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Latem 2013 roku Ella de Groot, pastorka wspólnoty ewangelicko-reformowanej
w Muri-Gümligen pod Bernem (Szwajcaria), ogłosiła swoim wiernym, Īe nie wierzy w Boga jako byt realnie istniejący, a nastĊpnie, poprzez niedzielną audycjĊ radiową w szwajcarskim radiu publicznym SRF2, wezwała ich do porzucenia wiary
(tytuł jej niedzielnego kazania brzmiał „Hört auf zu glauben!”)1. Czy ta historia, na
razie ciekawostka zamieszczana w gazetach bardziej dla wywarcia efektu na znudzonych czytelnikach, niĪ dla opisania jakiegoĞ trwałego trendu, nie jest kolejnym
elementem Ğwiadczącym o nadejĞciu ery dominacji ateizmu? Na nastĊpnych stronach tego artykułu bĊdĊ siĊ starał pokazaü, Īe nie. TwierdzĊ, Īe ateizm w swej dzisiejszej postaci, choü na pierwszy rzut oka prosty i zrozumiały, jest w istocie stanowiskiem, szczególnie jeĞli przyjmiemy za prawdziwe pewne przekonania współczesnych ateistów na temat religii, mającym konsekwencje, które trudno zaakceptowaü
nawet tym, którzy za ateistów siĊ uwaĪają. Do powyĪszej refleksji skłoniła mnie
obecna faza przejĞciowa w historii ateizmu, od okresu zwanego „nowym ateizmem”
do okresu, który z racji nazwy swego bezpoĞredniego poprzednika, jest okreĞlany
jako „jeszcze nowszy ateizm”.
PoniĪsze myĞli nie są analizą socjologiczną. Nie bĊdĊ siĊ zastanawiał nad kwestią wzrostu liczby osób, które okreĞlają siĊ jako niewierzące. Nie bĊdĊ zajmował
siĊ statystykami badającymi iloĞü wystąpieĔ z KoĞcioła. Nie interesuje mnie analiza
deklaracji postaw wĞród osób okreĞlających siĊ jako ateiĞci. W pewien sposób moim zamiarem jest wrĊcz pokazanie, iĪ kwestia deklarowania siĊ w kwestii swojej
wiary czy niewiary moĪe byü, jeĞli chodzi o ateizm, bardzo myląca. Zastanawia
mnie natomiast fenomen ateizmu jako prądu intelektualnego i jego niestabilnoĞci.
1
http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Frau-Pfarrer-glaubt-nicht-an-Gott/story/27724796.
MoĪna tu przytoczyü jeszcze przykład działającego w Holandii protestanckiego pastora, Klaasa Hendrikse, który co prawda tezĊ, Īe Bóg nie istnieje głosi od lat 70tych, ale dopiero ostatnio opublikował
swe przemyĞlenia w postaci ksiąĪki „Glauben an einen Gott, den es nich gibt. Manifest eines atheistischen Pfarrers”, Theologischer Verlag, Zürich 2013.
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ChcĊ poprzez termin „niestabilnoĞü” zastanowiü siĊ nad zjawiskiem historii ateizmu
i jego nieustannego mutowania. Temat ten jest wart refleksji, gdyĪ ze zdroworozsądkowego punktu widzenia pogląd, który po prostu neguje istnienie jednego bytu
nie powinien mieü swojej historii. Czy istnieje historia negacji flogistonu? Czy negowanie eteru miało swoje róĪne odmiany? Dlaczego wiĊc akurat negowanie istnienia Boga ma swą historiĊ, i to historiĊ, która siĊ na naszych oczach powtarza i
przyspiesza? Oto są pytania, którym poĞwiĊcony bĊdzie niniejszy tekst.
Nowy ateizm ma prawo do swej nazwy. Jego nowoĞü, oprócz tego, Īe ma swe
Ĩródło nie w wydarzeniu intelektualnym, lecz politycznym (a mianowicie w zamachach terrorystycznych w Nowym Jorku 11 IX 2001 r.2), polega na podejrzeniu, Īe
religia jest głównym Ĩródłem zła w Ğwiecie. OczywiĞcie, niczym nowym nie jest
kwestionowanie zbawiennego wpływu religii na kulturĊ, ale o ile w XIX i XX wieku myĞliciele uwaĪali, Īe w róĪnoraki sposób religia hamuje postĊp ludzkoĞci (pozytywiĞci sądzili, Īe religia powstrzymuje nadejĞcie cywilizacji naukowej, marksiĞci twierdzili, Īe krĊpuje masy robotnicze w ich rewolucyjnym zrywie, zaĞ Nietzsche obwiniał chrzeĞcijaĔstwo za to, iĪ nie nadszedł jeszcze Nadczłowiek), to
nowi ateiĞci (R. Dawkins, S. Harris, D. Dennett, Ch. Hitchens) stwierdzają wprost,
Īe religia jest dla kultury Ğmiertelnym zagroĪeniem. O ile Marks wybierał dla opisu
wpływu religii na ludzkoĞü metaforĊ opium; Ğrodka znieczulającego, a wiĊc w pewnym sensie lekarstwa, to Hitchens uĪywał metafory trucizny3.
Ww. myĞliciele, główni reprezentanci nowego ateizmu, barwnie opisywani jako
Czterej JeĨdĨcy Apokalipsy, czĊsto są oskarĪani o małą subtelnoĞü filozoficzną,
stąd teĪ dla analizy tej wersji ateizmu i zobaczenia wszystkich jego konsekwencji
wybierzemy pracĊ filozofa znamienitego, „GorliwoĞü Boga” Petera Sloterdijka.
Główne pytanie nastĊpnych akapitów brzmi: dlaczego wg nowego ateizmu religia
jest trucizną ludzkoĞci, Ğmiertelnym zagroĪeniem dla kultury?
Sloterdijk zgadza siĊ z przedstawicielami nowego ateizmu w przekonaniu, Īe
religia jest „gorszą wiedzą”, wiedzą tworzoną naprĊdce, z braku lepszych wyjaĞnieĔ. ĝwiat dla myĞlenia przednaukowego biegnie zbyt wolno (jak np. procesy
ewolucyjne) lub zbyt szybko (jak choüby reakcje fizjologiczne w naszym ciele),
by ująü go w zrozumiałe struktury eksplikacyjne, stąd rolą hipotezy Boga jest
dostosowanie tempa procesów przyrodniczych do naszych wyobraĪeĔ oraz codziennych doĞwiadczeĔ z przyrodą. Michał Heller słusznie zauwaĪa, Īe nowi
ateiĞci imputują wierzącym, Īe w gruncie rzeczy posługują siĊ hipotezą Boga
jako Zapełniaczem Dziur4 („God of the gaps”). Hipotezą, która wyrządziła teologii wiele szkód dokładnie przez to, Īe w momencie gdy, mówiąc jĊzykiem Sloterdijka, teorie naukowe dostosowują siĊ do prĊdkoĞci przyrody, koniecznoĞü
2

