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H onorata Jakuszko

EGZYSTENCJALNA UTOPIA GOTTFRIEDA ARNOLDA
Wydaje się, że można w Oświeceniu wydobyć i względnie zautonomizować ten
nurt, który wiąże się z poszukiwaniem „prawdziwej religii” , rozumianej jako
„powrót do źródła” , uchylenie wszystkiego tego, co oznaczałoby zaciemnienie
samego fenomenu w uprzedmiotowionych, zinstytucjonalizowanych formach
świadomości religijnej. Powody do zajęcia się tą problematyką są następujące: po
pierwsze, w zjawisku tym można by widzieć pewną paralelę do często powracające
go w historii filozofii nawoływania, by rezygnować z presji szkolnych autorytetów,
upośrednionego zewnętrznego dośw iadczeni, labiryntów i konstrukcji teoretycz
nych, które stanowią przeszkodę w bezpośrednim doświadczeniu „rzeczy samych” .
Byłoby to więc zjawisko filozoficznie godne uwagi, chociaż nie pozbawione
pewnego rysu utopijności, albo — mówiąc inaczej — nie dające się realizować
w świecie społeczno-historycznym w swojej nieskażonej i autentycznej postaci. Po
drugie, nurt ten prowadzi do modyfikacji pojmowania historii, której nie
doświadcza się optymistycznie jako drogi do dojrzałości, lecz widzi się w niej ciągłe
zagrożenie, ujawniające się stale niebezpieczeństwo regresu, którego rezultatem jest
pseudochrześcijaństwo, nieautentyczna filozofia, upadek obyczajów i moralności.
M ożna zaryzykować tezę, że tego rodzaju postawy są raczej obce kulturze
Oświecenia francuskiego, która wspierała się zasadniczo na rozumie wy
prowadzanym z doświadczenia zewnętrznego. Oznaczało to, że recepcja idei J.
Locke’a przybrała właśnie interpretację sensualistyczną. D odatkowo modne
wówczas polemiki z prowidencjalizmem historiozoficznym — w sposób nieza
mierzony chyba — ujawniły niebezpieczeństwo podważenia sensowności biegu
historii, z czego nie omieszkał skorzystać sceptycyzm, porównujący dzieje do
tkaniny Penelopy, pracy Syzyfa czy cierpienia T a n ta la 1. Oczywiście, scep
1
J. G . H erder, Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, Frankfurt
a/M ain 1967, s. 47.
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tycyzm znajdował wówczas jeszcze przeciwwagę w wierze w kumulatywny
postęp rozum u i — tym samym — postęp moralności. Ale to założenie
ujawniało aprioryczność konstrukcji historiozoficznej, którą słusznie m ożna
przeciwstawić „samemu życiu” , jak zauważył to H erd er2.
Cofnijmy się teraz o całe stulecie w poszukiwaniu początków Oświecenia
niemieckiego, które charakteryzowała zupełnie inna formacja duchowa. Szcze
gólnie ciekawym zjawiskiem ze względu na wyodrębniony na wstępie problem
teoretyczny okazuje się pietyzm niem iecki3, będący reakcją na skostniałą
ortodoksję luterańską i głęboki upadek religijności, jaki miał miejsce po okresie
wojny trzydziestoletniej, prowadzonej przecież w interesie dwóch fanatyzmów
religijnych. To właśnie w kręgu pietystów powstała — wydana w roku
1699— 1700 we Frankfurcie — niezwykle kontrowersyjna jak na owe czasy
praca G ottfrieda A rnolda pod znaczącym tytułem: Unparteiische Kirchen
— und K etzerh istorie von A nfang des Neuen Testam ents bis a u f das Jahr C hristi
1688. Sam tytuł wskazuje na wyzbytą uprzedzeń postawę autora, który nie tylko
neutralizuje zabarwiony ujemnie termin „herezja” , bądź „kacerstw o” , ale
nawet podejmuje się swoistej apologii heretyków, uznanych wręcz za nosicieli
prawdziwego chrześcijaństwa, reprezentantów racji „ducha” , nie zaś zwyrod
niałej „ziemskiej litery” 4. Jedynie z punktu widzenia historii zewnętrznej, na
danym jej etapie uosabianym przez pewną ortodoksję, mianem kacerzy określa
się ponadprzeciętne i osamotnione jednostki, które mają odwagę inaczej widzieć
życie duchowe i religijne wartości, niż nakazują to uzurpatorzy, mieniący się
pośrednikami Boga i kierownikami sumień ludzkich. Istota herezji, zdaniem
Arnolda, nie polega ani na niemoralnym życiu, ani na ateistycznym światopo
glądzie, lecz wyraża się w krytyce skostniałych struktur organizacji życia
religijnego, w sformułowaniu określonej odpowiedzi (czy też bardziej wyrażeniu
postawy), odnoszącej się do pierwotnego sensu fenomenu religijności. Arnold
sądzi ponadto, że heretycy są inspiratorami głębiej rozumianego rozwoju, który
określa m.in. kategoria odrodzenia ( W iedergeburt'). Najistotniejszym powodem
swoistej rehabilitacji kacerzy jest — według A rnolda — to, iż opowiadaj ą się oni
za prawdziwą wiarą, która musi być przeciwstawiana zaciemnionemu przez
znaczenia pozorne, akademickiemu, czyli jałowemu pojmowaniu teologii zmie
2 Ibid., s. 46, 48, 55.
3 Studia nad pietyzmem: S. Wollgast, Probleme der deutschen Fruhaufklarung, w: Aufkldrung in
Polen und Deutschland, hrsg. K . Bal und S. Wollgast, W arszawa 1989, Bd I; K. Matwijowski, Der
Pietismus in Schlesien, op.cit.; Ch. Hartwig, Der radikale Pietismus und die Fruhaufklarung in
Deutschland, op. cit., Bd II.
4 G. A m old, Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie von Anfang des Neuen Testaments bis a u f
das Jahr Christi 1688, w: Auswahl, hrsg. v. E. Seeberg, Munchen 1934, s. 42. (Odtąd będę podawać
strony tej pracy wewnątrz tekstu). Jako apologię heretyków odczytuje dzieło A rnolda W. K rauss,
Ober die Konstelation der Aufkldrung in Deutschland, „Sinn und F orm ” 1961 (13), Hf. 2, s. 253. Por.
także G. Quispel (Gnoza, tłum. B. K itata, W arszawa 1988, s. 150),który stwierdza, że naukowe
traktowanie gnozy rozpoczyna praca Arnolda. Wszyscy heretycy, zatem także gnostycy, zostali
w niej przedstawieni jako prawdziwi, oczerniani, nieszkodliwi chrześcijanie.
