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1. WSTĘP

Filozofia Boga XX wieku rozwijała się w cieniu XIX−wiecznych mistrzów
podejrzeń: Karola Marksa i Friedricha Nietzschego. Dołączył do nich na
początku XX wieku Zygmunt Freud. Wydawało się, że dokonana przez
nich demistyfikacja mechanizmów tworzenia bogów doprowadzi do upad−
ku religii. Okazało się jednak inaczej – XX−wieczna filozofia Boga w całym
swym bogactwie stała się reakcją na próby tej demistyfikacji. Filozofia
Marksa, Nietzschego i Freuda zdemistyfikowały doświadczenie religijne jako
doświadczenie społeczne czy psychiczne. Według nich religia jest reakcją
na społeczną niesprawiedliwość (Marks), kompensacją słabości (Nietzsche),
czy też przejawem dwuznacznego stosunku do ojca (Freud). Różne nurty
filozofii XX wieku, podjąwszy wezwanie mistrzów podejrzeń dążyły do wy−
kazania oryginalności doświadczenia religijnego, jego niesprowadzalności
do wymiaru społecznego czy psychicznego. Wiązało się to często, jak zo−
baczymy, z przeformułowaniami samej definicji religii.

Wydaje się, że duży wpływ na na rozwój filozofii Boga w XX wieku
miały także wydarzenia I i II wojny światowej. Doprowadziły one do wielu
konwersji religijnych wśród filozofów i zmusiły do postawienia nowych py−
tań. W pierwszej części wstępu postaram się scharakteryzować pokrótce
główne nurty filozofii Boga w XX wieku. W drugiej części natomiast przed−
stawię na przykładach jej specyficzne cechy.

W filozofii życia Henri Bergson analizował pojęcie religii zamkniętej
i otwartej, oraz doświadczenie mistyczne. Istotne miejsce w kulturze przy−
pisywał religii Oswald Spengler. Jako jedną z cech upadku kultury, jej śmier−
ci, którą nazywał cywilizacją, uznał kryzys religii i wartości. Największy
jednak wpływ, jak już wspomniałem, wywarła diagnoza Nietzschego. Naj−
wcześniejszą krytkę filozofii Nietzschego przeprowadził w Niemczech neo−
kantysta Wilhelm Windelband. Choć cenił go jako diagnostę kryzysu kul−
tury i religii, stwierdził, że Nietzsche, który był bardziej poetą niż filozo−
fem, nie dokonał żadnej analizy tego kryzysu, ani nie zaproponował drogi
wyjścia z niego. Już w 1909 r., a być może nawet wcześniej, przeciwsta−
wił Nietzscheańskiemu „przewartościowaniu wszelkich wartości” koncep−
cję wartości nadzmysłowych i powszechnie obowiązujących. Można stwier−
dzić, że filozofia kultury badeńskiej szkoły neokantyzmu (także Heinrich
Rickert) była pierwszą reakcją na zdiazgnozowany przez Nietzschego kry−
zys, a w późniejszym okresie także bezpośrednią reakcją na jego poglądy.
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Windelband dał także świadectwo silnego wpływu myśli Nietzschego na
ducha niemieckiego w pierwszym dziesięcioleciu po jego śmierci.