T. EAGLETON, Kultura a Ğmierü Boga, tł. B. Baran, Warszawa: Aletheia, 2014, 198.

3

Ch. Hitchens przejawiał lĊki wobec przedstawicieli religii wrĊcz paranoiczne. Pierwszy rozdział
swej najwaĪniejszej anty-teistycznej ksiąĪki koĔczy nastĊpująco: „As I write these words, and as you can
read them, people of faith are in their different ways planning your and my destruction, and the destruction of all the hard-won human attainments (...). Religion poisons everything” (Ch. HITCHENS, God is not
Great. How Religion Poisons Everything, Twelve Hatchette Book Group, New York 2007, 14)
4

M. HELLER, T. PABJAN, Elementy filozofii przyrody, Kraków: Copernicus Center Press 2014, 192.
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hipotezy o istnieniu Boga znika5. Nowy ateizm z braku poĪytków hipotezy Boga
dla odkryü naukowych wnosi o fałszywoĞci tejĪe.
Druga kluczowa teza nowego ateizmu brzmi: w istotĊ religii, a szczególnie w
istotĊ religii Abrahamowych, wpisana jest przemoc. Agresja, zadawanie bólu i cierpienia innowiercom nie jest ich aberracją, lecz prostą konsekwencją przyjĊtych
załoĪeĔ. Ze strony religii płynie dla ludzkoĞci niebezpieczeĔstwo. Nawet jeĞli dziĞ
chrzeĞcijaĔstwo nie niesie z sobą zniszczenia i nietolerancji, to tylko dlatego, Īe
cywilizacja zachodnia podała mu skuteczny Ğrodek nasenny. Nie znaczy to jednak
przecieĪ, Īe przestała w ten sposób trzymaü w swych rĊkach odbezpieczony granat.
Sloterdijk podtrzymuje i argumentuje równieĪ za tym twierdzeniem nowego ateizmu. Monoteizm wielbi wedle niego nie tyle Boga Jedynego, co Boga zazdrosnego6. ZazdroĞü Boga, zdaniem Sloterdijka, polega na wymogu podporządkowaniu
Mu wszystkiego – kaĪda inna postawa jest kwestionowaniem Jego pozycji we
WszechĞwiecie. Stąd poboĪny monoteista bĊdzie nastawiony wobec Ğwiata konfrontacyjnie – wszakĪe tam, w Ğwiecie, znajdują siĊ potencjalni buntownicy. Sloterdijk nazywa ten stosunek do Ğwiata tendencją polemiczną: „nadĞwiatowe prawdziwe Jedno przeciw wewnątrzĞwiatowym fałszywym wielu”7.
Dla Sloterdijka prawdziwy monoteista jest zelotą. Niemiecki filozof utoĪsamia
postawĊ religijną z postawą posłuszeĔstwa, co wydaje siĊ spostrzeĪeniem trafnym,
ale, co charakterystyczne, Sloterdijk nie potrafi nie patrzeü na postawĊ posłuszeĔstwa bez niechĊci i podejrzeĔ. Przez nią aspiracje człowieka – istoty przecieĪ racjonalnej – ograniczają siĊ do osiągniĊcia statusu bezmyĞlnego sługi, którego jedynym
celem Īyciowym jest pochwała Pana8. Po drugie, wg Sloterdijka, posłuszeĔstwo
wzglĊdem Pana wszechĞwiata musi siĊ wyrodziü w posłuszeĔstwo neurotyczne. Jest
on przekonany, Īe „patologiczne intensyfikacje nie kaĪą długo na siebie czekaü”9.
Kiedy człowiek oddaje siĊ Bogu, zdaje siĊ przestrzegaü niemiecki filozof, decyduje
siĊ na podległoĞü radykalną, wszakĪe na tej słuĪbie nie ma instancji odwoławczej, a
Pan – niezmienny i wszechwiedzący – nigdy nie zmienia swych postanowieĔ.
Kombinacja tych dwóch własnoĞci monoteizmów – zazdroĞci Jedynego Boga i
gorliwoĞü posłuszeĔstwa jako odpowiedĨ człowieka na tĊ zazdroĞü, dają nam odpowiedĨ nie tylko na pytanie, dlaczego monoteizmy są Ĩródłem przemocy w Ğwiecie, ale równieĪ wyjaĞniają, dlaczego do istoty monoteizmu naleĪy szerzenie agresji
5

