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Aspekty językowe sporu o istnienie Boga

Zasygnalizowane w temacie „As- 
pekty językowe” zawierają bardzo 
szerokie pole znaczeniowe. W swoim 
tekście dotykam tylko jednego z wy-
miarów języka, zwanego powszechnie 
teorią komunikacji. Powodem takie-
go sformułowania zagadnienia jest 
charakter obserwowanych dziś sporów między stojącymi na stanowisku 
teistycznym a przedstawicielami tzw. Nowego Ateizmu, z Dawkinsem, 
Dennetem, Harrisem na czele. Czytając ich dzieła, można zauważyć, że 
argumentują za nieistnieniem Boga wobec odbiorców poruszających się 
na bardzo różnych poziomach komunikacyjnych, popełniając błędy me-
todologiczne, których konsekwencją jest akomunikatywność.

Celem artykułu będzie ukazanie i  naświetlenie tej wady argu-
mentacji oraz nakreślenie pewnej mapy komunikacji, po której po-
winni się poruszać wszyscy podejmujący się analizy kwestii istnienia 
Boga – a więc, w pewien sposób, będzie to wprowadzenie metodolo-
giczne do panelu dyskusyjnego. Problem zawiera się w pytaniu: z kim, 
o czym i w jakim celu rozmawiać, pytając o istnienie Boga?

Posłużę się metodą syntetyczną, świadomie nie skupiając się na 
analizach poszczególnych kwestii szczegółowych z  zakresu teizmu 
i  ateizmu, ponieważ w  kreśleniu ogólnych ram metodologicznych 
mają one drugorzędne znaczenie. W klasyfikacji i systematyzacji treści 
pomocne mi będą dwa pojęcia: dyskursu i blika. 

Dyskurs rozumiem jako formę organizacji języka. Pewien zindywi-
dualizowany proces, opinie wyrażane przez konkretną osobę bądź gru-
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pę osób, których właściwe zrozumienie możliwe jest tylko wtedy, gdy 
uwzględni się tożsamość ich autora/autorów. Taki dyskurs będzie zawsze 
zawierał odniesienie do zewnętrznych warunków, w których się odbywa, 
a używane słowa będą tylko i wyłącznie pewnym kodem, który poza owym 
dyskursem nie ma samodzielnego sensu. Najprościej mówiąc, dyskursem 
będę określał rozmowę pomiędzy osobami, które tworzą wspólnotę kultu-
rowo-komunikacyjną, a więc w podobny sposób definiują używane przez 
siebie pojęcia, a wyprowadzane wnioski opierają na ustalonych wcześniej 
założeniach, co do których prawdziwości są przekonani1.

Blik (blick) to kategoria upowszechniona przez filozofów: R. M. Ha-
re’a i A. Flewa. Nazywali oni w ten sposób pewne ogólne nastawienie, 
ogólną postawę. Blikiem, w ich ocenie, miałaby być interpretacja nasze-
go doświadczenia, której nie da się ani zweryfikować, ani sfalsyfikować2. 
Teorię tę ubogacił M. Novak, określając blik w następujący sposób:

Blick jest częścią intelektualnego nawyku, tą częścią, która kształtuje spo-
sób, w jaki osądzamy, czy coś jest rzeczywiste czy nierzeczywiste, prawdziwe 
czy fałszywe, wiarygodne czy niewiarygodne. Decyduje o tym, co wysuwa się 
na pierwszy plan, a co pozostaje w tle wydawanego przez jednostkę osądu na 
temat tego, co przyjąć jako prawdziwe, a co odrzucić jako fałszywe. Blick jest 
czymś głębszym i szerszym niż pojedyncze stwierdzenie faktu. Blick to spo-
sób postrzegania rzeczywistości, który nie daje się łatwo obalić za pomocą 
jednego lub więcej przemawiających przeciw niemu dowodów. Konstytuuje 
alternatywny sposób widzenia świata, w  którego świetle jedne fakty wydają 
się bardziej wyraziste i  przypuszczalnie prawdziwe w  naszej ocenie rzeczy-
wistości, a inne mniej. Blick wynika z naszego horyzontu, z punktu, w jakim 
się znajdujemy w naszej podróży przez życie, z którego dostrzegamy wszelkie 
aktualnie dostępne naszemu rozumowi rzeczywistości: sumę wszystkiego, co 
można wiedzieć, znajdując się w danym punkcie wspinaczki3.

