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PROBLEM  BOGA

KONTEKSTY  TWÓRCZO�CI  STÉPHANE�A  MALLARMÉGO*

Je�li w XIX w. idea religii wyzwala siê coraz bardziej z modelu katolickiego,
opartego na instytucjonalnym po�rednictwie miêdzy cz³owiekiem a Bogiem, i pro-
wadzi czasami do modelu spo³ecznego preferuj¹cego warto�ci jedynie humani-
styczne, to dzieje siê tak dlatego, ¿e tradycyjna idea Boga staje siê na nowo przed-
miotem radykalnych poszukiwañ.

Teologia romantyczna

Przede wszystkim nale¿y raz jeszcze przyjrzeæ siê podstawom dyskursu ro-
mantycznego, choæby najbardziej religijnego. Je�li za³o¿ymy, i¿ teologia jest za-
wsze redukcj¹ tego, co Boskie i co jest, byæ mo¿e, niewspó³mierne do w¹t³ego
i ciasnego umys³u ludzkiego, to Bóg romantyków stara siê unikn¹æ wszelkiego
determinizmu, definicji � bêd¹cej ograniczeniem, podczas gdy Bóg jest ze wzglê-
du na sw¹ naturê nieograniczony. Usi³uje równie¿ wyzwoliæ siê z ram przedsta-
wiania, by staæ siê tym, co niepojête w dyskursie religijnym. Wzglêdem tego Boga,
w odniesieniu do którego posiadamy tylko � na wzór nieskoñczono�ci � negatyw-
n¹ intuicjê, zupe³nie anachroniczny wydaje siê tradycyjny obraz Boga historycz-
nie objawionego, transcendentnego i wcielonego, uniwersalnego i osobowego, stwo-
rzyciela i ojca, Boga przedstawionego w Credo ne varietur. Mimo twierdzenia
Georges�a Gusdorfa, ¿e �oswobodzony z pêt racjonalizmu, które czyni³y z de-
istycznego Boga doby o�wiecenia zak³adnika kategorii ludzkiego rozumienia, Bóg
romantyków jest Bogiem w stanie czystym, jest niezmierzony pomimo wiedzy,
jak¹ mo¿emy posiadaæ na Jego temat, to Bóg niezg³êbiony, którego miejscem,
z dala od ko�cio³ów, gdzie zniewolono Go na o³tarzach, jest U n g r u d, Nico�æ
Jakuba Boehmego� 1 � jednak podkre�liæ trzeba, i¿ ta niepojêta figura Boga, bêd¹-

* T³umaczenie na podstawie: B. M a r c h a l, La Question de Dieu. W: La Religion de
Mallarmé. Paris 1988. W zwi¹zku z tym, ¿e trudno by³oby dotrzeæ do wszystkich zamieszczonych
w tek�cie cytatów w edycjach t³umaczonych na jêzyk polski, podajê te fragmenty we w³asnym prze-
k³adzie. [Przypis t³um.].

1 G. G u s d o r f, Du Néant à Dieu dans le savoir romantique. Paris 1983, s. 136.
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ca form¹ nieobecno�ci, zapewnia idealne przej�cie historyczne od tradycyjnego
teizmu do najczystszego humanizmu, który zapowiada. To teologiczne przemil-
czenie romantyzmu, choæby by³ on szczerze deistyczny, prowadzi do dostrze¿enia
w  �geniuszu religii� przede wszystkim geniuszu cz³owieka. Jego wyrazem, od
momentu publikacji La Légende des siècles (1859) do La Bible de l�Humanité
(1864), jest równie¿ próba napisania na nowo niew¹tpliwie prowidencjalistyczne-
go Discours sur l�Histoire universelle w taki sposób, by przekszta³ciæ go w chwa-
lebn¹ antropodyceê. Zgodnie zreszt¹ ze s³ynn¹ formu³¹ Jules�a Micheleta: �cz³o-
wiek jest swym w³asnym Prometeuszem� 2.