„W chwili jednak, gdy technicznie i naukowo dojrzałe cywilizacje utworzą skuteczne procedury
obserwacji powolnego, koncept transcendentnego planu bardzo traci na wiarygodnoĞci – czy bĊdzie siĊ
nazywał stworzeniem, opatrznoĞcią, predestynacją, historią zbawienia, czy jakkolwiek podobnie – i
ustĊpuje miejsca immanentnym procedurom interpretacji długotrwałego czy to Ğrodkami teorii ewolucjonistycznych dotyczących biologii lub systemów społecznych, czy za pomocą modeli falowych i
teorii szczelin, co pozwala opisaü oscylacje i mutacje w obszarze longue durée” (P. SLOTERDIJK, GorliwoĞü Boga. O walce trzech monoteizmów, tł. B. Baran, Warszawa: Aletheia 2013, 15)
6
„[Bóg Abrahama] ma wszystkie cechy człowieka, któremu nic arcyludzkiego nie jest obce, poczynając od cholerycznej draĪliwoĞci” (P. SLOTERDIJK, dz. cyt., 36).
7
TamĪe, 41
8
„Dla roztropnego pozostaje w tym scenariuszu tylko rola sługi, który oddaje siĊ swojemu panu do
dyspozycji, drĪąc z odwzajemnionej miłoĞci” (tamĪe, 122).
9
TamĪe, 123.
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i nienawiĞci, nieustanna walka z innymi10. Zgodnie z prezentowanym spojrzeniem
wymóg słuĪby jedynemu Panu nastawia wierzących konfrontacyjnie wobec Ğwiata.
Zaczyna siĊ on bowiem dzieliü na Ğwiat nasz – juĪ podległy Bogu i Ğwiat wrogi,
który trzeba Bogu dopiero podporządkowaü: „KaĪda Ewangelia rzuca dysangeliczny cieĔ (…) Przekaz dzieli całoĞü Ğwiata na nierówne czĊĞci: KoĞciół i resztĊ. Bez
wykluczenia ‘tego Ğwiata’ ze wspólnoty ĞwiĊtych nie sposób urzeczywistniü aspiracji chrzeĞcijaĔskiej ofensywy do zdefiniowania tej całoĞci”11.
Sloterdijk odnajduje religii w związku z „dzieleniem Ğwiata na dwoje” doĞü zaskakującego sprzymierzeĔca: okazuje siĊ nim logika dwuwartoĞciowa. Ona równieĪ
bowiem dzieli Ğwiat na dwoje: Ğwiat prawdy i Ğwiat fałszu. Podobnie jak dla człowieka wierzącego, równieĪ i dla logika tertium non datur: „Logiczne Ĩródło gorliwoĞü ma w zliczaniu do jedynki, która nie toleruje obok siebie nic ani nikogo. To
Jeden jest matką nietolerancji”12. Nieprzypadkowo matematyczny symbol słuĪący
do oznaczania prawdy Sloterdijk pisze duĪą literą. Skojarzenie jedynki – logicznej
prawdy - z Jedynym, Bogiem monoteizmu, słuĪy podkreĞleniu, Īe myĞlenie rygorystyczne, zwane równieĪ przez Sloterdijka suprematyzmem, ma swe Ĩródło w religii.
Owszem, ten niemiecki filozof przyznaje, Īe suprematyzm sam w sobie moĪe obyü
siĊ bez idei Boga osobowego, Īe od czasów OĞwiecenia filozofowie próbują poddaü
ludzkoĞü rygorowi prawdy, a najlepiej rygorowi prawdy naukowej, i Īe eksperymenty społeczne, jak komunizm, które na takim myĞleniu rygorystycznym bazowały, równieĪ dopuszczały siĊ przemocy wobec swoich innowierców, ale nie jest to
dla niego argumentem przeciw tezie o monopolu religii na przemoc. WrĊcz przeciwnie, jest dla niego obroną tej tezy. JeĞli bowiem jakiĞ system polityczny nie odwołujący siĊ do religii, dopuszcza siĊ przemocy, to tylko taki, który nie wyzbył siĊ
myĞlenia rygorystycznego, a wiĊc taki, który ze swej postaci nie pozbył siĊ jeszcze
całkowicie pozostałoĞci myĞlenia religijnego13.
WrogoĞü do Ğwiata ujawnia monoteizm jako antytezĊ humanizmu. Związana z
tym niechĊü ludzkoĞci do monoteizmu jest nie tylko oczekiwana, ale i poĪądana
przez jego wyznawców. Wg Sloterdijka, odczuwaliby oni wrĊcz pewien dyskomfort, gdyby było inaczej. Bycie odrzuconym przez wiĊkszoĞü stanowi dla nich motor napĊdowy14, pozwala oczyĞciü sumienie w związku z dzieleniem Ğwiata na dwoje. Wierzący moĪe siĊ bowiem dziĊki tej niechĊci przekonaü, Īe to nie on wprowadza liniĊ podziału na Ğwiat Bogu poddany i Ğwiat przeciw Niemu zbuntowany, lecz
Īe to niewierzący sami z własnej woli ustawili siĊ poza nawiasem. DziĊki zewnĊtrz10

Sloterdijk obszernie opisuje kampanie, jakie prowadzą lub prowadziły poszczególne religie ze
sobą lub wzglĊdem ateizmu, aczkolwiek w zgodzie z poprawnoĞcią polityczną nie omawia tejĪe kampanii, która dziĞ jest dominującą w Ğwiecie religii: kampanii islamu przeciw chrzeĞcijaĔstwu (por. P.
SLOTERDIJK, dz. cyt., 66).
11
TamĪe, 87
12
TamĪe, 135
13
„WiĊkszoĞü współczesnych nie dostrzegła, jak bardzo w radzieckich i chiĔskich dramatach inscenizowano parodiĊ dziejów religii” (tamĪe, 201).
14
„Dla ukształtowania stanowiska monoteistycznego opór tłumu jest konstytutywny i bez stałej
ĞwiadomoĞci irytacji niewłączonych innych monoteizm ten nie byłby zdolny wznieĞü swego wewnĊtrznego napiĊcia na niezbĊdne wyĪyny” (tamĪe, 181).
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nemu wrogowi religia moĪe ogłaszaü nieustanny stan wojenny, a w ten sposób ciągle
mobilizowaü swoich wyznawców. Mogłoby siĊ wydawaü, Īe tym psychologizującym uwagom przeczy masowoĞü religii monoteistycznych (przecieĪ niewiele osób
jest w stanie wytrzymaü w permanentnym stanie wojny i dodatkowo byü nienawidzonym przez resztĊ ludzkoĞci), ale i ten fakt Sloterdijk jest w stanie wyjaĞniü za
pomocą istotnego rysu religii, jaką jest wg niego skłonnoĞü do przemocy. OtóĪ poniewaĪ ludzie niechĊtnie sami z siebie stają siĊ zelotami (przyznaje siĊ do tego np.
równieĪ i Hitchens, który, jak siĊ zdaje, swą krucjatĊ przeciw teizmowi podejmuje
tylko dlatego, Īe myĞl o fundamentalistach nie pozwala mu w spokoju wypiü lampki wina), dlatego naleĪy ich do tego zmusiü. Religia staje wiĊc przed wyborem: albo
jako antyhumanistyczna zostanie całkowicie odrzucona przed trybunałem ludzkoĞci, albo jej antyhumanizm zwyciĊĪy i bĊdzie ludzi do wiary zmuszaü.
Czy istnieje dla religii jakaĞ trzecia droga, droga bez przemocy, na której uniknie
siĊ konfrontacji, o których mowa powyĪej? Sloterdijk odnotowuje w historii religii
takie procesy, które pozwalają mieü nadziejĊ na odpowiedĨ pozytywną. Religia
katolicka wprowadziła np. do eschatologii pojĊcie czyĞüca jako trzecie obok nieba i
piekła, chrzeĞcijaĔstwo jako takie odchodzi od dosłownej lektury Pisma, itd. Czy
jednak ucywilizowanie siĊ religii, wejĞcie w fazĊ pozelocką, jak to okreĞla Sloterdijk, jest moĪliwe Ğrodkami pochodzącymi wyłącznie z zasobów religii? Nie, jego
zdaniem, kierunek zmian idzie ze strony kultury Ğwieckiej. Remedium na zelotyzm
jest edukacja demograficzna i eksport bogactwa, a akurat w tych aspektach religia
jest bezradna. Wreszcie, co moĪe waĪniejsze, poniewaĪ cywilizowanie siĊ religii
oznacza przyjĊcie wzorców od silniejszej i mądrzejszej kultury Ğwieckiej15, to na
koĔcu tej drogi jest upodobnienie siĊ religii do niej: „Sąd Ostateczny prowadzi do
codziennej pracy. Objawienie staje siĊ raportem o stanie Ğrodowiska i protokołem o
statusie praw człowieka”16. Choü według niemieckiego autora moĪliwoĞü realizacji
takiego scenariusza w przyszłoĞci jest kwestią otwartą, to moĪemy siĊ zastanowiü,
czy religie, mając ĞwiadomoĞü kresu tejĪe drogi, zechcą w ogóle na nią wejĞü.
Nie moĪna, czytając pracĊ Sloterdijka, oprzeü siĊ wraĪeniu, Īe główny nacisk
kładzie on nie na wykazanie irracjonalnoĞci religii, lecz na udowodnienie tezy, Īe
religia ma monopol na przemoc. W tym sensie nowy ateizm nie jest negacją istnienia Boga, lecz o jego istocie stanowi postawa tolerancji wobec tego, co inne.
Ta druga cecha wydaje siĊ byü dla omawianego filozofa bardziej dla ateizmu
konstytutywna. Zatem ateizm jest dla niego nie tylko stanowiskiem intelektualnie
uzasadnionym, ale równieĪ moralnie poĪądanym. Dokładnie jednak to przekonanie jest dla Sloterdijka i wraz z nim dla całego nowego ateizmu Ĩródłem niekonsekwencji. Nie da siĊ bowiem empirycznie obroniü tezy o pacyfistycznym ateizmie i militarystycznych religiach. Sloterdijk jest tego Ğwiadom i niejako wy15

