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Stanisław Piwko

JAN K A LW IN : PROBLEM Z Ł A  —  ZARYS TEODYCEI

Zdaniem Kalwina, momentu pojawienia się w świecie zła nie można 
ustalić w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Reformator wypowiada 
się jednak z aprobatą na temat sugestii wysuniętej przez Augustyna, któ
ry w jednym z Kazań sytuuje grzech Adama w  czasie rozgrywającym się 
zaledwie w sześć godzin po stworzeniu świata 1. Wyraża przy tej okazji 
swój podziw dla celności sformułowania znalezionego w  innym tekście 2 
biskupa z Hippony (O  miserum liberum arbitrium, quod adhuc incolume 

tam parum habuit firmitatis), które akcentuje ogromną kruchość tej skąd
inąd potężnej dyspozycji duszy ludzkiej, jaką jest wolna wola. Jako mało 
uzasadnioną uznaje opinię głoszącą, iż szatan powstrzymywał swój kusii- 
cielski proceder aż do szabatu, chcąc niszczycielskie dzieło ukoronować 
profanacją świętego dnia. W  przekonaniu Kalwina, wersję augustyńską 
wspiera chronologia zdarzeń notowana przez Mojżesza w  Księdze Rodza
ju, gdzie stwierdziwszy, że Adam i  Ewa zostali stworzeni, prorok natych
miast przeszedł do opisu ich upadku 3.

Kalwińska interpretacja natury grzechu pierworodnego jest zakorze
niona zasadniczo w całej tradycji filozofii chrześcijańskiej: od patrystyki, 
a zwłaszcza bardzo cenionego przez reformatora św. Augustyna, poprzez 
scholastykę, z Anzelmem i Piotrem Lombardem, aż do Jana Dunsa Szko
ta, Wilhelma Ockhama i całej via moderna. Fakt powoływania się przez 
Kalwina na wspomniane autorytety' (nie tylko zresztą w  kwestii istoty

1 Por. przypisywane Augustynowi Serm o 144, 1, P L , X X X IX , 2026. Kalwin my
lił się jednak, wiążąc ten pogląd z imieniem św. Augustyna, co przekonująco wy
kazał lx Smits w  swym dziele Saint Augustin dans l’oeuvre de Jean Calvin , t. 2, 
Assen 1957, s. 295 (addenda do n. 2 z s. 131):.

* Augustyn, Serm o  156, IV, 4, P L , X X X V III, 852.
* Pon. J. Calvin, Com m entaires Bibliąues, t. 1: L e  L iv re  de la Genese, Aix-en- 

-Provence 1978, ch. III, v. 6 (dalej: Co m m . Gen&se, z podaniem cyfry rzymskiej, 
oznaczającej rozdział, i arabskiej, oznaczającej werset komentowanej części księgi).
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upadku Adama) łatwo uzasadnia się jego chęcią najpełniejszego wyarty
kułow ania w łasnego poglądu, ale ich dobór ma swe implikacje takiże W 

planie metodologicznym. Jednoczesna obecność argumentów zaczerpnię
tych z zasobów „starej” i „nowej szkoły” sprawia, że w jego dziele sąsia
duje z sobą racjonalistyczna argumentacja i antyracjonalistyczny scepty
cyzm, iż pragnienie zrozumienia prawd wiary ustępuje czasem miejsca 
zgodzie na uznanie niektórych ich aspektów za niepoznawalną tajemnicę 
Boga. Ten swoisty agnostycyzm Kalwina będzie —  jak zobaczymy —  w 
znacznym stopniu wykorzystywany, gdy racje rozumu okażą się zbyt sła
be, aby rozproszyć wątpliwości ujawniające się w logice jego wywodu teo- 
dycealnego. Wydaje się, że te niedostatki sfery przekazu dyskursywne- 
go doktryny kalwińskiej są kompensowane przenikającą całe dzieło Ge- 
newczyka osobliwą atmosferą, ugruntowującą poczucie niepodważalności 
chromającego tu i ówdzie wywodu. Tę atmosferę nie zawsze wypowia
danego przekonania o doskonałości Boga, wolnego od jakiegokolwiek 
zła, tworzy wszechobecne w dziele Kalwina hasło soli Deo gloria. Towa
rzyszy ono niemal wszystkim ważnym dla jego doktryny analizom, jest 
wyczuwalne we wszystkich namysłach Kalwina realizujących formułowa
ny przez niego postulat poznania siebie samego zarówno w odniesieniu do 
natury ludzkiej z okresu przed upadkiem człowieka, jak i po grzechu 
pierworodnym.

W  świetle powyższego, łatwiej więc zrozumieć istotę zamierzeń Kalw i
na związanych z jego analizą sensu i skutków upadku człowieka. Ma ona 
bowiem ukazać bezmiar słabości upadłej natury i obciążyć ją pełną odpo
wiedzialnością za pojawienie się w  świecie zła. Skutkiem tego będzie ko
lejny akt utożsamienia wszelkiej chwały z Bytem bożym, co w odniesie
niu do człowieka oznaczać będzie wyzbycie go wiary w siebie oraz upo
korzenie przez zakwestionowanie jego owocujących pychą uroszczeń 4.

Akt zaistnienia zła w  świecie był skutkiem naruszenia przez Adama
i Ewę nakazu Boga. Był więc aktem nieposłuszeństwa czy zgoła buntu 
tych stworzeń przeciwko suwerenności ich stwórcy. Był niegodziwą pró
bą zrównania się w godności z Bogiem, uzurpowania sobie przez nich je
mu tylko należnej chwały. Jak czytamy w Nauce religii chrześcijańskiej: 
„Tu zaś wychodzi na jaw wstrętna niewdzięczność ludzi, którzy stanowiąc 
znamienitą siedzibę niezliczonych dzieł bożych i równocześnie pomieszcze
nie zapełnione po brzegi zapasem bezcennych dóbr, powinni by nieustan-

4 Por. np. J. Calviin, Institution de la religion chrestienne, ed. cnitiąue publiee 
par Jean-Daniel Benoit, Paris 1957, Livre II, eh. I, par. 2 (dalej: Insi., z podaniem 
kolejno: cyfry rzymskiej, oznaczającej numer księgi, drugiej cyfry rzymskiej, ozna
czającej numer rozdziału, oraz cyfry arabskiej, oznaczającej 'numer paragrafu).
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nie głosić chwałę Boga, a tymczasem chodzą zarozumiali i nadymają się 
coraz większą pychą” 5.

Przyznając więc słuszność św. Augustynowi, że u źródeł pierwszego 
zła legła pycha, Kalwin próbuje rozszerzyć definicję upadku, interpretu
jąc to pojęcie zgodnie z duchem własnej doktryny. Powołuje się zatem na - 
św. Pawła, który w akcie upadku eksponuje element buntu Adama, mó
wiąc, że przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy zostali zgu
bieni (Rzym. 5, 19), owo nieposłuszeństwo z kolei wiążąc z odrzuceniem 
prawdy bożej i opowiedzeniem się za spreparowanym przez szatana kłam
stwem. Wzgarda okazana słowu bożemu była wyrazem pogwałcenia czci 
bożej i obrazy jego majestatu. Konkludując, Kalwin pisał: „A  więc wia- 
rołoimstwo było korzeniem upadku. Z niego zaś wyrosły próżność i pycha, 
do których przyłączyła się niewdzięczność, jako że Adam pragnąc osiąg
nąć więcej, niż mu dozwolono,- haniebną wzgardę okazał tej wielkiej 
szczodrobliwości, dzięki której został tak sowicie wyposażony. Straszli
wa zaś była owa bezbożność, skoro syn ziemski uważał, iż to zbyt mało, 
że został stworzony na podobieństwo Boga; pragnął równości. [•..] Adam 
więc uległszy bluźnierstwom szatana zniweczył —  na ile tylko mógł —  
chwałę bożą” 6.

Zatem zło wyrażające się w  grzechu pierworodnym to ludzka pycha. 
A le tak ujęty występek mógłby sugerować jakąś postać (jakkolwiek tylko 
negatywną) podmiotowej suwerenności człowieka. Taką ewentualność 
jednak wyklucza owa rozszerzająca wątek augustyński interpretacja Kal
wina. W jej świetle istotą pychy nie jest wywyższenie człowieka, lecz po
mniejszenie chwały Boga. Jej skutkiem zaś zniszczenie istoty duchowego 
życia Adama, którą stanowiła „nierozerwalna więź ze Stwórcą” 7.

„Nierozerwalna w ięź” , która wszakże uległa zerwaniu. To nie jest 
przejaw uchybienia Kalwina względem wymogów semantyki, jest to za
mierzony efekt stylistyczny mający wyobrazić konstytutywny charakter 
tego związku dla skądinąd nader enigmatycznie określonej „istoty du
chowego życia Adama” . Spróbujmy jednak rozszyfrować to pojęcie. W y
daje się, iż kontekst, w jakim ono funkcjonuje, upoważnia do stwierdze
nia, że Kalwin ma na myśli sferę poznania. Zarówno w  tym znaczeniu, że 
ona właśnie wyróżnia byt ludzki spośród reszty stworzenia, jak i w tym 
także, iż przede wszystkim w niej objawia się owa nierozerwalna więź

5 Ibidem , I, V, 4. Cytat, w przekładzie na język polski I. Lichońskiej, pochodzi 
z fragmentu Nauki religii chrześcijańskiej, w: M yśl filozoficzno-religijna reform a
c ji X V I  wieku, oprać. L. Szczucki, Warszawa 1972, s. 293.

6 InsU, II, I, 4, s. 334.
7 Ib idem , II, I, 5.
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z Bogiem8. W  przeświadczeniu Kalwina, mądrość człowieka i jego w ie
dza są wprawdzie rezultatem używania ludzkiego umysłu, lecz sprawność 
inteligencji wcale nie zasadza się na zdolności Oprawiania czystej speku
lacji. Poznanie woli bożej oraz duchowego wymiaru bytu ludzkiego jest 
procesem rozumienia Słowa Boga i dokonuje się dzięki obecności w  umyś
le ludzkim specjalnego światła łaski Ducha Świętego.

Owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego nie dlatego był zakazany, 
aby człowiek nie posiadł wiedzy pozwalającej mu odróżniać cnotę od 
występku, lecz aby nie pragnął uwolnić się spod zwieirzchnictwa Boga, 
uniezależniając się od jego osądu i zawierzając osądowi własnemu. In
tegralność intelektu ludzkiego przed upadkiem to stale w  nim obecna łas
ka jasnego rozumienia woli bożej. Na marginesie wypada zauważyć, że 
Kalwin dopuszcza w  tej kwestii także wąską interpretację sensu owego 
„rozumienia” woli bożej. Wydaje się bowiem, dż w  pewnych przypadkach 
nie musi ono być koniecznie wyrazem rozpoznania logiki bożych decyzji, 
lecz jedynie zwyczajnym aktem zrozumienia najbardziej wąsko ujęte
go znaczenia konkretnego nakazu Boga. Wielkie niebezpieczeństwo, po
wiada Kalwin, grozi człowiekowi z chwilą, gdy da posłuch podszeptom, 
iż Bogu trzeba być posłusznym tylko wówczas, gdy objawia się naszemu 
umysłowi, gdy rozumiemy racje jego poleceń, albowiem prawdziwa zasa
da posłuszeństwa głosi, że czasami musimy zadowalać się prostym naka
zem, żywiąc przekonanie, dż jest słuszne i prawe wszystko- to, co nam Bóg 
nakazuje. K to bowiem pragnie posiąść wiedzę innym sposobem niż przez 
poszanowanie bożych poleceń, musi dopuścić się jawnego buntu przeciw
ko Bogu9. Jedynie żałosnym pochlebstwem szatana —  stwierdza Kal
win —  była obietnica odsłonięcia przed człowiekiem wiedzy o dobru i złu,

8 Kalwin pisze w  innym miejsou: „Et voila pourquoy notamment lob dit, que 
Dieu lui a donnę vie et grace. Par cela il specifie que la vie des hommes est coniointe 
avec intelligence et raison. Et vdila pourąuoi il est dit au premier chap. de S, Iean 
(w. 4) Que la vie estoit la clarte des hommes. Quand Ieain a declare que par la pa
role de Dieu toutes choses sont viviiiees, que ceste sagesse eternelle qui est en Dieu 
est la fontaine de vie et de vertu, il monstre que les hommes n’ont point seulement 
une vie pour boire et pour manger: malis il y a (dit-il) aussi une clarte qiui leur 
reluist. Par ce> mot de clarte il signdfie, que 1’image de Dieu est imprimee en nous, 
d’autanit que nous avons intelligence et raison, qiue nous discemons entre le bien 
et le  mai, que les hommes sont nais pour avołir quelque ordre, quelque ipolice an- 
tre eux: qu’un chacun a sa conscience qui lui rend tesmoignage que cela est mau- 
vais, que cela est bon. Voila donc un privilege de Dieu a domne aux hommes, c’est 
qu’il ne les a point seulement vivifiez: m a i s  i l  a l i l l u m i n e  l e u r s  a m e s  
t e l l e m e n t  q u ’ i 1 s i u g e n t  e t  d i s c e r n e n ł ,  m e s m e s  i l s  a p r e h e n -  
d e n t  l a  v i e  e t e r n e l l e ” (podkr. moje — S. P.). J. Calvin, Serm ons sur le  

L iv re  de lob , C . O. t. 33, Sermon X XX IX , kol. 489— 490 (dalej: Serm ons lob ).
• Por. C om m . Genese, III, 1—3.
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gdyż przeklęta była ta wiedza, pożądana w  oderwaniu od łaski bożej 10. 
Tylko bowiem jako wyraz głębokiego nieporozumienia mogłaby ona być 
utożsamiana z owym —  jak się reformator wyraża —  „nieszczęsnym 
doświadczeniem człowieka, którego zaczynał nabywać, gdy odrzucił je 
dyne źródło doskonałej mądrości” lł7 Zatem początkiem upadku Adama 
był moment, w którym postanowił być samowystarczalnym w sferze 
poznawczej. K iedy zerwał ową nierozerwalną więź łączącą go z Bogiem
i ośmielił się ważyć na to, co w suwerennym akcie intelektualnego w y 
boru uznał za właściwe. W tym znaczeniu grzech Adama był tożsamy 
z uprzedmiotowieniem wolności jego w o li12.