Ten humanizm romantyczny odwo³uje siê, oczywi�cie, do chrze�cijañstwa,
choæ w jego wersji zhumanizowanej, nastawionej na l u d z k i  wymiar Chrystusa
� chodzi zatem nie o Chrystusa wielkanocnego, ale o tego z Wielkiego Czwartku,
któremu odmawia siê Boskiej natury. Jezus-cz³owiek jest wiêc wcieleniem ludz-
ko�ci tragicznej i staje siê, na wzór mitologicznych herosów, w mniejszym stopniu
oparciem dla prawdziwej religii ni¿ dla chrze�cijañskiego mitu, który wy³oni³ siê
z g³êbin nieobecno�ci Boga lub z pustki niebios. Chrystus w Ogrodzie Oliwnym
nieprawych synów Jean-Paula 3 d�wiga nie tyle grzech �wiata, co melancholiê po-
kolenia osieroconego przez dawnego Boga. Ten mit Chrystusa romantycznego,
drêcz¹cy ca³e stulecie 4, za spraw¹ historyków z Boga uczyni³ po raz drugi cz³o-
wieka � choæ tym razem bez mo¿liwo�ci powrotu, i osi¹gn¹³ apogeum w 1863 r.
wraz z sukcesem ¯ywotu Jezusa, w którym Ernest Renan przedstawi³ miarê �bo-
sko�ci� Chrystusa:

Tê wznios³¹ osobê, która ka¿dego dnia kieruje przeznaczeniem �wiata, mo¿emy nazwaæ
Bosk¹, choæ nie w takim sensie, ¿e Jezus poch³on¹³ by³ to, co Boskie, lub uto¿samia³ siê z tym,
ale w znaczeniu, ¿e Jezus jest jednostk¹, dziêki której Jemu podobni uczynili najwiêkszy krok
ku Bosko�ci 5.

Je�li za� chodzi o Boga, zarówno u Renana, jak i u Pascala, to jest to Bóg
ukryty, ale �Bóg ukryty w g³êbi ludzkiej �wiadomo�ci� 6 , i biograf Jezusa tak pod-
sumowuje to humanistyczne credo:

Jezusa nic nie prze�cignie. Jego kult bêdzie siê odnawia³ bez koñca; Jego legenda nie-
ustannie wywo³ywaæ bêdzie ³zy; Jego cierpienia porusz¹ najlepsze serca; wszystkie wieki g³o-
siæ bêd¹, ¿e pomiêdzy synami ludzko�ci nie by³o wiêkszego ni¿ Jezus 7.

Syn Boga ponownie staje siê synem cz³owieka, na wieki wieków.

2 J. M i c h e l e t, Histoire de France. W: Œuvres complètes. Sous la direction de P. Vi a l l a-
n e i x. T. 4. Paris 1974, s. 13.

3 Zob. na ten temat C. P i c h o i s, L�Image de Jean-Paul Richter dans les lettres françaises.
Paris 1963.

4 Zob. F. B o w m a n, Le Christ romantique. Génève 1973.
5 E. R e n a n, Vie de Jésus. W: Œuvres complètes. Edition définitive établie par H. P s i c h a-

r i. T. 4. Paris 1949, s. 371. [Zob. wyd. polskie: ¯ywot Jezusa. Prze³. A. N i e m o j e w s k i. £ód�
1991 � przypis t³um.].

6 Ibidem, s. 83. To w³a�nie tego Boga R e n a n  (Œuvres complètes, t. 7, s. 294) nazwa³ nie-
gdy� �wielkim i jedynym d�wiêkiem�, wywo³anym przez wszystkie nasze �talenty wibruj¹ce jedno-
cze�nie�.