Autor ma niezachwiane przekonanie o wyĪszoĞci pozycji, z których przemawia, nad stanowiskiem teistycznym. Wierzących bĊdzie moĪna uznaü za cywilizowanych jedynie, gdy ich wierzeniom
bĊdzie towarzyszył wstyd: „Cywilizowanie monoteizmów bĊdzie zakoĔczone, gdy ludzie zaczną siĊ
wstydziü za pewne wypowiedzi swego Boga, nieszczĊĞliwym trafem utrwalone na piĞmie, jak za popisy skądinąd bardzo miłego, ale porywczego dziadunia, którego juĪ od dłuĪszego czasu nie wypuszcza
siĊ miĊdzy ludzi bez opieki” (tamĪe, 170).
16

TamĪe, 181.
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przedza ewentualny kontrargument. Przyznaje, Īe istnieją suprematyzmy – systemy myĞlowe, w które wpisany jest rygoryzm – obywające siĊ bez pojĊcia Boga, tzw. suprematyzmy obiektywne i ontologiczne wraz ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami (jak myĞlenie dwuwartoĞciowe, zelotyzm, neurotyczne posłuszeĔstwo, itd.). Przykładami takich suprematyzmów są komunizm
czy maoizm. Ale, jak to juĪ zostało powiedziane wczeĞniej, wg Sloterdijka suprematyzm Ğwiadczy o powinowactwie ideowym z religią. Komunizm w tej
optyce jest intelektualnym dzieckiem monoteizmu, a teza o monopolu religii na
przemoc moĪe zostaü podtrzymana.
Problem nowego ateizmu polega na tym, Īe jeĞli Sloterdijk ma racjĊ i kaĪdy suprematyzm jest w gruncie rzeczy pozostałoĞcią myĞlenia religijnego, to równieĪ i
sam nowy ateizm jest formą religii. Spójrzmy bowiem, jak Sloterdijk okreĞla jedną
z form suprematyzmu. Jest to suprematyzm noetyczny, czyli suprematyzm europejskiej kultury rozumu, którego paradygmatycznym przykładem jest europejskie
OĞwiecenie, a przecieĪ główni reprezentanci nowego ateizmu sami z dumą do tej
tradycji siĊ przyznają. RolĊ Boga w tej postaci suprematyzmu gra „przenikająca
wszystko inteligibilnoĞü”17. Byü moĪe nie wymaga ona od swoich wyznawców
posłuszeĔstwa (chyba Īe poszukiwanie prawdy, np. w poszukiwaniu kosmologicznej teorii wszystkiego, nazwiemy posłuszeĔstwem wzglĊdem prawdy), ale przecieĪ
kaĪdemu suprematyzmowi grozi, Īe „niekontrolowany uniwersalizm przejdzie w
faszyzm dobra”18. CzyĪ zapowiedzi takiego faszyzmu dobra nie widaü w samej
ksiąĪce Sloterdijka? W jego wizji Ğwiata: liberalnego, demokratycznego i kapitalistycznego jest co prawda miejsce na religiĊ, ale tylko taką, jak juĪ wspomnieliĞmy,
która bĊdzie siĊ wstydziü za swe ĞwiĊte pisma oraz taką, która wejdzie w pewnego
rodzaju grĊ zaoferowaną przez cywilizacjĊ Ğwiecką. Gra owa polegałaby na tym, by
zachowaü zewnĊtrzne formy religii, ale podłoĪyü pod nie wyłącznie Ğwieckie treĞci19. Nie ukrywa siĊ przy tym, iĪ celem jest zneutralizowanie „apokaliptycznych
reĪyserów”20.
Nie chcĊ tu rozwaĪaü, czy pomysły filozofa na przyszłoĞü religii są sensowne.
ChcĊ tylko podkreĞliü, Īe przedstawione plany zdradzają tak krytykowane i związane z monoteizmem myĞlenie w kategoriach dzielenia Ğwiata na dwoje, gdzie nie ma
miejsca na Īadne odcienia szaroĞci. JeĞli wg Sloterdijka monoteiĞci postrzegają
Ğwiat jako arenĊ walki miĊdzy tym, co podporządkowane Bogu, a tym, co siĊ wobec Niego buntuje, to mamy teĪ pełne prawo oceniü jego wizjĊ współczesnoĞci jako
podzieloną na dominium cywilizacji Ğwieckiej i tego, co jeszcze nie poddało siĊ jej
17

