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CZY KONFLIKT MIĘDZY WIARĄ A ROZUMEM
JEST NIEUCHRONNY? 

UWAGI O FILOZOFII LWA SZESTOWA

Myśl Lwa Szestowa skoncentrowana jest wokół relacji między wiarą a rozumem (filo
zofią, w szczególności metafizyką), między indywidualnym doświadczeniem obecno
ści Boga jako osoby a racjonalnym poznaniem Bytu wiecznego, niezmiennego i do
skonałego, między Bogiem żywym a bezosobową boską racjonalną koniecznością1, 
między zbawieniem zależnym od całkowitego zawierzenia Bogu a kontemplacją 
wiecznych prawd, między tym, co stanowi przedmiot wiary, od której nieodłączne jest 
wahanie i brak pewności, a prawdami koniecznymi, które nie budzą wątpliwości. Re
ligia (wiara) i rozum, myślenie biblijne i spekulatywne, objawienie i filozofia, Jero
zolima i Ateny, pozostają według Szestowa w konflikcie. Krytyka rozumu i jego 
uzurpacji nie tylko polega na przeciwstawieniu wiary w Boga rozpoznanym przez 
ludzką ratio koniecznościom, lecz przede wszystkim ukazuje konflikt między ko
niecznością, jaką zawierają odkrywane prawdy filozoficzne, a wolnością, która 
otwierając człowieka na Boga, pozwala mu dostrzec, iż to On właśnie może go uwol
nić od konieczności, wydobyć z otchłani, gdzie wszystko jest przesądzone, gdyż jest 
istotą wszechmocną, „która interesuje się jego losem i która może i jest gotowa mu 
pomóc”2. Ostatecznie to Bóg widziany w perspektywie wiary i objawienia przekra
cza konieczności, jakie odkrywa rozum. Dlatego wiarę czy myślenie biblijne („bib
lijną filozofię”) Szestow nie tylko przeciwstawia myśleniu spekulatywnemu, lecz 
pośrednio sytuuje ją  ponad rozumem spekulatywnym. Wiara przekracza myślenie 
spekulatywne, przebija się przez mur prawd wiecznych, by dotrzeć do samego istnie
nia, do Boga, do prawdy, która wyzwala, a nie zniewala. Nie kwestionując prawd 
naukowych -  a należy pamiętać, iż nauka i filozofia od czasów nowożytnych two
rzyły całość -  Szestow odmawia tym prawdom pełnej wartości, gdyż nie obejmują 
cudów. Pisał w Nauce i swobodnym poszukiwaniu:

1 Por. L. Szestow, Ateny i  Jerozolima, przekł. wstęp, przypisy C. Wodziński, Kraków 1993, s. 71.
2 Ibidem, s. 74. Cytat nieco zmieniony ze względu na formę gramatyczną poprzedniego zdania.
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„Gdyby [cud] zjawił się przed nami, nauka nauczyłaby nas nie dostrzegać go. Nie potrafi się 
ona uspokoić aż do momentu, gdy wszystko, co «cudowne», znika z jej pola widzenia (...). Przy 
takim dobrowolnym samoograniczeniu -  jakiego myśl ludzka nie znała jeszcze w żadnej epoce
-  nauka z całą otwartością identyfikuje się ze swobodnym poszukiwaniem. Czym jest to -  spytam 
raz jeszcze -  jeśli nie «nadnaturalnym wpływem», który tak chorobliwie dręczył Pascala? Przy 
wypracowanych przez naukę metodach poszukiwania prawdy jesteśmy w sposób losowy skazani 
na to, że wszystko, co jest dla nas najważniejsze i najcenniejsze, zostanie uznane za nieistniejące 
par excellence. (...) Jakie jest więc wyjście? Jak przezwyciężyć koszmarny wpływ, skoro stoi za 
nim nadnaturalna siła? I jak «człowiek wadzić się może z Bogiem»? Nadnaturalny wpływ poko
nany być może tylko przez nadnaturalną siłę. Spinozjański sędzia, nie zaspokojony władzą 
w dziedzinie trójkątów i prostokątów, nigdy zapewne nie pobłogosławi kryjącej się w nadnatural
nym świecie samowoli i po dawnemu straszyć nas będzie piorunami swej «konieczności». Lecz 
teraz, kiedy wpływ zniknął, ani jego błogosławieństwo, ani groźby nie wywrą zamierzonego 
skutku. Wszystkie pudendum, ineptum, impossibile -  zerwane z rajskiego drzewa przez naszego 
praojca -  zostały zapomniane. Odeszły również w niepamięć «powszechnie obowiązujące sądy» 
i samozadowalająca się pobożność, które tak nas kusiły. I teraz dopiero zaczyna się swobodne po
szukiwanie prawdy”3.