7 R e n a n, Vie de Jésus, s. 371.
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Krytyka filozoficzna

Dyskurs romantyczny odbiera s³owu �Bóg�, mimo i¿ ono samo nadal jest u¿y-
wane, a przynajmniej wzywane � z wygody lub z przyzwyczajenia 8, wszelk¹ wy-
ra�n¹ tre�æ i przygotowuje, choæby mimowolnie, drogê dla ateistycznego humani-
zmu. Jednocze�nie w sferze refleksji czysto filozoficznej � zw³aszcza w Niemczech,
gdzie filozofia wiele zawdziêcza teologii � dostrzec mo¿na odmienn¹ tendencjê d¹-
¿¹c¹ do odzyskania tego, co Boskie, przez to, co ludzkie. Tendencja owa, od Georga
Wilhelma Friedricha Hegla do Karola Marksa, poprzez Davida Friedricha Straussa
i Ludwiga Feuerbacha, opiera siê na rezygnacji z dualizmu religijnego.

Uto¿samiaj¹c Boga z Duchem absolutnym i podkre�laj¹c swój szacunek dla
chrze�cijañstwa, Hegel wszak¿e nie tylko odrzuci³ ideê Boga osobowego, ale ogra-
niczy³ przede wszystkim transcendencjê Boga chrze�cijañskiego do nieprzekra-
czalnej filozofii immanencji skierowanej ku przysz³o�ci. Bóg, je�li nadal tak w³a-
�nie trzeba Go nazywaæ, jest jedynie ostatecznym stadium rozwoju Ducha. Uczniom
mniej zainteresowanym idealizmem filozofa z Jeny nie pozostawa³o nic wiêcej,
jak tylko wyci¹gn¹æ konsekwencje materialistyczne z Heglowskiego immanenty-
zmu. To zw³aszcza przypadek Straussa, autora � jeszcze przed Renanem � demi-
styfikacyjnego Das Leben Jesus (1835), t³umaczonego na jêzyk francuski przez
Émile�a Littrégo w r. 1839, i przede wszystkim Feuerbacha. G³ówn¹ ideê najbar-
dziej znanego dzie³a tego ostatniego � O istocie chrze�cijañstwa, m³ody Marks tak
oto stre�ci³ w swych Tezach o Feuerbachu:

 Feuerbach wychodzi z za³o¿enia, i¿ religia sprawia, ¿e cz³owiek staje siê obcy samemu
sobie oraz ¿e �wiat ulega podwojeniu: istnieje �wiat religijny, przedmiot reprezentacji, i �wiat
rzeczywisty. Jego praca polega na sprowadzeniu �wiata religijnego do jego temporalnych pod-
staw 9.

Bóg lub bogowie s¹ tylko wymys³ami wyobra�ni religijnej, paso¿ytniczymi ko-
piami ludzkiego ducha. W ksi¹¿ce, maj¹cej na celu zbadanie �istoty religii, która
dla niej samej pozostaje ukryta� 10, Feuerbach rzeczywi�cie stara siê wykazaæ, �¿e