Można powiedzieć, że recepcja Nietzschego w filozofii XX wieku była
trojaka. Z jednej strony była radykalnie krytyczna. Takie krytyczne nasta−
wienie reprezentowała głównie myśl katolicka, np. Dietrich von Hilde−
brand i Jacques Maritain. Drugi nurt był afirmatywno−krytyczny. Przyjmo−
wano wiele diagnoz Nietzschego za słuszne: jego krytykę chrześcijaństwa
jako zbyt platońskiego, krytykę ideału świętego, krytkę języka religii i me−
tafizyki. Akceptowano Nietzschego jako tego, który z idei platońskiego
nieba sprowadził nas w sam środek ludzkiej egzystencji, przygotował „czy−
ściec” dla każdej autentycznej religii. Odkrył, że nie możemy już mówić
o samoprzejrzystym podmiocie, gdyż kieruje nim wola mocy, a „śmierć
Boga” uznał właściwie za śmierć języka, którym dotąd mówiliśmy o Bogu.
Taka recepcja Nietzschego była dość wczesna. Odnajdujemy ją już przed II
wojną światową u Franza Rosenzweiga, młodego Martina Bubera czy Fer−
dinanda Ebnera. Typowymi przykładami takiej recepcji Nietzschego są
filozofia Louisa Lavelle’a i Paula Ricoeura. Najbardziej znany i najbardziej
głośny jest trzeci rodzaj interpetacji Nietzschego, dominujący głównie w po−
wojennej Francji w środowisku poststrukturalistów i postmodernistów. Jest
to Nietzsche burzyciel, dekonstruktor, Nietzsche radykalnie antymetafizycz−
ny, antyreligijny, krytyk systemu, całości, faktów („istnieją tylko interpre−
tacje”), krytyk absolutnej i idealnej koncepcji prawdy, wprowadzający
w miejsce metafizyki i religii pojęcie „gry”. Ten „trzeci” Nietzsche stał się
patronem „końca filozofii”, lub filozofii, która przeszła w literaturę (filoso−
fia more estetico demonstrata).

Filozofia ducha (Louis Lavelle, René Le Senne, Jean Nabert, Pierre
Teilhard de Chardin) była jednym z najbardziej metafizycznych i religijnych
nurtów filozofii współczesnej. Rozwijała koncepcję wewnętrznego doświad−
czenia religijnego opartego na myśli św. Augustyna (Deus interior meo),
na Kartezjańskiej idei nieskończoności, na Pascalowskim sercu, na „wi−
dzeniu w Bogu” Nicolasa Malebranche’a. Tradycja ta zrodziła także m.in.
filozofię religii Maurice’a Blondela, Gabriela Marcela, Maurice’a Nédon−
celle’a, Emmanuela Mouniera, Emmanuela Lévinasa, Paula Ricoeura, Mi−
chela Henry’ego.

W pragmatyzmie za klasyczną uznaje się koncepcję woli wiary Willia−
ma Jamesa oraz jego analizy doświadczenia religijnego. Problemem Boga
zajmował się w tej tradycji także Charles Sanders Peirce.

W neokantyzmie Hermann Cohen po przejściu na emeryturę powrócił
do swych korzeni żydowskich i stał się jednym ze współtwórców filozofii
dialogu. Także Paul Natorp pod koniec życia zainteresował się relacją dia−
logiczną Ja – Ty Martina Bubera. Jego późna metafizyka Logosu prze−
kształciła się w mistykę jedności źródła myślenia i bycia, inspirowaną fi−
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lozofią Plotyna, Mistrza Eckharta, taoizmu i Logosu św. Jana; wywarła
silny wpływ na Martina Heideggera. Problematyka filozofii Boga zajmo−
wała jednak nie tylko neokantyzm marburski, ale także badeński. Logikę
filozofii Emila Laska zinterpretował Peter Wust w duchu mistyki religijnej.
Wilhelm Windelband napisał rozprawę Das Heilige. Problematyką religii
zajmował się także Heinrich Rickert.

Z korzeni religijnych (judaistycznych, katolickich i protestanckich) wy−
rosła cała filozofia dialogu. Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Martin
Buber, Emmanuel Lévinas, Abraham Joshua Heschel (w tradycji judaistycz−
nej), Ferdinand Ebner, Gabriel Marcel, Józef Tischner (w tradycji katolic−
kiej), Dietrich Bonhoeffer, Eberhard Griesebach (w tradycji protestanckiej)
poszukiwali w Biblii filozofii objawienia, filozofii mowy, nowego języka dla
opisu doświadczenia religijnego.