„Filozofia religijna nie jest poszukiwaniem przedwiecznej zasady bytu, niezmiennej struk
tury tego, co istnieje, nie jest refleksją (Besinnung) ani też umiejętnością rozróżniania między 
dobrem i złem, obłudnie obiecującą spokój umęczonej ludzkości. Filozofia religijna jest rodzą
cym się w nieskończonych mękach przezwyciężeniem -  przez porzucenie wiedzy, przez wiarę
-  fałszywego strachu przed niczym nie ograniczoną wolą Stwórcy, strachu zaszczepionego 
przez kusiciela naszemu praojcu, przekazanego nam wszystkim. Inaczej mówiąc, jest ona wiel
ką i ostateczną walką o pierwotną wolność i ukryte w wolności valde bonum, po upadku rozsz
czepione na nasze bezsilne dobro i wszechniszczące zło. Rozum, powtórzę, oczernił w naszych 
oczach wiarę: «rozpoznał» w niej nieprawne roszczenie człowieka do podporządkowania 
prawdy swoim pragnieniom i odebrał nam drogocenny dar nieba, wielkie prawo uczestniczenia 
w twórczym fiat (niech się stanie), rozpłaszczając i wtłaczając nasze myślenie w płaszczyznę 
skamieniałego est (jest). Dlatego «najwyższe dobro» Sokratesa wynikające z wiedzy o tym, że 
to, co jest, jest z konieczności, już nas nie zniewala, straciło swój czar, niczym belua, qua non 
occisa, chomo potest vivere («potwór, którego człowiek musi zgładzić, żeby żyć»). Powraca 
stara ontyczna krytyka rozumu: non potest homo vivere -  analogiczna do biblijnego «niechyb- 
nie umrzesz», i demaskuje wieczne prawdy, które wtargnęły w świadomość Stwórcy, a raczej 
stworzenia, nie pytając go o zgodę. Mądrość ludzka jest szaleństwem w oczach Pana [zob. 1 
Kor 3, 19 -  przyp. C. Wodziński], a najmądrzejszy z ludzi, jak z wielką przenikliwością do
strzegali to tak niepodobni do siebie Nietzsche i Kierkegaard, jest największym grzesznikiem. 
Wszystko, co nie pochodzi z wiary -  jest grzechem. Filozofia zaś, nie mająca odwagi wznieść 
się ponad autonomiczną wiedzę i autonomiczną etykę, bezradnie i bezwolnie chyląca czoło

3 Nauka i  swobodne poszukiwanie [w:] Gnoza a filozofia egzystencjalna. Eseje filozoficzne, wybór, 
przekł., nota, przypisy C. Wodziński, Warszawa 1990, cyt. za Tylko wiara. Antologia tekstów Lwa Szes
towa, red., przekł. P. Wyligała, Kraków 2004, s. 131-132. Szestow nawiązuje tu pośrednio, a w cz. III 
Aten i  Jerozolimy wprost, do Tertulianowego De carne Christi, V, w którym ukazuje podstawową wła
ściwość chrześcijaństwa: paradoksalność, łączenie przeciwieństw, przekraczanie ograniczeń rozumu, dla 
którego fundamentem jest zasada sprzeczności: „Crucifixus est dei filius: non pudet, quia pudendum 
est. Et mortuus est dei filius: prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit: certum est, 
quia impossibile. (Ukrzyżowany został Syn Boży: nie zawstydza to, bo powinno zawstydzać. I umarł 
Syn Boży: jest to całkiem godne uwierzenia, bo jest niedorzeczne. I pogrzebany zmartwychwstał: jest to 
pewne, bo niemożliwe). Por. z wersją tłumaczenia dokonanego przez C. Wodzińskiego w Ateny i  Jero
zolima.
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przed odkrywanymi przez rozum materialnymi i idealnymi danymi i rzucająca im na pożarcie
«to, co jest jedyną potrzebą», nie prowadzi człowieka do prawdy, lecz na wieki od prawdy od
wodzi”4.