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szanej z filozofią (s.47)5. M ożna ich postawę, wyróżniającą się indywidualizmem,
porównać do donkiszotyzmu, choć bez obciążania tego pejoratywnym sensem.
Znajdujemy w pracy A rnolda mnóstwo ciekawych spostrzeżeń, podejmowa
nych od Edelm anna poprzez Goethego do młodego Hegla, Schleiermachera
i F euerbachać. Choć brzmi to banalnie dla czytelnika współczesnego, zapewne
inną wartość w w. XVII m usiała mieć teza, iż ortodoksja i herezja są dla siebie
wzajemnie niezbędne. M ożna bowiem być heretykiem tylko w odniesieniu do
ortodoksji poprzez czynienie problematycznym czegoś, co jako dogm at miało
zapobiec wszelkim możliwym komplikacjom wnoszonym rzekomo przez zuch
wały rozum, a właściwie przez żarliwą wiarę. Nieunikniona zatem jest konse
kwencja, że jeśli z heretyków czyni się „miłośników prawdy” , to trzeba m iano
herezji odnieść właśnie do ortodoksji, hamującej rozwój ducha poprzez utrw ala
nie przesądów. Toteż Arnold, świadom tego, określa kościół instytucjonalny
jako Antychrysta, przypom inając zarazem, iż klasycznym przykładem pomie
szania prawdy i fałszu było uznanie Jezusa za heretyka przez przedstawicieli
skostniałego kapłaństwa Jerozolimy (s. 44, 58, 78).
Zdaniem Arnolda, godna potępienia jest niefrasobliwość, z jaką reprezen
tanci określonego urzędu kościelnego ogłaszali rejestry kacerzy, którzy od tego
m omentu byli zwalczani ogniem i mieczem jako odszczepieńcy (s. 38). Samo
stosowanie siły fizycznej i korzystanie z pomocy ramienia świeckiego już może
nasuwać przypuszczenie, jakoby brakło argumentów teoretycznych dla przeko
nywania odmiennie myślących. M ożna by sądzić, że prawda, której wyraziciela
mi są kapłani, nie m a dostatecznej mocy duchowej, zniewalającej umysły bez
przymusu zewnętrznego. Pojawia się też pytanie, czy ortodoksi umyślnie
przekręcali słowa tych, których wygodnie im było nazywać heretykami. Arnold
sugeruje prawdopodobieństwo takiej hipotezy, ponieważ ci, którzy żyją w spo
sób niezgodny z prawdą Ewangelii, z natury rzeczy muszą nienawidzić tych,
którzy swoim nienagannym życiem wytykają im „służbę światu i ciału” (s. 73,
79). Poza tym ortodoksja nie chce zrezygnować z dualistycznego podziału
społeczeństwa na oświeconych i nieoświeconych, zmierzając raczej do ugrun
towania na zawsze swego autorytetu, niż do popierania emancypacji sumienia
s Por. inną pracę G. A rnolda, Mystische Theologie (1703), w: Auswahl, hrsg. v. E. Seeberg,
op. cit.
6
J. Ch. Edelmann, Ahgenótigtes jedoch Andem nicht wieder aufgendtigtes Glaubens-Bekenntnis,
w: E. Bam ikol, Das entdeckte Christentum im Vormarz, Jena 1927) zainspirowany przez A rnolda
pisze, że Jezus nie po to przywracał wzrok, by uzdrowieni znów stali się ślepymi, tj. zdanymi
na obcy autorytet (s. 172). Tzw. Sąd Ostateczny dokonuje się — jego zdaniem - w każdym
człowieku, który budzi się ze snu dotychczasowych błędów i rozpoczyna rozumne, zjednoczone
z Bogiem życie (s. 173). Także zmartwychwstanie Jezusa rozumie on jako odrodzenie religijne,
tj. życie według ducha, przezwyciężenie grzechu, przynoszącego śmierć. Edelmann sądzi, że
prawdziwa religijność, która realizuje się w postępowaniu, unika toczenia beznadziejnych sporów
o martwą literę różnych sekt (s. 169).
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indywidualnego (s. 89). Zafałszowanie poglądów heretyków może być więc celem
świadomie podjętym, bądź niezamierzonym rezultatem niezrozumienia. Arnold
zauważa, iż przedstawicieli ortodoksji cechuje brak świętej woli, tj. postawy
nieuprzedzonej, a także światłego rozumu — i z tego m.in. powodu nie potrafią
oni zrozumieć idei heretyków, co oznacza, że nieumyślnie mogą przeinaczać ich
poglądy (s. 67). Wreszcie wspomnieć należy i o tej trudności obiektywnej, że wiara
heretyków nie daje się wyłożyć w języku szkolnej teologii, tj. scholastycznych
definicji (s. 47), albo nawet — w ogóle niem ożna jej adekwatnie zwerbalizować,
bowiem wszelka werbalizacja grozi skostnieniem „żywego doświadczenia wiary” .
Zdaniem A rnolda, nie każdy błąd jest herezją, lecz taki, któremu towarzyszy zła
wola, umyślne szkodzenie innym — a takie postawy dadzą się odnaleźć raęzej
u tych pseudochrześcijan, którzy z urzędu m ają być pośrednikami Boga (s. 81).
Przy okazji Arnold podejmuje szereg problemów ważnych dla poznania
historycznego. Będąc świadomym, iż niemożliwy jest opis poglądów heretyków
bez interpretacji, stawia pytanie, czy każda interpretacja implikuje zniekształ
cenia. Arnold nie m a wątpliwości, że informacje czerpane z instancji pośrednich
w większym stopniu narażone są na ryzyko błędu. Toteż m ożna by zakwes
tionować wiele wyroków władz kościelnych w te: materii, tym bardziej, że to, co
w danym okresie dziejów wydaje się być herezją, zostaje niekiedy zasymilowane
przez ortodoksję w późniejszym czasie (s. 52). Tymczasem w oczach ludu,
sterowanego przez zwierzchników kościelnych, heretyk będzie zawsze kojarzył
się z antychrystem, tzn. z niemoralną jednostką, i tej dogmatycznej postawy nic
nie zdoła zachwiać. Krzywda, jaka stąd powstaje, nie godzi tylko w tzw.
