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WERTYKALNY WYMIAR HISTORII

Sięgająca IV tysiąclecia p.n.e. tradycja pisania historii w dwóch wymiarach czasu 
i przestrzeni, za każdym razem kiedy jej dotykamy, pozostawia uczucie niedosytu. 
W mniejszym lub większym stopniu ten inny wymiar podejmuje historia idei czy 
fi lozofi a dziejów. Jednakże problem, przed którym stajemy, ma znacznie głębszy 
sens i jest to pytanie o samą istotę ludzką i przeznaczenie człowieka. Próby odpo-
wiedzi na tak sformułowane pytanie są w istocie wyjaśnieniem najgłębszego sensu 
historii. Wysiłki takie podejmują wszystkie wielkie religie czy też systemy religijno-
-fi lozofi czne współczesnego świata. Wśród nich szczególne miejsce zajmują juda-
izm, chrześcijaństwo i islam. Monoteizm sprzyja dostrzeżeniu wertykalności dzie-
jów. Ludzkość rozwija się nie w dwóch wymiarach czasu i przestrzeni, lecz w trzech. 
Tym trzecim jest działanie Boga w historii. Myśl o trzecim transcendentnym wymia-
rze historii odrzucono w dobie nowożytnej. Odrzucenie to było następstwem prze-
konania, że na pytanie, w jaki sposób Bóg pisze ludzką historię, nie ma odpowiedzi, 
którą dałoby się wpisać w kanon naukowości rozumianej scjentystycznie i oderwanej 
od fundamentalnego tekstu kulturowego, jakim jest Biblia. Kolejne księgi Starego 
i Nowego Testamentu, od Księgi Rodzaju po Apokalipsę św. Jana, odsłaniają przed 
człowiekiem zamiar Stwórcy. Bóg objawia się od początku dziejów człowieka jako 
Bóg obietnicy1. Obietnica dana Abrahamowi staje się faktem. Ród Abrahama, ród 
Izaaka daje początek narodowi wybranemu przez Boga, któremu powierza On tajem-
nice mesjańskie. Całe dzieje Izraela to jeden czas oczekiwania na spełnienie Bożej 
obietnicy, która zawiera bardzo konkretną treść. Bóg mówi do Abrahama: „przez 
ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi” (Rdz 12, 3b)2. Zrozu-
mienie zbawczego wymiaru obietnicy wymaga od człowieka uważnego wsłuchania 
się w sens opowieści o upadku pierwszego człowieka. Wskazanie kusiciela, który na-
kłaniał i to skutecznie do złamania nakazu Bożego, ukazuje cały dramatyzm położe-
nia człowieka w historii (Rdz 3, 1–5.11–13). Do końca czasów, jak długo trwać będą 
dzieje, toczyć się będzie walka dobra ze złem. Mesjańska obietnica zbawienia za-
wiera w sobie pewną wizję. Odkrywamy ją, gdy zderzymy protoewangelię z tekstem 
Apokalipsy św. Jana. Spójrzmy na konstrukcję tego posłania: „Wprowadzam nie-
przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono 
ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę” (Rdz 3, 15). W Apokalipsie natomiast 

1 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 157.
2 Wszystkie cytaty z Biblii: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków orygi-

nalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. 5, Poznań 2000.
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pojawia się obraz niewiasty obleczonej w słońce, a na jej głowie wieniec z dwunastu 
gwiazd, a równocześnie występuje przeciw niej starodawny smok, który chce pożreć 
jej potomstwo (Ap 12–13). Obietnica dana Abrahamowi weszła do kanonu kulturo-
wego trzech wielkich religii świata zachodniego: judaizmu, chrześcijaństwa i pośred-
nio także islamu, nabierając cech przekazu uniwersalnego. Wizja apokaliptyczna, 
w przekonaniu wielu na wskroś chrześcijańska, zawiera w sobie posłanie o istnieniu 
jeszcze jednego czynnika w dziejach człowieka, który towarzyszy mu niezmiennie 
od pojawienia się homo sapiens, a może homo sapiens sapiens, i towarzyszyć będzie 
do końca istnienia gatunku ludzkiego. Tym czynnikiem jest walka pomiędzy dobrem 
a złem, nieobca także innym religiom. 