1   Por. R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2008, s. 41 n.
2   Por. A. Flew, Bóg istnieje, tłum. R. Pucek, Warszawa 2010, s. 72.
3   M. Novak, Boga nikt nie widzi: noc ciemna ateistów i wierzących, tłum. M. Pasicka, 

Kraków 2010, s. 203 n.
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Chodzi więc o pewien horyzont hermeneutyczny.
Spójrzmy zatem na charakter debaty na temat istnienia Boga w ra-

mach kilku dyskursów. Chciałbym tutaj jeszcze raz zaznaczyć, że 
płaszczyzny te nie są wynikiem mojego systematyzowania materiału, 
ale zostały w pewien sposób narzucone przez wspomnianych przed-
stawicieli Nowego Ateizmu, którzy w swoich argumentacjach porusza-
ją się po takich właśnie obszarach.

1. Dyskurs na poziomie nauk empirycznych

R. Dawkins w Bogu urojonym zawarł następujące stwierdzenie:

Otóż przeciwnie do Huxleya ja twierdzę, że istnienie Boga jest hipotezą 
naukową taką samą jak każda inna. Nawet jeśli trudno ją zweryfikować, to 
przynależy ona do tej samej kategorii CHAP4, „chwilowego agnostycyzmu”, 
co problem wielkich wymierań w permie i kredzie. Istnienie (lub nieistnienie) 
Boga to naukowy fakt wiążący się z kształtem Wszechświata, to fakt o statusie 
empirycznym, rozstrzygalnym w  praktyce albo przynajmniej w  kategoriach 
pryncypialnych5.

Z analizy tego fragmentu, z założeniem wydobycia metodologicz-
nych przesłanek dla sporu o istnienia Boga wynika, że Dawkins uważa 
istnienie Boga za fakt podległy empirycznej weryfikacji, a więc uznaje 
kompetencje nauk empirycznych w poszukiwaniu odpowiedzi na py-
tanie o istnienie Absolutu. Nie sposób zgodzić się z takim podejściem 
kenijskiego etiologa, ponieważ wydaje się, że dyskurs w obrębie nauk 
empirycznych dotyczy zagadnień o zupełnie innym charakterze i sta-
wia sobie pytania, których cel odbiega daleko od poszukiwań jakiej-
kolwiek formy transcendentnego Boga. Jak zaznacza R. Swinburne: 
„badacze przyrody (…) wychodzą od obserwacji danych, przechodzą 

4   Autor określa tym skrótem chwilowy agnostycyzm ze względów praktycznych. Zob. 
R. Dawkins, Bóg urojony, tłum. P. J. Szwajcer, Warszawa 2008, s. 79.

5   Tamże, s. 83.
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następnie do sformułowań teorii, która najlepiej wyjaśniłaby wystę-
powanie tych danych”6. Mają więc oni na celu odkrycie pewnych me-
chanizmów rządzących światem materialnym, dostrzeżenie powiązań 
między nimi i podanie twierdzeń, wynikających z powtarzalności ob-
serwowanych zjawisk. Zadają sobie zatem pytania: jakie procesy moż-
na wyodrębnić na podstawie badania sposobu funkcjonowania świata, 
jakimi prawami się rządzi i czego można się spodziewać, jeśli założy się 
regularność w szeroko rozumianej przyrodzie? Takie założenie spra-
wia, że przedstawiciel nauk empirycznych nie może odpowiedzieć na 
pytanie o istnienie Boga, a naciskany, może jedynie stwierdzić, że jest 
On, bądź nie jest częścią składową materialnego obrazu świata7. Za-
gadnienie Jego istnienia w ogóle przenosi dyskusję na poziom filozofii, 
która interpretuje, poszukuje odpowiedzi na pytanie: co to znaczy, że 
takie fakty mają w przyrodzie miejsce? I chodzi tutaj o znaczenie rozu-
miane jako poszukiwanie sensu, a nie tylko wyjaśnienia8.