Skutki tego grzechu są prostymi konsekwencjami istoty przewinie
nia. Dlatego Kalwin chętnie opowie się za formułą, błędnie zresztą im
putowaną św. Augustynowi13, głoszącą, że przez grzech pierworodny na
turalne dary uległy w  człowieku częściowej destrukcji, a dary nadprzy
rodzone (gwarantujące życie wieczne) całkowicie unicestwione u- Te ostat
nie to m.in. takie dary duchowe, jak jasność wiary, miłość Boga i bliźnie
go, skłonność do prawego życia. Ich nadprzyrodzony charakter poświad
cza —  zdaniem Kalwina —  fakt, że możliwość ich odzyskania nie leży 
w  sferze dowolnie pojętej aktywności człowieka, lecz jest związana z na
daniem Chrystusa.

Zerwanie więzi z Bogiem, dokonane w akcie grzechu pierworodnego, 
uzasadnia więc w zupełności ustanie działania w człowieku tych władz 
duszy, które były niejako ożywiane bezpośrednią i trwale działającą łaską 
bożą. Określenia wymagają natomiast rozmiary spustoszenia, jakim z

«  Ibidem , III, 6.
11 Por. ibidem , II, 9, a w  liinnym kontekście, w  Kazaniu ina temat Księgi Hioba, 

Kalwin pisze: „[...] quand il est diit (lo b , XI, 6) «Que Dieu revelera une sagessefe qui 
a estó incognue auparavant a lob: c’est pour nous monstrer, que la cognoissance 
que nous avoms de nos pechez, et de la bonte inestimable de mostre Dieu, surmonte 
toute nostre caipacite: que c’est une sagesse qui ne s’aipprandra iamais par raison 
humaine, mais qu’il faut que cela nous vienne d’enhaut du ciel” . Serm ons lob, Ser- 
mon XLII, kol. 528.

12 Kalwin pisze: „Nous savons maintenant ce que voulait dire s’abstenir de l’ar-
bre de la science du bien et du mai: c’est q u’Adam ne fit essai de sa science en 
tentant ceci ou cela a sa volonte, mais qu’etant adornne a un seul Dieu, il mit toute 
sa sagesse a luli otoeir. Ainsi la science est prise ici abusivement en mauvaise part, 
pour une ex,perience miserable que rhomme a commetnce de s’acquerir en aban-
donnant la fointaine uinique de la parfaiite sagesse. C’est 1’origine du franc arbitre, 
quand Adam a voulu etre a soi et ose essayer ce qu’il pouvait”. Com m . Genese, II, 9.

15 To zdanie, występujące w bezpośrednim sąsiedztwie cytacji z Augustyna 
przytaczanej przez Hugona od św. Wiktora (Sum m a sent., tract. III, c. V III, P L ,  
CLXXVI, 101), Kalwin omyłkowo uznaje za dalszy ctąg tekstu biskupa z Hippciny. 
Identyczne sformułowanie znajduje się u Piotra Lombarda, Sent. II, dist. XXV, 8, 
PL. CXCII, 707. Por. Inst., II, II, 4 nota 2, s. 27.

11 Inst., II, II, 12.
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chwilą upadku Adama uległy dary naturalne wyróżniające człowieka spo
śród pozostałych stworzeń, mianowicie rozum i wola.

Nie wnikając w  tym miejscu w naturę wolnej woli człowieka po jego 
upadku stwierdźmy jedynie, że rozbrat z Bogiem spowodowany grzechem 
Adama odmienił ją w tym sensie przynajmniej, że niezależnie od stopnia 
zachowanych przez nią mocy jej usiłowania skazane są na niepowodzenia, 
ponieważ um ysł utracił zdolność rozpoznawania woli bożej. Obie te natu
ralne władze bytu ludzkiego utraciły więc swe najbardziej istotne dyspo
zycje, umożliwiające sprostanie obowiązkowi posłuszeństwa wobec woli 
Boga 1S.

„Grzech pierworodny —  konkluduje Kalwin —  wydaje się więc dzie
dzicznym skrzywieniem i zepsuciem naszej natury, które przenika wszyst
kie części naszej duszy; ono czyni nas przede wszystkim winnymi gnie
wu bożego, rodzi w nas uczynki, które Pismo św. nazywa uczynkami 
ciała” (Gal. 5, 19) 16. W  dalszym ciągu tej próby definicji grzechu pier
worodnego Kalwin bardzo silnie akcentuje fakt, iż upadek natury ludz
kiej nie ogranicza się do sfery czysto prywatnej, wyrażającej się utra
tą właściwego pierwotnej naturze dobra, lecz że nosi on charakter w y
bitnie pozytywny, w tym znaczeniu słowa, które znamionuje wielką 
aktywność upadłej natury w generowaniu zła. Za św. Pawłem powtarza, 
iż tę aktywność upadła natura przejawia nie tylko w sferze „bezład
nych popędów pożądliwości” , lecz że złem owocuje też „opanowany śle
potą umysł ludzki” oraz „pogrążone w niegodziwości ludzkie serce” 17. 
Wszystko więc, co pochodzi od człowieka, jest grzechem. Rozpad natury, 
w  którą Stwórca wyposażył człowieka, jest tak gruntowny, że nie wchodzi 
w  grę żaden proces jej uzdrawiania czy emendacji- Jej restytucja może 
dokonać się jedynie przez pozyskanie natury nowej, odrodzonej w osobie 
nowego Adama —  Chrystusa.

Podobnie jak w Adamie uległy zniszczeniu wszystkie dobra, które 
miały być udziałem całego gatunku, tak też rozkładowi uległa natura 
świata materialnego, którego pierwotna doskonałość miała być dopełnie
niem doskonałości i dostojeństwa bytu ludzkiego. Wraz z człowiekiem 
przeklęta została oddana mu we władanie ziemia. Bóg —  powiada Kalwin
—  chciał rozciągnąć swój gniew, jak potop, na całą ziemię, aby każda jej 
cząstka, na której spocznie ludzkie oko, była wyrazem ogromu jego grze
chu. Jeśli zaś —  zauważa —  wszędzie dostrzegamy też znamiona dobroci 
bożej, to dlatego, by człowiek nie uległ przygnębieniu i trwodze 1S.

«  Ibidem., II, II, 5.
16 Ibidem , II, I, 8; cyt. w przekładzie polskim I. Lichońskiej w: M yśl filozo - 

ficzno-relig ijna  reform acji X V I  wieku, s. 341.
17 Por. lnst., II, I, 9.
18 Por. Comm. Genese, III, 17.
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Wywód Kalwina ukazujący wielkość spustoszenia dokonanego w ca
łym stworzeniu przez grzech pierworodny jest uwikłany w cele ambiwa
lentne. Z jednej strony, Kalwin jest zainteresowany w wydobyciu jak 
największego kontrastu między pierwotną doskonałością dzieła bożego 
i stanem, jaki stał się jego udziałem po upadku Adama. Im większa bo
wiem będzie przepaść dzieląca obie te postaci istnienia, im bardziej nik
czemna okaże się natura bytu stworzonego napiętnowana grzechem pier
worodnym, tym większą chwałą otoczy Stwórcę wcześniej zarysowany ob
raz oryginału boskiego dzieła. Z drugiej strony jednak, całkowita depre
cjacja świata, a nade wszystko ludzkiej natury (którą Kalwin utożsamiał 
z rozumnością człowieka 19), prowadzi wprost do zakwestionowania jego 
moralnej podmiotowości. Cóż bowiem innego oznacza stwierdzenie, że 
Adam wskutek buntu, jakiego się dopuścił, został pozbawiony prawdzi
wego światła bożego, bez którego wszystko pogrążone jest w straszliwych 
ciemnościach? 20 Przypomnijmy, że rozumność człowieka Kalwin pojmo
wał szeroko, a obraz Boga w człowieku wiązany był głównie z jego 
uprawnieniami poznawczymi dotyczącymi sfery transcendencji. Mamy 
więc prawo sądzić, że istota gatunkowa człowieka jako nośnik jego szcze
gólnej godności była przez Kalwina wiązana z tak szeroko właśnie ujęty
mi zdolnościami poznawczymi. A le przyznanie podmiotowości moralnej 
człowiekowi upadłemu dzięki wyeksponowaniu faktu, iż zachował on 
pewne zdolności intelektualne niższego rzędu (chociaż ten naturalny dar 
został w nim „częściowo osłabiony, częściowo zniszczony, tak że przedsta
wia sobą zniekształconą ruinę” 21), najwyraźniej nie wyjaśnia jeszcze 
wszystkiego, skoro Kalwin na kanwie tego problemu przedstawia osobli
wą doktrynę „powszechnej łaski bożej” . Wyłożona względnie systema
tycznie w Nauce religii chrześcijańskiej22, sygnalizowana też w różnych 
komentarzach biblijnych i kazaniach doktryna ta —  jak się wydaje —  
jest próbą wskazania właściwej interpretacji faktu zachowania przez

19 „[...] rdmage de Diieu est impęimee en no;us, d’autaint que nous avons imtelli- 
gence et raison [...]” . Serm ons lob, Sermon X XX IX , kol. 489; pon też np. Com m . 
Genese, II, 9 i wiele innych.

20 W Kom entarzu do Listu św. Pawła do Efezjan, IV, 18, czytamy: „Ainsi donc, 
le premier aveuglement dont sont saisis les esprits des hommes, est la peine du pe- 
che originel, parce qu’Adam, apres sa revolte, a ete prive de la vrais lumdlere de 
Dtieu, hors laquelle tout le reste ai’est qu’horri)bles tenebres” . J. Calvim, Com m enta i- 
res sur le N ou veau  Testament, t. VI: Epitres aux Galates, Ephesiens, Philippiens et 
Colossiens, Aix-en-Provemce 1978 '(dalej: Com m . Gal.; Com m . Ephes. etc.).

Por. Inst., II, II, 12.
»  Por. ibidem , II, II, 12—17; II, III, 3.
88 Por. w  szczególności: J. Calvin, Com m entarius in Epistolam Pauli ad R om a - 

nos, C. O. t. 49, II, 14, 15 (dalej: Com m . R om .); Serm ons lob , kol. 489, 490; Serm on  

sur le Deuteronom e, C. O. t. 28, kol. llOi
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człowieka ciągłości jego gatunkowego wyposażenia. A  są w  tym wzglę
dzie dwie możliwości interpretacyjne, modyfikujące w  sposób istotny ob
raz konsekwencji grzechu pierworodnego w tym zakresie- Pierwszy wa
riant interpretacyjny przyjmuje parokrotnie już wspomniane konsek
wencje buntu Adama w  postaci unicestwienia jednych i częściowego za
chowania —  niezależnie od stopnia ich rozkładu —  innych zdolności po
znawczych. Natomiast wariant drugi, przyjmując identyczny efekt koń
cowy, zakłada jednak, że owa sfera zachowanych możliwości intelektual
nych nie jest prostym skutkiem biegu zdarzeń dyktowanych logiką prze
winienia, lecz wynikiem działania osobnej, a nie dającej się przecenić łas
ki bożej 24.

Zauważmy, że w pierwszym ujęciu „natura” człowieka czy też to, co 
z niej pozostało, jawi się jako produkt prawdziwie „naturalny” , skoro od
dzielone od niego zostało wszystko, co pochodziło z łaski bożej.A pozosta
je, jak niebawem się przekonamy, wcale niemało. Cała ta sfera pozytyw
nych wartości, których źródłem jest tak pojęta istota gatunkowa czy na
tura ludzka, może więc być uznana za przyczynę sprawczą autonomii oso
bowej człowieka, powstającej w  wyniku suwerennego rozporządzania 
przysługującymi mu z natury zdolnościami. Otóż takie właśnie wyobra
żenie podmiotowości ludzkiej byłoby w oczach Kalwina wyrazem nowego 
buntu przeciwko istocie powołania człowieka: byłoby recydywą grzechu 
pychy, pomniejszającego i zaciemniającego obraz chwały bożej. Obraz ten 
pozostaje natomiast nietknięty w świetle wspomnianej drugiej wersji in
terpretacyjnej, wyrażającej przekonania Kalwina i znajdującej swą w y
kładnię właśnie w  jego koncepcji powszechnej łaski bożej. Ten bowiem 
punkt widzenia przedstawia ów „naturalny” stan posiadania bytu ludz
kiego po upadku jako produkt specjalnej łaski Boga. To Bóg właśnie, 
udzielając swej łaski całemu rodzajowi ludzkiemu, powstrzymał proces 
rozpadu natury ludzkiej po grzechu Adama, zachowując w ten sposób w 
człowieku owo reziduum jego gatunkowego dostojeństwa25.