heretyków, ale — jeśli to właśnie oni są kacerzami prawdy — uderza niemniej
w ich poprzedników, utrwalając prymitywny, daleki od ideałów Ewangelii typ
religijności. Tym sposobem żadna ze stron nie jest zwycięska, co pogłębia
procesy degeneracyjne wewnątrz chrześcijaństwa. Uświadomiwszy czytelnikowi
niebezpieczeństwo świadomego bądź nieumyślnego zafałszowania postaw here
tyków, Arnold zaleca nieuprzedzoną ( unparteiische ) perspektywę badawczą,
jaką winien przyjąć historyk, który nie będzie zadowalał się spopularyzowany
mi opracowaniami, oficjalnymi historiami Kościoła, lecz sięgnie do danych
J. W. Goethe (Ausmeinem Leben. DichtungundWahrheit, Berlin und Weimar 1964, s. 378) przyznaje,
że dzięki dziełu A rnolda wielu myślicieli, których miał za kacerzy, ujrzał w całkiem innym świetle.
Arnolda przeciwstawienie wewnętrznego i instytucjonalnego chrześcijaństwa odpowiada Heg
lowskiemu rozróżnieniu subiektywnej i obiektywnej religii. Zob. Hegels Theologische Jugendschriften, hrsg. v. H. N ohl, Tubingen 1907, s. 5—6.
W pracy Schleiermachera spotykamy podobny jak u Arnolda motyw ponadkonfesyjnej
wspólnoty świętych ( Ober die Religion, H am burg 1970, s. 173), włączającej takżę kacerzy (s. 37).
L. Feuerbach powołuje się na znajomość dzieła A rnolda ( Wybór pism, tłum. K. Krzemieniowa, M .
Skwieciński, W arszawa 1988, 1.1, s. 209). Inspirację A rnolda można też odnaleźć w stwierdzeniu
Feuerbacha, że „teologia (...) zawsze piętnowała mianem kacerzy i wrogów tych uczonych, dla których
wiara miała znaczenie ze względu na wszechobecnego, a nie tu czy tam zamkniętego, Boga” (s. 261).
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źródłow ych7. Przy tym warto pamiętać, że rozumienie historii •— według
Arnolda — nie opiera się tylko na erudyqi czy respektowaniu reguł metodologii
w analizie źródeł, ale wymaga wręcz pewnej etycznej postawy.
Warunkiem nieuprzedzonego badania jest przeżycie w sobie samym, doświad
czenie wartości absolutnych w ich pierwotnej czystości, bez zakłóceń i zniekształ
ceń. Religijna idea Królestwa Bożego musi stać się dostępna historykowi, który
chce zrozumieć prawdziwych wysłanników Boga, zwanych heretykami tylko z tego
względu, że jednostki dokonujące takiej oceny projektowały własną ograniczoność
ducha, własne zniewolenie przez świat empiryczny na czyste źródło religijności
(s. 43, 67, 85). Według Arnolda, to raczej kacerze reprezentują prawdziwe
oświecenie, ponieważ uchwytują oni prawdę w czystym świetle D ucha Świętego,
bez ludzkich dodatków, która zaciemniałaby objawienie. Upadek chrześcijaństwa
oraz niebezpieczeństwo ateizmu wiąże się nie z ich nazwiskami, lecz z reprezentan
tami urzędu religijnego,których m ożna by nazwać ślepymi przewodnikami
w wierze, ponieważ oni ponoszą odpowiedzialność za to, iż zaciemniali prawdę,
obciążając ją własnymi namiętnościami, przesądami i niemoralnym życiem.
Przeciwstawiając dualistycznie ducha i literę, Arnold stawia bardzo ważne
pytanie, czy tak zwani — w danym wieku zepsucia — kacerze (mimo iż nie
poddali się zepsuciu) byliby tak ocenieni, gdyby żyli w czasach apostolskich
(s. 47). W przekonaniu A rnolda stan czystości źródłowej chrześcjaństwa trwał
stosunkowo krótko. Stopniowo postępujące zepsucie życia religijnego zaczęło
się wkrótce po śmierci apostołów. W iązało się to z wzrastającą liczebnością
nauczycieli, a właściwie urzędników ducha, pochopnie odrzucających ze swej
wspólnoty te jednostki, których nie rozumieli, a nawet nie chcieli zrozumieć.
Owocem tego uprzedzenia i skostnienia było uchwalenie kodeksu dogmatów
chrześcijańskich, a także potępienie ex cathedra pierwszego heretyka, Ariusza
(s. 4 8 )8. Określona ortodoksyjna wykładnia wiary oznaczała przyznanie prze7
Postawę narw aną unparleiisch wyraża następujące pytanie Arnolda: „Czyż nie należy patrzeć
i ukierunkowywać wszystkiego ze względu na wiecznego, niezmiennego ducha, w którego świetle da
się oddzielić prawdę od fałszywych interpretacji i nadużyć?” (Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie ..., op. cit,, s. 49.
*
We wcześniejszej pracy z 1696 r. Die erste Liebe der Gemeinen Jesu Christi das Lst wahre
Abbildung der Er sten Christ en nach Ihrem Lebendigen Glauben und Heiligen Leben Arnold
podejmując polemikę z Wiliamem Cave, który w pracy Erstes Christentum sławił czasy K onstantyna
jako złoty wiek chrześcijaństwa, twierdził, że jedynie pierwsze trzy wieki chrześcijaństwo opierało się
zepsuciu. N atom iast uczynienie religii chrześcijańskiej religią państwową było wyrazem upadku,
skostnienia w dogmatyzmie i hipokryzji. (G. Arnold, Auswahl, hrsh. v. E. Seeberg, op. cit., s. 31)
Zob. R. Bultmann, Geschichte und Eschatologie, Tubingen 1958, s. 50. ukazuje, jak es
chatologiczna gmina w pierwotnym chrześcijaństwie przekształciła się w zbiorowość spajaną przez
obrządki kultowe, zatracając żywo niegdyś odczuwaną dialektykę życia religijnego. Wiązało się to
oczywiście z sakramentalizmem i władzą duchowieństwa, przeciwstawianego odtąd laikom czy
ludowi. Jak pokazują listy apostolskie, sekciarska tendencja przejawiała się zawsze. N p. Paweł
napom ina wiernych, „by byli jednego ducha i jednej myśli” , nie zaś zwalczali się wzajemnie,
twierdząc: , j a jestem Pawła, a ja Apollosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa” . Pismo Św. Starego
i Nowego Testamentu, Poznań 1980, wyd. 3, List I do Koryntian, s. 1292.