Koegzystencja dobra i zła nieustannie towarzyszy życiu człowieka. Co wię-
cej, poczynając od najstarszych zachowanych tekstów sumeryjskich i akadyjskich 
po dzień dzisiejszy, kondycja ludzka nie ulega znaczącym przemianom i dotyczy 
to zarówno sfery publicznej, jak i prywatnej. Na kulturze i cywilizacji europejskiej 
XX wieku głęboki ślad odcisnęły dwa systemy totalitarne, w których zło bardzo wy-
raźnie zdominowało dobro: nazizm niemiecki i komunizm sowiecki. W obu tych 
państwach przyjęta doktryna kwestionowała wartość i sens chrześcijaństwa i w obu 
doszło do zbrodni przeciwko ludzkości na niespotykaną skalę. Popełnilibyśmy jed-
nak błąd, wiążąc z tymi systemami pojawienie się zła. Zbrodnie przeciwko pokojowi, 
zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości odnotowujemy od czasów biblij-
nych, a Antioch Epifanes może być uznany za godnego postawienia przez historię 
w jednym szeregu z Adolfem Hitlerem czy Józefem Stalinem. Takie zjawiska jak 
czystki etniczne, terroryzm i to, co Francisco Goya w swoich tekach zatytułował 
„Okrucieństwa wojny”, towarzyszą człowiekowi we wszystkich epokach na wszyst-
kich kontynentach. Obok tego zła pojawia się także dobro i pokonuje zło, a przynaj-
mniej ogranicza zakres jego oddziaływania. Powstaje zatem pytanie o genezę i istotę 
dobra, równie silnie jak zło wprzęgniętego w dzieje człowieka. Na potrzeby tych 
rozważań pozostańmy w kręgu jednej cywilizacji – cywilizacji europejskiej, mając 
pełną świadomość, że jest to tylko studium przypadku, a zjawisko ma wymiar uni-
wersalny i występuje również w innych kręgach cywilizacyjnych. 

W wielkiej tradycji myśli europejskiej od św. Augustyna po św. Tomasza z Akwi-
nu zło jest zawsze brakiem jakiegoś dobra, które w danym bycie powinno się znajdo-
wać, jest jego niedostatkiem. Nigdy nie jest jednak całkowitą nieobecnością dobra. 
Historia odnotowuje takie przypadki jak fabryka Oskara Schindlera w okupowanym 
Krakowie czy heroiczne, z narażeniem życia własnego i najbliższych osób, ratowa-
nie Żydów przez polskie rodziny, takie jak bestialsko wymordowana rodzina Ulmów. 
Za każdym razem, gdy podejmujemy temat walki dobra ze złem, stajemy w obliczu 
tajemnicy. Zło wyrasta i rozwija się na zdrowym podłożu dobra, czego świadectwem 
są np. dzieje Europy od oświecenia po postmodernizm, i nie jest to proces zakończo-
ny. Tajemnicą jest również dobro, którego zło nie potrafi ło zniszczyć, które się krze-
wi niejako wbrew złu i na tej samej glebie3. Szukając odpowiedzi na to pytanie w hi-
storii dwóch wymiarów czasu i przestrzeni, stajemy bezradni w obliczu tej tajemnicy. 

3 Jan Paweł II, dz. cyt., s. 11–12.
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Dopiero uświadomienie sobie jakiegoś innego wymiaru czy czynnika sprawczego 
pozwala na zmianę perspektywy i inne rozumienie historii. Takim wymiarem jest 
perspektywa eschatologiczna stanowiąca klucz do całych dziejów człowieka, której 
ilustracją jest ewangeliczna przypowieść o pszenicy i kąkolu (Mt 13, 24–30).

