
ses effets des intentions de Luther, n’est en somme que le prolongement logique 
de ses efforts — depuis Franck et Weigel jusqu’à Schelling et Hegel.

, Le second embranchement de l ’impulsion luthérienne est la pensée existen
tielle, qui a dirigé dans un autre sens les conséquences du même principe, qui 
refuse à la nature la capacité de s’élever jusqu’à Dieu et rejette -la justification 
par effort naturel. En même temps en effet qu’il rejette la justification par les 
■actes il rejette la justification par la doctrine, c’est à dire par la seule conviction 
orthodoxe. Luther rénove le concept de la foi qui n’est plus pour lui une con
viction en général, mais une radicale renaissance morale, entière et pleine. La 
ligne existentielle de la religiosité réformée accentue avec force la nécessité pour 
l’homme de se dépouiller de toutes les formes naturelles d’appui dans son chemi
nement vers Dieu — y compris, en particulier, les efforts intellectuels, doctrinaux 
—■ et abandonne, face à la divinité, une subjectivité concrète et détachée du mon
de, en tant qu’être irréductible à quoi que ce soit qui existe en dehors d’elle aussi 
bien dans le monde des choses que celui des pensées, ouverte uniquement à l ’atti
rance de la grâce, A  l ’extrême de la «ligne mystique» il y a l’être absolu englobant 
tout, confronté auquel toute existence particulière perd jusqu’à l’apparence de 
son entité ontique. A l’extrême de la «ligne existentielle» il y a l’irréductible sub
jectivité de chaque être humain pris séparément, étant entendu que les individus — 
ne s’«aditionnent» pas, que la chrétienté est organiquement incapable de produire 
une communauté chrétienne. Cette deuxième ligne est moins apparemment conti
nue que la première, dont nous observons la présence dans la culture allemande 
■d’une génération à l ’autre — depuis les années vingt du seizième siècle jusqu’aux 
romantiques allemands. Elle est d’ailleurs, dans ses résultats, aussi éloignée des 
intentions de Luther que la première, bien qu’elle se dirigeât dans un sens tout 
à fait opposé. La privation de la «nature» de toute valeur s’y fait jour sous forme 
de la conviction que la subjectivité parvient à se libérer dans la conscience 
de sa misère et de son péché. Pour Kierkegaard, dont les liens avec la tradition 
luthérienne sont indiscutables, la foi est négation radicale de toute «objectivité» 
et sa critique de Hegel procède des mêmes principes que sa critique du christia
nisme d’église. La «découverte de la subjectivité» dans la philosophie existentielle 
n’est qu’un prolongement du concept luthérien de la foi — également dans ces 
variantes de la pensée existentielle qui rejettent par principe toute perspective 
chrétienne.