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wagi literze nad duchem. Arnold nie podziela stanowiska, jakoby księgi Pisma
św., a właściwie ich dogm atyczna interpretacja sporządzona przez przywódców
duchowych, m ogła być uznana za normę, według której m ożna by osądzać
mylących się. W jego przekonaniu, Pismo św. oprócz słowa Boga zawiera wiele
rysów tego, co lokalne, wątpliwe, prowokujące niezliczone spory9 (s.76).
Z chwilą podporządkow ania wiecznej prawdy tzw. artykułom wiary ujawniło
się niebezpieczeństwo relatywizmu. Historia Kościoła pokazuje — jak zauważa
Arnold — że pewne poglądy, niegdyś odrzucane przez kler, są dogodne w innym
czasie, zaś inne, początkowo traktow ane jako prawomyślne, stają się kacerskie.
Podobnie ta sama teoria w różnych miejscach bywa oceniana dwojako — tam,
gdzie panuje duch niezgody, jest zwalczana jako niebezpieczna, tam zaś, gdzie
dominuje pokój i miłość, może istnieć bez przeszkód (s. 52, 90).
Zwróćmy uwagę na tę podpowiedź, ważną dla zrozumienia idealizowanych
przez A rnolda czasów apostolskich. Jego zdaniem, u pierwszych chrześcijan nie
było herezji, ponieważ żyli oni sercem, tzn. byli wierni duchowi Ewangelii
w działaniu (s. 52). Toteż nie zaprzątali sobie umysłów dyskusjami teoretyczny
mi, które prowadzą nieuchronnie do ugrzęźnięcia w twierdzeniach, regułach,
przepisach, jak m ożna to śledzić w szkolnej teologii, zwanej przez Arnolda istną
wieżą Babel (s. 47). Grzech pierworodny instytucjonalnego Kościoła — konty
nuuje Arnold — jest dziedziczony przez konsylia, konsystoria, fakultety, które
jak gdyby wytwarzają heretyków, prowokując do potęgowania sporów konfe
syjnych, utwierdzając przez prześladowania dogmatyzm odstępców, wtłaczając
nieskończoną prawdę w granice ludzkich opinii i sekt (s. 97—98). Pozorna
aktywność Kościoła m a przesłaniać pustkę życia wewnętrznego, nieobecność
ducha, który nie może ścierpieć ludzkich granic, fanatycznych zapędów i nieto
lerancji. W prześladowaniach heretyków, którzy realizują ideę przebudzenia
religijnego, pow rotu do prawdziwego, wewnętrznego chrześcijaństwa, dostrzega
Arnold odwieczną walkę Szatana z Prawdą. Nie podziela on łatwego optymiz
mu myślicieli wierzących w postęp, skoro stwierdza wyraźnie, ze świat teraźniej
szy nie jest lepszy niż przeszły (s. 78). W każdej bowiem epoce -— z większym lub
mniejszym nasileniem — dokonuje się prześladowanie prawdy pod nazwą
kacerstwa. Jest więc tak, jak gdyby wiecznie w historii powtarzał się ten sam
archetyp — prześladowanie Jezusa przez skostniałą instytucję kościelną.
Ciekawe spostrzeżenie A rnolda odnosi się do Reformacji. Stwierdzając
cykliczną powtarzalność pewnych zjawisk, wskazuje jak tzw. herezja przekształ
ca się w nowy typ ortodoksji, zniewalającej sumienie. Tak jak „papiści” na
początku Reformacji oskarżali wszystkich jej przedstawicieli o herezję 10, tak
9 Por. J. Ch. Edelmann, Abgenótigtes..., op. cit., s. 168.
10 Zob. M. Luter, Freiheit und Lebensgestaltung. Ausgewahlte Texte, hrsg. v. K arl-Heinz zur
M uhlen, Góttingen 1983, s. 73. Luter pisze, że jeśli Bóg nie nauczy ukrytej w tajemnicy mądrości,
ludzka „natura musi ją potępić i osądzić jako kacerską, ponieważ gorszy się nią i ona wydaje się jej
głupia — jak widzimy, że niegdyś przytrafiało się prorokom i apostołom , i jak obecnie mnie i do
mnie podobnym czynią bezbożni i ślepi kapłani wraz ze swoimi pochlebcami...” .
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„nowi papiści” , mieniący się synami Lutra, prześladują, bądź wynajdują ciągle
nowych kacerzy (s. 79, 89, 111, 115). M ogłoby to oznaczać, że każdy
zinstytucjonalizowany twór staje się nieuchronną alienacją życia duchowego.
Prowadzi to do ujawnienia tragizmu wybitnych, lecz samotnych indywidualno
ści, które żyją praw dą ewangeliczną, a jednocześnie nie mają szans na utworze
nie autentycznej wspólnoty religijnej, bowiem każda popularyzacja świętości
w świecie empirycznym jest jej karykaturą (s. 90, 116). Dzieje się tak m.in. z tego
powodu, że tzw. lud potrzebuje zazwyczaj autorytetu, zewnętrznej kurateli,
poczucia bezpieczeństwa, toteż z gnuśności — albo nawyku wpajanego mu
przez urząd kościelny — woli iść za zewnętrznym przykładem niż przecierać na
własne ryzyko nieznane ścieżki doświadczenia religijnego. W iara Jezusa, Pawła
czy młodego Lutra była zawsze osobistym, bezpośrednim kontaktem z wieczną
prawdą. Jednostki te nie pretendowały do tego, by ich nazwiska przesłaniały
autentyczną świętość, tj. były przedmiotem zabobonnego kultu. Luter np.
musiałby być zdziwiony, widząc, jak niektórzy jego wyznawcy zwą go swoim
Chrystusem, niemieckim Eliaszem, apostołem lepszym od Pawła itp. (s. 112).
Arnold twierdzi, że nie pośrednicy, lecz jedynie Bóg jest w posiadaniu prawdy,
natom iast ludzie będący tylko jego sługami, mogą mylić się w przekazywaniu
osobiście przeżytych treści wiary (s. 111).
