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POTOCZNE ROZUMIENIE CUDU – UWAGI KRYTYCZNE
Nie to, jaki jest świat, jest tym, co mistyczne, lecz to, że jest.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, teza 6.44
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Wstęp
Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość na tajemnicę. Racjonalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wystarczać osobom ludzkim, które zawsze
poszukują czegoś większego, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rzeczywistość ma
charakter ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponad-racjonalności wyrasta cały pradawny
fenomen religii, ale jednocześnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej strony do wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej maści
patologii i wypaczeń. Wszystko zależy bowiem od tego, gdzie lokuje się ponadracjonalny charakter rzeczywistości w ludzkiej percepcji. W punkcie wyjścia zachwytu
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starożytnych nad magami i szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta
sama intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popularności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie. Tym, co
różni jedno od drugiego jest sposób przeżywania tego, co wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diametralna – w podejściu magicznym chodzi o zaprzeczenie racjonalności,
które ostatecznie skutkuje wypaczeniem człowieczeństwa. W podejściu autentycznie
chrześcijańskim idzie zaś o otwarcie się na ponad-rozumową Tajemnicę Boga, który
wszakże bynajmniej nie niszczy i nie wypacza tego, co sam stworzył. Z powodu pozornego podobieństwa między tymi dwoma podejściami, bardzo pilne jest wyraźne oddzielenie jednego od drugiego. Kluczowe w tym względzie wydaje się być oczyszczenie
chrześcijańskiego rozumienia pojęcia cudu z wszelkich konotacji magicznych. Temu
właśnie poświęcony jest niniejszy artykuł. W pierwszej części dokonana zostanie
wstępna diagnoza współczesnego rozumienia cudu wśród współczesnych ludzi, zwłaszcza chrześcijan. W drugiej części potoczne rozumienie cudu zostanie ukazane na tle
tego, co o świecie mówią prężnie rozwijające się nauki ścisłe. Będzie to pierwszy etap
krytyki potocznego rozumienia cudu. Następnie w części trzeciej artykułu to, co potocznie myśli się o cudach zostanie zestawione z autentyczną teologią, czyli ludzkim
myśleniem o Bogu, opartym na Bożym Objawieniu. Tutaj punktem wyjścia krytyki
potocznego rozumienia cudu będzie więc teologia. Na koniec zostaną przedstawione
wnioski.
1. Potoczne rozumienie cudu w czasach współczesnych
Wszystkie ważniejsze pojęcia teologii chrześcijańskiej mają za sobą wielowiekową tradycję, a pod sobą wielkie bogactwo znaczeniowe. Jak wszystkie terminy używane przez
setki lat w różnych kontekstach, przez różnych ludzi i w różnych epokach, tak i terminy
teologiczne nierzadko narażone są na pewne zagrożenia, takie jak utrata pierwotnego
sensu czy koncentracja na ich aspekcie pobocznym. Nie inaczej jest z pojęciem cudu,
które wydaje się być dla chrześcijaństwa dość zasadniczym. Jako wiara w Boga żywego, działającego i komunikującego się z człowiekiem, chrześcijaństwo nie może zrezygnować z pojęcia cudu, wyrażającego Boże działanie w świecie i człowieku. Nic więc
dziwnego, że we wszystkich epokach rozwoju myśli teologicznej pojęcie cudu zajmowało poczesne miejsce, dla jednych będąc kluczowym w argumentacji teologicznej czy
apologetycznej, dla innych będąc kamieniem obrazy. Obecnie, po kilku wiekach fascynacji racjonalizmem i przekonania o nieograniczonych możliwościach rozumowego
wyjaśniania wszelkiej rzeczywistości, pojęcie cudu powraca i przeżywa swój wielki
renesans. Fascynacja cudami, zarówno w kontekście religijnym jak i poza religijnym,
ogarnia dziś ogromne rzesze społeczeństwa. W związku z tym pilne wydaje się przyjrzeć się temu, co potocznie myśli i mówi się o cudach, by zestawić to z wymaganiami
ludzkiej racjonalności, ale także z Objawieniem Bożym wypełnionym w Jezusie Chrystusie.
Gdyby opisać współczesne tendencje postrzegania cudu przy pomocy jednego określenia, określeniem tym byłoby „zjawisko nadprzyrodzone”. Postrzeganie cudów jako
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zjawisk nadprzyrodzonych (w znaczeniu nadzwyczajnych, wykraczających poza prawa
rozumu) dominuje nie tylko w neopogańskich prądach New Age, ale także wśród saPotoczne rozumienie cudu – uwagi krytyczne
mych chrześcijan. Sytuacja ta z teologicznego punktu widzenia jest dosyć kłopotliwa,
ponieważ cud jawi się jako jedno z tych pojęć, które w „wysokiej” teologii mają wyraźnie inne znaczenie niż w mentalności ludu Bożego. Potoczne skojarzenia z cudem to
97 to, że jest.
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Rozmowa z ks. prof. Andreasem Reschem, „Fronda” 1 (2015) 1, s. 48-53.