Flew opisał to za pomocą następującego przykładu:

Czy zajmujemy się tu nauką, czy filozofią? Kiedy badamy oddziaływa-
nie dwóch ciał fizycznych, na przykład dwóch cząstek subatomowych, wte-
dy zajmujemy się nauką. Kiedy pytamy, skąd i po co wzięły się owe cząstki 
subatomowe – lub „jakiekolwiek” inne byty fizyczne, wtedy zajmujemy się 
filozofią. Otóż kiedy wyciągamy wnioski filozoficzne z  danych naukowych, 
wtedy również myślimy filozoficznie. (…) [K]walifikacje naukowców wcale 
nie są przydatne, gdy przychodzi rozważyć powyższe pytanie, podobnie jak 
świetny baseballista nie ma szczególnych kwalifikacji do oceny właściwości 
leczniczych tej czy innej pasty do zębów9.

6   R. Swinburne, Czy istnieje Bóg?, tłum. I. Ziemiński, Poznań 1999, s. 9 n.
7   Por. K. Rahner, Nauka jako „wyznanie”, [w:] tenże, O możliwości wiary dzisiaj, tłum. 

A. Morawska, Kraków 1965, s. 67.
8   Jak wykazali Alister i Joanna McGrath, istnieje wyraźna różnica między podawaniem 

faktów a prezentacją ich interpretacji (przedstawili to na przykładzie fragmentów z Samolubne-
go genu Dawkinsa i The Music of Life: Biology Beyond the Genome Noble’a). Zob. A. McGrath, 
J. C. McGrath, Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie Dawkinsa, tłum J. Wolak, Kraków 2007, s. 39 n.

9   A. Flew, Bóg istnieje, dz. cyt., s. 119 n.
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Podsumowując, w dyskursie na poziomie nauk empirycznych nie 
należy stawiać pytania o istnienie Boga. Odpowiedź na nie przekracza 
bowiem zdolności metodologiczne tych nauk, ich kompetencje i  za-
kres zadań. Na tym etapie można jedynie poznawać fakty empiryczne, 
które dla filozofa będą stanowić podstawę dla pytania o głębszy sens 
mechanizmów funkcjonujących w świecie, o  ich ostateczne przyczy-
ny i ewentualną celowość. Naukowiec-empirysta, by argumentować za 
teizmem bądź ateizmem, musi więc opuścić obszar uprawianej przez 
siebie nauki i stać się filozofem.

2. Dyskurs na poziomie (nie)religijności (wiary)

Wspomniany Dawkins, określając cel swojej przedostatniej publi-
kacji, zapisał: „Założony przeze mnie cel tej książki zostanie osiągnięty, 
jeśli każdy religijny czytelnik, przeczytawszy ją pilnie od deski do deski 
stanie się ateistą”10.

W powyższym zdaniu możemy określić adresata tego ateistycznego 
manifestu oraz pożądaną u niego reakcję. Chodzi o religijnego czytelni-
ka, który miałby na podstawie argumentacji filozofa odrzucić przekona-
nie o istnieniu Boga. Możliwość realizacji tego zamierzenia jest jednak 
ograniczona z uwagi na różnice w metodologii u nadawcy i odbiorcy. 