Św. Augustyn, szukając odpowiedzi na pytanie, czym jest grzech pierworodny, 
charakteryzuje ten grzech jako miłość siebie aż do negacji Boga4. Cywilizacja eu-
ropejska, mówiąca o sobie aż do traktatu w Utrechcie w 1713 roku civitas Chri-
stiana, wielokrotnie udowadniała słuszność tej tezy. W ślad za postawieniem przez 
odrodzenie człowieka w punkcie centralnym nastąpiła rewolucja w myśleniu fi lo-
zofi cznym. Kartezjańskie Cogito, ergo sum odwróciło porządek rzeczy na gruncie 
fi lozofi cznym. W fi lozofi i przedkartezjańskiej cogito – „myślę” rozumiane bardziej 
jako cognosco – „poznaję” podporządkowane było esse – „być”, które było czymś 
pierwotnym. Po Kartezjuszu natomiast cogito staje się czymś pierwotnym, a esse 
wtórnym. W tej zmianie można dostrzec radykalne odejście od tomizmu najmocniej 
uosabiającego fi lozofi ę esse. Filozofi ę, która interpretuje wszystko przez pryzmat ist-
nienia i wszystko przez ten pryzmat tłumaczy. Bóg jako samoistne istnienie stanowił 
nieodzowne oparcie dla wszystkich bytów stworzonych, a więc także dla człowieka. 
Od Kartezjusza fi lozofi a staje się nauką czystego myślenia. Wszystko to, co jest by-
tem esse, zarówno świat stworzony, jak i sam Stwórca, pozostaje w polu cogito jako 
treść ludzkiej świadomości. W takim ujęciu fi lozofi a zajmuje się bytami o tyle, o ile 
są treścią świadomości, a nie o tyle, o ile istnieją poza nią5.

Zaczyna się proces, który najkrócej można określić jako odchodzenie od chrześ-
cijaństwa jako źródła fi lozofowania. Podana zostaje w wątpliwość sama możliwość 
dotarcia do Boga. W logice kartezjańskiej Bóg mógł pozostać jedynie jako treść ludz-
kiej świadomości, nie mógł natomiast pozostać jako ten, który wyjaśnia do końca 
ludzkie sum. Nie mógł więc pozostać jako samoistne istnienie, a więc Stwórca, który 
obdarowuje istnieniem, obdarowuje także sobą w tajemnicy wcielenia, odkupienia 
i łaski6. Kiedy Bóg stał się tylko ideą Boga, runęły fundamenty, na których była 
zbudowana cała dotychczasowa fi lozofi a zła. Zło bowiem w znaczeniu realistycz-
nym może zaistnieć tylko w relacji do dobra, a zwłaszcza w relacji do Boga jako 
najwyższego dobra. W nowej perspektywie wielki dramat dziejów zbawienia, odku-
pienie człowieka za sprawą Chrystusa, tak aby stał się uczestnikiem życia Bożego, 
zanika. Człowiek zostaje sam jako twórca własnych dziejów, całej cywilizacji i kul-
tury. Co więcej, sam zaczyna stanowić o tym, co jest dobre, a co jest złe jako ten, 
który powinien istnieć i działać, nawet gdyby Boga nie było7. Skoro człowiek sam, 
bez Boga, może stanowić o tym, co jest dobre, a co złe, to może skazać na niebyt 
jakąś grupę etniczną czy wspólnotę religijną. Ideologie zła występują w każdej epoce 
i w każdej epoce można odnotować przypadki eksterminacji, a przynajmniej prze-
śladowań na szeroką skalę, obserwujemy też różne przejawy nietolerancji. Nasuwa 
się pytanie o genezę cierpienia świadomie zadawanego innym ludziom. Odpowiedź 