W filozofii egzystencji Miguel de Unamuno pisał o konieczności wybo−
ru między nicością a wiarą, Karl Jaspers zajmował się szyframi transcen−
dencji, a Gabriel Marcel tajemnicą ontologiczną. Lew Szestow w polemi−
ce z poznaniem racjonalnym, którego stolicą są Ateny, opowiedział się za
czystą wiarą, za której stolicę uznał Jerozolimę. Głęboko religijny był egzy−
stencjalistyczny personalizm Nikołaja Bierdiajewa. Doświadczenie religij−
ne było bliskie także Albertowi Camusowi.

W fenomenologii dokonało się najwięcej konwersji na katolicyzm i pro−
testantyzm, a problematyka Boga i religii (z wyjątkiem myśli Romana In−
gardena, Maurice’a Merleau−Ponty i Nicolai Hartmanna) była w niej do−
minująca. Boga w swej fenomenologii poszukiwał Edmund Husserl. Max
Scheler stał się już klasykiem w analizie specyfki aktu religijnego (obok
niego i niezależnie od niego był nim także Adolf Reinach). Doświadczenie
mistyczne zajmowało Edytę Stein, a „teologia światła” – Hedwig Conrad−
Martius. Gerda Walther, uczennica Husserla, napisała klasyczne już dzieło
o fenomenologii mistyki. Głęboko religijna była także fenomenologia do−
nacji Jean−Luc Mariona i fenomenologia życia Michela Henry’ego. Trud−
no w kontekście fenomenologii nie wspomnieć także, tak bardzo dyskuto−
wanej, idei „ostatniego Boga” Martina Heideggera.

W obszarze hermeneutyki Paul Ricoeur rozwijał hermeneutykę symbo−
lu i języka religijnego. Interesowało go także myślenie biblijne. Natomiast
Luigi Pareyson zajmował się metafizyką religijną w duchu filozofii obja−
wienia „późnego Schellinga”.

Niewiele pisano dotąd o teologii szkoły frankfurckiej, która pozostawa−
ła pod silnym wpływem filozofii dialogu. O „tęsknocie za całkowicie In−
nym” pisał Max Horkheimer. Theodor Wisengrund Adorno zajmował się
relacją między rozumem i wiarą. Teologia szkoły frankfurckiej to jednak
przede wszystkim fragmenty teologiczno−polityczne Waltera Benjamina

1. Wstęp



12 FILOZOFIA BOGA W XX WIEKU

i filozofia nadziei Ernesta Blocha. Od niedawna, Jürgen Habermas, spadko−
bierca szkoły frankfurckiej, zaczął bronić religii przed sekularyzacją.

Głęboko religijny był personalizm XX wieku (Emmanuel Mounier, Mau−
rice Nédoncelle, Karol Wojtyła), który pojmował religię jako relację osoby
ludzkiej i boskiej.

Tradycyjną naukę św. Tomasza i św. Augustyna kontynuowała w XX
wieku filozofia chrześcijańska. Tomizm, zarówno egzystencjalny (Jacques
Maritain, Étienne Gilson), jak i transcendentalny (Joseph Maréchal, Bern−
hard Lonergan), stał się oficjalną filozofią Kościoła katolickiego. Duży wpływ
na filozofię współczesną wywarł także św. Augustyn. Najwybitniejszym,
jak się wydaje, augustynikiem XX wieku był Maurice Blondel.

Pewne zainteresowanie problematyką religii pojawiło się także w post−
modernizmie. Świadczy o tym m.in. seminarium na Capri poświęcone
religii (J. Derrida, G. Vattimo i inni, Religia)1. Wśród filozofów ponowo−
czesnych najbardziej metafizycznym i zainteresowanym doświadczeniem
wiary był Jacques Derrida. Jego pustynia (chora), jako miejsce radykalnej
beznadziei, jest miejscem otwarcia się na możliwą nadzieję2.