Dyskurs o istnieniu Boga w kręgu osób wierzących nie polega na 
postawieniu hipotezy: „Bóg istnieje” i poszukiwaniu argumentów ma-
jących na celu jej weryfikację bądź falsyfikację, by ostatecznie przy-
jąć lub odrzucić założone twierdzenie. Przekonanie osób wierzących 
o  istnieniu Absolutu wynika z  relacji zaufania, a  nie z  wartości po-
twierdzających je dowodów. Wiara w  to istnienie jest zawsze czymś 
pierwotniejszym od ratio i  niemożliwym do zakwestionowania na 
polu rozumowej refleksji. Najlepiej charakteryzuje to średniowieczna 
formuła św. Anzelma, który prezentując tak zwany dowód ontologicz-
ny, zapisał: „O Panie, który dajesz rozumienie wiary, pozwól mi zrozu-

10   R. Dawkins, Bóg urojony, dz. cyt., s. 17.
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mieć w stopniu, w jakim uznasz za korzystne dla mnie, że istniejesz, 
jak wierzymy, i że jesteś tym, w kogo wierzymy”11.

Sama forma tekstu jest modlitwą, a  więc autor zakłada istnienie 
Boga. Wynika to z jego doświadczenia religijnego, ze spotkania w prze-
strzeni serca, które daje przekonanie o istnieniu Stwórcy. Przyjęcie tej 
podstawowej dla Anzelma prawdy dokonuje się więc w wewnętrznym, 
osobistym dialogu.

W treści pojawia się stwierdzenie: zrozumieć w stopniu, w jakim 
uznasz za korzystne dla mnie, że istniejesz, jak wierzymy, co bardzo 
wyraźnie sugeruje nie tylko pierwszeństwo wiary w istnienie Boga, 
ale i  świadomość możliwości tylko częściowej racjonalizacji owej 
prawdy. Jeszcze wyraźniej widać to w  innym miejscu cytowanego 
dzieła, gdzie Anzelm podkreśla, że nie stara się zrozumieć, aby uwie-
rzyć, ale wierzy, aby zrozumieć, ponieważ wierzy również w  to, że 
jeśli nie uwierzy, nie zrozumie12.

Argumenty rozumowe w dyskursie człowieka wierzącego pełnią 
zupełnie inne role niż w filozoficznym. Syntetyczne ujęcie ich roli po-
dał inny średniowieczny teolog, św. Bonawentura, który w Prologu 
do swego Komentarza do Sentencji, stwierdził: „Posługiwanie się me-
todami rozumowymi jest pożyteczne w teologii, ponieważ w pierw-
szym rzędzie wykazuje błędy przeciwników wiary (…); po drugie 
leczy niedomagających, słabowitych wierzących i przywraca im siły; 
po trzecie sprawia przyjemność doskonałym w wierze”13.

Argumenty rozumowe mają więc w  dyskursie osób wierzących na 
temat istnienia Boga znaczenie pomocnicze. Po pierwsze, pomagają 
w działalności apologetycznej, co sprowadza się do odpowiedzi na py-
tanie: dlaczego nie zgadzamy się na koncepcję Boga proponowaną przez 
adwersarza. Po drugie, pełnią rolę wzmacniającą i zachęcającą na etapie 
dochodzenia do głębszej wiary bądź przezwyciężania wątpliwości. Po 

11   Św. Anzelm z Canterbury, Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Kęty 2007, s. 199.
12   Por. tamże.
13   Św. Bonawentura, Komentarz do czterech Ksiąg Sentencji Piotra Lombarda; cyt. za: 

G. d’Onofrio, Historia teologii. Epoka średniowieczna, tłum. W. Szymona, Kraków 2005, s. 360.
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trzecie, potwierdzające argumenty rozumowe pozwalają na czerpanie 
większej radości i satysfakcji z podjętej wcześniej decyzji wiary w Boga, 
ponieważ normalne jest, że każdy odczuwa radość, gdy okazuje się, że 
zewnętrzne czynniki potwierdzają zasadność jego zaufania.