TamĪe, 126
TamĪe, 98
19
Prawdopodobnie idealnym przykładem akceptowalnej teologii z tego punktu widzenia byłaby
twórczoĞü Dona Cupitta, teologa anglikaĔskiego okreĞlającego siĊ mianem chrzeĞcijaĔskiego nierealisty. Uznaje on prawdziwoĞü Ewangelii pod warunkiem odrzucenia metafizycznej interpretacji jej
prawd. Mógłby on wiĊc uznaü, Īe Jezus Chrystus jest Bogiem, ale tylko pod warunkiem, iĪ twierdzenie
to nie rozumie siĊ jako prawdziwe na mocy jego zgodnoĞci z obiektywną rzeczywistoĞcią. Patrz: Don
CUPITT, The Non-Realist Philosophy of Religion: Selected Essays by Don Cupitt, Bronx-New York:
Fordham University Press, 2002.
20
P. SLOTERDIJK, dz. cyt., 219
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edukującemu działaniu. CzyĪ nie mamy tu zaląĪków faszyzmu dobra, którego
słusznie obawia siĊ autor?
Podsumujmy: nowy ateizm twierdzi, Īe do istoty religii Abrahamowych naleĪą
nietolerancja i agresja oraz Īe monoteizm ma monopol na przemoc. Jest prawdziwą
trucizną Ğwiata, lekarstwem zaĞ miałaby byü niewiara. Na zarzut wskazujący na
zbrodniczoĞü niektórych systemów ateistycznych, jak nazizm czy komunizm, ateista moĪe odpowiedzieü, Īe za ową zbrodniczoĞü nie odpowiada komponent ateistyczny, lecz fakt, Īe totalitaryzm zapoĪycza od religii myĞlenie rygorystyczne, wg
którego w idealnej społecznoĞci nie ma miejsca dla innowierców. Nawet jeĞli zaakceptujemy tĊ tezĊ i uznamy, Īe tendencja polemiczna i zelotyzm są „wynalazkami”
religii i w związku z tym to ją winno siĊ obwiniaü za zło ww. systemów politycznych, to suprematyzm noetyczny, tak ochoczo reprezentowany przez samego Sloterdijka, stawiający religiom ultimatum: albo roztopienie siĊ w kulturze Ğwieckiej
albo przegrana przed trybunałem ludzkoĞci, sam jest pozostałoĞcią myĞlenia religijnego. Tym samym nowy ateizm nie wyzbył siĊ jeszcze myĞlenia religijnego, a wiĊc
irracjonalnego. Nie jest w gruncie rzeczy prawdziwym ateizmem. Nowi ateiĞci na
gruncie przesłanek, które sami przyjĊli, okazują siĊ zelotami – ludĨmi religijnymi, a
ich nowy ateizm nie jest jeszcze oczekiwanym lekarstwem na zło religii.
Ten paradoksalny wniosek wprawia w ruch historiĊ ateizmu. Skoro nowy ateizm
nie jest jeszcze doskonałą postacią ateizmu, to najwyraĨniej poszukiwania naleĪy
kontynuowaü. Oczywisty błąd nowego ateizmu polega na upartym trzymaniu siĊ
tezy, Īe religia jest trucizną dla ludzkoĞci. Teza, Īe do istoty religii naleĪy posługiwanie siĊ przemocą, jest zwyczajnie nieempiryczna. Nic dziwnego, Īe jeszcze nowsza forma ateizmu, której przyjrzymy siĊ na przykładzie prac Ronalda Dworkina i
André Comte’a-Sponville’a, z tej tezy rezygnuje: „BłĊdy, jakie [religie i KoĞcioły]
popełniają nie dotykają sedna sprawy (…) To, Īe wszystkie mają krew na rĊkach,
moĪe wywołaü niechĊü do rodzaju ludzkiego, lecz nie wystarczy jako uzasadnienie
ateizmu – który, historycznie, zwłaszcza w XX wieku, równieĪ nie był bez skazy
ani wolny od zbrodni”21. JeĞli sama religia nie jest zła, to nie naleĪy jej pochopnie
odrzucaü, lecz przyjrzeü siĊ, jakie korzyĞci daje swoim wyznawcom.
Comte-Sponville wymienia cały katalog cnót religii. Religia daje pocieszenie w
chwili Ğmierci najbliĪszych. Jak przyznaje ten autor, ateizm jest w tych sytuacjach
bezradny22. Ponadto religie dają poczucie sacrum, które jest niezbĊdnym spoiwem
łączącym społeczeĔstwa23. Wreszcie KoĞcioły (autor ogranicza swój wywód do
Europy i chrzeĞcijaĔstwa) przekazują wartoĞci moralne i tradycje, które są fundamentem naszego Īycia. Comte-Sponville stwierdza zdecydowanie, Īe „nie ma cywi21
A. COMTE-SPONVILLE, DuchowoĞü ateistyczna, tł. E. Aduszkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo
Czarna Owca, 2011, 87-88.
22

„W naszym laickim pochówku prawie zawsze jest coĞ ubogiego, płaskiego, sztucznego; jest jak
kopia, która nie pozwala zapomnieü o swym oryginale (…) W takich chwilach religia jest silna naszą
słaboĞcią, którą ujawniamy w obliczu nicoĞci” (tamĪe, 25).
23
„JeĞli przez sacrum rozumiemy coĞ, co ma wartoĞü absolutną lub zdaje siĊ ją mieü, co narzuca siĊ
w sposób bezwarunkowy, co nie moĪe zostaü pogwałcone bez ĞwiĊtokradztwa lub utraty honoru (…),
to prawdopodobnie Īadne społeczeĔstwo nie moĪe siĊ trwale bez niego obyü” (tamĪe, 33).
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lizacji bez przekazu. Nie ma wspólnoty bez wartoĞci”24. PowyĪsze stwierdzenia nie
czynią z francuskiego filozofa chrzeĞcijaĔskiego apologety. WrĊcz przeciwnie,
prowadzą go do wniosku, Īe wszystkie te religijne wartoĞci moĪna zachowaü bez
odwoływania siĊ do wiary w Boga osobowego. Sacrum nie wymaga, wg niego,
Īadnej metafizyki, skoro „człowieczeĔstwo, wolnoĞü czy sprawiedliwoĞü nie są
bytami nadprzyrodzonymi”25. MoĪna wiĊc byü w tym sensie religijnym, bądĨ jak to
on sam ujmuje, wiernym ateistą.
W podobnym duchu wypowiada siĊ Ronald Dworkin. WyróĪnia on w kaĪdej religii komponent naukowy (my powiedzielibyĞmy bardziej precyzyjnie - doktrynalny,
dogmatyczny) i komponent aksjologiczny (w którym religia podpowiada swoim
wyznawcom, jak Īyü i co ceniü). Jedną z waĪniejszych tez pracy Dworkina jest ta
mówiąca o braku związku miĊdzy doktryną a aksjologią danej religii: „Istnienie
Boga nie ma samo w sobie znaczenia dla prawdy wartoĞci religijnych”26. Np. chrzeĞcijaĔstwo głosi Ğmierü Chrystusa dla zbawienia ludzkoĞci i ta prawda naleĪy do jego
doktryny. Jednak reakcja ludzi na to wydarzenie; to, czy odpowiedzą na nie swoim
nawróceniem czy nie, ma dla autora mniej wspólnego z samą doktryną niĪ z systemem aksjologicznym przyjĊtym uprzednio i niezaleĪnie. W omawianym przykładzie
warunkiem koniecznym nawrócenia jest istnienie w systemie aksjologicznym takiej
wartoĞci jak wdziĊcznoĞü za uczynione dobro. JeĞli nie ma we mnie takiej postawy,
to oczywiĞcie na Ğmierü Jezusa zareagujĊ obojĊtnoĞcią, i w tym sensie doktryna nie
bĊdzie miała wpływu na moje zachowanie. JeĞli jednak jestem osobą wdziĊczną, to
bĊdĊ miał w sobie tĊ postawĊ niezaleĪnie od prawdziwoĞci chrzeĞcijaĔskiej doktryny27. PoniewaĪ Dworkin uwaĪa czĊĞü naukową kaĪdej z religii za zwyczajnie błĊdną,
to jego wnioski bĊdą podobne to tego, do czego namawia Comte-Sponville: naleĪy
odrzuciü czĊĞü naukową religii, a zachowaü ich aksjologie.
Drugim błĊdem nowego ateizmu jest fakt, Īe przyjmuje on postawĊ rygorystyczną, a przez to dzieli Ğwiat na dwoje. Przedstawiciele jeszcze nowszego ateizmu
bĊdą wiĊc próbowaü wyeliminowaü ze swego myĞlenia wszelkie formy tendencji
polemicznej czy suprematyzmu. Jest to szczególnie widoczne w pisarstwie Comte’a-Sponville’a, który starannie unika paternalizmu w stosunku do wierzących,
widocznego w pracach nowych ateistów. KomuĞ, kto stwierdza, Īe „wiarĊ od niewiary róĪni tylko coĞ, o czym nic nie wiemy (…) Byłoby szaleĔstwem przypisywanie wiĊkszej wagi temu, czego nie znamy, co nas dzieli, niĪ temu, co bardzo dobrze
znamy (…), czyli co stanowi o wartoĞci ludzkiego Īycia”28 trudno zarzuciü rygoryzm czy postawĊ dzielącą ludzi. Gorzej wypada w tym sensie filozofia Dworkina,
24