4 Św. Augustyn, Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, wstęp J. Salij, Kęty 1998, XIV. XXVIII,  s. 546–547.
5 Jan Paweł II, dz. cyt., s. 16–17.
6 Tamże, s. 18.
7 Tamże, s. 19.
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nie jest ani prosta, ani uniwersalna i zawsze uwarunkowana kulturowo. Na gruncie 
europejskim odpowiedź, przynajmniej gdy chodzi o średniowiecze i dobę nowożyt-
ną łącznie z epoką nowoczesną i współczesnością, nieuchronnie prowadzi nas do 
przyjęcia chrześcijańskiej perspektywy teologicznej. Źródłem miałoby być odrzuce-
nie Boga, a wraz z nim pojęcia natury ludzkiej. Byt stworzony, jeśli chce zachować 
równowagę i nie popadać w skrajności, musi się odwołać do bytu absolutnego jako 
punktu odniesienia. 

Tajemnica Chrystusowego odkupienia, krzyż, zmartwychwstanie, tajemnica pas-
chalna są nadal na trwałe wpisane w naszą przestrzeń kulturową i one determinują 
naszą egzystencję także wtedy, gdy programowo głosimy któryś ze światopoglądów 
laickich. Człowiek w relacji do historii uświadamia sobie całkowitą zależność od niej 
swojego bytu. Przez sam fakt zaistnienia każdy z nas włącza się w historię ludzko-
ści, czerpie z historii, na niej buduje swoją tożsamość, realizuje się w historii, wnosi 
swój wkład w proces nieustannego, permanentnego tworzenia się historii. Historia 
zatem jest dziełem człowieka. Spoiwem tego procesu jest tradycja, przez którą należy 
rozumieć sumę wiedzy i doświadczenia wpisanego w pole semiotyczne konkretnej 
kultury. Tradycja nie jest statyczna, jest kategorią dynamiczną, która kryje w sobie 
dążenie człowieka do nieustannego przekraczania już osiągniętych celów, do kreo-
wania nowych rzeczywistości. Jednakże na proces historyczny kładzie się cieniem 
nieuniknioność śmierci8. Nieustanny zanik wszystkich pokoleń ludzkich, po których 
pozostaje pamięć i ich dzieła. Zarówno pamięć, jak i dzieła duchowe i materialne 
mają też swój czas trwania. Zagłada kultury czy cywilizacji kładzie kres tym bytom 
jako żywej tradycji, co nie musi oznaczać ich ostatecznego końca, czego najlepszym 
przykładem są wydobyte z piasków pustyni cywilizacje starożytnego Wschodu. 

Nieustanny zanik wszystkich pokoleń ludzkich w śmierci powoduje, że historia 
idzie naprzód, pozostawiając za sobą ogromną i stale rosnącą masę zmarłych istnień 
ludzkich, których przymiotem jest to, że tworzyli, tworzą i będą tworzyć przez dalsze 
wieki to, co nazywa się procesem dziejowym. Na kwestię ostatecznego sensu historii 
nie możemy znaleźć odpowiedzi inaczej, jak tylko odnosząc się do transcendencji, 
czyli do tego, co przekracza samą historię. Sens historii wyraża się w jej otwarciu na 
pełnię, której sama przez się nie może osiągnąć, to znaczy na przyszłość absolutnie 
transcendentną, a więc na Boga9. Apologetyka Blaise’a Pascala znakomicie opisuje 
sprzeczności ludzkiej egzystencji. Człowiek żyje pomiędzy dwiema nieskończonoś-
ciami: nieskończenie wielkim kosmosem i nieskończenie małym atomem10. W obli-
czu tak opisanej wielkości wszechświata człowiek odczuwa zagubienie. Uświadamia 
sobie, czym jest w porównaniu z tym, co istnieje11. Pascal domaga się, by człowiek 
spojrzał na siebie nowymi oczami jako na coś zabłąkanego w tym małym zakątku 

8 J. Alfaro, El hombre abierto a la revelación, [w:] Revelación Cristiana, fe y teologia, Salamanca 
1985, s. 45–62.

9 Teologia fundamentalna, t. I: Człowiek – fi lozofi a – Bóg, T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Napiór-
kowski (red.), Kraków 2004, s. 94.