Z tych dwóch przydługich, lecz charakterystycznych cytatów z dzieł Szestowa 
można odczytać podstawowe idee odnoszące się do relacji między rozumem a wiarą. 
Rozum z natury rzeczy, jak -  zdaniem autora Aten i Jerozolimy -  argumentował Par- 
menides, a za nim inni filozofowie starożytni i kolejni pojawiający się w dziejach filo
zofii, nastawiony jest na zdanie sprawy z tego, co istnieje w sposób pełny, a więc nie
zmienny. Czy to jest byt różny od stawania się, czy złożona hierarchiczna struktura 
substancji, czy uniwersalne prawa, ich stałość jest równoznaczna z porządkiem -  ko
smosem, który jest przez człowieka kontemplowany jako boski (theoria -  kontemplacja 
tego, co boskie), nawet jeśli nie towarzyszy mu wiara religijna, a to w przypadku my
ślicieli starożytnych rzadkość. Szestow słusznie podkreśla, iż poznawanie owego po
rządku oczami intelektu ma w sobie moment zniewolenia: wobec odkrywanej koniecz
ności pozostajemy bierni, to ona nam się narzuca, a nie my ją  narzucamy. Na poparcie 
swej charakterystyki poznania filozoficznego Szestow przytacza opinię Arystotelesa
0 Parmenidesie i innych wielkich filozofach: „zniewoleni samą prawdą”5. Ten prze
możny nacisk konieczności i tego, co uniwersalne, bo wyrażające się w „powszechnie 
obowiązujących sądach”, odczytuje Szestow jako pozbawienie wolności: człowiek 
obcujący z prawdami koniecznymi musi je zaakceptować, odrzucając je, zaprzeczyłby 
swej rozumnej naturze. Postawa wobec prawd koniecznych wydaje się nacechowana 
pokorą i, bez wątpienia, zazwyczaj w filozofii i nauce ten rodzaj postawy spotyka się 
nader często. Jednakże trudno nie zgodzić się z autorem Aten i Jerozolimy, że rozum 
cechuje także pycha.

Oto rozum nie pozostawia sfery wiary jako dziedziny autonomicznej, lecz dokonuje 
jej aneksji, atakuje wiarę na jej własnym terytorium, podważając ją  za pomocą krytyki. 
Traktuje ona wiarę jak zbiór przekonań, które poddane próbie racjonalnej analizy, albo 
wyjdą z niej jako prawdy uzasadnione, albo rozsypią się w gruzowisko przesądów
1 zabobonów. Filozofia starożytna bywała krytyczna wobec religii, bądź podważając jej 
sensowność, bądź kwestionując istnienie boga/bogów, bądź dążąc do jej zastąpienia 
przez filozoficzne, metafizyczne spekulacje o naturze bytu doskonałego, określanego 
później mianem boga filozofów. W dobie nowożytnej krytyka religii jako zespołu nie
uzasadnionych przekonań, czy wręcz przesądów, nasiliła się, w czym niemałą rolę 
spełniła interpretacja filozoficzna nauki, zwłaszcza nauk przyrodniczych. Pycha rozu
mu polegała więc na zakwestionowaniu wszelkiej wiedzy, która nie była uzasadniona 
w sposób zgodny z przyjętymi standardami (intersubiektywność, komunikowalność 
i sprawdzalność). Przy czym warto pamiętać, że wiedza nieuzasadniona nie musi być 
wyłącznie ograniczona do wierzeń religijnych, jest to bowiem wszelka wiedza, która 
nie w pełni poddaje się artykulacji i/albo jest przyjmowana na mocy autorytetu tradycji 
bądź ekspertów, czy też ma charakter praktyczny -  czynnościowy, czyli tak zwana

4 L. Szestow, Ateny i  Jerozolima, s. 86-87.
5 Ibidem, s. 93. Cyt. za Metafizyka Arystoteles (Metafizyka, 984b), przeł. T. Żeleźnik: „pod naciskiem 