W XX wieku tworzyło także bardzo wielu klasycznych już myślicieli
zajmujących się wprost problematyką filozofii religii i Boga (Rudolf Otto,
Simone Weil, Henry Duméry, Erich Przywara, Romano Guardini, Bern−
hard Welte, Alberto Caracciolo), a w tradycji buddyzmu zen Kitaro Nishi−
da i Keiji Nishitani. Trudno nie wspomnieć także o filozofujących teolo−
gach (Karl Barth, Paul Tillich, Rudolf Bultmann, Jürgen Moltmann, Eber−
hard Jüngel, Hans Urs von Balthasar, Karl Rahner).

W filozofii analitycznej, po odejściu od początkowego neopozytywi−
zmu („czego nie można doświadczyć, o tym trzeba milczeć”) rozwinęły się
badania nad analizą znaczenia i funkcji języka religijnego, jego prawdzi−
wością, nad trafnością argumentów za lub przeciw istnieniu Boga, nad
teodyceą, wiarą, pluralizmem religijnym. Niektóre teksty filozofów anali−
tycznych przypominają wręcz stare scholastyczne rozważania. Do najwy−
bitniejszych filozofów religii w tradycji analitycznej należą: Ludwig Witt−
genstein (jego późna filozofia), Ian Ramsey, Dewi Z. Phillips, Richard Swin−
burne, John Hick, Alvin Plantinga i filozofowie procesu Alfred Whitehead
i Charles Hartshorne.

Tragiczne wydarzenia XX wieku na nowo ożywiły problematykę teody−
cei. Odbyło się kilka poważnych konferencji, wydano także szereg publi−

1 J. Derrida, G. Vattimo i in., Religia, tłum. M. Kowalska i in., Warszawa 1999.
2 Problematyką religii Jacques’a Derridy zajmuje się w Polsce Urszula Idziak. Zob. jej artykuł
„Kenoza dyskursu”. Jacques Derrida, w: Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francu−
ska filozofia religii, red. J. Barcik, Kraków 2006.
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kacji usiłujących odpowiedzieć na pytanie: Unde malum? (skąd zło?). Kon−
tynentalna filozofia religii była w większości przypadków radykalnie prze−
ciwna wszelkiej teodycei (np. Henri Bergson, Lew Szestow), natomiast
filozofia analityczna rozwijała skomplikowaną argumentację w jej obronie
(np. Alvin Plantinga)

To szerokie spektrum problematyki filozofii Boga w XX wieku wyma−
ga bardzo rozległych i szeroko zakrojonych badań. Jak dotąd nie powstała
jeszcze pełna, całościowa monografia poświęcona filozofii Boga w XX
wieku. Taką w zamierzeniu miała być Thomasa Longa Twentieth−Centu−
ry Western Philosophy of Religion 1900−20003. Nie jest ona jednak
kompletna. Wsród neokantystów brak jest Laska. Wśród fenomenologów
nie ma Stein, Reinacha, Mariona, Henry’ego. Nie ma filozofii ducha. W fi−
lozofii egzystencji brak jest Miguela de Unamuno i filozofów rosyjskich.
W szkole frankfurckiej brak Horkheimera, Adorna i Benjamina. Wśród
polskich badaczy najwięcej dla zgłębienia filozofii Boga w XX wieku uczy−
nił Karol Tarnowski. Jego monografia4 ogranicza się jednak głównie do
Boga fenomenologów (Heidegger, Marcel, Lévinas, Marion). Pewnym po−
szerzeniem o poglądy innych autorów jest także jego znakomita książka
Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary5. Warte odnotowania są rów−
nież dwie inne pozycje. Pierwsza z nich, Ponowoczesne losy religii6