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zjawisk łamiących prawa przyrody. Jeśli racjonalizm kojarzony jest z ateizmem, ludzie
wierzący biegną bez wahania w stronę irracjonalizmu i bronią dosłownych interpretacji
biblijnych opisów cudów, lub też szukają za wszelką cenę współcześnie dokonujących
się „zjawisk nadprzyrodzonych”. W ten sposób zarówno po stronie chrześcijan jak
i niechrześcijan, utrwala się przekonanie o związku istoty wiary chrześcijańskiej z potocznie rozumianą „cudownością” 100 . Można odnieść wrażenie, że chrześcijanin, to
przede wszystkim ten, który uważa, że dzieją się czasem zjawiska łamiące porządek
tego świata i rozumu. To przekonanie jest ze wszech miar mylne i sprzyja ośmieszaniu
wiary chrześcijańskiej. Potrzeba zatem pilnie oczyścić prawdziwie chrześcijańskie pojęcie „cudu” z wszelkich konotacji irracjonalistycznych. Brak tego oczyszczenia powiększa rozdźwięk między Kościołem a światem współczesnym, który to rozdźwięk
(akurat w tym konkretnym aspekcie), może okazać się w niemałej mierze winą ludzi
Kościoła. Reakcją bowiem na uparcie irracjonalną narrację utożsamianą z wiarą chrześcijańską, może być tylko odrzucenie tej ostatniej jako niepoważnej. Ponadto również
ze ściśle teologicznego punktu widzenia pojęcie cudów jako ingerencji Boga w porządek natury jest fatalnym nieporozumieniem. Krytyka potocznego pojęcia cudu może
więc wychodzić z dwóch punktów: współczesnej mentalności ukształtowanej przez
nauki ścisłe oraz z punktu widzenia teologii chrześcijańskiej. Krytyka potocznego pojęcia cudu będzie tu więc zarysowana w dwóch etapach: kontekstualno-filozoficznym,
a następnie teologicznym.
2. Krytyka z perspektywy epoki nauk ścisłych
Kontekstem dla rozumienia pojęcia cudu jest dziś przede wszystkim mentalność społeczeństwa ukształtowanego przez prężnie rozwijające się nauki ścisłe. Wszechobecność
i swoista skuteczność (rozwój technologii) tychże nauk sprawiają, że w społecznym
odbiorze cieszą się one ogromnym zaufaniem 101 . Toteż obraz świata jest
u współczesnych ludzi w ogromnej mierze kształtowany wynikami osiąganymi przez
nauki ścisłe102. Sytuacja ta nie jest zresztą żadnym novum, lecz jest szczytem pewnego
trwającego już od wieków procesu, który można określić mianem racjonalizacji świata 103 . Proces ten rozpoczął się w kulturze europejskiej wraz z powstaniem filozofii,
a więc - jak się przyjmuje - wraz z filozofami jońskimi w VI wieku przed Chrystusem104. Filozofia wyrosła z buntu przeciwko mitycznemu obrazowi świata. W miejsce
mitu zaproponowała wyjaśnienia racjonalne. Już pierwsi filozofowie odkrywali, że nie
100

Jak pisze Tillich: „rozwija się swego rodzaju irracjonalistyczny racjonalizm, w którym stopień absurdalności w opowieści o cudzie staje się miarą jej wartości religijnej. Im bardziej niemożliwe, tym bardziej
objawicielskie!”. P. Tillich, Teologia systematyczna, t. 1, Kęty 2004, s. 111.
101
Bertrand Russel pisał: „Nauka w żadnej chwili nie ma słuszności całkowitej, ale rzadko też myli się
zupełnie; i z reguły ma ona większą szansę potwierdzenia swej słuszności niż teorie nienaukowe. Jest,
więc rzeczą zasadną przyjąć ją, jako hipotezę”. Mój rozwój filozoficzny, Warszawa 1970, s. 12.
102
Oczywiście recepcja tych wyników dokonuje się ze sporym opóźnieniem, jednak nie zmienia to faktu,
iż człowiek współczesny swoją racjonalność wiąże z frapującą go racjonalnością nauki. Por. Karl Popper,
Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992, s. 134.
103
Autorem tego pojęcia jest Max Weber, zob. np. Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2004.
104
Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 2005, s. 23.
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tylko człowiek jest istotą rozumną, ale i cała rzeczywistość ma charakter rozumny, sensowny - ma po prostu swój logos (Heraklit). Z tego przekonania rozwinęła się cała
Potoczne rozumienie cudu – uwagi krytyczne
dalsza filozofia, a następnie i nauka. Pewnym warunkiem sine qua non poznawania rzeczywistości jest jej racjonalny, poznawalny charakter. Można więc bez dużej przesady
powiedzieć, że nie byłoby współczesnej cywilizacji, gdyby nie przyjęcie przed wiekami
to, jaki
jest świat,
jest tym, coma
mistyczne,
to, żeczy
jest.rozumtej podstawowej Nie
zasady
mówiącej,
iż rzeczywistość
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ny. Michał Heller uważa, że o ile nie należy przyjmować racjonalności świata jako jaLudwig
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logico-philosophicus,
teza 6.44
kiegoś założenia
a priori,
o tyle jest Tractatus
ona konieczną
hipotezą, bez niej trudno
wyjaśnić
rozwój nauki. „Świat posiada pewną cechę, dzięki której daje się go skutecznie zbadać”105. Na rozwój ludzkiej kultury jako zmierzającej do coraz większej racjonalności,
zwrócili uwagę ojcowie socjologii, zwłaszcza August Comte i Max Weber. Ten pierwszy wprowadził
Słowa kluczowe:
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wszystkie elementy rzeczywistości, jako działania i przestrzeń aktywności istot ponadludzkich. W epoce tej nie ma miejsca na szukanie racjonalnych wyjaśnień świata. InaKey words: dogmatic theology, fundamental theology, miracle, suczej jest w kolejnej, metafizycznej epoce. Tu postępuje już racjonalizacja, choć nadal
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zewnętrznych sam interpretuje rzeczywistość. Oto „umysł nasz, wreszcie samodzielny,
dochodzi do swego ostatecznego stanu, tj. racjonalnego pozytywizmu”106. Narzędziami
Wstęp
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M. Weber, Racjonalizacja…, s. 128.