konieczności samej prawdy” (por. Arystoteles, Metafizyka, przeł. T. Żeleźnik, wprowadzenie M.A. Krąpiec, 
red. A. Maryniarczyk, Lublin 1996, s. 27.
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„wiedza jak” w odróżnieniu od „wiedzy że”6. Rozumowe kwestionowanie religii, któ
rego źródłem ma być filozofia, osłabia wiarę i wraz z rozwojem nauki przyczynia się 
do procesu sekularyzacji, którego wcześniejszą formą jest odczarowanie świata, o któ
rym pisał Max Weber. Krytyka filozofii nie ogranicza się u Szestowa do wykazania jej 
niezdolności do poznania prawd objawionych i zbliżenia człowieka do Boga oraz jej 
bezużyteczności dla zbawienia człowieka, wskazuje bowiem jej rolę w pozbawianiu 
człowieka religijnej wrażliwości, w zamykaniu go na to, co przekracza konieczność 
prawd uniwersalnych. Konieczność odkrywana przez filozofów rodzi szczególną po
stawę: bałwochwalczej czci wobec prawd uniwersalnych. Szestow z ironią mówi 
o „widzialnym i niewidzialnym kościele ludzi «myślących»” i nazywa Arystotelesa 
jego arcykapłanem, człowiekiem zasługującym na wyniesienie do godności „papieża 
wszystkich żyjących na świecie, naukowo myślących ludzi”7. Zarzut ad hominem, 
stawiany filozofom przez Szestowa, sprowadza się do ukazania filozofii jako fałszywej 
religii, której bogiem jest racjonalna, naukowa prawda. Jemu samemu można z kolei 
postawić zarzut tego samego rodzaju. Czyż nie posługuje się językiem dyskursywnym, 
nie szuka argumentów i kontrargumentów? Czyż nie rozumuje, by podważyć rozumo
wania filozofów? Ostatecznie krytyka i przeciwstawienie się filozofii wymaga narzędzi 
przez filozofię wypracowanych. Oczywiście, objawienie nie poddaje się dialektyce 
filozoficznej, znika, gdy próbuje się uchwycić je w pułapki definicji, ale czy zupełnie 
wymyka się naszej rozumności? Z pewnością jednak nasza rozumność jest bogatsza 
o doświadczenie wielu stuleci myśli, która podąża wieloma ścieżkami, wyznaczonymi 
przez intuicję, język przypowieści, świadectw, rozumowań, budowy systemów zmie
rzających do opisu świata zależnego od Stwórcy i teorii, które obywają się bez Niego. 
Filozofia i nauka mogą równie dobrze ukierunkować się na nieuwarunkowane i niewy
powiedziane, jak i od niego się odwrócić.

Metafizyka europejska od czasów Parmenidesa utożsamiała boskość z rozumnością. 
Jeśli zatem w filozofii pojawiał się bóg/Bóg, to był przede wszystkim utożsamiany 
z rozumem. Seneka, przytoczony przez Szestowa, powiada, iż „sam stwórca i zarządca 
świata (...) zawsze stosuje się do tego, co jeden raz rozkazał (De providentia, V,8”8). 
Szestow dodaje: „to nie Seneka tak myślał, tak myśleli starożytni, tak myślimy wszy
scy”. Stwórca znalazł się we władzy stworzonej przez siebie ananke, która włada 
światem9. W tzw. dylemacie Eutyfrona w dialogu pod tym samym tytułem Platon 
ustami Sokratesa formułuje pytanie, czy bogowie lubią to, co zbożne, dlatego że ono 
jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je  bogowie lubią (Eutyfron, 10A, XII)? 
Jeśli przyjmie się drugi wariant, wówczas zbożność czy dobro jest zależne od woli 
bogów. Jeśli przyjmiemy wariant pierwszy, wówczas dobro jest uznawane przez racjo
nalnych bogów. Szestow sprzeciwia się pojmowaniu Boga jako rozumu, bowiem 
wówczas jest on tożsamy z koniecznością: jeśli coś jako dobro zostało przezeń usta
nowione lub jest tożsame z nim samym, nie może go zmienić. Bóg nie jest więc nie
ograniczoną wolą. Jeśli jest wolą, wszystko odeń zależy. W dziejach filozofii można

6 Por. G. Ryle, Czym jest umysł?, przekł. W. Marciszewski, Warszawa 1970.
7 L. Szestow, Ateny i  Jerozolima, s. 96, 98.
8 Ibidem, s. 101.
9 Ibidem, s. 101, 102.
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spotkać oba poglądy, a także trzeci, który, tak jak w wypadku Boga Kartezjusza, przy
pisuje mu nieskończoną, lecz rozumną wolę. Stanowisko woluntarystyczne reprezen
tuje Jan Duns Szkot (XIII/XIV w.), który twierdzi, że Bóg, gdyby zechciał, mógłby 
zmienić wszelkie zasady metafizyczne i moralne. Lecz Bóg Dunsa Szkota i Kartezju- 
sza nie jest kapryśny. Nie zmienia wszystkich reguł i praw, nie dlatego, by nie mógł, 
lecz dlatego, że nie chce. Dlaczego nie chce, tego nie wiemy.