Do wymienionych przez Bonawenturę funkcji można dodać jesz-
cze jedną: oczyszczanie i  stymulację rozwoju wiary. Mamy z  nią do 
czynienia szczególnie wtedy, gdy argumenty ratio kwestionują prawdy 
wiary. Wymagają one wówczas od wierzących wzmożonego wysiłku 
intelektualnego, by próbować pokazać pewną wewnętrzną spójność 
twierdzeń czy też zreinterpretować dotychczas podnoszone racje za 
zasadnością prezentowanych poglądów.

Przyjęcie tezy o istnieniu Boga w dyskursie wiary można przedsta-
wić za pomocą następującego obrazu:

Bóg

teza: Bóg istnieje

próby racjo-
nalnego

argu-
mento-
wania

tezy, w którą się wierzy

Istotnym elementem na drodze uznania przez człowieka religijnego 
tezy o istnieniu Boga jest więc wejście w relację wiary – to ona decy-
duje o przekonaniach. Próby racjonalnego argumentowania przyjętej 
wiarą tezy są tylko dodatkiem, który o niczym nie przesądza.

Potwierdzenie i uzasadnienie takiego podejścia znajdujemy u wielu 
teologów i filozofów teistów (Plantinga, Ayer, Tillich), a jednym z naj-
popularniejszych jest stanowisko Johna Hicka, który postuluje escha-
tologiczną weryfikację tezy o istnieniu Boga. Twierdził on, że nie ma 
możliwości sformułowania dowodu na istnienie Boga, który rozwiał-
by wszystkie wątpliwości i ukazał tę tezę jako oczywistą. W istnienie 
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Boga można tylko uwierzyć, a weryfikacja zdania „Bóg istnieje” na-
stąpi dopiero po śmierci człowieka. Oczywiście, zdawał on sobie spra-
wę z  konieczności przyjęcia przynajmniej dwóch założeń dla takiej 
weryfikacji: istnienia życia wiecznego oraz „identyczności osobowej” 
człowieka przed i po śmierci, która ma się przejawiać w zachowaniu 
pamięci o  minionych zdarzeniach – człowiek musi pamiętać swoje 
wspomnienia, zdania, które wypowiadał, i w które wierzył. Hick nie 
znalazł jednak powodu, by takie aksjomaty odrzucić14.

Podsumowując, w  ramach dyskursu wiary nie ma możliwości 
prowadzenia dialogu teisty z  ateistą, jeśli przyjmiemy, że ma on na 
celu przekonanie którejkolwiek strony do porzucenia swoich racji. 
Człowiek wierzący nie uzależnia bowiem akceptacji tezy „Bóg istnie-
je” od argumentów filozoficznych, lecz przyjmuje ją aktem zaufania. 
Wszystkie uzasadnienia rozumowe traktuje jako realizację założenia: 
„wiara szukająca przynajmniej częściowego zrozumienia”, a nie „wiara 
uzależniona od jakości rozumienia” – niemożliwe jest więc porzuce-
nie tej wiary w wyniku konfrontacji z ateistą, ponieważ znaczyłoby to, 
że jej (wiary) wcale nie było.

Sytuacja taka nie powoduje zupełnego bezsensu relacji wierzący – ate-
ista, a jedynie domaga się zmiany akcentów. W próbach coraz lepszego 
rozumienia prawd przyjętych na drodze zaufania, wierzący posługują 
się argumentami z zakresu różnych nauk, w tym filozofii. Ateiści próbu-
ją kwestionować owe argumenty, wykazując błędy logiczne, nieścisłości 
metodologiczne czy treściowe. Na tym polu ludzie religijni powinni pod-
jąć merytoryczną dyskusję i – jeśli jej wynik będzie się tego domagał – ko-
rygować, reinterpretować, a nawet rezygnować z błędnych argumentów, 
poszukując coraz to nowych dróg prezentacji spójności ich poglądów.