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Nasuwa się znane zdanie R. Bultmanna: „Nie można używać elektryczności i radioodbiorników (…),
jednocześnie wierząc w świat cudów i duchów Nowego Testamentu”. The New Testament and Mithology
intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popuand Other Basic Writings, Minneapolis 1984, s. 4. Rzeczywiście nie można, jeśli cuda rozumie się, jako
zjawiskalarności
zaprzeczające
zdrowemu
rozsądkowi.
ruchów
New
Age, jak i popularności Mszy świętych z mo105
106
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adekwatny opis, ale także owocują w postaci nowych wynalazków, ułatwiających życie
ludziom. Dlatego właśnie naukowa wizja świata cieszy się tak ogromnym poparciem
społecznym. Wydawać by się mogło, że taka sytuacja jest jakimś zagrożeniem dla
chrześcijańskiej wizji świata, czy dla samej wiary. Wszak wiara przedstawia nadprzyrodzony porządek rzeczy, zaś nauka zdaje się profanować rzeczywistość i ujmować ją
całkowicie w karby rozumu. Przy głębszym zastanowieniu okazuje się jednak, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wiara mówi o ostatecznym sensie rzeczywistości, zaś
nauka o zasadach funkcjonowania jej materialnego wymiaru. Te dwie płaszczyzny należy jasno odróżnić 109 , bez popadania wszakże w ostro postawiony dualizm, który
przedstawiałby de facto dwa światy, w niezrozumiały sposób ze sobą powiązane 110. Nie
jest też tak, że świat materialny wraz z obowiązującymi w nim prawami miałby być
jakoś kłopotliwy dla wiary chrześcijańskiej. Obraz świata jaki wyłania się z badań nauk
ścisłych to przede wszystkim obraz świata racjonalnego 111 . Nie chodzi o całkowitą
przewidywalność wszelkich zjawisk przyrodniczych, czy o jakąś wizję świata jako mechanizmu. Tego typu poglądy obecne w fizyce po-newtonowskiej, obecnie odeszły już
do lamusa. W przypadku choćby mechaniki kwantowej nie ma mowy o jasnym przewidywaniu zachowań danych cząstek. Zasady systemów matematycznych, a nawet logicznych, zdają się szwankować. Nie zmienia to jednak faktu, że przyroda po prostu,
mówiąc metaforycznie, pozwala się badać racjonalnie. Nie można jej uchwycić jakąś
jedną uniwersalną metodą, ale wszelkie badania i ich owoce dowodzą, że ma ona charakter racjonalny. Choć do tej jej rozumności badacze jeszcze nie dorastają, to skutecznie się do niej zbliżają. Rzeczywistość materialna nie jest chaosem, lecz jest spójna
i poznawalna, stoi przed człowiekiem jako gotowa do gospodarowania przez jego rozum. Taka wizja rzeczywistości nie tylko nie jest kłopotem dla wiary chrześcijańskiej,
ale doskonale z nią współgra. Teologia zawsze mówiła o racjonalności świata jako pochodzącego od Bożego Logosu. Świat jest sensowny, rozumny bo stworzony przez Logos (prolog Janowy). Cała wielowiekowa tradycja tzw. teologii naturalnej poświadcza,
że racjonalność świata ma też wielkie znaczenie dla chrześcijańskiej myśli. Nauki ścisłe
potwierdzają dziś tylko intuicję, której wyraz dawali już Ojcowie Kościoła i scholastycy
- że nie tylko człowiek poznaje świat rozumowo, ale i świat jest sam w sobie racjonalny112.
W tym właśnie kontekście należy rozpatrywać cuda, które miałyby być zjawiskami radykalnie łamiącymi racjonalne prawa rzeczywistości materialnej. Nie ma tu znaczenia,
czy użyje się asekuracyjnie słowa „zawieszenie” zamiast „łamanie” praw natury. Jedno
jest pewne: cud w potocznym znaczeniu tego słowa jest wydarzeniem wymykającym
się racjonalnemu ujęciu. C. S. Lewis definiował cud jako „ingerencję istoty nadprzyro109

Znane jest powiedzenie Galileusza, który komentując słowa Augustyna mówi o Duchu Świętym
uczącym przez Biblię „nie jak jest zbudowane niebo, lecz jak się dostać do nieba”. G. Galilei, Lettere,
Torino 1978, s. 128-135.
110
Byłby to powrót do dualistycznych meandrów filozofii XVII wieku. Tutaj jednak nie chodzi wcale
o dwa odrębne światy wchodzące ze sobą w interakcję, lecz o wymiary jednego świata.
111
Heller mówi wręcz o matematyczności świata. Por. Filozofia i wszechświat, s. 48.
112
Szczególnie widać to u takich myślicieli jak święty Tomasz z Akwinu, lub Ojcowie aleksandryjscy.