Przypisując filozofii starożytnej jedynie zdolność rozpoznawania konieczności 
i ulegania jej ze strachu, a także, dodajmy, z obawy przed nieokreślonością tajemnicy, 
która jest przeciwieństwem konieczności, Szestow jednostronnie przedstawia filozofię 
jako niezdolną do rozpoznania tego, co wykracza poza możliwości rozumu. Wpraw
dzie oddaje sprawiedliwość Platonowi, uznając, iż wie on o tajemnicy i nie ogranicza 
się do wiedzy rozumowej: walczy do końca życia z koniecznością, czyli prawdą wy
łącznie rozumową, wie o niewypowiedzianym, choć „nie udało mu się przekazać lu
dziom tego, co znalazł poza granicami możliwej wiedzy”10, a u Plotyna dostrzega zna
czenie ekstazy, przekraczającej granice rozumu, lecz w jego oczach filozofia jest po
zbawiona zdolności rozpoznawania objawienia. Dlatego też Sokrates dyskutujący
0 dobru jest dla Szestowa filozofem, który poszukuje konieczności i uniwersalności, 
a nie podejmującym wysiłek przekroczenia granic rozumu. Daimonion, któremu nie 
odmawia posłuszeństwa mistrz Platona i „najbardziej nieustraszeni ludzie”, w inter
pretacji Szestowa to ktoś lub coś, co rozkazuje, co uwalnia od wolnej woli, czemu 
trzeba się podporządkować, trzeba się zatrzymać (ananke stenai)11. Sokratesowi i in
nym, do których przemawia daimonion, zarzuca rezygnację z prób rozeznania, kim lub 
czym jest ów głos czy znak. Daimonion, zgodnie z wierzeniami Greków, jest pośredni
kiem między bogami/Bogiem a śmiertelnikami, a więc istnieje sfera boska, której poznać 
rozumem nie można, a jednak objawia się człowiekowi. Dla Sokratesa ponad wszelką 
wątpliwość jest to znak i głos Boga, lecz szczególny, gdyż nie objawiający „mądrości 
ludzkiej” czy zasad etyki, a jedynie ujawniający to, „co bogowie zastrzegli dla siebie”, 
dokąd rozum ludzki nie dociera. Jest to, jak pisze Giovanni Reale, „pewien rodzaj wy
roczni wewnętrznej”, przemawiający jedynie do Sokratesa, lecz na sposób innych zna
nych Grekom wyroczni12. Zatem Sokrates wie, że są bogowie czy Bóg, który zwraca się 
ku niemu i tylko ku niemu. Choć zwykle zakazuje mu (według Platona) czegoś lub coś 
mu nakazuje (według Ksenofonta) -  nie są to wskazania etyczne, lecz swoiste interwen
cje w szczególnych dla Sokratesa okolicznościach -  to jednak mamy tu do czynienia 
z boskimi zakazami/nakazami, poniekąd przypominającymi te znane nam z Biblii, choć 
nie tak dramatyczne, które nie spełniają kryterium powszechnej ogólności, są partykular
ne, jak na przykład zakaz angażowania się w politykę, bez żadnej ogólnej reguły prak
tycznej czy prawa moralnego, które byłyby dla nich uzasadnieniem. Są zasadne, bo są 
boskie. Jak więc Szestow może upierać się przy tezie, iż -  z nielicznymi wyjątkami 
-  filozofia starożytna jest ślepa na objawienie, nawet jeśli nie jest ono objawieniem ży
dów i chrześcijan. Powód, dla którego tak czyni to przyjęte z góry założenie, iż filozofia
1 religia, rozum i wiara Ateny i Jerozolima są sobie całkowicie przeciwstawne.

10 Ibidem, s. 133.
11 Ibidem, s. 104.
12 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, Lublin 1993, t. I, s. 361-366.
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A przecież tak przedstawiony Sokrates, Platon i inni nie mogliby zostać uznanymi 
za godnych zbawienia, choć nieznających Chrystusa, którego przyjęcie otwiera bramę 
niebios. Czy zadecydowała o tym tylko przynależność pogan i chrześcijan do tej samej 
kultury helleńskiej, czy też zrozumienie, iż filozofia starożytna jest biou kybernetes 
(przewodniczką (dosł. sternikiem) życia)): drogą życia i drogą nauczania (agoge)13. 
Właśnie na to zwracają uwagę współcześni badacze filozofii starożytnej: Juliusz Do
mański i Pierre Hadot14. Istnieje także domniemanie obecne na przykład u Filona Alek
sandryjskiego, że mądrość Greków ma źródło w Biblii15. Z uwag Dariusza Karłowicza 
można by wyprowadzić ryzykowny, lecz wiele wyjaśniający wniosek, iż objawienie 
objęło także Greków, choć nie w takim zakresie jak naród wybrany, z którego ich filozo
fia czerpie swą siłę i zdolność do wykraczania poza ograniczenia rozumu naturalnego.