  8 Zob. R e n a n, Œuvres complètes,  t. 7, s. 294�295: �Tym, którzy z punktu widzenia substan-
cji spytaj¹ mnie: Ten Bóg jest czy te¿ nie? � Och! Bo¿e! odpowiem, tylko On jest, a ca³a reszta
jedynie zdaje siê byæ. Zak³adaj¹c nawet, ¿e dla nas, filozofów, u¿ycie innego s³owa by³oby odpo-
wiedniejsze, s³owa abstrakcyjne nie wyra¿aj¹ bowiem jasno prawdziwej egzystencji, pojawi³aby siê
wówczas ogromna niedogodno�æ pozbawiaj¹ca nas wszelkich poetyckich �róde³ przesz³o�ci oraz
oddzielaj¹ca nas przez jêzyk od prostaczków, którzy ¿ywi¹ podziw w im w³a�ciwy sposób. S³owo
»Bóg«, bêd¹ce w powa¿aniu ludzko�ci, to s³owo posiadaj¹ce d³ug¹ tradycjê i u¿ywane w poezji;
porzucenie go by³oby równe zniszczeniu wszystkich jêzykowych przyzwyczajeñ. Naka¿cie prostacz-
kom ¿yæ dla prawdy, piêkna i moralnej czysto�ci, a s³owa te nie bêd¹ mia³y dla nich ¿adnego sensu.
Ka¿cie im kochaæ Boga, nie obra¿aæ Go, a zrozumiej¹ was doskonale. Bóg, Opatrzno�æ, nie�miertel-
no�æ, wszystkie te dobre, stare s³owa, mo¿e nieco zbyt ciê¿kie, filozofia interpretowaæ bêdzie w spo-
sób coraz bardziej wyrafinowany, ale nigdy nie zast¹pi ich z korzy�ci¹. W takiej czy innej postaci
Bóg bêdzie zawsze synonimem naszych nadnaturalnych potrzeb, bêdzie k a t e g o r i ¹  i d e a ³ u
(tzn. form¹, w jakiej postrzegamy idea³), jak przestrzeñ i czas s¹ k a t e g o r i a m i  c i a ³ a�.

  9 K. M a r k s, F. E n g e l s, Sur la religion. Textes choisis, traduits et annotés par G. B a d i a,
P. B a n g e  et E. B o t t i g e l l i. Paris 1972, s. 70. [Zob. wyd. polskie: O religii. Prze³. J. M a l i-
n i a k 〈i in.〉. Warszawa 1962 � przypis t³um.].

10 L. F e u e r b a c h, L�Essence du christianisme. Trad. J. P. O s i e r. Paris 1982, s. 131. [Zob.
wyd. polskie: O istocie chrze�cijañstwa. Prze³. A. L a n d m a n. Warszawa 1959 � przypis t³um.].



76 BERTRAND  MARCHAL

ateizm [...] jest tajemnic¹ religii, która w swej g³êbi, a nie na zewn¹trz, nie w swych
has³ach oraz wyobra�ni, ale w swym sercu, w swej prawdziwej istocie, nie wierzy
w nic innego, jak tylko w prawdê i bosko�æ bytu ludzkiego� 11. To projekt, który ma
charakter nie tylko krytyczny, ale i �terapeutyczny� 12, poniewa¿ jego celem jest przy-
wrócenie cz³owiekowi �wiadomo�ci tej prawdziwej istoty, poza któr¹ nie mo¿e on
wyj�æ. �rodkiem do tego jest np. wykazanie, i¿ Bóg, Trójca �wiêta, Boskie S³owo
�nie s¹ tym, czym s¹ w z³udzeniu teologii, ¿e nie s¹ to obce nam tajemnice, ale
tajemnice wewnêtrzne, tajemnice ludzkiej natury� 13; ¿e Bóg, który fascynuje wie-
rz¹cego, jest tylko �jego wyalienowanym Ja� 14 . Dziêki temu Feuerbach mo¿e upo-
minaæ siê o gno

�
thi seauto

�
n Sokratesa jako o prawdziw¹ egzergê i jedyny temat swej

ksi¹¿ki: �Bóg � jak pisze � nie jest bytem fizycznym ani kosmicznym, ale psycholo-
gicznym� 15. Wynika z tego, ¿e w sferze religii wszelki postêp jest �pog³êbieniem
wiedzy o sobie� 16. Poszukiwanie istoty chrze�cijañstwa miesza siê zatem w przy-
padku Feuerbacha z antropologicznym nawróceniem teologii, co równa siê stwier-
dzeniu, i¿ antropologia staje siê wówczas jedyn¹ mo¿liw¹ teologi¹:

Zni¿aj¹c teologiê do poziomu antropologii, daleki jestem od nadawania tej drugiej puste-
go lub drugorzêdnego znaczenia; wznoszê raczej antropologiê do poziomu teologii, tak samo
jak chrze�cijañstwo przekszta³ci³o cz³owieka w Boga, zni¿aj¹c Boga do poziomu cz³owieka 17.