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dzonej w porządek natury” 113 . Tego rodzaju cud miałby przekraczać prawa natury,
a zatem być wydarzeniem w punkcie wyjścia nieracjonalnym. Tak właśnie rozumie się
Potoczne rozumienie cudu – uwagi krytyczne
cud choćby w ramach praktyki orzekania nadzwyczajnych uzdrowień. Powołanie komisji lekarskiej, która ma orzec, że według nauki nie mogło nastąpić zaszłe uzdrowienie,
pokazuje, że cudu upatruje się w tym, co jest formalnie nieuchwytne dla nauki, tzn. co
NieNawiasem
to, jaki jest
świat,nie
jestbierze
tym, się
co mistyczne,
to, żerozwija
jest. się
jest nieracjonalne.
mówiąc
pod uwagę, lecz
że nauka
i w pewnym momencie może wyjaśniać to, czego obecnie wyjaśniać nie może. Jeśli
Ludwig
Wittgenstein,
Tractatus
teza 6.44
wyjaśni cudowne
uzdrowienia,
wzięte
np. pod logico-philosophicus,
uwagę przy jakimś procesie
kanonizacyjnym, czy będzie to oznaczało, że cudu jednak nie było? Tak można domniemywać,
natomiast trudno sobie wyobrazić konsekwencje kanoniczne - czy kanonizacja będzie
ważna114? To tylko jedno z pytań, do jakich prowadzi supranaturalistyczna wizja cudu.
Podstawowym
Słowa problemem
kluczowe: jest
teologia
po prostu
dogmatyczna,
zakwestionowanie
teologia
racjonalnej
fundamentalna,
wizji rzeczywi115
stości jaka się za błędną teologią cudu kryje . Jeśli świat jest racjonalny, stworzony
cud, nadprzyrodzoność, racjonalność
przez Boga jako logiczny i sensowny, i jeśli człowiek może go ujmować swoim rozumem, niepojęta wydaje się abdykacja tegoż rozumu z wyjaśniania części zjawisk, uznaKey words: dogmatic theology, fundamental theology, miracle, sunych arbitralnie za cudowne. W racjonalnej wizji rzeczywistości, którą poświadcza
rozwój pernatural,
i owocnośćrationality
nauk ścisłych, nie ma miejsca na cuda w potocznym rozumieniu
tego terminu.
Jeśli przyjąć, że świat jest racjonalny, nie można przyjąć, że dzieją się w nim rzeczy
irracjonalne, to jest sprzeczne z logiką i naturą stworzonego świata. Jeśli natomiast dzieWstęp
ją się rzeczy irracjonalne,
niemogące zostać uchwycone przez ludzki rozum i sprzeczne
z jego podstawowymi prawami, to świat nie jest racjonalny. Świat 116 może być bowiem
wszystkich
epokjest
i kultur
cechujeSkoro
bez wątpienia
wrażliwość
racjonalny Ludzi
tylko wtedy,
gdy cały
racjonalny.
wydarzyłaby
się choć jedna
rzecz sprzeczna z zasadami logiki, oznaczałoby to, że nie można ufać racjonalności
na tajemnicę. Racjonalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wyświata117. Przekonanie o cudach rozumianych jako wydarzenia zaprzeczające racjonalstarczaćświata,
osobom
ludzkim,
poszukująSłuszny
czegoświęc
większenej strukturze
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ipsoktóre
factozawsze
tejże strukturze.
wydaje się
protest go,
współczesnych
przeciwkoi głębszego.
przyjmowaniu
cudownych”
dalszego, wyższego
Jest jakichś
tak po „zjawisk
prostu, dlatego,
że za
prawdziwe. Naukowy, racjonalny obraz świata daje człowiekowi poczucie bezpieczeńnie mniej
jakgdyż
ucieleśnionym
duchem.
Ostateczna
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wydaje sięjest
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realnie zmienia
standard
życia przez
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zaprzeczaniu
racjonalnej naturze
jest, więc
czywistość
ma charakter
ponad-racjonalny.
Z tejrzeczywistości
intuicji ponadjak najbardziej uzasadniony. Nie jest natomiast wiarygodną jakakolwiek próba pogo-

racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, ale jednocze-

śnie także
magii
i okultyzmu.
C. S. Lewis,
Miracles,
London
1947, s. 15. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej
Takie dwuznaczne sytuacje, w których okazywało się, że uzdrowienie jednak wynikało z normalnych
strony do miały
wspaniałego
rozwoju
kultury,
z drugiej
wszelkiej
działań medycznych
już, zdaniem
niektórych,
miejsce.a Zob.
artykułdo
Artura
Sporniakamana stronie
Tygodnika Powszechnego: http://tygodnik.onet.pl/wlasnym-glosem/zakwestionowany-cud/t83qn (dostęp:
ści patologii i wypaczeń. Wszystko zależy bowiem od tego, gdzie
16.02.15).
115
Mimo to naukowcy związani z chrześcijaństwem uparcie próbują połączyć przekonanie o występowalokuje
się ponad-racjonalny
charakter
rzeczywistości
w ludzkiej
perniu potocznie
rozumianych
cudów z wynikami
nauk ścisłych.
Wiele interesujących
stanowisk
prezentuje
wybór tekstów wygłoszonych w trakcie cyklu konferencji Boże działanie w perspektywie nauki. Zob.
cepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i
Stwórca- wszechświat- człowiek, t. 1-2, Tarnów 2006; por. J. Polkinghorne, Nauka i Opatrzność, Kraków
2008, s. 90-111.
szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama
116
Mowa cały czas o świecie w jego aspekcie materialnym, czy zjawiskowym.