34 1’homme principalement a ete orne de ce don singulier de 1’intelligence, 
et, bien que par sa revolte il ait perdu la lumiere de 1’intelligence, toutefois il dis- 
cerne encore et entend, en corte que ce qu’ila naturellement par la grace du Fils de 
Dieu, in’est pas tout a fait aboli” . J. Calvin, Com m entaires sur le N ouveau  Testa
m ent, t. 2: Com m entaire sur l '£vangile  selon saint Jean, Aix-en-Provence 1978, I, 
5 (dalej: Comm. Jean). .

25 Nieco dalej czytamy: „[._] cette lumiere [łaski Chrystusa, Słowa Boga] a re- 
pandu ses rayoms d’une maniere generale sur tout le genre huimain, comme aussi il 
a ete dit ci-desisus (I, 5). Car nous savons que 1’hommes ont ceci de singulier par- 
-dessus les autres animaux, qu’ils sont doues de raison et d’intellligence, qu’ils por- 
tent la difference entre le bien et le mai gravee en leur conscience. II n’y a donc per- 
sonne a qui ne paryienne quelque sentiment de cette lumiere eternelle” (ibidem , I 9).
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Paradoksalnie, kalwińska koncepcja powszechnej laski bożej, której 
podstawowym celem było potwierdzenie unicestwiającego człowieczeń
stwo skutku grzechu pierworodnego, stała się unikalnym w spuściźnie pi
sarskiej reformatora terenem apologii ludzkich możliwości i dokonań. 
Jedne i drugie —  ukazane jako rwyłączny wyraz bożej łaskawości —  ob
jawiały tym większą chwałę bożą, im znaczniejsze rodziły owoce.

W  poznaniu Kalwin wyróżnia dwie sfery, z których tylko jedna znaj
duje się w zasięgu zdezintegrowanych po upadku Adama ludzkich władz 
intelektualnych. Całkowicie poza ich zasięgiem sytuuje „czyste poznanie 
Boga, zasad prawdziwej sprawiedliwości oraz tajemnic królestwa niebies
kiego” 2a. Zarówno więc poznanie woli bożej, jak i ludzkichj wobec niej 
powinności zostaje z dziedziny poznawczej kategorycznie wyłączone. W 
obrębie poznania natomiast pozostaje to wszystko, co jest związane z ży
ciem doczesnym i zawiera się w jego granicach. Będą więc mieścić się 
tutaj takie dyscypliny poznawcze, jak polityka, ekonomia, sztuki mecha
niczne oraz te, które tradycyjnie obejmuje się nazwą artes liberales.

I tak, skoro z natury swej człowiek jest bytem społecznym, to z natu
ry też posiada skłonność do życia społecznego i podtrzymania tej jego for
my istnienia. Wynika stąd, że człowiek posiada naturalną skłonność do 
akceptowania prawa, skoro właśnie ono jest niezbędne do utrzymywania 
wszelkiego życia społecznego. Jakiś zaczyn tego prawa obecny jest w sa
mej naturze ludzkiej i nie zależy od istnienia prawa stanowionego czy 
suwerennej zwierzchności pana 27.

To znamię światła intelektualnego potrzebnego do powodowania sobą 
w życiu- doczesnym i organizowania jego społecznych form istnienia jest 
darem powszechnym, właściwym w tej samej mierze wyznawcom wiary 
chrześcijańskiej, co poganom i wszelkiego rodzaju buntownikom przeciw
ko społecznemu ładowi prawnemu. Zarówno poganie, jak i buntownicy 
sami w sobie stanowią prawo —  jedni ignorując prawo boże w akcie sta
nowienia własnego prawa, drudzy bądź uznając prawo umysłem, a gwał
cąc je w sercu powodowanym żądzą, bądź odrzucając prawo ustanowione 
na rzecz własnego jego wyobrażenia, choćby najbardziej nikczemnego 
i zgubnego w  skutkach Z8.

O potencjach intelektualnych upadłej natury ludzkiej świadczy doro
bek poszczególnych dziedzin wiedzy, który ukazuje nie tylko umiejętno
ści teoretyczne ludzi, ale i  praktyczną przydatność ich twórczej inwencji. 
Predyspozycje do twórczego lub przynajmniej odtwórczego uczestnictwa

»  Inst., I I ,  II, 13.
v  „Est igitur naturalis quaedam legis intelligemtia, quae hoc bomum atque ex- 

petibile dieet, illud autem detestamdum”. Com m . Rom ., II, 15, C. O. t. 49, kol. 38. 
Por. też całe paragr. 14 i 15 II rozdz., kol. 37)—38.

58 Por. Inst., II, II, 13; Com m . Rom ., II, 14.
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w urzeczywistnianiu wiedzy w obrębie rozmaitych działów sztuki czy na
uki są tak powszechne, że nieodparcie narzuca się przekonanie o istnieniu 
naturalnego rozumu powszechnego, zaszczepionego we wszystkich lu
dziach. Jakkolwiek bowiem elitarne byłoby twórcze i intelektualnie po
głębione uczestnictwo w uprawianiu poszczególnych sztuk, to powszech
ną ich dostępność w  wymiarze użyteczności wąsko-praktycznej uświada
miamy sobie z całą jasnością wówczas, gdy sięgamy do przypadków w y
jątkowych od niej odstępstw —  u ludzi upośledzonych umysłowo. W  ro
zumieniu Kalwina, ich ułomność jest specjalnym darem opatrzności, naj
lepiej unaoczniającym reszcie ludzi obraz umysłu ludzkiego pozbawione
go łaski światła bożego.

Na marginesie tych rozważań zauważmy, że chociaż Kalwin często się
ga do przykładów cnót moralnych i  intelektualnych zdolności pogan, to 
czyni tak powodowany jedynie chęcią ukazania uniwersalnego charakte
ru łaski bożej. Dlatego też ten nurt krytyczny w literaturze kalwińskiej 29, 
który na podstawie tego rodzaju konstatacji reformatora próbuje przed
stawić go jako wybitnego rzecznika humanizmu, buduje chyba teorię na 
wadliwie konstruowanym fundamencie. Kalwin bowiem nie eksponuje 
wcale —  co byłoby zgodne z duchem humanizmu30 —  tezy o doniosłości 
dla praktyki moralnej pogańskich dokonań, jako wyrazu przekonania o 
skuteczności ich moralnej praańs dzięki podejmowanemu przez nich he
roicznemu wysiłkowi aktywizującemu ich czysto przyrodzone, ludzkie 
potencje, lecz przeciwnie, ukazuje je jako wyłączny skutek obecności w  
nich łaski bożej. To samo dotyczy ich dzielności intelektualnej. Wszystkie 
wytwory ich pogańskiego ducha, które zyskują uznanie w oczach Kalw i
na, są przez niego traktowane jako niezaprzeczalny wyraz działania łask 
Ducha Świętego. „Dlatego —  czytamy w  Nauce religii chrześcijańskiej
—  gdy widzimy u pisarzy pogańskich to podziwu godne światło prawdy, 
które ukazuje się w ich książkach, powinno nas to pouczyć, że ludzka na
tura, jakkolwiek by była upadła i rozbita w swej integralności, nie prze
staje być ozdobiona wieloma darami Boga. Jeśli za jedyne źródło prawdy 
uznajemy umysł boży, to nie lekceważmy prawdy bez względu na to, 
gdzie się objawia, o ile nie chcemy obrazić Ducha Bożego; bowiem dary 
ducha nie mogą być pomniejszone bez pohańbienia go i okazania mu 
wzgardy. Czy więc możemy teraz przeczyć, że starożytni prawnicy mieli 
wielką jasność roztropności ( prudence)  ustanawiając tak dobry ład i spo-

29 Por. np. J. Bohatee, Caluin et l’humanisme, w: R evu e  Historiąue, Paris 1938;
F. Wendel, Calvin. Sources et evolution de sa pensee religieuse, Paris 1950, a zwłasz
cza tegoż autora: Calvin  et humanisme, Paris 1976.

30 O osobliwościach tego ducha humanizmu por. np. J. Domański, Początki hu
manizmu, w serii: „Dzieje Filozofii Średniowiecznej w Polsce”, t. IX, Wrocław 1982, 
s. 19 i n.
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łeczność tak sprawiedliwie zorganizowaną? Czy powiemy, że filozofowie 
byli zaślepieni, zarówno pilnie rozważając tajemnice przyrody, jak i opi
sując je z takim kunsztem? Czy powiemy, że ci, co nas uczyli sztuki pro
wadzenia sporów, która jest sposobem mówienia rozumnego, wyzbyci by
li rozumu? A  ci, co wymyślili medycynę, czy byli szaleni? A  inne dyscy
pliny —  czy byli szaleni? Ależ przeciwnie, nie możemy czytać ksiąg na
pisanych w  tych dziedzinach nie zachwycając się nimi. Zachwycamy się, 
bowiem jesteśmy zniewoleni do rozpoznania zawartej w nich roztropnoś
ci. Czyż więc dostrzegamy coś godnego chwały lub wspaniałego, co nie 
uznalibyśmy za pochodzące od Boga? Inaczej okazalibyśmy się większy
mi niegodziwcami niż poganie, których poeci31 uznawali filozofię, prawa, 
medycynę i iinne nauki za dary Boga. [...] Te przykłady winny nam uprzy
tomnić, jak wielkie są łaski, które Bóg zechciał pozostawić ludzkiej na
turze po utracie przez nią dobra suwerennego” 32.

Wydaje się, iż tę doktrynę powszechnej łaski Ducha Świętego Kalwin 
rozwija z kilku powodów. Kolejność ich wy Uczenia nie odwierciedla hie
rarchii ich ważności, ponieważ one wszystkie wydają się równie brze
mienne w  treści.

Po pierwsze więc, samo przyznanie powszechnej obecności w  ludziach 
tych naturalnych darów Ducha po upadku Adama pozwala człowiekowi 
„ukazać się niejako w  stanie czystym, co sprawia, iż niepodobna nam 
przypisać jakiejkolwiek chwały” 33. Wszystko bowiem, co w  człowieku 
dobre i rozumne, jako dar łaski jest wyłącznie znamieniem chwały bożej.

Po drugie, powszechny charakter łaski stanowi o tym, że jej dary ma
ją służyć dobru całego rodzaju ludzkiego. Noszą je w sobie i korzystają 
z ich owoców zarówno wierzący, jak i poganie; dobrzy i  źli; wybrani i 
potępieni. Wynika stąd, że skoro Bóg postanowił, by niesprawiedliwi czy 
niewierni służyli ludziom jako krzewiciele wiedzy, to trzeba z ich doko
nań korzystać bez uprzedzeń i opieszałości. W  ten sposób wszelka wiedza 
i dobro ukazują swą heteronomiczność względem człowieka oraz swój 
darmowy charakter-

Po trzecie, powszechność łaski Ducha Świętego jest skojarzona przez 
Kalwina z jej właściwością różnicującą ludzi, „personalizującą” ich, nie 
zaś ujednolicającą. Jest zatem okazją do silnego zaakcentowania faktu, 
że owymi łaskami, Bóg napełnia, porusza i ożywia wszystkie stworzenia, 
a czyni tak z uwagi na właściwości, które z osobna przyznał poszczegól
nym ludziom w akcie kreacji. W  ten sposób stwierdza się jasno, że wszys

31 Cycero (Tuscul. I, 26, 64) medycynę uwkża za twór boży („deorum inventa 
esse”).

s* Inst., II, II, 19.
“  Ib id e m , II, II, 16.
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cy ludzie mają do wypełnienia w życiu indywidualnie wyznaczone mi
sje, których realizację gwarantują, stosownie do rodzaju powołania, dary 
bożej łaski 34. Zadaniem tym —  co jest szczególnie interesujące ■— w  tej 
samej mierze objęci zostali wierzący i poganie, mędrcy i szaleni, ludzie 
dobrzy i źli. W efekcie, wiara i niewiara, mądrość i ignorancja, dobro i 
zło jawią się jako narzędzia realizacji misji życiowej i celów wyznaczo
nych w boskim akcie powołania poszczególnych ludzi.

Przedstawione w'ramach idei powszechnej łaski bożej „naturalne” 
możliwości poznawcze człowieka, nawet tak heteronomiczne i zredukowa
ne do sfery doczesnej, musiały wydać się Kalwinowi wystarczająco po
tężne, skoro uznał za stosowne złagodzić nieco wymowę swych ustaleń w  
tym przedmiocie. Oświadcza więc, iż nie wolno przeceniać sytuacji czło
wieka z tego powodu, że odnajduje w nim tśk wielkie zdolności do pozna
wania rzeczy niższych i  zawartości świata materialnego. Trzeba bowiem 
stale pamiętać o tym, że cała zdolność rozumienia, jaką człowiek posiada, 
oraz wiedza, która z tego wynika, nic nie znaczą przed Bogiem, ponieważ 
nie mają mocnego fundamentu prawdziwości 3S. Zastrzeżenie to nie zmie
nia wszakże faktu, że mimo wszelkie ograniczenia człowiek dzięki swym 
władzom poznawczym dysponuje, jak się zdaje, zdolnościami niezbędny
mi do rozpoznania istoty swego jednostkowego, ziemskiego powołania. W 
celu pełnego uznania odpowiedzialności moralnej człowieka skażonego 
grzechem pierworodnym pozostaje tylko odkryć w nim obecność stosow
nej mocy woli, zdolnej rozstrzygnięciom ludzkiego intelektu nadawać 
praktyczne znaczenie. Ani na chwilę nie zapominając o obowiązku wszech
stronnego naświetlenia rozmiarów rozpadu i  tej sfery duszy ludzkiej, 
Kalwin stanowczo jednak rezerwuje dla woli człowieka dostatecznie 
szeroki zakres działania, by wszelka niegodziwość moralna, jaka staje się 
jego udziałem, mogła obciążać wyłącznie ludzkie konto, uwalniając tym 
samym Boga od zarzutu odpowiedzialności za obecność moralnego zła w 
świecie. Przy okazji tych rozważań kreśli też obraz pierwotnego stanu 
wolnej woli ludzkiej, który absurdalnym czyni zarzut zarówno boskiego 
sprawstwa grzechu Adama, jak i —  w  konsekwencji) —  całego zła będą
cego skutkiem tego grzechu.