Patrząc na ten dyskurs wiary z perspektywy człowieka niewierzą-
cego, naturalne jest, że dla niego poznanie oparte na modlitwie, zaufa-
niu Bogu, którego nie uznaje, może się wydawać czymś absurdalnym 

14   Więcej na ten temat: A. Grzegorczyk, John Hick i weryfikacja eschatologiczna, 
[w:] http://www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=20070423230657401 (26.11.2010).
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i  nieracjonalnym. Teizm, przyjmujący założenia wynikające z  wiary 
i niepozwalający na ich kwestionowanie za pomocą argumentów ratio, 
może zostać włączony we wspomnianą przeze mnie we wstępie katego-
rię bliku – postawę legitymującą się nieweryfikowalnymi i niefalsyfiko-
wanymi wizjami, wynikającymi z subiektywnych odczuć grupy ludzi. 
Nie zmienia to faktu, że ta dziwna dla ateisty epistemologia powinna 
zostać uszanowana, a dialog na poziomie dyskursu wiary sprowadzo-
ny do, wspomnianych wyżej, zagadnień pomocniczych – oczyszczania 
z błędów racjonalnych argumentów wspomagających religijność.

3. Dyskurs na poziomie filozofii

Płaszczyzna filozoficzna wydaje się być jedyną właściwą dla dys-
kusji na temat istnienia Absolutu. Poważni ateiści domagający się 
dialogu uciekają się bowiem do argumentów z zakresu tej dyscypliny. 
Istnieje jednak wiele nurtów filozoficznych, a więc – dla lepszej przej-
rzystości – warto także tutaj wprowadzić wśród filozofów dodatkowy 
podział, według koncepcji Absolutu, za jaką się opowiadają bądź jaką 
kwestionują (istnieją różnice u  filozofów dialogu, egzystencjalistów 
czy filozofów z nurtu analitycznego). 

Załóżmy zatem, że rozmowa toczy się między filozofem ateistą, 
nieuznającym Absolutu jako transcendentnej zasady stojącej za stwo-
rzeniem świata i człowieka oraz filozofem teistą, który taką koncepcję 
Boga przyjmuje.

Spójrzmy na jeden z punktów sporu: (a) teistyczne podstawy stwo-
rzenia świata. Na podstawie danych empirycznych można stwierdzić, 
że Wszechświat jest złożony, a warunki na ziemi umożliwiają funkcjo-
nowanie istot żywych. Jednocześnie naukowcy wnioskują, że niewielkie 
przesunięcia, odchylenia w  którymkolwiek z  istotnych praw przyro-
dy, wykluczyłyby możliwość życia w takiej formie, w jakiej zaistniało. 
Przedstawiają oni także odkrycia sugerujące, że organizmy żywe zmie-
niały się na przestrzeni czasu, przybierając coraz bardziej doskonałe 
formy. Na gruncie nauk empirycznych można powiedzieć tylko tyle.



70 Damian Wąsek 

Filozofowie, interpretując (mówiąc więcej niż ściśle z nich wynika) 
owe dane, mogą – na gruncie dyskursu filozoficznego – wysunąć pew-
ne wnioski.

Przykładowo, Dawkins zaznaczył, że od wielu wieków ludzki in-
telekt stoi przed wyzwaniem wyjaśnienia, w  jaki sposób we Wszech-
świecie zaistniała tak nieprawdopodobna konfiguracja czynników, 
złożoność wydająca się być zamierzoną i zrealizowaną według planu. 
Profesor uznaje, że naturalnym i przychodzącym do głowy jako pierw-
sze wyjaśnieniem, jest osoba projektanta, który za takim stanem rzeczy 
stoi. Takie podejście traktuje jednak jako pokusę, którą należy odrzu-
cić. Jej przyjęcie spowodowałoby bowiem pojawienie się jeszcze więk-
szego problemu, który można zawrzeć w  pytaniu: kto zaprojektował 
projektanta? Brak odpowiedzi sprawia, że przyznajemy, iż do wyjaśnie-
nia porządku w  świecie użyliśmy hipotezy bardziej skomplikowanej 
i nieprawdopodobnej, niż dostarcza sam wszechświat. Rozwiązanie do 
przyjęcia Dawkins znalazł w teorii ewolucji. Zapisał:

Potrzebny nam „żuraw”, a nie „hak z nieba”, gdyż tylko żuraw może sobie 
poradzić ze stopniowym i możliwym przejściem od prostoty do nieprawdopo-
dobnej w każdym innym przypadku złożoności. Jak dotąd, najbardziej pomy-
słowym i  najsilniejszym zarazem żurawiem jest darwinowska ewolucja przez 
dobór naturalny. Darwin i jego następcy zdołali pokazać, w jaki sposób żyjące 
organizmy mogły w  procesie stopniowych i  powolnych zmian wyewoluować 
od prostszych przodków. Dziś możemy już zupełnie bezpiecznie stwierdzić, że 
złudzenie projektu żywych istot jest niczym więcej niż… złudzeniem właśnie15.

Na podstawie takich samych przesłanek empirycznych, inny wybit-
ny filozof Antony Flew, powołując się między innymi na Paula Daviesa 
czy Reesa, wykluczył przypadkowość praw rządzących wszechświa-
tem. Wyraził przekonanie, że niemożliwe jest, by za prawem przyrody 
nie stało jakieś inne „prawo praw”, które czuwa nad całością i sprawia, 

15   R. Dawkins, Bóg urojony, dz. cyt., s. 223.
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że parametry są tak dobrze skonfigurowane. Nieprawdopodobne jest, 
by prawa przyrody były po prostu przypadkowymi wytworami sty-
gnięcia wszechświata po Wielkim Wybuchu. Nawet jeśli przyjmiemy 
teorię ewolucji, ona przecież także rządzi się pewnymi prawami, o źró-
dło których trzeba zapytać. Cytując Reesa, Flew pisze:

Wciąż pozostaje pytanie: skąd wzięły się owe „głębsze prawa”? Niezależnie 
od tego jak daleko wstecz odsuniemy wyłonienie się właściwości wszechświata 
jako właściwości tak bądź inaczej „emergentnych”, samo ich wyłonienie się 
musiało przebiec zgodnie z  pewnymi bardziej pierwotnymi prawami. (…) 
A zatem niezależnie od tego, czy żyjemy w wieloświecie, czy nie, musimy wy-
jaśnić pochodzenie praw przyrody, a jedynym przekonującym wyjaśnieniem 
tego jest boski Umysł16.

Podobnych zestawień znajdziemy bardzo wiele, co może sugero-
wać, że albo niektórzy filozofowie nierzetelnie podchodzą do analizy 
danych empirycznych, albo same dane nie pozwalają na jednoznaczną 
odpowiedź na pytanie o istnienie Absolutu, a więc dopuszczają różne 
możliwe interpretacje, nie faworyzując żadnej z nich. Warsztat nauko-
wy i kompetencje większości wypowiadających się skłaniają do przyję-
cia drugiej z powyższych możliwości. 

Patową sytuację w  dyskusjach tego typu opisał między innymi 
wspomniany Antony Flew, wspominając swoją debatę z  Richardem 
Swinburnem:

Debata ze Swinburnem zakończyła się swego rodzaju patem, ponieważ 
żaden z nas nie był skłonny odstąpić ani o krok od pierwotnego stanowi-
ska. Ja nie potrafiłem nadać żadnego sensu pojęciu bezcielesnego ducha, 
a  Swinburn nie był w  stanie zrozumieć, dlaczego ktokolwiek miałby mieć 
z tym jakiekolwiek trudności17.

16   A. Flew, Bóg istnieje, dz. cyt., s. 153 n.
17   Tamże, s. 101.
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W tym miejscu należy postawić następujące pytanie: skoro poru-
szamy się w obrębie jednego dyskursu – filozoficznego i dysponujemy 
takimi samymi danymi empirycznymi, co decyduje, że niektórzy z nas 
przyjmują istnienie Absolutu, a inni je odrzucają?