Ta odbudowana na fundamencie wszystkich religii antropologia doprowadza do
koñca � mniej przez empatiê, a raczej z krytycznego punktu widzenia � romantycz-
ne odrodzenie dyskursu religijnego. Odrzuca te¿ model teologii obiektywnej, by
powróciæ do ¿ywego �ród³a uczuæ religijnych, którym jest ludzkie serce, i odnowiæ
w ten sposób mistykê podmiotu. Od momentu, gdy uznaje siê, co czynili romantycz-
ni profeci, i¿ istota religii nie znajduje siê w przedmiocie uczuæ religijnych, który
nazywamy Bogiem, ale w samych uczuciach religijnych, pozostaje tylko krok do
stwierdzenia, ¿e nios¹ one �w s o b i e  swego Boga� 18. Prowadzi to do odnalezienia
w tej istocie religii, od zarania obiektywizowanej na zewn¹trz i ubóstwianej pod
postaci¹ niezliczonych form teologicznych, fundamentalnej jedno�ci cz³owieka.

Fryderyk Engels, omawiaj¹c w ponad 40 lat pó�niej wydarzenie, jakim sta³a
siê ksi¹¿ka Feuerbacha, przedstawia³ j¹ jako objawienie:

Ci¹g³o�æ zosta³a zerwana; �system� zosta³ rozbity i usuniêty w k¹t, sprzeczno�æ rozwi¹-
zana, poniewa¿ istnia³a ona tylko w wyobra�ni. Trzeba by³o do�wiadczyæ na sobie wyzwoleñ-
czej si³y tej ksi¹¿ki, by mieæ o niej pojêcie. Entuzjazm by³ ogólny; natychmiast wszyscy stali-
�my siê �feuerbachistami� 19.

Wiadomo, i¿ po pierwszym zachwycie Marks stara³ siê wyj�æ poza tego ty-
pu idealistyczny humanizm, który przedstawia cz³owieka jako istotê uniwersaln¹
i abstrakcyjn¹. Dlatego u podstaw uczuæ religijnych doszukiwa³ siê cz³owieka spo-
³ecznie wyalienowanego:

11 Ibidem, s. 104.
12 Ibidem, s. 93.
13 Ibidem, s. 107.
14 Ibidem, s. 149.
15 Ibidem, s. 448.
16 Ibidem, s. 130.
17 Ibidem, s. 107.
18 Ibidem, s. 127.
19 M a r k s, E n g e l s, op. cit., s. 221.
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Ale c z ³ o w i e k  � pisa³ w powszechnie znanym tek�cie � nie jest abstrakcyjnym bytem
skulonym gdzie� poza �wiatem. Cz³owiek to � w i a t  c z ³ o w i e k a, Pañstwo, spo³eczeñstwo.
To Pañstwo, to spo³eczeñstwo tworz¹ religiê, o d w r ó c o n ¹  � w i a d o m o � æ  � w i a t a, po-
niewa¿ s¹ one � w i a t e m  n a  o p a k. Religia [...] jest u r o j o n ¹  r e a l i z a c j ¹  bytu ludz-
kiego, poniewa¿ b y t  l u d z k i  nie posiada prawdziwej rzeczywisto�ci. Walka przeciwko re-
ligii jest zatem walk¹ przeciwko t e m u  � w i a t u, w którym religia jest w o n i ¹  duchow¹ 20.