117
W tym sensie słusznie pisze Carnap, iż „nauka, system poznania pojęciowego nie ma granic”. Oczyintuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popuwiście „nie oznacza to, że poza nauką nie ma nic, że obejmuje ona wszystko”. R. Carnap, Logiczna
strukturalarności
świata, Warszawa
s. 364.
ruchów2011,
New
Age, jak i popularności Mszy świętych z mo113
114
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dzenia przekonania o potocznie rozumianych cudach z racjonalną wizją świata. Odwoływanie się do jakiegoś wyższego porządku rzeczy, który miałby też być racjonalny,
lecz inaczej, nie ma żadnego uzasadnienia w rzeczywistości. Podobnie eksponowanie
cudu jako racjonalnego działania jakichś wyższych, niewidzialnych istot. Jeśli takie
istoty istnieją i działają na świat materialny, to należą one do tego świata i ich działanie
jest jego częścią. Wówczas mogłoby ono z czasem zostać zbadane, zaś tego typu cuda
wcale nie byłyby właśnie cudami w potocznym znaczeniu. Wbrew przedziwnym inklinacjom współczesnego społeczeństwa ku irracjonalności (popularność wszelkiej maści
okultyzmu)118, należy podkreślić z całą mocą, iż tylko racjonalna wizja rzeczywistości
jest dzisiaj wiarygodna. W tej zaś wizji ukazującej świat materialny jako działający według racjonalnych zasad, nie mieści się cud, jako zjawisko łamiące te zasady. Powstaje
jednak pytanie, czy nie oznacza to zaprzeczenia istocie chrześcijaństwa, dla którego
pojęcie cudu zdaje się być przecież zasadnicze.
3. Krytyka z perspektywy teologii
Potoczne rozumienie cudu należy także wbrew pozorom krytycznie ocenić
z perspektywy samej teologii. Jeśli zastanowić się, dlaczego właściwie kwestia cudów
wydaje się tak zasadnicza dla wiary chrześcijańskiej, odpowiedź może być tylko jedna.
Jest nią kluczowa i fundamentalna rola Pisma świętego, będącego niejako duszą chrześcijańskiej teologii119, a traktującego o całym szeregu wydarzeń cudownych. Skoro Pismo jako zasadnicza norma i podstawa wiary jest pełne opisów cudów (i to, jak się wydaje, cudów w potocznym tego słowa znaczeniu), nie może być mowy o wierze chrześcijańskiej bez przekonania o występowaniu tego typu zjawisk. Rozstępujące się morze,
zatrzymujące się słońce, czy wreszcie rozmnażający się chleb, to przecież cuda w znaczeniu potocznym. Jeśli ktoś poddaje w wątpliwość owe fenomeny, nie może być - jak
by się zdawać mogło - osobą wierzącą. Prawdopodobnie z tego właśnie powodu wiele
osób odrzuciło w ciągu ostatnich kilku stuleci wiarę chrześcijańską, sądząc, że wymaga
ona od nich dania wiary zjawiskom sprzecznym z prawami przyrody i zdrowym rozsądkiem. Rozwój egzegezy, jaki dokonał się w XX wieku, pokazał jak mylne jest to przekonanie. Badania historyczno-krytyczne mające swe źródło w myśli protestanckiej, lecz
wkrótce ogarniające także egzegezę katolicką, ukazały zupełnie nową perspektywę
spojrzenia na biblijne opisy cudów. Autor biblijny opisując jakieś wydarzenie cudowne
dokonuje pewnego zabiegu literackiego, nie zaś reportażu z miejsca wydarzeń. Pamięć
Izraela, a potem Kościoła, przechowuje momenty szczególnej obecności i działania Boga. Opowiada o tym działaniu w formie opisu zjawisk nadzwyczajnych, lecz forma pozostaje tylko formą. Pamiętając o literackim charakterze ksiąg biblijnych oraz o uwarunkowaniach kontekstu historycznego, nie trzeba przyjmować opisów zdarzeń cudownych jako opisów zdających relację z łamania porządku natury, ze zdarzeń irracjonal118

Por. R. Ptaszek, Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna- aspekt filozoficzny, Siedlce 2008; A.
Posacki, Ezoteryzm i okultyzm- formy dawne i nowe, Radom 2009.
119
Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 12, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety,
deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 350-363.
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nych120. Zarzut, jaki może jednak pojawić się wobec takiej egzegezy, to zarzut niepoważnego potraktowania Ewangelii, stawiającej przecież ogromny nacisk na cuda dokoPotoczne rozumienie cudu – uwagi krytyczne
nywane przez Jezusa. Jeśli nie miałyby one charakteru cudów w potocznym tego słowa
znaczeniu, trudno byłoby - mógłby ktoś powiedzieć - przyjąć Ewangelię jako prawdziwą. W rzeczywistości jednak jest dokładnie odwrotnie - sama Ewangelia wzbrania się
Nie
to, jaki jest świat,
jest tym, jako
co mistyczne,
leczdowody
to, że jest.