Wspominałem, iż Szestow w swych antyfilozoficznych filipikach czyni wyjątek 
przede wszystkim dla Platona, gdyż ten w Fedonie wyznacza filozofii nową rolę, nie 
poznawania, lecz przygotowania się do śmierci, ćwiczenia się ku śmierci16. Nie jest to 
przygotowanie do ostatecznego unicestwienia, lecz przejścia do innej formy życia. 
Sokrates w Obronie, która -  jak się sądzi -  nader wiernie relacjonuje jego wystąpienie 
obrończe, mówi o śmierci, do której nie przygotowuje się dopiero w obliczu kilkuset 
sędziów, jako o czymś dobrym. Jest dobra, bo jest nicością, przynosi wieczne uspoko
jenie. Jest zyskiem, jeśli człowiek niczego już od życia nie oczekuje. Jest dobra, bo 
może to być „przemieszczenie duszy z tego świata do innego”, do życia szczęśliwego 
w zaświatach, które polegałoby na filozofowaniu. Potem jednak dodaje, iż człowiek 
dobry (osiągający cnotę) jest przedmiotem boskiej troski zarówno w życiu doczesnym, 
jak i po śmierci17. I nawet, jak objaśnia Ryszard Legutko, gdyby nie było zaświatów, 
dobro obligowałoby człowieka i spotykałoby się z przychylnością boga. Platon dopo
wiada więc w Fedonie to, o czym Sokrates mówi jako o możliwości18. Szestow ma 
zatem słuszność, dostrzegając różnicę między Sokratesem i Platonem, lecz namysł 
Sokratesa nad śmiercią i jej sensem, który przygotowuje grunt dla stanowiska Platona, 
traktuje jako wysiłek przezwyciężania konieczności, ale niekonsekwentny. A niekon
sekwencję tę dziedziczy po nim Platon, gdyż

„...w obliczu wszystkich ludzi Sokrates i Platon nie zdecydowali się na pójście do źródła «swo- 
ich» prawd; w obliczu wszystkich również i oni się zatrzymali, jak wszyscy, jak ci hoi polloi, 
o których powiedziano, że właściwa jest im niewiara, którzy przyjmują tylko udowodnioną, 
zniewalającą prawdę, prawdę widzialną, namacalną, oczywistą”19.

A więc nawet im, którzy przekroczyli mur konieczności, którzy wiedzieli, że za nim 
jest bóg/Bóg, który może wszystko, gdy zechce, powrócili do jaskini, do dialektyki, do 
rozumu. Zarzut ten można wszakże uchylić, posługując się argumentem zaczerpniętym 
od Kierkegaarda. Religijność A związana z życiem wspólnoty i urzeczywistniająca się

13 Por. D. Karłowicz, Sokrates i  inni święci, Warszawa 2005, s. 24-25, 26.
14 Ibidem, s. 24.
15 Ibidem, s. 30, przyp. 32.
16 L. Szestow, Ateny i  Jerozolima, s. 120.
17 Korzystam tu z komentarza Ryszarda Legutki do Obrony Sokratesa Platona, Kraków 2003, s. 194-204.
18 Ibidem, s. 204.

L. Szestow, Ateny i  Jerozolima, s. 140.
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we wspólnocie ma naturę ogólnych reguł etycznych, których przestrzeganie, choć wy
maga wysiłku, daje wszakże gwarancję zbawienia, a religijność B jest indywidualnym 
doświadczeniem obecności i działania Boga, wszakże doświadczenie to nie jest „jasne 
i wyraźne” oraz trwałe, dające pewność poznania, lecz chwilowe, wygasające i rodzące 
wątpliwości. W podobny sposób można się odnieść do relacji między filozofią a prze
kraczaniem granic rozumu i konieczności. Filozofia to obcowanie z prawdami ko
niecznymi, które daje pewność poznania powszechnie zrozumiałego i dostępnego dla 
tych, co są zdolni do takiego wysiłku i odpowiednio wykształceni, a także uformowani 
moralnie. Wiara prowadząca człowieka ku Bogu jako osobie i zbawcy, który mocą 
swego miłosierdzia może zawiesić działanie konieczności, nie daje pewności poznaw
czej i dlatego człowiek powraca do myślenia racjonalnego. Lecz zarówno dążenie do 
pewności rozumowej, jak i potrzeba więzi z tym, co, a właściwie kto, wymyka się 
naszej rozumności, a do kogo dotarcie jest od niego samego zależne, to dwa współist
niejące z sobą głęboko ludzkie pragnienia. Nie zawsze występują one z tą samą siłą, 
bywa, że jedno tłumi drugie, albo dając przewagę rozumowi nad wiarą lub kwestionu
jąc uprawnienia rozumu, a więc podporządkowując go wierze. W tradycji antycznej 
i chrześcijańskiej nierzadko współistniały z sobą tradycje poznania racjonalnego i mi
stycznego. Nietrudno wymienić dla przykładu kilku myślicieli, którzy byli filozofami 
i mistykami lub w inny sposób ujawniali zdolności do przekraczania możliwości rozu
mu. Są to m.in. Pitagoras, Platon, św. Anzelm z Aosty, Leibniz czy Karol Wojtyła/Jan 
Paweł II.