Istota tych mocy woli ludzkiej, których obecność w człowieku po 
upadku Adama Kalwin akceptuje, wymaga jednak starannej analizy. 
Atak na niemalże całą patrystyczną tradycję wykładni wolności ,woli ludz
kiej, przeprowadzony przez Kalwina na kartach De scandalis, wskazuje 
właściwy kierunek tej analizy. Cóż bowiem jest powodem, dla którego 
autor tego utworu oskarża Orygenesa, Tertuliana, Bazylego, Chryzosto-

** Ibidem , II, II, 16. 
Ib idem , II, II, 17.
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ma i niektórych innych Ojców Kościoła o profanację ewangelicznej nau
ki i „pomieszanie ziemi z niebem” ? 36 Otóż ich błąd polega na tym, że —  
jak się Kalwin wyraża —  „poszukują oni sposobu oceny człowieka bar
dziej zgodnego z ludzkim odczuciem, tzn. przypisania czegoś tam wolnej 
woli i pozostawienia ludziom niejakiej cnoty naturalnej” 37. A  czynią to 
w  imię wierności dla filozoficznej tradycji antyku lub, co gorsza, w  oba
wie przed intelektualną kompromitacją. Zresztą Kalwin tę klasyczną in
spirację bardzo precyzyjnie identyfikuje. Jej istota zawiera się w dwu 
zdaniach pomieszczonych w De natura deorum  Cycerona: „Jesteśmy 
chwaleni za cnotę i sami się w niej wychwalamy. Nie byłoby to możliwe, 
gdyby cnota była darem Boga, a nie pochodziła od ńas” 38.

Kalwin oczywiście nie imputuje pisarzom doby patrystycznej próby 
głoszenia, na modłę stoicką, absolutnej autonomii w  życiu moralnym. Ona 
wyraża się bowiem w przeświadczeniu, że jedyna wartość, jaką czło
wiek może zdobyć, tkwi w samej cnocie jednostki ludzkiej i że wskutek 
tego uprawianie cnoty nie wymaga dodatkowej nobilitacji przez dobra 
leżące poza jednostką, którym trzeba by służyć 39. Reformator dostrzega 
jednak bardzo wyraźnie te reminiscencje stoicyzmu w  ich nauce, które 
zdają się zaświadczać, że sama służba tym heteronomicznym wobec czło
wieka wartościom jest, w  takiej czy innej mierze, możliwa.

W  Nauce religii chrześcijańskiej 40 reformator uzupełnia wyrażone w 
De scandalis domniemania odnośnie dó względów, jakimi kierowali się 
Ojcowie Kościoła, zachowując w człowieku pewne możliwości wolnej wo
li. Przypuszcza mianowicie, że powodowała nimi także troska o pedago
giczne skutki ich nauki, a mianowicie o to, by ludzie, dowiedziawszy, się
o własnej niemocy, nie przyjęli postawy kwietystycznej miast aktywnie 
podążać za dobrem. Stąd też i połowiczność rozstrzygnięć, jakich w tej 
dziedzinie dokonali. Typowym przykładem takiej postawy ambiwalentnej, 
co w przeświadczeniu Kalwina oznacza —  fałszywej, jest Hieronim, gło
szący, iż do nas należy zaczynać, a do Boga —  doprowadzać do końca; 
że do nas należy dawać to, co możemy, do niego* dopełniać nasze dary o 
to, czego dać nie możemy41. A  w  ogóle/powiada Kalwin, pojęcie „wol
nej” woli jest w  tak powszechnym użyciu u pisarzy łacińskich, jakby 
człowiek po grzechu pierworodnym zachował pełnię swej pierwotnej in
tegralności. Chociaż, jak zauważa nieco dalej, kościelni pisarze greccy —

M Por. J. Calvin, D e scandalis, Cl O. t. 8, kol. 19.
37 Ib idem , kol. 19.
M Cycero, D e natura deorum, III, 36.
39 Por. L. Kołakowski, Jednostka i nieskończoność. W olność i antynom ie w ol

ności w  filozofii Spinozy, Warszawa 1958, sL 486—487.
"  Inst., II, II, 4.
■** Hieronim, Dial. contra Pelag. III, 1, P L , X X III, 596.
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Orygenes, Chryzostom, Grzegorz z Nazjanzu —  używają w tym przy
padku pojęć jeszcze bardziej aroganckich, nawiązujących do Epiktetowe- 
go auTŝ ouaiov, auTz^oijcta, osaczającego autonomiczność decyzji ludz
kiej woli. Zaciekłość ataków, jakie pod ich adresem kierował Kalwin, da
je wyobrażenie o jego zdecydowaniu wykorzenienia z doktryny chrześ
cijańskiej wszystkiego, co stwarzało choćby tylko teoretyczną możliwość 
oparcia dla głoszenia idei chwały człowieczej.

Zauważmy, że Kalwin zaczyna swój namysł nad istotą wolności woli 
od przytoczenia jej definicji w  sformułowaniu Orygenesa, według które
go wolna wola jest zdolnością umysłu do odróżniania dobra i  zła oraz 
zdolnością woli do wybierania jednego lub drugiego42- Ale przecież nie 
ta definicja stanowi przedmiot jego krytyki, choć Kalwin sprawia wra
żenie, jakby chciał czytelnika Nauki religii chrześcijańskiej w  takim 
właśnie przekonaniu utrzymać. Nader życzliwie bowiem wobec Oryge
nesa ocenia ingerencję Augustyna w  formułę definicji aleksandryjczyka, 
powiadając, że biskup z Hippony przyjmuje ją z niewielką tylko popraw
ką. Modyfikacja oryginału przez Augustyna jest jednak fundamentalna. 
W  nowej wersji, w pełni już przez Kalwina akceptowanej, definicja ta 
brzmi bowiem następująco: „Wolna wola jest zdolnością umysłu i woli, 
dzięki której wybiera się dobro, gdy wyborowi towarzyszy łaska boża,, 
i zło, kiedy jej brak” 43. Konstatując następnie z zadowoleniem, że tę au- 
gustyńską w ers ję  p rze ję li zarówno Piotr Lombard44, jak i inni pisarze 
schołastyczni, Kalwin skupia swą uwagę głównie na poglądach Mistrza 
Sentencji, uważając go niejako za wyraziciela ogólnie obowiązującej w y
kładni tego zagadnienia.

Stwierdziwszy, iż istnieje jednomyślność co do tego, że wolność woli 
angażuje w  sobie obie władze duszy ludzkiej —  intelekt i wolę, oraz przy
pomniawszy, iż pojęcie arbitrium  —  zgodnie z całą średniowieczną tra
dycją —  Lombard odnosi do umysłu, którego rola polega na odróżnianiu 
dobra od zła, zaś słowo liberum  odsyła do wolii posiadającej moc skła
niania się w  stronę jednego lub drugiego, Kalwin przystępuje do szcze
gółowej analizy treści zawartych w  definicji. Wynika z niej, że jeśli idzie
o kwestię sprawności intelektu jako elementu składowego liberum arbi
trium, to zarówno Lombard, jak i  wszyscy pisarze przyznają człowiekowi 
jedynie zdolność rozeznania w sferze rzeczy zewnętrznych, nie mającej 
nic wspólnego z królestwem bożym. Prawdziwa sprawiedliwość, właści
wa zdolność oddzielania dobra i zła zostaje zachowana dla duchowej łas
ki Boga i odrodzenia z Ducha Świętego. Jak pamiętamy, stanowisko ta-

42 Orygenes, D e principiis, III, I, 3, P C  XI, 252.
48 Augustyn, D e nat. et grat. I, c. III, c. XX, 22, P L , XLIV, 249, 257.
** P. Lombard, Sent., II, dist. XXIV , 5, P L , CXCII, 707.
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kie wiernie odzwierciedla opinią formułowaną w  tym przedmiocie przez 
Kalwina przy innej okazji. A le chyba kontekst wyznaczany przez tamtą 
właśnie „okazję” musiał sprawić, że obraz zdolności intelektualnych czło
wieka znacznie odbiega —  w  sensie pozytywnym —  od w izji roztaczanej 
przez autora Nauki religii chrześcijańskiej w związku z rozważaniem pro
blemu wolności ludzkiej woli. Rzec można, że jest to różnica perspekty
w y ujęcia: perspektywy winy i kary. Ten pierwszy punkt widzenia sprzy
ja nieco łagodniejszej ocenie spustoszenia, jakiego w  intelekcie ludzkim 
dokonał grzech pierworodny, bowiem celem tego ujęcia jest pozbawienie 
grzesznika usprawiedliwienia za zło, którego jest sprawcą. Im większe 
zostaną w  nim uznane naturalne możliwości orientacji w sprawach do
bra i zła, tym bardziej przekonująca będzie jego wina za grzech. Drugie 
ujęde stawia sobie jako cel ukazanie, jaki jest w  wyniku grzechu pier
worodnego stan ludzkiego intelektu w odniesieniu do sfery moralnej. Ten 
kontekst zaś sprzyja opisowi operującemu kategoriami zdolnymi w spo
sób najbardziej dramatyczny zobrazować skutki upadku Adama w tym 
zakresie.

Kwintesencją obu tych punktów widzenia jest zdanie pomieszczone w 
Nauce religii chrześcijańskiej, w którym reformator konstatuje, iż grzesz
nik nie znajduje żadnej racji, by usprawiedliwić swój grzech, ponieważ 
„unikając odróżnienia dobra od zła, które rozpoznaje jego serce, za każ
dym razem, zamknąwszy na to oczy, Czy chce tego, czy nie, zmuszony 
jest je otworzyć” 45- W  tym zdaniu najwyraźniej pobrzmiewa nuta To- 
maszowego pojęcia synderesis jako naturalnej, przedrefleksyjnej spraw
ności intelektu ludzkiego w sferze moralnej 46. Wzorem Akwinaty, Kal
win w szczególny sposób akcentuje właśnie ową pierwotność tej spraw
ności intelektu. Jednakże podczas gdy w  ujęciu Tomasza ta najpderwsza 
dyspozycja intelektualna jest jakby prawem podstawowym ludzkiego in
telektu, na którym dopiero wznosi się zarówno właściwa, czynna władza 
poznawcza, jak i pewna naturalna skłonność, prawość woli, bez której 
nie ma właściwego aktu moralnego 47; to Kalwin nie przypisuje jej żad

45 Inst., II, II, 22.
46 Tomasz z Akwinu, Sum m a Theol., I, kw. 79, a. 12—113.
47 E. Gilson (D uch  filozofii średniowiecznej, Warszawa 1958, s. 321, przyp. 11) 

pisze w tej kwestiii: „W tym punkcie terminologia średniowieczna nie jest ustalona
i stanowisko tomistyczne jest wynikiem długotrwałej pracy. Sw. Tomasz na po
czątku wszystkiego stawia intelekt lub światło naturalne, które jest pewną władzą. 
Władza ta posiada dwie naturalne sprawności: sprawność pierwszych zasad pozna
nia: intellectus principiorum  oraz sprawność pierwszych zasad działania: syndere
sis... Stosując pierwsze zasady intelektu w  porządku teoretycznym^ otrzymujemy 
wiedzę, stosując je zaś w  porządku praktycznym — otrzymujemy isumienia” . Por. 
też niezbyt zresztą przejrzyste uwagi M. Al. Krąpca w  książce: Dlaczego zlo? War
szawa 1962, s. 129 i n.
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nych dodatkowych właściwości. Jego wywód, pomniejszający niejako 
wcześniej przypomniane zdolności człowieka do rozróżniania dobra i zła, 
jest tego najlepszym potwierdzeniem.

W  woli ludzkiej, powiada Kalwin, nie ma żadnej prawości. Jeżeli już 
nawet człowiek dąży do jakiegoś dobra, jak sugerują to scholastycy, to 
stanowczo ten fakt nie ma nic wspólnego z wolnością woli. Owo dążenie 
pochodzi bowiem z czysto naturalnej skłonności, nie zaś z namysłu. A  na
mysł właśnie jest w sposób konieczny związany z aktem wolnej woli: 
wybór musi być poprzedzony intelektualną oceną. W opinii Kalwina zaś 
owa naturalna dążność człowieka do dobra jest identyczna z tą, którą 
przejawiają także stworzenia nierozumne. Tego, co powinien wybierać, 
człowiek nie rozstrzyga więc w  prawdziwej roztropności; bez udziału ro
zumu i beż koniecznego namysłu postępuje za poruszeniami swej natury, 
w  sposób iście zwierzęcy. Wolności woli nie potwierdza zatem fakt, że 
człowiek jest popychany przez naturalny zmysł do pożądania dobra, po
nieważ nie oznacza to, iż za pomocą prawego rozumu odróżnia dobro od 
zła, by poznawszy —  wybierał, wybrawszy zaś, by za tym podążał48. 
Wolną wolę posiadał więc człowiek tylko wówczas, gdy w osobie Adama, 
zachowującego jeszcze pełną integralność natury ludzkiej, wyposażony 
był w doskonałą prawość umysłu i woli oraz zdolność wyboru zarówno 
dobra, jak i zła. Dzięki niej, gdyby chciał, Adam mógł był osiągnąć ży
cie wieczne49. Grzech pierworodny przemienił wolną wolę w wolę nie- 
wolną. Znaczy to, że wszystkie czynniki konstytuujące wolność woli zo
stały unicestwione, chociaż sama wola pozostała. W nowej sytuacji sta
ła się jednak wolą złą; w  tym sensie Kalwin zgadza się z poglądem obec
nym w całej tradycji chrześcijańskiej patrystycznej i  scholastycznej, że 
człowiek grzesząc nie czyni zła z przymusu, lecz z własnej woli 50- I  tu 
dotykamy kwestii fundamentalnej dla teodycei kalwińskiej.