przeciwko cudom
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6.44
ludzie ich żądający
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jedynieTractatus
znak Jonasza,
czyli znak głoszonego
(Łk 11, 29-30). Uzdrowienia i inne cuda Jezusa nie mają charakteru cudów w znaczeniu
potocznym, bowiem gdyby tak było, przekonałyby one wszystkich świadków. Tymczasem, choć wielu widzi cuda Jezusa, nie wszyscy przyjmują Jego orędzie (por. Mt 12,
24). W Słowa
tej sposób
kluczowe:
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teologiapokazuje,
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teologia
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cud, nadprzyrodzoność, racjonalność
cudu121. Do schematu Ewangelii nie pasuje więc rozumienie cudu jako zjawiska spektakularnie łamiącego prawa natury i rozumu122. Cud w znaczeniu potocznym byłby doKey words: dogmatic theology, fundamental theology, miracle, suwodem na obecność Boga, zaś cud ewangeliczny jest pokornym wezwaniem do wiary
rationality
i może pernatural,
być odczytany
tylko w wierze123. Pomyłką jest tym bardziej taka chrystologia,
która przez cuda Jezusa chce uzasadnić Jego bóstwo. Cuda Jezusa nie mają żadnego
charakteru Boskich ingerencji w świat - gdyby tak było Jezus byłby kimś więcej niż
człowiekiem. Temu zaś, wbrew potocznym błędom myślowym, dogmatyka katolicka
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Boga zdaje się
124
być błędne .
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racjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, ale jednocze120

Potrzebna jest, więc nie tyle demitologizacja (Bultmann), co raczej deliteralizacja (Tillich). Mit jest
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i okultyzmu.
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Tillich, do
Teologia…,
t. 1, s. 113.
122
Trafne są słowa Wielkiego Inkwizytora z powieści F. Dostojewskiego: „Nie zszedłeś z krzyża, gdy
ści <<Zejdź
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człowieka cudem i pragnąłeś wiary wolnej, a nie wiary przez cud”. Bracia Karamazow, Warszawa 1959,
s. 304. lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludzkiej per123
Nie można się zgodzić z tymi, którzy cuda Jezusa próbują traktować, jako argumenty za
cepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i
prawdziwością Jego posłannictwa. Tak np. M. Rusecki w Być chrześcijaninem dziś, red. M. Rusecki,
Lublin 2007, s. 794.
szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama
124
Węcławski pisze trafnie, że paradoksalnie wychodzimy wtenczas „od stwierdzenia, że Wcielenie jest
wejściem Boga w ludzką historię, ale tego, co Boże, doszukujemy się w tym, co w wydarzeniu Wcielenia
intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej poputę właśnie ludzką historię absolutnie przerasta”. T. Węcławski, Chrystus naszej wiary, Poznań 1994, s.
108.
larności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z mo-
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wego. Oto, bowiem część historii (zwłaszcza dzieje biblijne) miałyby być historią zbawienia, pełną znaków Bożej obecności i dialogu Boga z człowiekiem, zaś reszta historii
byłaby jałową pustynią, w której można jedynie wspominać dawne Boże interwencje125.
Życie bohaterów biblijnych i ewentualnie rozmaitych świętych, którzy doświadczali
cudów, byłoby uprzywilejowane w stosunku do całej rzeszy pozostałych istnień ludzkich, które nie doświadczają tak bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Sama historia
ludzkości dzieli się na dwa typy wydarzeń: zwykłe, niemające nic wspólnego z Bożym
działaniem (tych jest ogromna większość) i cudowne, będące Bożymi interwencjami
(przydarzające się nielicznym szczęśliwcom). Tego rodzaju dualizm już pokazuje, jaką
teologiczną katastrofą jest wizja cudu jako łamiącej prawa przyrody Bożej interwencji.
Nie tylko więc zdrowy rozsądek i mentalność ukształtowana przez nauki ścisłe buntuje
się przeciwko potocznemu rozumieniu cudu - nie może się z nim zgodzić również dobra
teologia. Ta ostatnia bowiem mówi o stałej Bożej obecności w stworzonym świecie,
o Bogu prowadzącym dzieje każdego człowieka i całej ludzkości. Bóg chrześcijan to
Bóg objawiający się w i poprzez świat i historię, nie zaś poprzez burzenie porządku
świata i historii. Dualizm zwykłości i cudowności nie może być zaakceptowany z teologicznego punktu widzenia, bowiem zamiast przybliżać oddala on Boga od człowieka.
Bóg w takiej optyce jest daleką od świata postacią, która tylko czasami postanawia ingerować w świat, by znów na długi czas pozostawić go samemu sobie. Większość wydarzeń dokonujących się w życiu człowieka i w historii świata miałaby więc być pozbawiona jakiegoś głębszego związku z Bogiem.
Kolejnym argumentem przeciwko teologii przyjmującej cuda jako nadzwyczajne interwencje Istoty Najwyższej jest sam charakter i częstotliwość wydarzeń uważanych za
cudowne. Jeśli pewne konkretne wydarzenia są specjalnym odgórnym działaniem Boga
(a inne nie), można spytać, dlaczego właśnie te wydarzenia. Odpowiedź na to pytanie
prowadzi do zatrważających konsekwencji teologicznych, oscylujących wręcz na granicy bluźnierstwa. W potocznym ujęciu cudów jako odgórnego „mieszania się” Boga
w świat trzeba przecież uzasadnić, dlaczego właśnie tam, a nie gdzie indziej Bóg się
w świat miesza. Oto okazuje się, że Bóg bez wahania dokonuje interwencji tego typu,
które mają skłonić ludzi do oddawania Jemu należnej czci (np. cuda eucharystyczne).