TamĪe, 36.
TamĪe, 33. W innym miejscu swej pracy Comte-Sponville kieruje do czytelników pytanie:
„Powiedzcie szczerze, czy potrzebna wam jest wiara w Boga, by uznaü, Īe prawda jest wiĊcej warta niĪ
kłamstwo, Īe odwaga jest wiĊcej warta niĪ tchórzostwo?” (tamĪe, 37).
26
R. DWORKIN, Religia bez Boga, tł. B. Baran, Warszawa: Aletheia 2014, 32-33.
27
„Jakkolwiek zasady [wierzący] przywołają, muszą one mieü niezaleĪną moc, postrzegane tylko
jako dotyczące moralnoĞci lub jakiejĞ innej dziedziny wartoĞci. TeiĞci muszą Īywiü osobną wiarĊ w
taką zasadĊ; muszą odkryü, Īe to raczej w nią muszą uwierzyü niĪ w boskie zdarzenia czy inne fakty,
które uznają za istotne” (tamĪe, 35).
28
A. COMTE-SPONVILLE, dz. cyt., 69.
25
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który, choü równieĪ jako pozytywną konsekwencjĊ swego stanowiska prezentuje
zmniejszenie temperatury napiĊü miĊdzy ateistami i teistami29, to w praktyce nie
eliminuje ze swego religijnego ateizmu suprematyzmu30.
Zarówno Comte-Sponville, jak i Dworkin odróĪniają swoje twierdzenia od
twierdzeĔ nowego ateizmu. Mówią oni o „religii bez wiary”, „religijnym ateizmie”,
„wiernym ateizmie” czy o „duchowoĞci ateistycznej”, które to terminy byłyby dla
Dawkinsa po prostu oksymoronami. Z drugiej strony samo przejĊcie od tradycji
religijnych ich wartoĞci moralnych nie wystarczy do okreĞlenia swojego Ğwiatopoglądu jako religijnego. MoĪna byłoby wtedy po prostu mówiü o stanowisku etycznym. OkreĞlanie natomiast jakiejĞ filozofii mianem duchowoĞci czy religijnoĞci
wydaje siĊ przesadą. Obaj autorzy zdają sobie sprawĊ z delikatnej dialektyki filozofii, która chce byü zarazem i religijna, i ateistyczna. Obaj odnajdują podobne rozwiązanie, ale jest to rozwiązanie, które winno byü dla samych ateistów niesatysfakcjonujące. Jeszcze nowszy ateizm wyznaje bowiem wiarĊ w absolut. Nie jest to
oczywiĞcie Bóg osobowy teistów. Dworkin formułuje swą koncepcjĊ inspirując siĊ
stanowiskami Einsteina czy Spinozy. Chce on reprezentowaü tych ateistów, którzy
„wierzą w siłĊ we wszechĞwiecie wiĊkszą od nas”31. Zgadza siĊ on z Einsteinem, Īe
„wszechĞwiat przenika jakaĞ transcendentna i obiektywna wartoĞü, która nie jest ani
zjawiskiem przyrodniczym, ani subiektywną reakcją na zjawiska przyrody”32. NieuchronnoĞü, integralnoĞü (innymi słowy niezastĊpowalnoĞü) i pojmowalnoĞü praw
przyrody Ğwiadczą, jego zdaniem, o inherentnym piĊknie WszechĞwiata i budzi
jego religijną czeĞü wobec niego33.
Comte-Sponville równieĪ afirmuje absolut. „To, Īe ktoĞ jest ateistą, nie oznacza,
Īe zaprzecza istnieniu tego, co absolutne”34. Co prawda, nie wyznaje on, jak Dworkin, Īadnych wartoĞci obiektywnych i transcendentnych, ma natomiast wiĊcej do
29

„JeĞli zdołamy oddzieliü Boga od religii (…) to moĪe bĊdziemy mogli obniĪyü temperaturĊ tych
bitew” (R. DWORKIN, dz. cyt., 20).
30

Dzieje siĊ tak dlatego, Īe praktycznym wymiarem jego teorii religii bez wiary jest postulat objĊcia ochroną prawną równieĪ religii nieteistycznych. Formą tej ochrony winna byü zasada etycznej
niezaleĪnoĞci. „Etyczna niezaleĪnoĞü oznacza, Īe rząd nie moĪe nigdy ograniczaü wolnoĞci tylko dlatego, Īe uzna, iĪ jeden sposób Īycia (…) jest z natury lepszy niĪ inny, i to nie dlatego, Īe przynosi lepsze
skutki, lecz dlatego, Īe tak Īyjący ludzie są lepszymi” (tamĪe, 119). Zasada etycznej niezaleĪnoĞci pozwala rządowi zachowywaü lub ingerowaü w praktyki róĪnych społecznoĞci, ale tylko ze wzglĊdu na
poĪytek dla całego społeczeĔstwa. Co prawda zasada brzmi niewinnie i pozornie chroni wolnoĞü religijną, ale w gruncie rzeczy jest jeszcze jedną formą zmuszenia religii do przyjĊcia zasad Ğwiata liberalnego.
Dworkin pisze bowiem, Īe „jeĞli zanegujemy prawo specjalne do swobodnego praktykowania religii i
oprzemy siĊ tylko na ogólnym prawie do etycznej niezaleĪnoĞci, to religie mogą zostaü zmuszone do
ograniczenia swoich praktyk w taki sposób, by przestrzegały one racjonalnych, niedyskryminacyjnych
przepisów” (tamĪe, 124). Jak widaü, filozofia Dworkina cechuje siĊ tym samym suprematyzmem noetycznym i tą samą chĊcią stawiania religii przed trybunałem ludzkoĞci, co filozofia Sloterdijka.
31

TamĪe, 14.