Rozważmy obecnie problem etyki autonomicznej, „ponad którą filozofia nie ma 
odwagi się wznieść”. Rozróżnienie na etykę autonomiczną i heteronomiczną pocho
dzi, jak wiadomo, od Kanta. Wszelka etyka, która kieruje się zasadami przejętymi 
z zewnątrz -  prawem ze źródła innego niż sam podmiot działania -  jest dla Kanta wy
razem podporządkowania wolności/wolnej woli autorytetowi zewnętrznemu. Etyka, 
której zasady ustanawia podmiot moralny, jest etyką wolności, „wolności, o której 
Kant tak wiele i pięknie mówił”. Lecz etyka ma według niego sens nie tylko wtedy, 
gdy jej zasady są określane przez podmiot moralny, lecz przede wszystkim wówczas, 
gdy mają charakter powszechnie obowiązujących, bezwyjątkowych praw moralnych. 
Jedynie rozum jest w stanie tego dokonać. Określenie obowiązku moralnego w wy
niku uniwersalizacji maksymy postępowania do postaci prawa moralnego, a więc 
bezwzględnego nakazu, zwanego przez Kanta imperatywem kategorycznym, jest 
przejawem wolności i rozumności. W istocie wolność podmiotu moralnego jest dla 
Kanta ufundowana w rozumie. Rozum bowiem, określając imperatyw kategoryczny 
(„postępuj tak, jak gdyby maksyma twojego postępowania przez wolę twą miała stać 
się ogólnym prawem przyrody”), determinuje wolę, by mogła chcieć ustanowić ogól
ne prawo moralne, to jest takie, które określa obowiązek nie tylko danego podmiotu 
moralnego, ale wszelkiego podmiotu racjonalnego. Wola o tyle jest wolna, o ile jest 
racjonalna, czyli podporządkowana prawu, jakie ustala rozum. Czynniki, które wpły
wają na wolę w sposób ograniczający jej racjonalność („patologiczne” w języku 
Kanta, czyli pozaracjonalne, uczuciowe i zmysłowe), są w rozumieniu Kanta ze
wnętrzne wobec rozumu oraz woli i -  jako rozumowi przeciwne -  ograniczają wol
ność woli. Wolność woli polega zatem na jej racjonalności. Istoty racjonalno- 
zmysłowe, takie jak ludzie, by być istotami wolnymi, muszą pokonywać opór swej
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zmysłowości, to zaś oznacza, iż -  podobnie jak nauczali stoicy -  Kant wolność poj
muje jako podporządkowanie woli rozumowi i zneutralizowanie wpływu na nią niż
szej warstwy osobowości człowieka. Rozum, który kieruje podmiotem moralnym 
-  to rozum praktyczny, który funduje wolność (woli) człowieka. Rozum teoretyczny, 
jak wiadomo, o wolności nie może się wypowiadać, gdyż ze swej natury ujmuje 
wszystko w sposób deterministyczny; wolność znajduje się poza zasięgiem jego moż
liwości poznawczych.

O tak pojmowanej przez Kanta wolności pisał Szestow w zdecydowanie krytyczny 
sposób:

„I jakie wieczne prawdy może dać jego rozum praktyczny i oferowane przez ów rozum prawo 
moralne? I czyż nie jest jasne, że prawdziwa wolność znajduje się nieskończenie daleko od tych 
obszarów, które upodobał sobie i w których przebywa rozum praktyczny? Że tam, gdzie prawo, 
tam, gdzie parere [być posłusznym], tam wolności nie ma i być nie może, że wolność jest niero
zerwalnie związana z owym iubere [rozkazywać], w którym nauczono nas widzieć źródło 
wszystkich błędów, wszystkich niedorzeczności i wszystkich występków?”20.

Dla Szestowa przestrzeganie prawa moralnego stanowi przejaw posłuszeństwa, 
podporządkowania się, a więc jest przeciwieństwem wolności.