Proponowana przeze mnie odpowiedź, to wspomniany we wstępie 
blik. Konflikt nie dotyczy bowiem tego, czy w  świecie, jaki się nam 
jawi, jest jeden obiekt więcej, który nazywamy Absolutem, czy go nie 
ma. Chodzi o  sposób myślenia o  tym świecie jako o  czymś nieoso-
bowym, rządzącym się przypadkiem i losowością, albo jako o czymś 
kierowanym, przepełnionym Absolutem, który rozumie wszystko, co 
powołał do istnienia i w „obliczu” którego wszystko się dzieje18.

Poznanie istnienia takiego Absolutu wymaga dojrzenia w  świecie 
tego, czego nie widać „gołym okiem” – dostrzeżenia głębszego sensu 
w obserwowanej rzeczywistości i napotykanych wydarzeniach. By taki 
sens dostrzec, trzeba spojrzeć przez odpowiednie „okulary”, przez które 
widać nie tyle dalej, ile więcej. Do takiego spojrzenia nie można nikogo 
zmusić. Teista je zakłada i widzi „Zasadę-nie-z-tego-świata”, która pozo-
stawała i pozostaje w relacji z tym światem. Ateista odrzuca taką moż-
liwość, sugerując, że ten sposób patrzenia zniekształca świat, dodaje do 
wiedzy dodatkowe elementy, których mu nie potrzeba. Gdyby przeko-
nanie którejkolwiek ze stron do swoich racji było tylko wynikiem dobrej 
argumentacji, mielibyśmy z pewnością dużo więcej konwersji z ateizmu 
na teizm, bądź odwrotnie. Nie jest jednak prosto zmienić blik, w którym 
się żyje i za pomocą którego widzi się siebie i świat. Na gruncie dyskursu 
filozoficznego najrozsądniejsze jest prawdopodobnie poprzestanie na 
stwierdzeniu Michała Hellera z debaty z Richardem Dawkinsem:

…profesor Dawkins zapytał go kiedyś: Co nas dzieli? Profesor Heller 
odpowiedział: Jedna jedyna litera. Pan pisze „racjonalność” z  małej litery, 
a ja – z wielkiej19.

18   Por. M. Novak, Boga nikt nie widzi, dz. cyt., s. 200. 
19   Tamże, s. 322. M. Novak przytacza ten dialog w  trochę innej formie: w  miejsce 

„racjonalności” wstawił „matematykę”. Zmieniłem jednak rzeczowniki po konsultacji z M. Hellerem.
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Konkluzje – z  kim, o  czym i w  jakim celu rozmawiać, pytając 
o istnienie Boga?

1. Dyskusja na temat istnienia Boga powinna być prowadzona w ra-
mach jednego konkretnego dyskursu, ponieważ tylko wtedy ope-
ruje się wzajemnie rozumianymi pojęciami i buduje argumenty za 
pomocą wzajemnie uznawanych metod.

2. Z uwagi na metodologię, właściwym dyskursem dla takiego sporu 
jest wyłącznie filozoficzny, ponieważ nauki empiryczne nie mają 
w tym zakresie kompetencji, natomiast „świat wiary” nie uzależnia 
przyjęcia tezy o istnieniu Boga od siły argumentacji rozumowej.

3. W sporze o istnienie Boga w ramach dyskursu filozoficznego wszy-
scy uczestnicy mają swoje racje, ale nikt nie posiada dowodów na 
oczywistą słuszność własnego stanowiska – takich dowodów nie 
ma, ponieważ nie pozwala na to natura przedmiotu sporów.

4. Perspektywą dla takich sporów wydaje się być podejmowanie wspól-
nych inicjatyw na rzecz lepszego zrozumienia świata i  człowieka 
oraz budowanie atmosfery wzajemnej życzliwości i szacunku.