Kiedy natomiast na świecie dzieje się ogromne zło, wówczas Bóg nie ingeruje w świat,
lecz pozostawia go odpowiedzialności ludzi126. Jak słusznie pisze John Polkinghorne:
Pozostaje rzecz jasna bardzo trudne pytanie, dlaczego cuda muszą być aż tak rzadkie,
zważywszy dużą liczbę naglących okoliczności, które zdają się o nie wołać. Ludzie
125

„Dla wielu ludzi trudnością prawie nie do pokonania- zauważa Tomasz Węcławski- jest poczucie
ogromnej przepaści i niewspółmierności między niezwykłymi sprawami dokonującymi się w życiu
bezpośrednich uczestników i świadków historycznych wydarzeń Bożego Objawienia, a upokarzającą
zwyczajnością tego, co się dzieje w ich własnym życiu”. Jezus. Bóg któremu wierzymy, Poznań 1993, s.
80.
126
Problemu tego zdają się nie zauważać gorliwi filozofowie teistyczni, tacy jak R. Swinburne (Czy
istnieje Bóg?, Poznań 1999) czy J. Wojtysiak (Racjonalność wiary w cuda. Dialog z Davidem Hume’em,
w: Nauka wobec zjawisk paranormalnych, red. K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2011, s. 81-106). Wojtysiak
uzasadnia wbrew Hume’owi racjonalność cudów jako ingerencji Boga w świat, nie widzi jednak jak
problematyczna jest koncepcja Boga ingerującego, zarówno dla filozofii jak i dla teologii.
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mówią, że nie potrafią wierzyć w Boga, który zdawał się nie robić nic by powstrzymać
holokaust. Jeśli Bóg byłby Bogiem po prostu dowolnie ingerującym w sprawy stworzePotoczne rozumienie cudu – uwagi krytyczne
nia, to zarzut ten byłby nie do odparcia127.
W rzeczy samej zarzut ten jest nie do odparcia. Wszyscy głoszący teologię cudów potocznie rozumianych muszą się z tym zarzutem zmierzyć. Nie jest poważną odpowieNiepozostawia
to, jaki jestwolność
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szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama

J. Polkinghorne, Nauka…, s. 102.
Por. H. Küng, Does God Exist?, New York 1980, s. 652.
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Por. P. Tillich, Teologia…, t. 1, s. 112.
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jest po prostu potraktowany przez Boga niepoważnie. Ponadto takie poglądy stopniowo
zbliżają się wręcz do manicheizmu czy dualistycznej gnozy, bowiem przeciwstawiają
porządek stworzonego świata jakiemuś „Bogu” przychodzącemu do niego z zewnątrz,
tak jakby nie był jego Stwórcą131.
Wnioski
1. Chrześcijaństwo jest bez wątpienia orędziem o Bogu żywym i działającym. Pojęcie
cudu jest, dlatego istotnym komponentem teologii. Problemem jest jednak potoczne
rozumienie tego pojęcia, które wiąże je z ingerencją Boga w porządek stworzonego
przezeń świata. Chodziłoby zatem o łamanie praw natury i rozumu, poprzez które to
łamanie Bóg miałby komunikować się z człowiekiem i ukazywać się mu. Takie pojmowanie cudów, widzące w nich „zjawiska, których w żadnym razie nie da się wyjaśnić”,
funkcjonuje powszechnie zarówno wśród chrześcijan jak i skądinąd niechrześcijan, na
przykład osób zafascynowanych współczesnymi formami gnozy i ezoteryki. Wydaje się
ono jednak problematyczne zarówno z punktu widzenia współczesnej mentalności jak
i - wbrew pozorom - z punktu widzenia samej teologii chrześcijańskiej.
2. Potoczne pojęcie cudu nie mieści się w racjonalnej wizji rzeczywistości. Cud jako
wyłom w racjonalności świata de facto zaprzecza całej tej racjonalności. Rzeczywistość,
w której działyby się potocznie rozumiane cuda jest absolutnie niezrozumiała
i irracjonalna. Rozwój racjonalnego widzenia świata, dokonany najpierw na łonie filozofii a następnie nauk ścisłych, potwierdza jednak, że rzeczywistość dostępna ludzkim
zmysłom daje się uchwycić ludzkim rozumem. Jeśli działyby się nieprzewidywalne
interwencje istot duchowych w świat materialny, świat nie byłby logiczny. Ponadto
istoty czysto duchowe, jak się wydaje, z definicji nie przyczynują w świecie fizycznym,
bowiem oznaczałoby to, że nie są duchowe, lecz także materialne (związane z materią).
Wszystko to sprawia, że potoczne ujęcie cudów jest nie do przyjęcia z punktu widzenia
ludzkiej rozumności, czyli z filozoficznego punktu widzenia.
3. Potoczne pojęcie cudu jest niezmiernie trudne do utrzymania w świetle teologii
chrześcijańskiej. Egzegeza biblijna wskazuje na literacki charakter opisów wydarzeń
cudownych zawartych na kartach Starego i Nowego Testamentu. Tam, gdzie cuda wydają się być opisane najdokładniej i najbardziej jednoznacznie, (czyli w Ewangeliach),
nie mają one bynajmniej charakteru jednoznacznych odgórnych aktów Boga, które są
spektakularnym łamaniem praw natury, niebudzącym wątpliwości odbiorców. Jak
wskazuje kontekst całej narracji ewangelicznej o Jezusie, cuda są wydarzeniami wiary.