Żadna z sekt, na jakie rozpadła się religia chrześcijańska (a więc nawet
pietyzm, którego reprezentantem był Arnold ") nie może — zdaniem Arnolda
— rościć pretensji do posiadania odwiecznej prawdy z jednoczesnym wyłącze
niem innych odłamów wyznaniowych (s. 89, 124). Jak poucza historia,
autentyczą wartość posiada każda idea tylko u swego p o czątku12. Tak długo
trwa ona w stanie czystości źródłowej, jak długo jest prześladowana jako
kacerska. Arnold nie m a więc wątpliwości co do tego, że wszelka pomyślność
fałszuje prawdę, prowadząc do uciszenia pierwotnej gorliwości reformatorskiej
skierowanej na własne wnętrze (s. 86). Konsekwencją przerodzenia się dawnej
herezji w negatywnie wartościowaną ortodoksję jest niemniej gorliwe prze
śladowanie nowopowstających herezji. Ta — w złym kierunku idąca — aktyw
ność wyrasta ze złudzenia, jakoby szatan istniał wszędzie z wyjątkiem własnej
" H. D órries, Geist und Geschichte bei G.Arnold, Góttingen 1963, s. 43 zauważa różnice między
pietystą Spenerem a Arnoldem m.in. w tym, że Spener chciał wszystko ustanawiać na bezpośrednim
objawieniu Boga, z wyłączeniem historycznej drogi poszukiwania Słowa Bożego.
12
Podobny sposób myślenia odnotowujemy u C. G. Junga, który archetyp duchowego
dziecięctwa przeciwstawia zwietrzałej i zdegenerowanej dzisiejszej formie chrześcijaństwa (A r
chetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. J. Prokopiuk, W arszawa 1981, s. 123— 124. Por. także C.
Levi-Strauss, Sm utek tropików, tłum. A. Steinsberg, Warszawa 1964. Nazywa on przesądem
fanatyzm postępu i opowiada się za rozumieniem złotego wieku jako tego samego zadania
(niezależnego od czasu i przestrzeni), które jest w nas tak jak w naszych przodkach. Stwierdza, że
„człowiek tworzy wielkie dzieła tylko na początku, w każdej dziedzinie pełną wartość ma jedynie
pierwszy krok, następne są już niezdecydowane i pełne popraw ek...” (s. 379).
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sekty. Sama zewnętrzna przynależność do wyróżnionego Kościoła wydaje się
być wystarczającym biletem wstępu do Królestwa Niebieskiego (s. 96). Zagu
bione zostaje więc po drodze wezwanie do odrodzenia duchowego, które winno
dokonywać się przede wszystkim w nas samych. Także wolność sumienia ulega
unicestwieniu, jeśli pragnie się nawracać innych przez przymus zewnętrzny.
W miejsce wierności prawdzie pojawia się pycha, zarozumiałość, nietolerancja,
miłość własnego, partykularnego Ja, co oznacza, iż szatan lokalizowany
w innych wyznaniach zbiera swoje obfite żniwo właśnie w tej sekcie, którą jej
członkowie uważają za prawowity kościół (s. 124).
Jeżeli dzieje określa Arnold jako walkę Prawdy i Antychrysta, to dlatego, że
rzuca on na płaszczyznę historii zewnętrznej konflikt antagonistycznych sił, jaki
mistycy wszystkich czasów sytuowali w duszy ludzkiej. Wskazanie na mistyczną
teologię Arnolda, pozostającą w opozycji do szkolnej, czyli scholastycznej,
łatwiej wyjaśnia nam specyfikę jego stanow iska13. Podstawowym zarzutem pod
adresem scholastycznej teologii jest stwierdzenie, iż nie uchwytuje ona życia
religijnego, a nawet odgradza się w uczonym mędrkowaniu od autentycznego
źródła. Poprzez swój hermetyczny język staje się niedostępna dla ludu, który
wiarę redukuje do kultowego obrządku, zewnętrznego posłuszeństwa, nie
rozumiejąc religii jako życia wiarą — jako jedności sfery wewnętrznej (przeko
nania) i zewnętrznej (działania) (s. 43, 47).
Arnold liczy na szeroki krąg odbiorców, stąd jako jeden z pierwszych
publikuje własne dzieło w języku niemieckim, nie zaś łacińskim. Lekceważy on
bowiem scholastyczną zasadę hierarchii, rozdział na uczonych i nieuczonych.
Wydaje się nawet, jakoby większe nadzieje wiązał z tymi, których Jezus zwał
prostaczkami, dystansującymi uczonych w Piśmie nieuprzedzonym stosunkiem
do tajemnic ducha (s. 45). Tym bardziej ta hipoteza jest przekonująca, gdy
zwrócimy uwagę na to, iż Arnold jest świadomy związku między ruchami
kacerskimi i społecznymi ruchami wyzwoleńczymi, a nawet manifestuje solidar
ność z prześladowanymi tak przez władzę kleru, jak i instytucję p a ń stw a 14.
Kacerze są niebezpieczni dla widzialnego porządku, ponieważ odczuwają jego
obcość i sztuczność. Z drugiej strony przedstawiciele kleru boją się umieszczać
w rejestrach kacerzy osoby wysoko postawione w hierarchii społecznej (np.
wielkich panów, prałatów itp.), stąd cała ich energia w prześladowaniu obraca
się przeciw plebsowi.
Arnold jest wrogiem autorytetu, toteż zadanie swej pracy nie upatruje
w tym, by pouczać z zewnątrz nieoświecone jeszcze umysły, lecz raczej pragnie
podzielić się własnym doświadczeniem, religijnym, jak również ukazać oczysz
czony od przesądów i stereotypów sposób przeżywania świętości przez praw 
13 S. Wollgast, Theorelische Grundlagen des Atheismus der deutschen Klassik in der Philosophie
zwischen Reformation und Aufkldrung, w: Philosophie und Religion, Weimar 1981, s. 120— 139.