Paradoksalnie, wywód uzasadniający całkowitą niezdolność człowieka 
do czynienia dobra, podporządkowujący go podwójnemu w tym zakresie 
determinizmowi —  opatrzności bożej51 i niewolnej woli, składa całą od-

48 Inst., II, II, 26.
49 Ibidem , I, XV, 8.
50 E. Doumergue (Jean Calvin , les hom m es et les choses de son temps, t. IV, 

Paris 1910, s. 170) proponuje, by w  tym kontekście pojęcie woli traktować raczej 
jako „spontaniczność” . Jest to uwaga logicznie słuszna, lecz nie do przyjęcia z te
go powodu, że Kalwin zawiera w  tym pojęciu woli intuicję działania czysto woli- 
tywnego właśnie, więc podatnego przez to na przyporządkowanie mu odpowiedzial
ności, ale całkowicie wyzbytego zabarwienia rozumności i wolności, które w  duchu 
tradycji arystotelesowskiej ze spontanicznością trzeba wiązać.

51 W sprawie kalwińskiej koncepcji opatrzności bożej zob. mój artykuł: Jana 
Kalw ina próba teodycei. Uw agi wstępne, „Odrodzenie i Reformacja w  Polsce”, U 
30, 1985.
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powiedzialność za zło produkowane przez człowieka na niego samego. Kal
win odrzuca tutaj pokrętną sofistykę, prowadzącą do osłabienia absolu
tyzującej wymowy pojęcia konieczności za pomocą wprowadzania idei 
„konieczności hipotetycznej” , działającej niejako na zasadzie głoszonej 
przez dawne adagium; „astra inclinant, non necessitant” . W  ten sposób 
skłonności naturalne, przedwiedza boża, opatrzność, mogłyby być ukazy
wane jako czynniki skłaniające wolę do określonego wyboru, bez trakto
wania go jako skutku koniecznego 52.

Zasygnalizowany powyżej przejaw zasadniczej niechęci do schola- 
stycznych dystynkcji nie przeszkodził jednak Kalwinowi wystąpić z os
karżeniem pod adresem Piotra Lombarda, właśnie z powodu objawionej 
przez niego niezdolności do odróżnienia przymusu od konieczności, co 
„otworzyło drzwi dla błędu, który stał się dla Kościoła przyczyną śmier
telnej choroby” , dopuszczając mniemanie, jakoby człowiek mógł unik
nąć grzechu, ponieważ grzeszy dobrowolnie 53.

Istotnie, wszelka przypadkowość w  świecie kalwińskiego radykalnego 
determinizmu jest nieuprawniona. Grzeszne działania ludzi nie stanowią 
wyjątku od tej reguły. Ale konieczność, powiada autor Nauki religii 
chrześcijańskiej, nie jest synonimem zniewolenia czy przymusu. Koniecz
ność może być dobrowolna. Grzech popełniony pod nadzorem opatrzności 

■ jako nieodwołalny skutek przedwiecznego postanowienia woli Boga jest 
zarazem —  w  rozumieniu Kalwina —  aktem dobrowolnym, obciążającym 
wyłącznie ludzkie konto. Tę paradoksalną formułę, zdaniem reformato
ra, wspiera zarówno autorytet św. Augustyna, który dostrzegł jej za
sadność, jak i obecność jej w tradycji scholastycznej. A le przywołany z 
tej okazji przykład Bernarda z Clairvaux, jakkolwiek potwierdza ży
wotność tej auguStyńskiej intuicji, wcale nie pomniejsza jej paradoksal
nego charakteru. Rzec można, że nawet go potęguje.

Zaangażowanie woli w  ludzkie poczynania jest wprawdzie dla Ber
narda równoznaczne z zaangażowaniem wolnym, bo „co jest z woli, jest 
wolne” SG, ale dialektyka wolności i konieczności w obrębie woli zniepra-

52 Tą drogą ponad sto lat później pójdzie Leibniz, broniąc Boga przed zarzutem 
odpowiedzialności za zło metafizyczne. W jego przekonaniu zawsze istnieje jakaś 
racja prewaletntna, która wiedziie wolę do jej wyboru, i ten wybór wystarcza do 
zachowania wolności, jako że owa racja skłania wolę, nie czyniąc jej wcale ko
nieczną. Dzieje się tak dlatego, że to, do czego wola najbardziej jest skłaniana, 
zawsze jest wybierane. Por. w  tej sprawie: G. Grua, Jurisprudence universelle et 
theodicee selon Leibniz, Paris 1953, s. 136 i n., zwłaszcza s. 145,

«  Inst., II, IU, 5.
54 Oczywiście ta teza św. Bernarda jest w  innym miejscu Nauki religii chrześci

jańskiej opatrzona krytycznym komentarzem Kalwina, przypominającym, że znak 
równości pomiędzy tym, co jest czynione z własnej woli, i wolnością woli ludzkiej 
jest nieuprawniony. Por. Inst., II, V, 1,
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wionej grzechem pierworodnym jest, w jego wydaniu, równie skompli
kowana, co mało przekonująca. „Dusza —  pisze on —  w tej dobrowolnej 
konieczności i zgubnej wolności jest oddana w służbą i pozostaje wolna; 
w dziwny i  okropny sposób jest służebna wobec konieczności i wolna wo
bec woli- I co jest jeszcze bardziej cudowne i pożałowania godne zara
zem —  jest winna, ponieważ jest wolna, i jest niewolna, bowiem jest 
winna; jest przeto niewolna o tyle, o ile jest wolna” 55.

Kalwin tę myśl wyraża o wiele prościej, chociaż równie mało przeko
nująco. Pisze mianowicie, że człowiek, po upadku Adama, grzeszy dobro
wolnie w  tym znaczeniu, że nie czyni tego wbrew swemu sercu; nie pod
lega w  tym względzie jakiejś zniewalającej go przemocy czy przymusom 
wi, lecz grzeszy powodowany popędem własnej pożądliwości. Jednakże, 
dodaje reformator, natura człowieka jest tak przewrotna, że sama nie mo
że ani stym ulow ać go, ani prowadzić ku innym wartościom niż zło. A  to 
właśnie oznacza, że człowiek poddany jest konieczności grzeszenia i że 
zarazem konieczność tę wypełnia w sposób dobrowolny.

To wyjaśnienie, które w  istocie rzeczy ma służyć obarczeniu człowie
ka odpowiedzialnością za zło moralne i tym samym uwolnić od zarzutu 
jego sprawstwa Boga —  suwerennego i  doskonale mądrego56 zarządcę 
wszelkich przemian zachodzących w  świecie stworzonym —  nie satysfak
cjonuje jednak w pełni samego Kalwina. Powraca on bowiem do tego 
wątku jeszcze w  dalszej partii swego wywodu, tym razem zapośredni*- 
czając sferę konieczności zła moralnego stosowaną (nieodparcie skutecz
ną) formą mediacji szatana. Obrazując tę sytuację, Kalwin sięga do pla
tońskiej metafory, odnalezionej w apokryficznym tekście Augustyna —  
Hypognosticonie, gdzie dusza ludzka została przedstawiona jako rumak 
powodowany z osobna przez dwóch jeźdźców: Boga i szatana. Dusza jest 
powolna w  sposób bezwzględny każdemu z powożących, z tym wszakże 
iż Bóg dzierży w  swym ręku cugle tylko tych dusz, którym udziela swej 
łaski. Pozostałe są nieuchronnie Wiedzione ku złu przez podszepty i pod
stępy szatana. W  ten sposób wszelkie dobro, jakie staje się udziałem wo
li ludzkiej, jest w  pełni dziełem łaski bożej, i odwrotnie, wszelkie zło 
okazuje się skutkiem konieczności wyznaczonej planem działania narzu
canym człowiekowi przez szatana. Oczywiście, Kalwin przypomina przy 
tej okazji, że fakt, iż naturalna wola człowieka podporządkowana jest

55 Por. Bernard z Clairvaux, Serm . in Cantic., LXXX I, 7, 9, P L , CLXXXIII, 
1174, 1175.

56 O mądrości doskonałej Boga Kalwin (Inst., I, V, 8) pisze: „La sagesse de Dieu, 
elle sa maginifie assez clai.rement en dispensant si bien et reiglement toutes choses, 
ein eonfondant toutes les subtilitaz du monde, en surprenant les plus fins en leurs 
ruses ( I  Kor. 3, 19), finalement en ordiomnamt toutes choses par la meilleure raison 
qu’il est possible de penser”
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zwierzchnictwu szatana, nie oznacza, by działo się to wbrew niej, wsku
tek jej zniewolenia. Wola ludzka, zwiedziona podstępami szatana, ko
niecznie poddaje się jego rozkazom, lecz czyni to bez przymusu57. Ta
kie skojarzenie dobrowolności z koniecznością jest, zdaniem reformato
ra, tym bardziej usprawiedliwione, że w tej samej mierze ma zastosowa
nie w odniesieniu do Boga i szatana. Dobroć Boga jest bowiem w  taki 
sposób związana z jego boskością, że nie mniej jest konieczne, by byt 
dobry, niż by był Bogiem. A  szatan, przez swój upadek, tak zatracił 
wszelką więź z dobrem, że może czynić jedynie zło. Bożej chwały nie 
pomniejsza jednak fakt, że dobroć swą Bóg zachowuje w sposób koniecz
ny, ponieważ to, że nie może czynić zła, wynika nie z przymusu, lecz z 
jego nieskończonej dobroci. Podobnie więc jak w Bogu konieczność czy
nienia dobra nie koliduje z pełnią jego wolności, tak samo w upadłych 
naturach szatana i człowieka dobrowolność grzechu nie pozostaje w 
sprzeczności z koniecznością jego zaistnienia 58.

Wspomniany wyżej, a spowodowany wymogami wywodu teodycealne- 
go, udział szatana w sprawstwie zdarzeń koniecznych, rozgrywających 
się w sferze działań ludzkich podlegających kwalifikacji moralnej, stwa
rza dodatkowe trudności interpretacyjne. Uznanie tego faktu stawia bo
wiem pod znakiem zapytania bożą suwerenność w kierowaniu przebie
giem zdarzeń w świecie. Z tego powodu Kalwin zmuszony jest rozwinąć 
swoistą dialektykę intencji i celów wszystkich podmiotów sprawczych, 
czynnych w  powodowaniu przemian zachodzących w obrębie bytu stwo
rzonego. Na tej drodze próbuje bowiem poszukiwać wyjaśnienia dla pa
radoksalnej tezy, iż Bóg sprawia to, co czynią stworzenia, a mimo to sa
me stworzenia sprawiają to, co czynią.

Teza ta znalazła uzasadnienie na gruncie tomizmu za sprawą koniecz
nej w tym celu koincydencja dwóch.wątków myślowych: świat ukazany 
przez Arystotelesa otrzymał tu jako przyczynę takiego Boga, jakiego uka
zuje Dionizy Areopagita. Bezwzględny determinizm obowiązujący w  świe
cie stworzonym został tutaj sprzęgnięty z wizją Boga wyposażającego 
człowieka w  zdolność pełnienia funkcji przyczyny zdarzeń59. Ten nie
zmiernie wyróżniony status człowieka —  współpracownika Boga Tomasz 
usprawiedliwia, wskazując, iż wywyższenie Boga jako przyczyny spraw
czej zasadza się nie na jego nieskończonej mocy, lecz nieskończonej do
broci. Taki punkt widzenia staje się podstawą akceptacji mocy sprawczej

57 Kalwiin (Inst., II, IV, 1) pisze: „L ’aveuglement dane des meschans et toius leg 
malefices qui s’en ensuyvent sont nommez oeuvres du diable; et toutesfois il n’en 
faut potint chercher la cause hors de leur votante, de la qu^lle procede la racine 
de mai, et en laąuelle est le fondement du regne du diable, c’est a dire le pćche” .

58 Por. ibidem , II, III, 5.
59 Por. E. Gilson, Tomizm, Warszawa 1960, s. 262.
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p rzyczyn  wtórnych, których skuteczność działania wyraża się w  owym 
sprawianiu przez człowieka tego, co czyni Bóg. Wszechświat, w ujęciu 
św. Tomasza, nie jest więc zbiorem bezwładnych ciał poruszanych dzię
ki przenikającej je sile, lecz zespołem czynnych bytów, które wraz z ist
nieniem otrzymały od Boga moc sprawczą. Pierwszą zasadą takiego świa
ta, źródłem obowiązującej w  nim przyczynowości, jest zatem udzielają
ca się mu boża dobroć, nie zaś działająca w nim siła60.