autorstwa Jana Sochonia, obejmuje m.in. problematykę filozofii religii
Nietzschego, Derridy, Husserla i Mariona. Trudno jednak zgodzić się z prze−
konaniem autora, że fenomenologia Husserla i Mariona należą do pono−
woczesności. Podobnie zresztą, jak z jego pewnymi interpretacjami filozo−
fii Boga u Husserla. Drugą z tych książek jest Bóg filozofów XX wieku7

autorstwa Haliny Perkowskiej. Autorka zajmuje się w niej m.in. pogląda−
mi Szestowa, Marksa, Nietzschego, Freuda, Bataille’a, Duméry’ego,
Heideggera, Weltego, Marcela, Lévinasa, Mariona, Derridy, Whiteheada.
Także przedstawiona przeze mnie rozprawa nie jest kompletna. Składają
się na nią artykuły częściowo opublikowane, częściowo przeredagowane,
a także nowe, poświęcone filozofii Boga w tradycji francuskiej filozofii
ducha, fenomenologii, filozofii dialogu, szkoły frankfurckiej. Stanowią one
uzupełnienie wspomnianych tu prac. Mam jednak świadomość, że pełna
monografia filozofii Boga XX wieku wciąż czeka na opracowanie.

3 Th. Long, Twentieth−Century Western Philosophy of Religion 1900−2000, Dordrecht,
Boston, London 2000.
4 K. Tarnowski, Bóg fenomenologów, Tarnów 2000.
5 Tenże, Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Kraków 2005.
6 J. Sochoń, Ponowoczesne losy religii, Warszawa 2004.
7 H. Perkowska, Bóg filozofów XX wieku, Warszawa 2000.
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W drugiej części niniejszego wstępu chciałbym scharakteryzować pod−
stawowe rysy filozofii Boga w XX wieku.

1) W intencji wystąpienia przeciw redukcjonizmowi doświadczenia re−
ligijnego do wymiaru społecznego Bergson napisał Dwa źródła moralno−
ści i religii8. Rozróżnił tam religię zamkniętą (statyczną) i otwartą (dyna−
miczną). Celem religii zamkniętej (statycznej) jest zachowanie spójności
społecznej i społecznego pokoju. Pisał: „W takich społeczeństwach jak
nasze religia ma na celu przede wszystkim podtrzymanie i wzmocnienie
wymagań społeczeństwa”9. Dlatego Bóg religii zamkniętej nie jest Bo−
giem miłości, lecz strażnikiem społecznego ładu, a straszenie dziecka ka−
rzącym Bogiem nie jest przekazem religijnego objawienia, lecz sprowa−
dzaniem religii do sankcji społecznej. Jednostka chcąca zerwać więzi spo−
łeczne zostaje w tak rozumianej religii powstrzymana przez religijny strach
przed karą10. Źródłem religii zamkniętej jest fabulacyjna funkcja ludzkiego
rozumu, który tworzy mity o zaświatach oraz nagradzających i karzących
bóstwach. Dzięki tej funkcji religia staje się nie tylko spoiwem społecz−
nym, lecz także broni przed lękiem wobec śmierci, który może być spo−
łecznie groźny. „Religia ukazywana z tego drugiego punktu widzenia jest
reakcją obronną natury przeciwko przedstawieniu przez inteligencję nie−
uniknio−ności śmierci”11.

Jeśli religia zamknięta pełni określone funkcje społeczne, odmienna od
niej religia otwarta (dynamiczna) nie może zostać sprowadzona do żad−
nych funkcji. Jest to religia świętych i mistyków, a charakteryzuje ją mi−
łość ku Bogu. „Kiedy mistyk mówi, w głębi serca większości ludzi niepo−
strzeżenie odzywa się coś, jakby echo jego słów”12. Miłość mistyka nie jest
już miłością człowieka do Boga, lecz miłością Boga do wszystkich ludzi.
Poprzez Boga i dzięki Niemu kocha on całą ludzkość miłością Boską. Re−
ligia dynamiczna jest religią mistyczną, a „celem mistycyzmu jest uchwy−
cenie kontaktu, i w konsekwencji częściowa łączność z tym wysiłkiem stwór−
czym, który jest objawiony przez życie”13. Doświadczenie mistyków jest
indywidualne i wyjątkowe, stanowi je bowiem dane przez Boga objawie−
nie. Nie może więc być poddane weryfikacji przez ogół ludzi. Mistycyzm
pełny stał się według Bergsona udziałem wielkich mistyków chrześcijań−
stwa14. Wyróżnił spośród nich św. Pawła, św. Teresę Wielką, św. Katarzy−