10 B. Pascal, Myśli oraz Rozprawa o namiętnościach miłości. Rozprawa o kondycji możnych. Mod-
litwa o dobry użytek chorób, przeł. T. Boy-Żeleński, wstęp S. Skwarczyńska, Warszawa 1952, s. 39–40.

11 Tamże, s. 40.
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przyrody i niech z tego miejsca, w którym go pomieszczono, nauczy się oceniać 
ziemię, królestwa, miasta i samego siebie według słusznej ceny. W tym kontekście 
bardzo znamienne jest porównanie wszechświata u Pascala z maleńką celą, w której 
granicach przyszło człowiekowi żyć. Ale zaraz przechodzi Pascal do małości mikro-
kosmosu, by wyrazić podziw dla człowieka i jego wielkości w stosunku do nicości. 
Człowiek żyje pośrodku nie tylko w wymiarze przestrzeni materialnej, ale również 
przestrzeni moralnej. To bycie pośrodku sprawia, że naturalną właściwością czło-
wieka jest przeciętność. Wielkość człowieka w stosunku do innych stworzeń bierze 
się z samouświadomienia sobie nędzy i niestałości jego bytu12. Człowiek nie dba 
nigdy o czas obecny. Uprzedza przyszłość jako nadchodzącą zbyt wolno, przywołuje 
przeszłość, aby ją zatrzymać. Jest tak nierozsądny, że błąka się w czasach, które nie 
są jego, nie myśląc o tym jednym niepowtarzalnym, który ma. Wszystko zaprząta 
przeszłość i przyszłość13.

Kultura klasyczna, a w następnych wiekach kultura chrześcijańska postępowały 
jedną i tą samą drogą, dołączając do starego nowe po to, by nie odcinać się od prze-
szłości, by nie zniszczyć korzeni naszego pnia kulturowego. Kultury postchrześci-
jańskie wyrosłe z francuskiego oświecenia i dorobku rewolucji francuskiej dokona-
ły zwrotu o zasadniczym znaczeniu. Oto nowe kultury społeczno-polityczne miały 
uzyskać status idei nadrzędnej, stając się religią nowoczesnego człowieka. Zerwanie 
mostów między światem teraźniejszym i przeszłością towarzyszyło reformatorom 
i rewolucjonistom. Od jakobinizmu i radykalizmu po ideologię socjalistyczną, komu-
nistyczną, faszystowską i nazizm pojawia się mit nowego człowieka, którego trze-
ba zbudować na popiołach dawnego. W przejęciu władzy, pożądanym przez każdą 
ideologię, zwolennicy nowego porządku widzą rodzaj punktu alfa, od którego należy 
rozpocząć rachubę czasu14. Towarzyszyła temu detronizacja Boga, który z bytu esse 
staje się już tylko ideą Boga, by następnie zniknąć z przestrzeni publicznej, a po-
tem prywatnej. Historia człowieka sprowadzona została do dwóch wymiarów czasu 
linearnego i przestrzeni z zanegowaniem liczącej dwa tysiąclecia tradycji kultury 
chrześcijańskiej i jeszcze starszej kultury żydowskiej. Kulturoznawca nie może nie 
dostrzec działania i znaczenia wymiaru wertykalnego w historii i nie jest to kwestia 
wiary czy orientacji fi lozofi cznej, lecz świadomości, że kultura europejska wyrosła 
w cieniu tego wymiaru. W całej historii naszego kontynentu przewija się na różne 
sposoby spór o istnienie Boga i jego obecność w historii człowieka. 

12 Tamże, s. 39.
13 Tamże, s. 72.
14 V. Messori, Przemyśleć historię. Katolicka interpretacja ludzkiego losu, t. I, przeł., przypisy, indeksy 

oprac. J. Dembska, przedm. G. Bitti, Kraków 1998, s. 369.