Zarówno rodzą wiarę jak i wymagają jej by mogły zostać przyjęte jako cuda. Nie ma,
więc żadnych cudów „obiektywnych”, które odpowiadałyby potocznym intuicjom
związanym z omawianym pojęciem. Ponadto uczciwa refleksja teologiczna prowadzi do
wniosku, iż cuda rozumiane jako odgórne, łamiące prawa natury interwencje Boga,
trudno połączyć z chrześcijańskim obrazem Boga. W takiej optyce Bóg byłby jakimś
131

„Cudów nie można interpretować w kategoriach nadprzyrodzonej ingerencji w procesy naturalne.
Gdyby taka interpretacja była prawdziwa, manifestacja gruntu bytu zniszczyłaby strukturę bytu. Bóg
byłby w sobie samym rozdwojony, jak utrzymywał religijny dualizm”. P. Tillich, Teologia…, t. 1, s. 112.
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odrębnym, oddzielonym od świata Bytem Najwyższym, który ingeruje w świat niejako
od zewnątrz. Tymczasem teologia stworzenia pokazuje Boga jako źródło, sens, podstaPotoczne rozumienie cudu – uwagi krytyczne
wę i cel wszystkich stworzeń i ładu świata. Bóg jest ostatecznym źródłem i spełnieniem
rzeczywistości, nie zaś czarodziejem, który przy rzeczywistości „majstruje”. Co więcej,
przyjęcie potocznego rozumienia cudów zdaje się skazywać na klęskę tak zwany proNie to,
świat, jestingerować
tym, co mistyczne,
to, żeświata,
jest. nie
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Przed koncepcją „Boga od zapychania dziur” przestrzega często Michał Heller, zob. np. Ostateczne
szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama
wyjaśnienia wszechświata, Kraków 2008, s. 211. Samo pojęcie weszło do dyskursu filozoficznoteologicznego za sprawą Dietricha Bonhoeffera, który w swoich listach więziennych ubolewał nad tak
intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popuniegodnym stosowaniem słowa „Bóg”, jakim jest wypełnianie luk niewiedzy. Por. D. Bonhoeffer, Wybór
pism, Warszawa
1970,
s. 241. New Age, jak i popularności Mszy świętych z molarności
ruchów
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samymi wydarzeniami jak wszystkie. Mają w sobie jednak szczególny potencjał objawicielski. Należy badać wszelkie zjawiska uważane za cuda i krytycznie ujmować je
z perspektywy historycznej, fizycznej i psychologicznej133. Wyjaśnienie tych zjawisk na
drodze naturalnej tylko pomoże przypomnieć, że cud wcale nie przestaje być cudem,
gdy jest zbadany i wyjaśniony. Jego istotą nie jest brak racjonalnego wyjaśnienia, lecz
zaskakujące człowieka spotkanie z Bogiem. Stwórca świata, Pan całej rzeczywistości
nie musi uciekać się do zewnętrznych interwencji, tak jakby Jego dzieło domagało się
korekty. Może On przemawiać do człowieka w i poprzez „zwyczajną” rzeczywistość,
która nigdy już nie będzie zwyczajna dla tego, kto się z Nim spotka. Potoczne rozumienie cudu nie tylko ośmiesza teologię i zaprzecza zdrowemu rozsądkowi, ale także odwraca uwagę od prawdziwych cudów codzienności.

CURRENT UNDERSTANDING OF A MIRACLE - CRITICAL VIEW
Summary:

The article shows a contrast between a current understanding of a miracle and that one
which is proposed by the Christian theology. Ideas of supernatural and a miracle
appears to be interpreted in a wrong way by contemporary Christians, and that is why
the faith is criticized by modern culture formed by rationalism and science. Miracles
understood in a literalistic way look problematic both from the philosophical and
theological point of view. That is why a concept of miracle should be purified to be able
to show - instead of irrationality and incredibility – that what is really the core of
Christian message: faith in the living God, acting in the life of every human being.
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Wstęp
Ludzi wszystkich epok i kultur cechuje bez wątpienia wrażliwość
na tajemnicę. Racjonalne ujęcie świata zdaje się po prostu nie wystarczać osobom ludzkim, które zawsze poszukują czegoś większego, dalszego, wyższego i głębszego. Jest tak po prostu, dlatego, że
człowiek jest nie mniej jak ucieleśnionym duchem. Ostateczna rzeczywistość ma charakter ponad-racjonalny. Z tej intuicji ponadracjonalności wyrasta cały pradawny fenomen religii, ale jednocześnie także magii i okultyzmu. Ta właśnie intuicja prowadziła z jednej
strony do wspaniałego rozwoju kultury, a z drugiej do wszelkiej maści patologii i wypaczeń. Wszystko zależy bowiem od tego, gdzie
lokuje się ponad-racjonalny charakter rzeczywistości w ludzkiej percepcji. W punkcie wyjścia zachwytu starożytnych nad magami i
szamanami oraz zachwytu nad Jezusem-cudotwórcą, leży ta sama
intuicja. Również ta sama intuicja stoi u podstaw współczesnej popularności ruchów New Age, jak i popularności Mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie. Tym, co różni jedno od drugiego jest sposób
przeżywania tego, co wymyka się rozumowi. Różnica jest tu diametralna – w podejściu magicznym chodzi o zaprzeczenie racjonalno-