8 H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, tłum. P. Kostyło, K. Skorulski, Kraków 1993.
9 Tamże, s. 126.
10 Tamże, s. 133.
11 Tamże, s. 209.
12 Tamże, s. 216.
13 Tamże, s. 19.
14 Zob. tamże, s. 222.
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nę ze Sieny, św. Franciszka z Asyżu i św. Joannę d’Arc. Charakterystycz−
ne według Bergsona jest to, że są oni zgodni między sobą.

2) Nieredukowalności doświadczenia religijnego do aktów psychicz−
nych bronił Scheler. W drugiej części Vom Ewigen im Menschen, a także
w Problemach religii rozwinął fenomenologię aktów religijnych. Stanowi
ona część jego fenomenologii religii. Pisał: „Przed istotową fenomenolo−
gią religii stoją trzy cele: 1. [zbudowanie] istotowej ontyki «tego, co bo−
skie»; 2. [zbudowanie] nauki o formach objawienia, w których to, co bo−
skie pokazuje się i wykazuje człowiekowi; 3. [stworzenie] nauki o akcie
religijnym…”15. Najciekawszą i najbardziej twórczą częścią fenomenologii
religii Schelera jest jego fenomenologia aktów religijnych. Aktami religij−
nymi nazwał akty miłości, dążenia do szczęścia i doskonałości, wdzięczno−
ści, nadziei, głębokiej czci i bojaźni. Dostrzegł w nich źródłowe doświad−
czenie, niewyprowadzalne z wrażeń świata. Akty religijne nie mogą być
zakwalifikowane ani do sfery aktów intelektu, ani do sfery aktów woli.
Stanowią samoistny zakres religijnego poznania, są najgłębiej zakorzenio−
nymi, najprostszymi, najbardziej osobowymi i niezróżnicowanymi, pod−
stawowymi aktami ludzkiego ducha. Pisał: „Aktów religijnych nie można
ani wyprowadzić psychologicznie i przyczynowo, ani pojmować teleolo−
gicznie, przyjmując jakiś rodzaj celowości procesu życiowego. Ich istnienie
można pojąć tylko wtedy, gdy się przyjmuje realność tych rodzajów przed−
miotów, na które się kierują”16. Należą one do konstytucji każdej ludzkiej
świadomości, dlatego spełniane są przez każdego człowieka. Każdy skoń−
czony duch wierzy albo w Boga, albo w jakiegoś bożka. Aby obronić akt
religijny przed zarzutem subiektywizmu, Scheler wskazał na jego intencjo−
nalność. Akt religijny odsyła od siebie ku przedmiotowi, który nie jest czymś
skończonym. „Najwyraźniejszą, chociaż jedynie negatywną oznaką dia−
gnostyczną aktu religijnego, w odróżnieniu od wszystkich innych aktów
duchowych, jest przeto współdany w nim bezpośredni wgląd w jego isto−
tową niemożność wypełnienia przez jakiś skończony przedmiot przynależ−
ny do „świata” lub stanowiący sam świat”17. W całym i znanym skończo−
nym doświadczeniu świata nie znajdujemy nic, do czego moglibyśmy od−
nieść tę intencję. Scheler potwierdził to całą gamą przykładów (np. w ak−
cie religijnym szukamy szczęścia, o którym zarazem wiemy, że nie może
go przynieść żaden postęp ludzkości i rozwój). To samo dotyczy religijnej
bojaźni, nadziei, wdzięczności i skruchy. W takich aktach duch nasz prze−
kracza nie tylko coś określonego, lecz istotę ogółu rzeczy skończonych.
Dlatego w akcie religijnym dokonuje się według Schelera transcendowa−