Jednakże ani świat Kalwina nie jest światem arystotelesowskiej przy
czynowości, ani jego Bóg nie jest Bogiem Pseudo-Dionizego, przyznają
cym człowiekowi niemal boską rolę swego współpracownika. Przeciwnie, 
wszelki element współpracy człowieka z Bogiem jest przez Kalwina z 
całą stanowczością kwestionowany r>l. Wszelako, wbrew opinii św. Toma
sza, fakt ten nie tylko nie pomniejsza, w  jego mniemaniu, bożej dobroci, 
lecz w szczególny sposób nawet ją potęguje. Bóg bowiem, przeprowa
dzając swe suwerenne wobec stworzenia plany i w  niczym nie dzieląc z 
nim mocy sprawczej, tym bardziej objawia swą doskonalą dobroć, skoro 
chwała boża z tego boskiego działania wynikająca w  ostatecznej instancji 
utożsamia się z najwyższym dobrem człowieka. Dzieje się tak, ponieważ 
poznanie przez człowieka chwały bożej nie przysparza nowego dobra Bo
gu, natomiast człowiek znajduje własne dobro najwyższe, gdy należycie 
tg chwałę sobie wyobraża i ją głosi.

W  ten sposób trwale obecna w  doktrynie kalwińskiej zasada bezwzględ
nej suwerenności Boga w  zarządzaniu i nadzorowaniu wszelkich zmian 
zachodzących w  świecie uzyskuje pełnię je j wyrazu. Staje się bowiem 
podstawą szeroko rozwijanej przez genewskiego reformatora czysto in
strumentalnej wykładni aktywności bytu ludzkiego w  obrębie rzeczy
wistości stworzonej. Takie rozwiązanie jednak czyniłoby beznadziejną 
każdą próbę konstruowania teodycei. Dlatego Kalwin nie zawaha się sko
rzystać z odpowiednich środków, by w iście sofistycznym stylu uwolnić

®° Por. ibidem , s. 261.
41 O braku współpracy człowieka z Bogiem w sferze metafizycznej będzie jesz

cze mowa. W tym miejscu przytaczam więc tylko kilka fragmentów tekstu Kalwi
na (Inst., II, III, 11), w których kwestionuje on wszelkie Współdziałanie człowieka z 
Bogiem w sferze moralnej: „Les Scholastiąues ont en la bouche cette distinction 
vulgaire de la grace operante et cooperante, maiis ils en abusent pour tout perver- 
tir” . I nieco dalej, w  nawiązaniu do powyższego: „Saint Augustin aa a bien use, 
mais ę’a estó avec uine bonme declaration pour adoucir ce qui pouvoit estre rude: 
c’est que Dieu parfait en cooperant ce qu’il a commence en operant, c’eet a dire 
qu’dl applique ce qu’il nous a desia donnę pour besongner avec ce qu’il y adiouste, 
et que c’est uine mesme grace, mais qu’elle prend son nom selon la diverse ma- 
niere de son effect”. „Au contraire, s’il:s (les scholastiques) veulent dire que l ’ho- 
mme a cela (sa propre affecitian d’obeissance) de sa propre vertu, qu’il coopere avec 
la gr&ce de Dieu, ie dy que c’est un erreur pestilent”.
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Wszechsprawcę zdarzeń od zarzutu sprawstwa tych spośród nich, które 
uobecniają w sobie dowolnie pojęte zło.

Tę paradoksalną sytuację Kalwin próbuje wyjaśnić na przykładzie 
biblijnej przypowieści o Hiobie* wywodząc, iż ten sam' czyn może mieć 
różnych sprawców w  zależności od celu, jaki realizuje, oraz sposobu jego 
przeprowadzenia. Oto Chaldejczycy uczynili krzywdę Hiobowi zabijając 
pasterzy jego bydła i porywając jego stado. Znając zabójców i złodziei, 
nie mamy wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą wymienionych czy
nów. Ale opowieść głosi, że t<̂  szatan był autorem tej niegodziwości. Z 
drugiej strony, Hiob przyjmuje to doświadczenie jako dzieło Boga, mó
wiąc, że to właśnie on pozbawił go dóbr, które zabrali Chaldejczycy. W 
ten sposób możemy zasadnie twierdzić, iż Pismo św. wymienia trzy przy
czyny tego samego zdarzenia. Zamiarem Boga było doświadczyć swego 
sługę w  cierpliwości za pomocą zesłanych na niego przeciwności- Szatan 
pragnął doprowadzić Hioba do rozpaczy. Chaldejczycy chcieli się wzbo
gacić, rabując cudzą własność. Dająca się tu wyraźnie dostrzec różnica 
celów, w  przekonaniu Kalwina, stanowi o tym, że pod postacią jednego 
zdarzenia mamy do czynienia z trzema różnymi dziełami. Sposób uczest
niczenia w  tym zdarzeniu poszczególnych podmiotów sprawczych jest 
równie zróżnicowany: Bóg oddaje swego sługę w  ręce szatana, by go w y
próbować; z drugiej zaś strony nastręcza szatanowi Chaldejczyków, któ
rym  kazał wypełnić tę misję, dając tym samym szatanowi władzę powo
dowania nimi w  ich występnym przedsięwzięciu; dopuszczając się swego 
czynu, Chaldejczycy plamią swe dusze i ciała, natomiast czysty moralnie 
cel działania Boga, także w  jego warstwie realizacyjnej, pozostaje mo
ralnie nienaganny. W swym determinującym działaniu Bóg w  sposób 
nieodwołalny wyznacza, jedynie narzędzia stosowne do przeprowadzenia 
swego zamiaru i wyposaża je w  energię niezbędną do wykonania ich in
strumentalnej funkcji. Znaczy to, że w  potępionych, którzy są wyzbyci 
bezpośredniej inspiracji sprawczej Ducha Świętego, działa duch nieczys
ty. Zdaniem Kalwina, w  podobny sposób należy rozumieć te wszystkie 
miejsca Pisma św. (np. Iza. 63, 17; 2 Tess. 2 itp.), które jak w  przypo
wieści o Hiobie („Głos uzdolnionym odbierze, rozsądku pozbawi i star
ców [..■]. Rządcom ziem odbierze rozsądek, po bezdrożach pozwoli im błą
dzić” . Hiob, 12, 20, 24) oznaczać mają raczej to, co Bóg czyni z ludźmi 
opuszczając ich i zostawiając własnemu ich losowi, niż to, w  jaki sposób 
w  nich wzbudza działania62.

Nie sposób jednak nie zauważyć, że cały ten wywód Kalwina w  świe
tle jego skrajnie deterministycznej doktryny wcale nie zmniejsza boskie-

® Por. ibidem , II, IV, 4).

9
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go udziału w sprawstwie zła. Właśnie jego determinizm wyklucza wszel
ką autonomiczność celów działań podmiotów stworzonych. Człowiek-in- 
strument nie determinuje niczego, przeciwnie, sam jest determinowany 
i prowadzony przez Stwórcę jakby za rękę w  najdrobniejszych sprawach 
swego cielesnego i duchowego życia. Idea przyzwalającego stosunku Bo
ga wobec ludzkich poczynań, którą Kalwin zdaje się sugerować jako uza
sadnienie dla tezy o wieloprzyczynowości sprawczej zdarzeń, jest w isto
cie dla niego nie do przyjęcia, ponieważ oznaczałaby uzależnienie Boga 
od ludzkiej woli. Sam Kalwin w innym miejscu expressis verbis odrzuca 
tę ideę jako błędną ®3.

Na pytanie przeto o powód, dla którego Kalwin, mając świadomość 
merytorycznej wadliwości i niekoherencji logicznej swego wywodu, tak 
wielką wagę przywiązywał do jego przeprowadzenia, można odpowie
dzieć, iż było nim zapewne przyznanie wyjątkowego znaczenia problema
tyce teodycealnej, skoro racji konstruujących ją zdecydowany był bronić 
za wszelką cenę. Nawet za cenę postawy agnostycznej, do której się ucie
kał wyłącznie wówczas, gdy wymagał tego nie dający się dyskursywnie 
uzasadnić jakiś aspekt doskonałości bożej, stwarzając w  ten sposób nie
bezpieczeństwo imputowania Bogu autorstwa zła w świecie. Tak się rzecz 
ma w ostatniej instancji kalwińskiego wywodu w kwestii sprawiedliwoś
ci przedwiecznego aktu podwójnej predestynacji64, tak też dzieje się w  
omawianej tu sprawie.

Oczywiście, nuta agnostyczna nie pojawia się tu w bezpośredniej blis
kości opisanych wyżej usiłowań Kalwina, by nadać swemu wywodowi 
rangę konstruktu uzasadnionego prawami logiki. Ale odnajdujemy ją w 
analogicznym do rozważanego kontekście X V III rozdziału I księgi Nau
ki religii chrześcijańskiej, rozdziału zatytułowanego: „O tym, że Bóg po
sługuje się też ludźmi złymi i nagina ich serca do wykonywania swych 
wyroków, podczas gdy sam pozostaje nieskalany i wolny od wszelkiej 
zmazy” . Dostrzegając wyraźnie znamię paradoksu w sytuacji, w której 
Bóg, z jednej strony, ustanawia prawo wyrażające jego wolę powstrzy
mania ludzi przed złem, z drugiej zaś —  mocą tej samej woli skłania 
ich serca do złych uczynków, zadających gwałt temuż prawu bożemu, 
Kalwin pisze: „Jego [Boga] wola, która sama w sobie jest jedna i prosta, 
nam wydaje się złożona, ponieważ w nieporadności i słabości naszych 
zmysłów nie pojmujemy, jak on —  na różne sposoby —  chce i nie chce, 
by ta sama rzecz się stała” 6S. Ta idea, głosząca, że prosty ze swej natury 
Byt boży przekłada się na ludzki język za pomocą różnych nazw, koja-

«  Ibidem , I, XVIII, 1.
^  Por. np, ibidem , III, XXIV, 1*7. 
45 Ibidem , I, XVIII, 3.
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rzy się z pismami Ockhama 66. My zwróćmy uwagę na fakt, że mamy tu 
do czynienia z okazywanym przez Kalwina przy rozmaitych okazjach07 
głębokim przywiązaniem do takiej w izji Boga, która wymyka się wpraw
dzie zdolnościom werbalizacyjnym ludzkiego języka, ale której intuicyj
ny obraz pozwala te chromające werbalizacje krytycznie analizować. Bo
wiem kontemplacja nieskończonych pokładów bożej sprawiedliwości, mą
drości, dobroci i mocy, niepojętych w nich samych, a widocznych w dzie
łach Boga -—• jak Kalwin powiada —  niczym w lustrze (i8, wymaga jed
nak jakiejś metarefleksji, która jakkolwiek nie wiedzie do pełnej syste
matyzacji wyników poznawczych, to jednak nie daje przystępu postawie 
agnostycznej. Dlatego nie wystarczy za Gastonem Grua powiedzieć, że 
Kalwin niejako staje wpół drogi między tomizmem i nominalizmemon, 
choć jest prawdą, że nie godząc się na zaniechanie rozróżniania w Bogu 
atrybutów jego doskonałości jako skutku uznania faktu niezłożoności 
Bytu bożego, nie proponuje też kompletnej metody analiogicznej, pozwa
lającej od analizy stworzenia przejść do obrazu jego Stwórcy. Wydaje 
się bowiem, iż postawa Kalwina pod tym względem nie jest synkretycz- 
ną wypadkową rozwiązań przyjętych w tomizmie i nominalizmie, lecz że 
w jego dziele obie te postawy —  mutatis mutatis —  wzajemnie interfe- 
rują, co nie tylko usprawiedliwia, ale i wymaga stosowania podwójnego 
klucza interpretacyjnego w zależności od metodologicznej inspiracji da
jącej się odkryć w poszczególnych partiach czy warstwach tego dzieła.

Prezentowany dotychczas w naszych rozważaniach wątek myśli kal
wińskiej, zorganizowanej wokół problemu doskonałości Bytu bożego i je-

“  Ockham pisze: „Illud patet lin diviinis nam Deus habet poteintiam guberna- 
tivam, reparativam, praedestinativam et reprobativam quae nullam distinctionem 
panunt in Deo, sed ąuiia alius effectus seąuitur potemtiam Dei creativam, guberna- 
tivam et praedestinativam, et propter diversos effectus denomiinantur de diversis 
denominationibuis, et hoc denominatione extrinseca” . II Sent., q. XXIX . K. Cyt. za: 
A. Ganoczy, Calvin , theologien de l’£glise et du ministere, Paris 1964, s. 74, in. 47.
O stosunku kalwińskiej teorii poznania Boga do doktryny nominalistycznej pdsze T. 
Fi. Torrance, w  interesującym studium: K now ledge o j God and speech about H im  
according to John Calvin , w: Regards contemporains sur Jean Calvin . Actes du 

Colloąue Calvin , Strasbourg 1964, s. >140— 160.
67 Zwróćmy tu uwagę jedynie na przydatną do dalszych rozważań, a tylko in

tuicyjnie uchwytną kalwińską ideę Boga jako Bytu ponadczasowego. W Nauce r e - 
ligii chrześcijańskiej czytamy: „Quand nous attribuoins une prescience a Dieu, nous 
slgnifkwis que toutes choses ont tousiours este et demeurent etemellement en son 
regard, tellement qu’il n’y a rien de futur ine de passe a sa cognoissance; mais to
utes les choses luy sont presentes, et tellement presentes, qu’il ne les imagiine poimt 
comme par quelques espeoesj.. mais il les voit et regarde a la verite, comme si elles 
estoyent devant sa face” . Inst., III, XXI, 5.