32

TamĪe, 17-18.

33

„Dla tych z nas, którzy uwaĪają piĊkno za realne, przesłanka nauki, Īe wszechĞwiat jest ostatecznie w pełni pojmowalny, ma teĪ charakter religijnego przekonania, Īe promieniuje on prawdziwym
piĊknem” (tamĪe, 95).
34

A. COMTE-SPONVILLE, dz. cyt., 144.
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powiedzenia na temat doĞwiadczeĔ mistycznych, które stara siĊ zrozumieü na wzór
młodego Wittgensteina. Mistycznym, wg niego, nie jest wiĊc nic w Ğwiecie, lecz to,
Īe Ğwiat jest35. Podobnie jak i dla Dworkina, równieĪ i dla Comte’a-Sponville’a
motywem wyjĞcia poza ciasny scjentyzm bĊdzie zachwyt nad wszechĞwiatem.
Niewyczerpywalnej immanencji, bezmiaru moĪe doĞwiadczyü kaĪdy: wystarczy
spojrzeü w górĊ w rozgwieĪdĪoną noc36. „Chodzenie po wodzie – cóĪ to jest w
porównaniu ze wszechĞwiatem” – wykrzykuje filozof, starając siĊ nas przekonaü, Īe
duchowoĞü ateistyczna zostawia nawet wiĊcej miejsca na cuda, niĪ to czynią tradycyjne religie37. Kontemplacja bezmiaru, twierdzi Comte-Sponville, pozwala doĞwiadczyü naszej znikomoĞci, jest ukojeniem dla naszych rozbujanych ambicji38.
Wreszcie, w jednym z podstawowych dla duchowoĞci ateistycznej doĞwiadczeĔ – w
doĞwiadczeniu uczucia oceanicznego – przeĪywamy jednoĞü ze wszechĞwiatem.
Podmiot doznaje w nim wraĪenia „ostatecznego bezpieczeĔstwa nawet w obliczu
niebezpieczeĔstwa”39. Znów kłania siĊ nam wczesny Wittgenstein, który siedząc w
okopach bitew I wojny Ğwiatowej pisał, Īe „sam jestem swoim Ğwiatem”40, a w „A
Lecture on Ethics” jako jedno z doĞwiadczeĔ mistycznych opisuje doĞwiadczenie
absolutnego bezpieczeĔstwa, przez które rozumiał stan umysłu, w którym ktoĞ
stwierdza: „Jestem całkowicie bezpieczny. Nic nie jest w stanie mi zaszkodziü,
niezaleĪnie od tego, co siĊ stanie”41. Tu teĪ Comte-Sponville odchodzi w waĪnym
aspekcie od myĞli Wittgensteina, który dostrzegał wyraĨne analogie miĊdzy opisywanymi przez siebie doĞwiadczeniami mistycznymi a doĞwiadczeniami, o których
mówi chrzeĞcijaĔstwo. Francuski filozof wyraĨnie zastrzega tymczasem, Īe w
uczuciu oceanicznym nie ma nic religijnego.
Mimo tego, Īe obaj przedstawiciele jeszcze nowszego ateizmu podkreĞlają, Īe
opisując doĞwiadczenia mistyczne (Comte-Sponville) czy wartoĞci obiektywne i
transcendentne (Dworkin) nie mają na myĞli nic boskiego, to uwaĪam, Īe ich próba
sformułowania ateizmu koĔczy siĊ niepowodzeniem. Obaj niezaleĪnie od negowania
istnienia Boga osobowego mówią o absolutach. Ich stanowiska mają w związku z
tym wiĊcej wspólnego z religią, i to religią pierwotną niĪ z ateizmem. Spójrzmy
bowiem jak Mircea Eliade opisuje religie uraniczne. PrzeĪycie religijne jest budzone
35
Por. L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, tł. B. Wolniewicz, Warszawa : PWN,
2000, teza 6.44. Trzeba oczywiĞcie przyznaü, Īe mistycyzm Wittgensteina był bardziej konsekwentny.
Po tym, jak wczeĞniej w swym dziele Wittgenstein zamanifestował swój naturalizm (teza 4.11), konsekwentnie na tematy doĞwiadczeĔ mistycznych milczał (teza 7), a milczenie to przerwał dopiero po 10
latach wygłaszając w 1929 r. swój „Lecture on Ethics”. Comte-Sponville akurat w tym wzglĊdzie
Wittgensteina nie naĞladuje.
36

A. COMTE-SPONVILLE, dz. cyt., 153.

37

TamĪe, 154.

38

„Kontemplacja bezmiaru, dziĊki której ego staje siĊ Ğmiesznie małe, sprawia, Īe mój egocentryzm, a wiĊc równieĪ mój niepokój stają siĊ trochĊ mniej intensywne, mniej opresyjne, czasami do
tego stopnia, Īe kontemplacja zdaje siĊ je na kilka chwil usuwaü” (tamĪe, 157).
39

TamĪe, 163.

40

L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, teza 5.63

41

“I am safe. Nothing can injure me, whatever happens” (L. WITTGENSTEIN, "A Lecture on Ethics",
The Philosophical Review 74 (1965), nr 1, 8 – tłumaczenie moje).
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w nich przez proste wpatrywanie siĊ w niebo (co przypomina nam zachĊty Comte’aSponville’a do zerkniĊcia w gwiazdy, czy teĪ zachwyt Dworkina nad inherentnie
piĊknym wszechĞwiatem). „Niebo objawia siĊ [wtedy] w całej swej rzeczywistoĞci:
nieskoĔczone, transcendentne”42, pisze Eliade, co znów nasuwa nam skojarzenia z
pojĊciem bezmiaru wszechĞwiata, które stosuje Comte-Sponville, czy teĪ z Dworkina pojĊciem nieuchronnoĞci i integralnoĞci praw przyrody. Co waĪne, w omawianych religiach archaicznych „niebo objawia swą transcendencjĊ, zanim jeszcze nastąpi przypisanie mu wartoĞci religijnych”43. Bóstwa nie odgrywają w nich pierwszorzĊdnej roli i sam Eliade zauwaĪa tu podobieĔstwo w postĊpowaniu człowieka pierwotnego i współczesnego44. Owo pokrewieĔstwo sprawia, Īe czytelnik zachĊcony
(bądĨ zniechĊcony) deklarowanym ateizmem Comte’a-Sponville’a czy Dworkina
zamiast nowego, ulepszonego sformułowania niewiary, otrzyma w ich pracach protohistoryczną religiĊ uraniczną. O prawdziwy ateizm jest naprawdĊ ciĊĪko45.
Z powyĪszych rozwaĪaĔ płynie wniosek, który potwierdza trafnoĞü spostrzeĪenia Terry’ego Eagletona, Īe na miano prawdziwych ateistów w historii filozofii
zasłuĪyli wyłącznie postmoderniĞci46. Eagleton zauwaĪa, Īe „jeĞli kultura postmodernizmu jest pozbawiona głĊbi, antytragiczna, nieliniowa, antynuminotyczna, niefundamentalna i antyuniwersalistyczna, podejrzliwa wobec absolutów i niechĊtna
wnĊtrzu, to moĪna by uznaü, Īe jest prawdziwie poreligijna”47. Ten brytyjski autor
wiąĪe ateizm z zarzuceniem wszelkich uniwersalizmów i absolutów. RzeczywiĞcie,
omawiane w powyĪszym tekĞcie niestabilnoĞci w historii ateizmu wiąĪą siĊ z tym,
iĪ nowy ateizm nie porzucił uniwersalizmu prawdy naukowej, a co za tym idzie,
rygoru poddania siĊ prawdzie i suprematyzmu noetycznego, zaĞ jeszcze nowszy
ateizm wbudowuje w swą konstrukcjĊ teoretyczną pojĊcie czegoĞ absolutnego,
obiektywnego i fundamentalnego. Historia perypetii intelektualnych przedstawiona
powyĪej uczy, Īe prawdopodobnie trudno bĊdzie przedstawiü taką formułĊ ateizmu,
która jednoczeĞnie nie utoĪsamiałaby siĊ z nihilizmem. Wydaje siĊ, Īe trzeba przyznaü racjĊ szwajcarskiemu teologowi, Hansowi Ursowi von Balthasarowi, gdy wy42