14 Ibid., s. 131.
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dziwie wierzące jednostki, najczęściej samotne w swej drodze poszukiwania
Boga. Oświeceniowy postulat wolności od przesądów odnosi Arnold bardziej
do sumienia niż do ro zu m u l5. Sumienie zatem stanowi właściwą sferę
Innerlichkeit, z której pochodzą określone owoce, tj. obiektywizacje — zjawiska
i czyny. Poznanie historii nie sprowadza się do uporządkowanej rejestracji
strony powierzchniowej — dekretów kościoła, wojen religijnych, ceremonii,
dzieł kanonicznych itd. Historia jest przede wszystkim historią życia religijnego,
historią duszy ludzkiej, która w poszczególnych wolnych decyzjach wybiera
ciągle siebie samą, bądź jako autentyczną przez życie w Chrystusie, bądź jako
pozostającą w niewoli grzechu16. Napięcie między tzw. człowiekiem starym
i nowym, zewnętrznym i wewnętrznym określa samą historię, która jest
zarówno świadectwem wielkości człowieka, jak i jego upadku. Nie m a w historii
anonimowej konieczności, która jak gdyby z p l e c a m i ludzi sprawia
jednokierunkowy postęp, ale też nie m a takiej, która niezależnie od ludzi
determinuje regres. Zbawienie wiąże się z odpowiedzialnością indywidualną
i oznacza perm anentną możliwość rozpoczynania na nowo pow rotu do
ewangelicznego, wewnętrznego chrześcijaństwa, ustawicznie odnawianego
odrodzenia ducha.
Zgodnie z zasadą wolności sumienia Arnold pozostawia swemu czytel
nikowi decyzję, czy zechce on przeczytać i zrozumieć sens bezstronnej historii
Kościoła i kacerzy, czy też uzna ją za szkodliwą i wnoszącą zamęt do własnych
dotychczasowych wyobrażeń. H istoria docierająca do wewnętrznego życia
religijnego może być dostępna zrozumieniu czytelnika wewnętrznie przygoto
wanego, który też jest bezstronnym (unparteiisch) miłośnikiem prawdy, otw ar
tym na Słowo Boga, przemawiającego przez sum ieniel7. Być unparteiische
znaczy także być erleuchtete, lecz nie w sensie aufgeklarte, czyli oświecenia przez
światło naturalne rozumu ludzkiego. Raczej chodzi tu o poznanie w świetle
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wciąż odnawiane i poszukiwane na nowo, w przeciwnym razie światło prawdy
ulega zaciemnieniu przez ludzkie przesądy i grzechy. Stąd tak rzadkie są
w historii fenomeny bliskie źródła, tzw. iskry boże, które gasną, tracą swą
czystość pierwotną — jak pokazuje codzienne doświadczenie wewnętrzne i cała
historia Kościoła.
Historycy filozofii zwracają uwagę na indywidualizm Arnolda, który miałby
być kontynuatorem Kartezjańskiego wątku autonomii indywiduum 1S. Bardziej
15 Z pewnością jest tu nawiązanie do Lutra. Zob. M. Luter, Freiheit..., op. cit., s. 57; stwierdza
on, że nie owoce czynią drzewo dobrym lub złym, lecz drzewo (dobre lub złe) warunkuje określone
owoce. M etafora ta oznacza sumienie.
16 Zob. określenia Pawła z Tarsu. Pismo św. op. cit., List do Rzymian, s. 1281— 1283. także M.
Luter, op. cit.,s. 41.
17 Por. J. Ch. Edelmann, Abgendtigtes..., op. cit., s. 169.
11 W. K rauss, Ober die Konstelation..., op. cit., s. 253.
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przekonująca wydaje się jednak teza o rodzimych inspiracjach tej koncepcji
— całej tradycji mistyki niemieckiej, w której Arnold sytuuje także młodego
L u tra 19. Poza tym nie wolno zapominać, że jest w myśli A rnolda obecna
kategoria wspólnoty, zwana prawdziwym, bądź niewidzialnym Kościołem.
Przeciwstawienie indywiduum i społeczeństwa odnosi się więc tylko do urzeczowionych, wyobcowanych form więzi społecznej. Upadłym Kościołom czasów
współczesnych przeciwstawia Arnold Urchristentum bez hierarchii, bez szkolnej
teologii, bez formuł wyznania wiary i przymusu do wiary, bez budynków
kościelnych i celebrowania liturgii, wreszcie — bez ingerencji władzy świeckiej.
Arnold wyraża nadzieję, że ewangeliczne chrześcijaństwo, prawdziwy kościół
zaistnieje w czasie przyszłym, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkim na
podobieństwo nieskończonego m orza wiecznej miłości, która zniesie wszelkie
podziały, zniewolenie i nietolerancję (s. 128). To, co przyszłe (Zukiinftige) jest
dla A rnolda także U raltesete. W swej dwuznaczności ma ono sens czasowy
— jako pierwsze chrześcijaństwo, i sens normatywny — jako wzorzec ponadhistoryczny, obecny w głębi naszej istoty. Stąd powrót do Urchristenheit może
znaczyć zarówno nawiązanie do okresu pierwszych chrześcijan, a raczej do
wartości wówczas realizowanych, jak i odnalezienie wartości autentycznego
życia wiary w nas sam ych20.
Właściwie rozproszone rysy prawdy, albo realizacje ewangelicznego chrześ
cijaństwa istnieją we wszystkich czasach, różnych krajach i Kościołach jako
niewidzialna wspólnota świętych, która nie przejawia się w zewnętrznych
formach instytucjonalnych, lecz jest więzią wewnętrznego pokrewieństwa czy
powinowactwa duchowego. Tak rozumiany prawdziwy Kościół trw a w wolno
ści, miłości i prawdzie nawet przy największym upadku historycznych postaci
chrześcijaństwa. Tu docieramy także do zamysłu, z jakim Arnold podjął własne
dzieło, ukazując tzw. świadków prawdy, którym udało się powrócić do źródła
autentycznego życia religijnego. H istoria wewnętrzna służy zbudowaniu m oral
nemu, poszerzeniu wrażliwości religijnej, przezwyciężeniu w jednostce poczucia
samotności i wyobcowania. Jednostka nie jest sama w poszukiwaniu Boga
— jak zwykli to akcentować mistycy — lecz zyskuje szansę wzbogacania swego
wnętrza w duchowym obcowaniu, osobowych spotkaniach z wybranymi
świadkami Słowa w różnych czasach. Poprzestawanie na Biblii nie może
15
S. Wollgast, Probleme..., op. cit., s. 7. Różnicę między inspiracją Kartezjusza i L utra dobrze
ujął L. Feuerbach (Wybór pism op. cit., T.I, s. 223) pisząc, że „Jeśli np. Kartezjusz twierdzi: myślę,
więc jestem, tzn. moje myślenie jest moim bytem, to u L utra brzmi to: to moja wiara jest moim
bytem” . Por. S. K ierkegaard, (Bojaiń i drżenie, Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, W arszawa
1981, s. 243) zarzuca nowożytnej filozofii postkartezjańskiej pogańskość, bowiem myślenie
utożsamia ona z bytem, gdy tymczasem w ujęciu chrześcijańskim wiara jest bytem.