«  Por. ibidem , I, XIV, 1, 3, 21.
Por. G. Grua, op. cit., s. 36.
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go stosunku do fenomenu zła w świecie, konstruowany był więc selek
tywnie w  zasadzie tylko z tego materiału źródłowego, w  którym Bóg 
ujmowany był właśnie w sposób analogiczny do obowiązującego w  tra
dycji kulminującej w tomizmie. I w duchu tej tradycji Kalwin czyni 
przedmiotem teodycei refleksję nad trzema przymiotami bożej doskona
łości: wszechmocą, mądrością i dobrocią, które jako komponenty chwały 
bożej analizowane są w ich związku ze stworzeniem i z problemem zła, 
stając się ostatecznie fundamentem przeświadczenia o bożej sprawiedli
wości, objawiającej się zarówno w porządku natury, jak i łaski.

Jak próbowaliśmy wykazać70, wszystkie te atrybuty bożego Bytu, w 
przeświadczeniu Kalwina, manifestują się w  sposób nie podlegający dys
kusji w pierwotnej doskonałości stworzenia. Czyniąc jednak zadość trady
cji, Kalwin podejmuje zadanie usprawiedliwienia Boga od odpowiedzial
ności za zło, którego materializacją był akt Adamowego buntu. Jednakże, 
mając za sobą siłę racji wypływających z przyjętej w izji doskonałości 
dzieła bożego nie skażonego jeszcze grzechem Adama, reformator genew
ski nie podąża torem wyznaczonym przez innych twórców teodycei wT tej 
mierze, iż nie uznaje za celowe ukazać zła jako elementu współkonsty- 
tuującego doskonałą harmonię świata. Z drugiej strony, obcy tradycji 
zapoczątkowanej przez Filona z Aleksandrii, Kalwin wolny-jest także od 
związanego z nią paradoksu, wyrażającego się w  konieczności uznania zła f
metafizycznego jako skutku aktu kreacji świata. W  takim wywodzącym 
się z koncepcji Filona układzie założeń ontologicznych dopiero stosowne 
techniki heurystyczne pozwalają ukazać punkt widzenia, który uwzględ
niając obecność w  świecie zła metafizycznego, objawia zarazem przesłan
ki zaświadczające o doskonałej harmonii stworzenia, co wymaga przyję
cia jakiejś suwerennej logiki konstytuującej bożą mądrość, która z kolei, 
w chronologii elementów składowych boskiego aktu działania, jest czynni
kiem predeterminującym wolę Boga do wyboru optymalnego wariantu 
tworzonego świata. Powiedzieliśmy jednak, że doktryna Kalwina jest wol
na od tych wszystkich trudności,, wprowadzając zło w obręb świata dopie
ro z chwilą upadku Adama. Takie ujęcie zagadnienia przesuwa punkt 
ciężkości z beznadziejnej sofistyki, usiłującej obecność zła w świecie w y
korzystać do uzasadniania jego doskonałości, na próbę ukazania zła jako 
produktu upadłej natury ludzkiej. Prostota założeń metafizycznych przy
jętych przez Kalwina nie oznacza jednak wcale, że w swych usiłowaniach 
skonstruowania teodycei nie napotyka paradoksów równie kłopotliwych, 
jak Filon z Aleksandrii czy Augustyn. Wymownym tego wyrazem jest 
kalwińska formuła ludzkiej odpowiedzialności za zło w  połączeniu z kon
cepcją radykalnego determinizmu narzuconego stworzeniu przez wszech-

70 W tej kwestii por. też mój artykuł Jana Kalw ina próba teodycei, wyd. cyt.
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moc Stwórcy. Tradycja tamistyczna (i wszystko to, co ona asy miłowała), 
operująca pojęciem przyczynowości sprawczej rozszerzonym o działania 
przyczyn wtórnych, znajduje się pod tym względem w sytuacji niepo
miernie korzystniejszej. Zarówno Augustyn, w  tomistycznym ujęciu jego 
racji zarodkowych, jak i Tomasz w pojęciu przyczyny wtórnej zawarli 
ideę konieczności wypełnienia się substancji świata już to przez augustyń- 
ską formę uczestnictwa w  boskiej przyczynowości przez pobudzanie czy 
podsycanie ukrytych możliwości złożonych przez Boga w materii, już to 
przez aktywizację Tomaszowych przyczyn wtórnych. Ziszczenie się chwa
ły  bożej w  dziele stworzenia zakłada tu zatem pełne ziszczenie się możli
wości zakodowanych w materii przez Stwórcę, a to właśnie wymaga 
określonej aktywności sprawczej człowieka. Wszelki czyn zatem, bez 
względu na to, czy jest świadomy, czy nieświadomy, a nawet dobry czy 
zły, przyczynia się do chwały bożej 71. I w  tym właśnie tkwi1 podwójna 
szansa, po dwakroć nieobecna w  doktrynie Kalwina: szansa uratowania 
doskonałości stworzenia przy zachowaniu aktywności sprawczej człowie
ka, a wraz z tym szansa zachowania doskonałości Boga przy jednoczes
nym uznaniu swoiście pojętej suwerenności człowieka w  generowaniu 
zła.

Niewrażliwość Kalwina na ofertę zawartą w tomistycznej interpreta
cji (augustyńskiej koncepcji racji zarodkowych jest nadzwyczaj wymow
na. Bez wątpienia otwierała ona przed reformatorem szansę dochowania 
wierności autorytetowi Augustyna (przynajmniej w  mierze, jaką zadowo
lił się Tomasz), czyli zachowania przyjętych pryncypiów metafizycznych, 
przy jednoczesnym zachowaniu nadziei na wykorzystanie ich bez koniecz
ności zgody na sprzeczności, jakimi musiały owocować w  obrębie teodycei. 
Tomaszowa wykładnia Augustyna musiała jednak mieć w oczach Kal
wina jakiś zasadniczy defekt, skoro nawet pragnienie nadania własnej 
doktrynie wewnętrznej koherencji nie stanowiło dla niego dostatecznej 
racji dla je j przyjęcia- Nie ulega wątpliwości, że Tomasz, przyjmując ter
minologię św. Augustyna i pozornie akceptując jego ideę rationes sem i- 
nales, całkiem zmienia jej znaczenie, wykluczając w  efekcie augustyńską 
koncepcję stworzenia toto simul 72. A  wydaje się, że właśnie taka kon
cepcja stworzenia była fundamentem tego drugiego, jakby zakamuflo
wanego nurtu refleksji metafizycznej i teodycealnej Kalwina, nurtu w y
rastającego z założeń metodologicznych wywodliwych z kręgu myślowe
go nominalizmu. Rozpatrywany z tej perspektywy, akt stworzenia świata 
bynajmniej nie kończy się na opisanym w  Księdze Rodzaju efekcie sześ
ciodniowej działalności stwórczej Boga; obejmuje on w tej samej mierze

71 Por. E. Gilsan, Duch filozofii średniowiecznej, s. 152.
m Por. ibidem, s. 144— 145.
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cały obszar dziejów świata, aż po restytucję jego pierwotnej doskonało
ści. Podobnie bowiem jak biblijne sześć dni, tak i cały historyczny w y
miar dziejów świata stanowi treść tego samego i nie podlegającego tem- 
poralizacji aktu bożego fiat. O ile jednak sam fakt włączenia historii w 
ponadczasowy akt stworzenia pozostaje dla Kalwina fenomenem wymy
kającym się możliwościom filozoficznego dyskursu, o tyle pytania o racje 
tego stanu rzeczy nie pozostawia on bez odpowiedzi. Narzuca się tu zdu
miewająca analogia intuicji Kalwina z riozwiniętą bez mała w dwa stule
cia później heglowską dialektyką rozwoju bytu. Podobnie jak w  systemie
Hegla w pełni racjonalny, doskonały pierwobyt alienuje się, przybierając 
postać świata przyrody, aby w przebiegu historii powszechnej państw 
uzyskać samoświadomość w łasnej rozumności, tak w  m eta fizyce  bytu  
stworzonego rozwijanej przez Kalwina doskonały w swym pierwotnym 
kształcie byt ludzki musi przejść przez swą wyalienowaną historię ziem
ską, aby uzyskać świadomość sensu swej doskonałości. Upadek Adama 
jest właśnie wyrazem całkowitego braku tej świadomości. Stworzony, by 
swą doskonałością dawać świadectwo chwały bożej, człowiek poczytuje tę 
doskonałość za powód do uznania chwały własnej. I byłoby błędem obcią
żać Adama winą za przyjęcie przez niego tej niedorzecznej logiki, ma
jącej wytłumaczyć jego sytuację w  świecie. Bez upadku, bez zła, które 
stało się jego skutkiem, człowiek nigdy nie uświadomiłby sobie relatyw- 
ności własnej doskonałości jako bytu stworzonego i nigdy nie sprostałby 
swemu powołaniu rzecznika chwały bożej. Wyalienowana historia upad
łego gatunku ludzkiego jest więc wpisana niejako w  „proces” stworzenia 
tego gatunku. Ale cudzysłów, jakim opatrzone zostało w  poprzednim zda
niu słowo proces, ma jeszcze raz zaakcentować fakt, iż w ramach przy
jętej przez Kalwina opcji cała historia ziemska gatunku ludzkiego nie 
bardziej rozgrywa się w  czasie niż jawnie symbolicznie uwikłana w  prze
bieg czasowy Mojżeszowa rekonstrukcja aktu stworzenia Adama, angażu
jąca Boga w  „budowanie” z mułu ziemi członków ciała pierwszego czło
wieka 7i. Dlatego można zasadnie twierdzić, że reformator genewski, w 
zgodzie z głoszonym przez siebie determinizmem zbudowanym na bożej 
wszechmocy, właśnie Boga czyni jedynym sprawcą grzechu pierworodne
go 74. Istotnie, jeśli odrzucić całą tę teodycealną sofistykę, którą próbo
waliśmy zaprezentować, a za pomocą której Kalwin stara się zapewne re
alizować cele czysto dydaktyczne, to grzech pierworodny musi jawić się 
jako „komponent” prostego aktu bożej kreacji, prowadzący w sposób lo
giczny do opisanego wyżej rezultatu końcowego.

73 Por. Com m . Genese, I, 26; II, 7.
74 Taki pogląd głosi inp. Troeltsch, choć nie przekonuje do racji tłumaczących 

tę jego postawę. Por. E. Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen K irchen und 

Gruppen, w: Gesam m elte Schriften, Tiibingen 1923, t. 1:, s. 616 i  ni.
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W Komentarzu do Księgi Rodzaju Kalwin stwierdza, że Bóg, przy
zwalając szatanowi na kuszenie Adama, wiedział, czym się to skończy, 
i gdyby chciał, mógł był przeciwstawić się diabelskim planom- A le —  do
daje —  „gdy mówię o przyzwoleniu, myślę, że nakazał on to, co chciał, by 
się stało” 75. I jakkolwiek ta konstatacja obudowana jest znaną nam już 
nominalistyczną wykładnią niepodzielności bożej woli, która chce i nie 
chce zarazem , to jednak spointowana jest kolejnym, stanowczym uzna
niem bożej mocy sprawczej we wszystkim, co dotyczy człowieka 77. Lo
gika wywodu jest więc następująca: Bóg, obdarzając człowieka wolną 
wolą, kierował się dwoma zamiarami. Po pierwsze, dopełniał w ten spo
sób doskonałości gatunku ludzkiego, czyniąc człowieka podobnym sobie. 
Po drugie zaś, dar ten był wyrazem nieodwracalnej decyzji Boga doty
czącej upadku człowieka. Tylko wola Boga jest bezwzględnie dobra. Wol
ność woli bytu stworzonego to jej podatność zarówno na dobro, jak i na 
zło. Co więcej, można powiedzieć, że niejako z istoty swej wolność ludz
kiej woli jest zdolnością wyboru zła. Gdyby bowiem Bóg ograniczył ją do 
wybierania w sposób konieczny dobra, byłaby ona wolą zniewoloną. Za
tem Bóg, kierujący wszystkimi poruszeniami duszy i  ciała ludzkiego, ak
tualizując tę dyspozycję woli ludzkiej stworzył' swym przyzwoleniem —  
czyli bezwzględnym postanowieniem —  okazję do urzeczywistnienia się 
tego ludzkiego wymiaru wolności, tożsamego z buntem przeciwko Bogu.

Analogicznie ma się rzecz z rozległą dziedziną zła moralnego, pojmo
wanego jako naruszenie przez człowieka Prawa bożego. Kalwin pytą 
wprost: czy nauczanie Prawa bożego ma sens, skoro tylko Bóg daje moc 
rozpoznawania dobra i podążania za nim? I dalej: czy nagradzanie pos
łusznych Prawu i karanie występnych nie jest czynnością absurdalną, 
skoro łaska działa nieodparcie? 78 Na pytania te Kalwin udziela odpowie
dzi złożonej i zredagowanej w  taki sposób, że można w niej odnaleźć ele
menty wspierające konstrukcję tradycyjnie pojętej teodycei, ale też moż
na spotkać takie stwierdzenia, które współbrzmią z przedstawianą wyżej 
tezą o wyłączności sprawczej Boga, nadając tym samym pełnię wyrazu 
jego metafizyce stworzenia.

Bóg, powiada reformator, działa w  nas dwojako: od wewnątrz, przez 
swego Ducha, i od zewnątrz, przez swoje Słowo. Działając przez Ducha

75 Com m . Cenese, III, 1—3.
™ Upadek Adama, jako że był obaleniem prawdziwego i prawowitego ładu i 

jako taki stanowił bunt przeciwko Bogu, musiał być sprzeczny z wolą bożą. Ale nie 
przeszkadza to wcale, powiada Kalwin, by Bóg choiał upadku człowieka dla jakiejś 
racjo, pewnej, choć dla nas nie zmanej. Por. ibidem , III, 1—3.