Czym zatem jest wolność? Z pewnością nie jest to dowolność, czynienie, czego 
człowiek zapragnie, przekraczanie prawa moralnego. To byłaby zbyt łatwa i uprasz
czająca interpretacja. To raczej siła, zdolność do postępowania wbrew innym i sobie. 
Gdzie wszakże szukać uzasadnienia dla takiej anarchii? Jeśliby miała nią być sama 
wola, gdyby człowiek był dla siebie nie tyle prawodawcą, jak chciał Kant, ile ostatecz
nym autorytetem: „tak chcę i tak czynię”, wówczas niechybnie rezultatem byłaby sa
mowola. Pozostaje zatem jedynie postawa Abrahama -  wiara, iż pojawiająca się 
w duszy odpowiedź na pytanie: „Co czynić?”, choć zdumiewająca w swej sprzeczności 
z prawem moralnym i niezrozumiała, jest znakiem od Boga. Pewność, jaką daje wyko
nywanie obowiązku moralnego („każdy tak powinien czynić”), ustępuje miejsca 
chwiejnemu przeczuciu, iż tego się ode mnie oczekuje, ale niekoniecznie od innych. 
Lecz na taką odwagę można się zdobyć od czasu do czasu. Wiara i poddanie się kie
rownictwu Boga, a nie konieczności, to wysiłek, który przekracza możliwości więk
szości ludzi. Zatem, choć wiara przekracza ograniczenia filozofii, filozofia jest tym, co 
możemy osiągnąć, poznaniem nieostatecznym, lecz bynajmniej niebłahym, które zbliża 
człowieka do granic możliwości poznania ludzkiego, jakie jedynie z rzadka przekra
czamy, by znów powrócić do racjonalnego namysłu. Nasze przywiązanie do filozofii, 
do rozumu jest w istocie konsekwencją naszej przygodności, którą chcemy jednak 
przezwyciężyć, i w sukurs przychodzi nam filozofia, gdyż to ona daje poczucie obco
wania z tym, co wieczne, niezmienne, nie przygodne, lecz konieczne. Dopiero gdy 
filozofia skupia się na naszym losie, gdy w polu jej uwagi staje nasza skończoność, 
gdy przygotowuje nas na nieuchronną śmierć, gdy warunkiem tego przygotowania 
czyni naszą przemianę (metanoia) z istot zanurzonych w Parmenidesowym niebycie

20 Ibidem, s. 168. Szestow nawiązuje do słów Seneki: „Ipse omnium conditor et rector scripsit quidem 
fata, sed sequitur; semper paret, semel iussit” („Wielki stwórca, władca wszechświata, sam wprawdzie 
napisał księgę przeznaczeń, ale też i stosuje się do nich”. Przeł. L. Jachimowicz za: L.A. Seneka, O opatrz
ności, V, 8 [w:] Dialogi, Poznań 1996, s. 228).
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lub tkwiących na dnie jaskini, w ludzi świadomych swego ostatecznego celu, wówczas 
drogi filozofii i wiary zbliżają się do siebie.

Na pytanie, czy filozofia jest nam potrzebna do zbawienia, Szestow, mimo znajo
mości jej subtelnych odmian, odpowiada negatywnie. Wiara (i łaska) jest drogą do 
zbawienia. Słusznie, ale czy filozofia jest bez wartości? Czy nie może nas przeprowa
dzić od tego, co konieczne i niezmienne, ku temu, co jest wieczną, lecz żywą miłością? 
Filozofia nie jest substytutem wiary ani wiara filozofii zastąpić nie może, lecz odma
wiać filozofii zdolności do przemiany człowieka, umiejętności podprowadzenia go ku 
granicy, na której widać zarysy tego, co nieuwarunkowane, jest błędem. Jeśli Szesto- 
wowi można zarzucać ten błąd, to jest to felix culpa, gdyż skłania do uświadomienia 
sobie granic możliwości filozofii i ludzkiego rozumu, pokazuje, dlaczego i jak można 
podążać dalej, choć jest to droga indywidualna, którą każdy, kto tego pragnie, idzie na 
własne ryzyko i widzi odmienne krajobrazy niż inni. Cel ostateczny tej wędrówki jest 
dla wszystkich ten sam, choć każdy postrzega go inaczej.
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S u m m a r y

Is Conflict Between Faith and Reason Inevitable? 
Some Remarks on Lev Shestov's Philosophy

Athens and Jerusalem for centuries had been symbols of fundamental differences between philoso
phy and faith (religion) and were then for Lev Shestov as well. Shestov criticised philosophy for its 
uncompromised quest for necessary and universal truths. Religious faith was for him -  as for many 
of his predecessors like early Church Fathers, Pascal or Kierkegaard -  an anti-rational or rather 
super-rational way of ascending God. While philosophical knowledge is by definition universal, 
faith is an individual experience of God’s existence and action. Shestov seems to be wrong when
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making radical contradistinctions between philosophy and faith. Classical Greek philosophy was 
able to transgress reason and limits of rationality, and the idea of philosophy as a preparation for 
death and metanoia is not merely confined to Plato. Although philosophy, contrary to faith, is not 
necessary for man’s salvation, nevertheless it helps man to come to the point, where an individual 
way to the fundamental spiritual/moral change begins and enables him to begin his journey to 
salvation. Shestov seems to undervalue traditional role of philosophy as wisdom, i.e. knowledge of 
things universal as well as eschatological.