20
Por. chrześcijańskie bohaterstw o w ujęciu S. Kierkegaarda, op. cit., s. 142, 229. K. Jaspers,
Wiara filozoficzna, tłum. K . Krzemieniowa, w: Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz,
W arszawa 1983, t. I, s. 292—293.

U topia Gottfrieda Arnolda

131

wystarczyć człowiekowi autentycznie wierzącemu, Bóg bowiem nie zamknął
swego objawienia w jakimś jednym okresie historycznym. Dlatego warto
studiować historię życia wyrastającego z wiary, co może stać się inspiracją
własnego aktywnego poszukiwania. Stąd tyle uwagi poświęca Arnold pismom
z okresu patrystyki, ponieważ fenomen religijności w tym okresie osiągnął
pożądaną bliskość źró d ła21. Tym jaskrawiej przeciwstawiają się owemu fenome
nowi realizacje religii chrześcijańskiej, zastygłe w ortodoksyjnym kształcie.
Reprezentanci ortodoksji kryją w swych postawach faryzeizm i obłudę, ponie
waż sami nie realizują religii jako jedności teorii i praktyki, a jednocześnie
brutalnie zrywają więź z tymi jednostkam i, które niewątpliwie należą do
wspólnoty niewidzialnego Kościoła. Arnold sądzi, że wprawdzie jeden jest duch
przenikający ową wspólnotę, to jednak nie wyklucza tym samym różnorodności
religijnych doświadczeń, ponieważ Bóg objawia się jednostkom na różnych
drogach. Tylko więc rozumienie historii wewnętrznej może nas uratow ać przed
dogmatycznym obstawaniem przy jakiejś jednej formie życia religijnego z jed
noczesnym o d e b ra łe m wartości wszystkiemu, co inne. Innymi słowy, historia
uczy nas tolerancji, pokory, dodaje odwagi żyjącym w czasie teraźniejszym,
w którym z pozoru wszystko już uległo zepsuciu i degeneracji.
Świadectwa żywej wiary, odnajdywane w historii zwłaszcza u przeciwników
zasady autorytetu, dają odwagę do własnego doświadczenia, udowadniają
możliwość rzeczywistego chrześcijaństwa. Wprawdzie idea powrotu do źródła
wiąże się z typowym dla Oświecenia wątkiem walki z przesądam i22, to jednak
nie m a żadnej analogii między koncepcją autentycznej wiary i oświeceniową
konstrukcją „religii naturalnej” , związanej z rozumową powinnością. Z Oświe
ceniem wiąże Arnolda także pragmatyzm w rozumieniu historii, choć zaznaczyć
trzeba, że nie chodzi mu o pretensje do hedonistycznie rozumianego szczęścia
czy dobrobytu, bądź pouczenia w sferze sztuki politycznej, lecz raczej o zbudo
wanie m oralno-religijne23, samowiedzę o wewnętrznej podstawie dziejów
— czyli o sumieniu, bądź duszy ludzkiej, której funkcjonowania nie tłumaczy
schemat sensualistyczny. Wbrew generalnej tendencji Oświecenia Arnold nie
poszukuje typowych i powtarzalnych przebiegów w świecie empirycznym,
21 Zob. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. K ubiak, W arszawa 1982, wyd.2, s. 269: „...gdyby mnie
powołano do napisania tekstu wyposażonego w najwyższą powagę, wolałbym tak go ująć, żeby
w moich słowach rozbrzmiewały echem wszystkie prawdy, jakie by ktokolwiek w omawianym
zagadnieniu mógł dostrzec, niż bym miał tak wyraźnie narzucać jakąś jedną prawdę, że to
wykluczałoby wszelkie inne interpretacje, choćby nie zawierały żadnągo fałszu, od którego trzeba by
się odciąć” .
22 B. Baczko, Rousseau. Samotność i wspólnota, W arszawa 1964, s. 114; W. Schneider,
Aufkldrung und Yorurteilskritik. Studien zur Geschichte der Vorurteilstheorie, Stuttgart 1983, s. 87
pisze, że ani angielskie, ani francuskie Oświecenie nie wykształciło teorii przesądu, natom iast na
gruncie niemieckim m ożna wyróżnić aż 4 generacje, zajmujące się tą problematyką.
23 Por. S. K ierkegaard, Bojaźń..., op. cit., s. 241.
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mających określać naturę ludzką. Nie chodzi mu o hipotezy tzw. stanu
wyjściowego, czy stanu natury, które opisywałyby zespół abstrakcyjnych relacji
między jednostką, Bogiem, przyrodą i innymi ludźmi. Pragnie on docierać do
życia religijnego w jego różnorodności, niepowtarzalności i tajemniczej nieuch
wytności oraz rozumieć życie w świetle D ucha świętego, tzn. przy współudziale
nadnaturalnego oświecenia. N a uwagę zasługuje jednak to, że mimo wszystko
ta koncepqa poznania akcentuje zdecydowanie aktywność jednostki, która
musi jak gdyby ustawicznie zdobywać Królestwo Niebieskie, nie zaś oczekiwać
pasywnie na dar łaski.