117 .»[—1 je tiens que Dieu avait auparavaint ordonnę, comme dl appartenait au 
Createur, ce qui serait fait de l ’homme” . Ibidem , III, 1—3.

78 Inst., II, V, 4.
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Świętego —  oświecając umysły, kształtując serca w miłości, sprawiedli
wości i niewinności —  przeobraża człowieka w  nowe stworzenie; działa
jąc za pośrednictwem Słowa —  porusza go i wzbudza w  nim pragnienie 
poszukiwania tej odnowy. W  jednym i drugim działaniu objawia swą 
moc, nie pozostawiając miejsca na ludzką decyzję odnośnie do przyjęcia 
czy też odrzucenia ofiarowanej łaski. Adresując tę zachętę do odrzuco
nych, nie nadaje wprawdzie swemu Słowu skuteczności odradzającej ich 
naturę, nie pomniejsza jednak jego wagi i  użyteczności: za jego pośred
nictwem wzbudza w  nich świadomość ich nikczemności i pozbawia ich 
usprawiedliwienia na dzień Sądu. Kalwin sprawia tu więc wrażenie, jak
by celowo zapominał o tym, że boża obojętność względem występnych 
jest tożsama z bezwzględnym i pozytywnym pogrążaniem ich w występ
ku. A le tę koncepcję na rzecz dopełnienia tak starannie przecież malowa
nego obrazu Boga wolnego od zarzutu sprawstwa zła Kalwin kompensu
je z nawiązką, rozbudowując z tej samej okazji diametralnie inną wersję 
Boga: Stwórcy, z niepodważalną konsekwencją logiczną realizującego 
swój plan nadania stworzeniu zamierzonego dlań kształtu. Już od dawna
—  powiada reformator —  uznaje się za wyraz prostactwa zamysł mie
rzenia zdolności ludzkich miarą oczekiwań określanych nakazami Prawa 
bożego 79. Nie jest ono bowiem dane ludziom, aby wywyższyć tychy co 
sprostają jego wymogom, lecz aby ukazać całemu gatunkowi jego bezgra
niczną grzeszność. Zaświadcza o tym św. Paweł pisząc: „Prawo dane jest 
nam, by pomnożyć upadki” (Gal., 3, 19); „Przez Prawo bowiem jest tylko 
większa znajomość grzechu” (Rzym.., 3, 20); „Prawo rodzi grzech” (Rzym., 
5, 20). Stwierdzeniami tymi, powiada Kalwin, Apostoł wskazuje, że Bóg 
nakazał nam to, co jest ponad nasze możliwości, aby nam uświadomić na
szą niemoc 80. Gdyby Pismo św. nauczało tylko tyle, że Prawo zostało ob
jawione, jako regulator ludzkiego życia, trzeba by uznać, że Bóg złośliwie 
sobie z ludzi zakpił. Ale Pismo św., objawiając Prawo, naucza też z naj
większą pilnością, że zdolność posłuszeństwa wobec jego nakazów pocho
dzi z łaski bożej 81- Trzeba więc, w  ślad za zaleceniem św. Augustyna, 
umieć rozróżniać w  Piśmie św. pomiędzy Prawem i obietnicą, między 
nakazami i łaską. W  ten sposób jedni —  niezdolni, by sprostać wymogom

w Ibidem , II, V, 6.
Ibidem , II, V, 6.

81 „Si nous n’y voyons que simples commendemens et nulle promesse, 41 nous 
faudroit esprouver nos forces, voir si elles seroyant suffisanteis pour cella faire; 
mańs puisqu’avec les oommandemens sont coniointes les promesses, lesquelles de- 
ćlairent nom seulement que noius avons mestier d’avoir 1’aida de Dieu pour nostre 
support, mais qu’en sa grace gist toute nostre vertu, elles demotnstrent assez que 
non seulemetnt nous ne sommes pas suffis&ns, mańs doi tout inhabilas a observer la 
Loy” . Por. ibidem, II, V, 7.
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Prawa —  obudzą w swym sumieniu poczucie winy i  własnej nieprawoś
ci, a poznawszy ją, zrozumieją, jak słusznie owe obietnice łask nie miały 
do nich zastosowania, inni zaś —  dzięki świadomości wypełnienia się w 
nich obietnicy łaski —  także uznają własną niemoc. Łatwo jednak za
uważyć, że jedni i drudzy wynoszą z tej konfrontacji z Prawem jednako
w y pożytek: świadomość doskonałości Bytu bożego, jego sprawiedliwoś
ci sprzęgniętej z miłością i dobrocią, a nade wszystko świadomość jego 
majestatu. Ulryk Zwingli tę myśl wyraża jeszcze prościej. Stwierdza 
mianowicie, że stwarzając człowieka zdolnego do upadku, Bóg objawił 
właśnie swą szczególną dobroć, bowiem poznanie bożej sprawiedliwości, 
łaskawości i dobroci może dokonać się tylko przez doświadczenie niespra
wiedliwości, gwałtu i zła —  owoców upadku istot rozumnych 82.

Dopiero zarysowana wyżej kalwińska wizja istoty grzechu pierworod
nego i jego skutków pozwala właściwie zrozumieć całą sferę ziemskiej 
aktywności człowieka. Ją to właśnie Kalwin obejmuje swoim pojęciem 
„powołania” , gdy pisze: „Godne wreszcie uwagi jest to, że Pan nakazuje 
każdemu z nas, byśmy we wszystkich poczynaniach życiowych mieli 
przed oczyma swe powołanie” 8S. We wszystkich poczynaniach życiowych 
wszystkich ludzi. To jest konstatacja największej wagi. Historia ziemska 
gatunku ludzkiego to zaplanowane przez Stwórcę uniwersum doświadczeń 
ludzkich słabbści i  bożej mocy, ludzkich ułomności i doskonałości Bytu 
bożego. Powołaniem człowieka natomiast jest wypełnienie wyznaczonej 
mu przez Stwórcę misji w  budowaniu tego wszechobejmującego doświad
czenia boskiej chwały. Wszystkie role są w nim jednakowo ważne, bo
wiem każda z nich owocuje jednostkową świadomością chwały bożej, sta
nowiąc zarazem niezbędny element konstytucji tej świadomości we 
wszystkich podmiotach w  to doświadczenie uwikłanych- W  wypełnianiu 
tak pojętej misji powołania ludzkiego wyczerpuje się całkowicie istota 
ziemskiej egzystencji człowieka.

Ontologia historycznego bytu ludzkiego kreślona przez Kalwina nie 
stanowi więc uzasadnienia ani dla instrumentalnego traktowania człowie
ka przez Boga, ani dla autotelicznych działań ludzkich. Człowiek nie jest

82 Zwingli pisze: „Dla dobra zatem aniołów ii ludzi zarówno anioł, jak człowiek 
stworzony został tak, żeby mógł upaść. Albowiem przez upadek anioła wyszły na 
jaw przewrotności i fałsz; przez upadek człowieka — grzech i niesprawiedliwość. 
Atoli one, będąc niejako oznakami prawdy i wierności, niewinności i sprawiedli
wości, ukazują jednemu i  drugiemu stanowi ich oblicze. Toteż Bóg, stwarzając czło
wieka takim, aby mógł upaść, objawił mu dobroć swoją: przez upadek bowiem 
człowieczy zajaśniała wspaniałość sprawiedliwości bożej” . U. Zwingli, O  opatrzności 
bożej, fragmenty w tłum. J. Domańskiego w: M yśl filozoficzno-religijna reform a
c ji X V I  wieku, s. 145.

83 Inst., Ul, X, 6.
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narzędziem w rękach realizującego własne plany Boga, jest modelowa
nym przez Stwórcę tworzywem w akcie stawania się pełnowymiarowym 
bytem, w  akcie pozyskiwania świadomości własnej ludzkiej kondycji i bu
dowania —  w opozycji do niej —  świadomości bożej chwały. I ta myśl 
leży u podstaw Kalwinowego utożsamienia świeckiej sfery ludzkiego ży
cia ze świętą sferą bożego aktu tworzenia. Ich tożsamość jest dla niego 
możliwa dlatego, że sakralizacja materialnego wymiaru życia ludzkiego 
nie jest próbą jego uświęcenia moralnego, lecz właśnie wysiłkiem ukaza
nia go jako boskiego procesu kreacji świadomości człowieka, dotyczącej 
prawdziwego posłannictwa ludzkiego bytu; że więc jest ona sprawą me
tafizyki, a nie moralności.

Ta metafizyczna perspektywa patrzenia na ludzką rzeczywistość otwie
rała więc szansę dla antropologii filozoficznej takiej, która by potrafiła 
obronić dostojeństwo bytu ludzkiego złożone w  ofierze potrzebom dykto
wanym wymogami teodycei. W  jej ramach człowiek uczestniczący w za
planowanym przez Stwórcę ziemskim doświadczeniu mógł być traktowa
ny nie instrumentalnie i przedmiotowo, lecz właśnie podmiotowo. Jest 
bowiem w tym doświadczeniu równocześnie środkiem i celem działania: 
powodowany w swych poczynaniach logiką bożego planu, urzeczywistnia 
jednak cel immanentny —  buduje własną świadomość.

A le metafizyczna spekulacja, odsłaniająca prawdziwy sens świata ludz
kiej praxis, zastosowana przez Kalwina do budowy aksjologicznych zało
żeń jego systemu organizacji wspólnoty kościelnej i politycznej, objawiła 
zwykłą w takich przypadkach zawodność zabiegu wnioskowania logicz
nego układu norm z układu zdań opisowych, należących do innej kate
gorii semantycznej. Kalwińska ontologia bytu społecznego, będąca nieja
ko produktem antynomii odkrywanych w obrębie teodycei, sama z kolei 
staje się źródłem antynomii ujawniających się w sferze praktyki eklezjo
logicznej i społecznej. Rodzi w  Kalwinie —  ideologu reformacji —  por- 
trzebę urzeczywistnienia w praktyce owej teoretycznie wywiedzionej 
tożsamości sfery doczesnej i transcendentnej, staje się sankcją dla próby 
pełnej sakralizacji świeckiego wymiaru życia osobowego i społecznego. 
Jednakże to, co w  świecie metafizyki jawiło się jako mechanizm rozwo
jowy skutecznie nadzorowany przez boską opatrzność, w świecie prak
tyki społecznej jawi się jako postulat wymagający dla swej realizacji 
stymulatorów proporcjonalnych do rangi zamierzenia. Całkowite wyzby
cie ludzi ich przywiązania do świeckiego wymiaru egzystencji wymaga
ło —  jak się wydaje —  zastosowania stymulatorów najpotężniejszych, 
pozostających jedynie w dyspozycji władzy totalitarnej 84.

84 Ten aspekt konsekwencji wynikających z teologicznej doktryny Kalwina za
mierzam omówić szerzej przy okazji analizy politycznej myśli reformatora.
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UN PRECIS DE THEODICEE:
JEAN CALVIN ET SA NOTION DU MAL

R e s u m e

Cet article est une tentative de reconstruire la theodicee calvinista. Selon l’au- 
teur, l ’objet principal de cette theodiaee sa reduit a une reflexion sur les trois attni- 
buts de Dieu, canstituant la perfection divine: omnipotence, sagesse et bonte. Ele- 
ments de la majeste divine, ces attributs sont soumis par le reformateur a une ana- 
lyse qui mointre leurs rapports avec l ’acte de la creation et avec le phenotnene du 
mai dains le monde et deviannant finalement le fondement merne de la croyance a 
la justice diviine qui se manifeste dans les ordres de la naturę et de la grace a la 
fois.

Cependant, la disculpation de Dieu comme agent pretendu du mai ne s’avera 
possible dans le systeme de Calvin qu’au prix de certaines soluUoris paradoxales et 
du recours a des arguments sophustiiąues, souvent peu coinyaiincants.

L ’auteur de l ’etude essaie de mantrer qu’en fait ces dilemmes se trouvent re- 
solus au seiin d’une autre sphere de meditatiom ipresente dans la theodicee calvini- 
ste. En effet, le reformateur, en s’inspirant des principes de la methodologie norjti- 
naliste, wise a demointrer que l’acte de la creation du monde :n’aboutit pas la son 
terme ultimę avec le sixieme jour de l’activite creative de Dieu, telle quelie se. 
trouve decrite dains la Genesq: tout au contraire, cet acte enferme le devenir an- 
tier du monde jusqu’a la restitution de śa perfectioin oHiiginaire. Dans une telle 
perspective mietaphysique 1’histoire du genre humain et la mai qui lui est associe 
ne sauraient etre discernes qu’en tant que „composants” de l ’acte de la creation, 
indivisible de par sa naturę et „divise” par 1’esprit humain maladroit, defficient. 
Or, seloin Calvi.n le peche originel et ses resultats se manifestant sous formę du mai 
inherant a l’existence historique de 1’homme trouvent leur explication pleinemant 
satisfaisante: ils s’averent une expression des techiniques creatives de Dieu mises 
en oeuvre et realisant une oeuvre parfaite. En effet, sans la chute d’Adam et le 
mai qu’il engendra, l’homme n’aurait jamais pu se randre conipte de la relativi'te 
de sa propre perfection de l ’etre cree, ni su/ivre sa vocation de porteparole de la 
glołire divine.
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