M. ELIADE, Traktat o historii religii, tł. J. Kowalski, Warszawa: Wydawnictwo KR 2000, 56.

43

TamĪe, 56.

44

„Człowiek ‘pierwotny’, podobnie jak i cywilizowany, doĞü szybko o tych bogach zapomina, skoro ich juĪ nie potrzebuje” (tamĪe, 67).
45

Jest jeszcze jeden, praktyczny problem z utrzymaniem stanowiska jeszcze nowszego ateizmu.
Dworkin omawiając kwestiĊ nieĞmiertelnoĞci w religii ateistycznej mówi o rodzaju nieĞmiertelnoĞci,
która jest sztuka Īycia chwilą. Chwile wieczne to te, „kiedy (…) gramy na pianinie, w teatrze lub w
szachy, rzucamy piłkĊ lub komplement, uprawiamy poezjĊ, ogród lub miłoĞü” (R. DWORKIN, dz. cyt.,
142). Podobnie o nieĞmiertelnoĞci pisze Comte-Sponville. ĩycie chwilą znaczy dla niego porzucenie
nadziei. Ateista to człowiek, który osiąga szczĊĞcie poprzez całkowite zanurzenie siĊ w teraĨniejszoĞci.
„Jak długo mamy nadziejĊ, Īe bĊdziemy szczĊĞliwi, tak długo brakuje nam szczĊĞcia” (A. COMTESPONVILLE, dz. cyt., 65). Kogo jednak staü na grĊ na pianinie i czĊste wizyty w teatrze, jak nie człowieka
bogatego? Kto moĪe porzuciü nadziejĊ na lepsze jutro, bez popadniĊcia w rozpacz, jak nie człowiek,
który juĪ wszystko posiada? Innymi słowy, religijnoĞü ateistyczna jest duchowoĞcią sytego burĪuja, a Īe
stan to dla wiĊkszoĞci mieszkaĔców Ziemi nieosiągalny, to i z tego powodu ciĊĪko o prawdziwy ateizm.
46
„Wraz z pojawieniem siĊ postmodernizmu ludzka historia po raz pierwszy dochodzi do autentycznego ateizmu” (T. EAGLETON, dz. cyt., 187-188).
47

TamĪe, 186.
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ciąga z historii nauk przyrodniczych tĊ lekcjĊ, Īe nie da siĊ juĪ wiĊcej nadawaü
atrybutów boskich wszechĞwiatowi. Wbrew jeszcze nowszym ateistom powiedziałby on, Īe: „to, co mogĊ obliczyü w formułach i przebadaü na stole laboratoryjnym,
nie moĪe byü równoczeĞnie przedmiotem mojego entuzjastycznego oddania siĊ”48.
Z kolei stąd wypływa wniosek, Īe stoimy wobec alternatywy otwarcia siĊ albo na
Boga albo na nicoĞü49. Trzeciej opcji nie ma.
RacjĊ ma Comte-Sponville, Īe ostateczną konsekwencją nihilizmu jest rozpad i
barbarzyĔstwo. „Wówczas nie ma juĪ wartoĞci, która byłaby coĞ warta, ani obowiązku, który jest konieczny; pozostaje moja przyjemnoĞü lub moje tchórzostwo,
interesy i relacje oparte na przemocy”50. Taka wizja słusznie go przeraĪa. JeĞli jednak Eagleton ma racjĊ (co chciałem w niniejszym tekĞcie unaoczniü), to taki jest
rezultat niewiary poprowadzonej do koĔca. I w tym sensie dowiedziona jest moja
początkowa teza, iĪ konsekwencje ateizmu są nie do przyjĊcia dla tych, którzy deklarują siĊ jako ateiĞci.
Postscriptum
W wywiadzie udzielonym 22 XII 2013 r. dla szwajcarskiego radia SRF Ella de
Groot, mimo swej niewiary w Boga osobowego i Īycie wieczne, zaprzeczyła, iĪ jest
ateistką51. W Ğwietle przedstawionych powyĪej tez nie jest to wypowiedĨ aĪ tak
paradoksalna, na jaką w pierwszej chwili wygląda.

THE NEW AND EVEN NEWER ATHEISM
OR IT IS DIFFICULT TO BE A TRUE ATHEIST
Summary
In this paper I argue in favour of the claim that the true form of atheism is tantamount to nihilism. It means that the last attempts to express an atheistic view – so
called “the new atheism” with its faith in the objective and scientific truth and so
called “the newer atheism” with its faith in the Absolute and the objective values –
fail to succeed. One of the conclusions of the paper is the thesis that there are no
intermediate values (such as science or spirituality without faith) in our choice between God and nothingness.
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BALTHASAR, Eschatologia w naszych czasach, tł. W. Szymona, Kraków: WAM

49
„Pytanie człowieka o samego siebie jest głĊbsze od kosmosu, głĊbsze niĪ kaĪda odpowiedĨ, jakiej ten moĪe dostarczyü. SiĊga dalej niĪ granice kosmosu; jest wrĊcz tym miejscem, w którym Ğwiat
jest otwarty ku górze: na nicoĞü lub na Boga” (tamĪe, 24).
50

A. COMTE-SPONVILLE, dz. cyt., 59
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http://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/ella-de-groot-ich-bin-nicht-atheistin