Zdaniem Arnolda, historia jako popis erudycji, jako wiedza o przeszłości, której
już nie m a, byłaby czymś bezużytecznym, co najwyżej — hołdowaniem próżności
i miłości własnej badacza. H istoria wewnętrzna natom iast dostarcza prawdy
egzystencjalno-m oralnej, praktycznej mądrości w wyższym sensie (W eisheit) i na
tym polega usprawiedliwienie pracy historyków ducha ludzkiego. Ten, kto rozumie
prawdziwą historię, rozumie też i fałszywą, zdominowaną przez zło. Wszelkie
obiektywizaq"e życia — tak złe jak i dobre — są przecież owocami wewnętrznego
przekonania, wypływają z duszy ludzkiej, która dysponuje wolnością. Zło powstaje
wówczas, gdy człowiek odwraca się od wartość' absolutnej ku wartości tego, co
cząstkowe (S tu ckw erk ). Stąd Arnold uznaje miłość własną (Eigenliebe ) za korzeń
wszelkiego błędu i fałszywego chrześcijaństwa (s. 126)24. Nieuprzedzone badanie
historii pozwala przerwać bariery naszego ciasnego egoizmu i ujrzeć, jak z wielu
doświadczeń Boga u wybranych jednostek powstaje wielka symfonia całości,
wspólnota świętych, która istnieje w żywym Bogu. W stosunku A rnolda do
uczestników tej wspólnoty, np. Ojców Kościoła, znaczące jest, że nie sytuuje on
siebie jako ich epigon, ani też nie wykorzystuje ich autorytetu, by przemycić własne
dogmatyczne stanowisko. Uznając wolność i równość za podstawowe wartości
niewidzialnego Kościoła traktuje siebie jako uważnego, lecz samodzielnego
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Stanowisko A rnolda nie zawiera rysów pokrewnych z elitarną koncepcją
gnostyków, którzy tylko pneumatykom przyznają szansę wtajemniczenia
w wyższy świat, podkreślając przy tym konieczność izolacji od świata doczes
nego jako sfery grzechu i nieczystości. „Wewnętrzne chrześcijaństwo” A rnolda
— wbrew gnostykom — jest właśnie z tego świata, przejawia się w historii
doczesnej, może być dostępne każdej oświeconej, odrodzonej wewnętrznie
jednostce, ponieważ nie istnieje predestynacja, przedustawne wyłączenie pew
nego kręgu ludzi, którzy nigdy nie osiągną świętej mądrości. Dlatego Arnold nie
toleruje nawet przesądnego podziału na oświeconych (którymi mieliby być
tylko reprezentanci urzędu kościelnego) i nieoświeconych (czyli ludu). Elementy
14 Por. J. Ch. Edelmann, Abgenótigtes..., op. cit., s. 167— 168. Także F. W. Schelling, Badania
filozoficzne nad istotą ludzkiej wolności, tłum. K . Krzemieniowa, w: R. Panasiuk, Schelling, W arszawa
1988, s. 207—210.
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krytyki pod adresem orotodoksji (urzędu) nie oznaczają jednak, iż Arnold
niejako z przekory odbiera wszelką wartość chrześcijaństwu reprezentowanemu
przez uczestników określonych ortodoksyjnych kościołów po to, by przypisać
ją ruchom heterodoksyjnym 25. W stosunku do ortodoksji — wydaje się — dąży
raczej do tego, by uzupełnić luki, które ona stwarza, niż zerwać z nią
definitywnie. Potwierdza to przypuszczenie uwaga Arnolda, że prawda w roz
proszonych rysach istnieje w różnych konfesjach, ugrupowaniach religijnych,
a przede wszystkim w osobach, które bez względu na swoją przynależność do
danej organizacji religijnej m ogą żyć autentyczną wiarą.
Jak m ożna się spodziewać, dzieło Arnolda wywołało wielkie poruszenie
w ówczesnym społeczeństwie. Stanowiło przecież kamień obrazy dla konser
watywnie usposobionych przedstawicieli instytucji kościelnych, którzy nie
mogli wybaczyć Arnoldowi, że pozbawiając m onopolu na prawdę, zwał ich
szermierzami ignorancji i fanatyzmu, a nawet posunął się do utożsamienia
urzędu z Antychrystem. Oskarżano go więc o wolnomyślicielstwo, indyferentyzm, sympatyzowanie z heretykami. Tego rodzaju ataki stały się, na zasadzie
paradoksu, raczej dobrą reklamą dla jego dzieła, toteż do Arnolda sięgali
przedstawiciele nie tylko religijnego, lecz i świeckiego nurtu w Oświeceniu
niemieckim. Zasadne byłoby twierdzenie, że Arnold odegrał tak ważną rolę
w kulturze niemieckiej, jak Pierre Bayle dla Oświecenia francuskiego, a przecież
nie ulega wątpliwości, że były to zdecydowanie różne światopoglądy.
W moim przekonaniu wartość dzieła Arnolda nie sprowadza się tylko do
tego, że głosił on postępowe wówczas idee tolerancji religijnej, wolności
i aktywności indywiduum, a więc idee, które zaczynały się klarować w Oświece
niu. Za nadużycie interpretacyjne skłonna jestem uważać upatrywanie w jego
pracy fazy przejściowej na drodze do ateizmu, rzekomo bardziej radykalnego
i konsekwentnego stanowiska, które jakby dało się wywieść z nieuświadomio
nych konsekwencji w myśli A rn o ld a26. N atom iast nie ulega wątpliwości, że
Unparteiische Kirchen- und K etzerhistorie stanowi religijną artykulację utopii
egzystencjalnej, która — jak stwierdza Leszek Kołakowski — odnawia się
wielokrotnie w historii jako próba, zawsze tak samo beznadziejna, wyrugowa
nia z życia więzi rzeczowych i zastąpienia ich osobowym i27.

25 W. Krauss, Studien zur deulschen undfranzosischen Aufkldrung, Berlin 1963, s. 467, opowiadając
o materialiście K arlu Spazierze stwierdza, że był on bardziej radykalny niż A rnold, bowiem potępiał
także pozakośdelne i nieprzyjazne Kościołowi sekty, które dla Arnolda były nosicielami prawdziwego
chrześcijaństwa. Interpretacja taka wydaje mi się niezrozumieniem Arnolda.
26 Ibid., s. 467.
27 L. Kołakowski, Świadomość religijna i więt kościelna, W arszawa 1965, s. 558.
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EXISTENT1ELLE U TO PIE BEI G O T T FR IED A RN O LD
Z u sa m e m e n fa ssu n g
In der Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie von Anfang des Neuen Testaments bis a u f das
Jahr Christi 1688 stellt G .A m old authentische Christen dar, die manchmal ins Ketzerregister durch
die Vertreter der kirchlichen Einrichtungen eingetrugen haben. Arnold hall evangelische Christenheit der ortodoxischen Interpretation entgegen und formuliert die Losung der W iederherstellung
zur Urquelle, d i . Befreiung von der Vorurtheile, die das Gewissen der Individualitat m it der
W ahrheit unm ittelbar zusammentrefien erschwert haben. Die Religion is t— nach Arnold M einung
— vor allem das Leben im G lauben, und nicht die scholastische Streit um W órter, die die Leute in
der verschiedenen Konfessionen geleit hat. Arnold knupfl. bemerklich an die mystische Stróm ung in
der deutschen K ultur an. Diese A bstam mung determiniert unter anderem ein ganz anderes Gesicht
der deutschen A ufklarung. Die K onzeption von Arnold kann man ais religióse A rtikulation der
existentiellen U topie ablesen, die mehrmals in der Geschichte der Philosophie erscheint hat.