15 M. Scheler, Problemy religii, tłum. A. Węgrzecki, Kraków 1995, s. 92.
16 Tamże, s. 210.
17 Tamże, s. 214.
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nie świata przez jego intencję. Akt religijny oznacza możność wypełnienia
wyłącznie przez to, co boskie.

3) Z istnienia religijnych aktów nie można jednak wyprowadzić istnie−
nia Boga. Dowodu na istnienie Boga w sensie ścisłym Scheler nie mógł
i nie chciał przeprowadzać. Ten jego pogląd jest dość charakterystyczny
dla XX−wiecznej filozofii Boga. Poza tradycją klasycznego tomizmu dowo−
dy na istnienie Boga nie tylko nie były wyprowadzane w filozofii konty−
nentalnej, lecz także były radykalnie krytykowane. Według Schelera czło−
wiek wierzący pozostaje w obszarze oczywistości i pewności, które mając
charakter kolisty, nie potrzebują żadnego dowodu. Dowodzić realności,
albo samego istnienia jest niedorzecznością. Dowieść można tylko zdań
o czymś realnym, a nie samej realności. „Istotę i istnienie Boga można
wskazywać i wykazywać, ale w ścisłym znaczeniu nie można ich dowodzić
z prawd, które są tylko prawdami o świecie”18. Sfera tego, co boskie, jest
dana pierwotnie. Nie da się jej z niczego wywieść, i właśnie dlatego nie
można jej dowieść. Scheler pisał: „Uczyć, jak znajdować Boga, jest czymś
zasadniczo innym i wyższym od tego, jak dowodzić jego istnienia. Jedynie
ten, kto znalazł Boga, może odczuwać potrzebę dowodu jego istnienia”19.
Dowieść istnienia Boga może jedynie rozum, któremu zostało dane obja−
wienie i który je przyjął. Dlatego Scheler stwierdził: „Wszelka wiedza reli−
gijna o Bogu jest wiedzą poprzez Boga…”20. Zasada własnej, immanent−
nej oczywistości aktów religijnych była dla niego ostatnim i najbardziej
rozstrzygającym kryterium, które w ogóle istnieje, prazasadą wszelkiego
religijnego poznania.

4) Istnienia Boga nie można dowieść, ponieważ Bóg nie jest przedmio−
tem dla podmiotu poznania. To dość charakterystyczne przekonanie dla
wielu myślicieli XX wieku jest szczególnie charakterystyczne dla Marcela.
Istnienia stajemy się według Marcela pewni przez przeżycie własnego „ja
jestem”, a nie przez poznanie bezosobowego istnienia. Owo „ja jestem”
oznacza zawsze sytuację, w jakiej się znajdujemy. W sytuacji znajdujemy
się głównie poprzez cielesność. Nie ogarniamy jej jednak, gdyż ona nas
przekracza. „Jestem dla siebie sytuacją, która mnie przekracza i pobudza
moją aktywność”21. Sytuacja jest jednocześnie próbą. „Możemy zauwa−
żyć, że wszelka sytuacja może być rozpatrywana jako próba; obejmuje ona
w istocie pokusę i stawkę”22. Stawka istnienia odsłania się szczególnie w sy−
tuacji cierpienia, śmierci bliskich czy pytania o sens życia. W takich wy−

18 Zob. tamże, s. 227.
19 Tamże, s. 226.
20 Tamże, s. 72.
21 G. Marcel, Journal métaphysique, Paris 1927, s. 136.
22 Tamże, 260.