Krytyka religii musi wiêc koniecznie przekszta³ciæ siê w krytykê spo³eczn¹, a fi-
lozofia powinna �demaskowaæ, gdy tylko oznajmiona zostanie s a k r a l n a  f o r-
m a  autoalienacji cz³owieka, autoalienacjê w swych n i e s a k r a l n y c h  f o r-
m a c h� 21. I tak a¿ do chwili, gdy spo³eczeñstwo znajdzie siê na w³a�ciwym miejscu,
gdzie wszelki wyzysk bêdzie zniesiony, a funkcja religijna, to paso¿ytnicze odbicie,
zniknie, poniewa¿ � zgodnie z formu³¹ Engelsa � �nic wiêcej nie bêdzie ju¿ do odbi-
cia� 22. Miêdzy Feuerbachem a Marksem rodzi siê zatem debata, polityczna i religij-
na zarazem, która zdominuje ca³e stulecie i dotyczyæ bêdzie prymatu cz³owieka lub
spo³eczeñstwa. Tak jak Feuerbach przed³u¿a intuicjê romantyczn¹ Boga wewnêtrz-
nego, tworz¹c¹ humanizm, tak Marksowska krytyka O istocie chrze�cijañstwa, któ-
ra jest przede wszystkim krytyk¹ humanizmu, prowadzi a¿ do ostateczno�ci orga-
niczny zwi¹zek miêdzy tym, co spo³eczne, a tym, co religijne � nawet je�li czyni to
tylko po to, by odwróciæ jego znaczenie. Jednak my�li Marksa przenikaj¹ do Fran-
cji do�æ pó�no, pocz¹tkowo dotycz¹ te¿ polityki, a nie religii, podczas gdy g³ów-
ne pisma Feuerbacha zosta³y przet³umaczone w 1850 r. przez Hermanna Ewerbecka
w tomie 2 jego prezentacji szko³y neoheglowskiej (Qu�est-ce que la religion, d�après
la nouvelle philosophie allemande? 23). W tym samym roku pojawia siê, nie-
przychylny zreszt¹, komentarz Renana 24; jeszcze wiêkszy odd�wiêk zapewnia im
w 1864 r. nowy przek³ad O istocie chrze�cijañstwa pióra Josepha Roya � przysz³ego
t³umacza Kapita³u.

Rozwi¹zanie panteistyczne: buddyzm

Od Feuerbacha do Marksa Bóg by³ uprzywilejowan¹ figur¹ ludzkiej alienacji.
Jednak religi¹, której radykaln¹ krytykê podjêli dwaj niemieccy filozofowie, by od-
kryæ w niej odpowiednio �sen ludzkiego ducha� 25 oraz �opium dla ludu� 26, by³o
przede wszystkim chrze�cijañstwo. Natomiast intelektualna ciekawo�æ romantyzmu,

20 Ibidem, s. 41�42.
21 Ibidem, s. 42.
22 Ibidem, s. 149.
23 H. E w e r b e c k w tomie 1 swego dzie³a Qu�est-ce que la Bible, d�après la nouvelle philoso-

phie allemande (Paris 1850) przedstawi³ teksty G. F. Daumera, F. W. Ghillany�ego, E. C. J. Lützelber-
gera i B. Bauera; tom 2 (ukaza³ siê w tym samym roku, nak³adem tego samego wydawcy) w ca³o�ci
po�wiêcony jest Feuerbachowi, z którego pism prze³o¿one zosta³y nastêpuj¹ce: Wyk³ady o istocie re-
ligii, Wyk³ady o istocie wiary, Odpowied� pewnemu teologowi, O istocie chrze�cijañstwa, My�li
o �mierci i nie�miertelno�ci. Trzeba jednak przyznaæ, i¿ Marks nie jest zupe³nie nieobecny w tej pano-
ramie � nie tylko dlatego, ¿e Ewerbeck zamie�ci³ w apendyksie do tomu 1 jego krytykê Kwestii ¿ydow-
skiej B. B a u e r a, ale przede wszystkim dlatego, i¿ t³umacz pozwoli³ sobie dodaæ do Wyk³adów
o istocie religii F e u e r b a c h a  s³ynny wstêp do Przyczynku do krytyki heglowskiej filozofii prawa
(zob. s. 26�28).

24 E. R e n a n, M. Feuerbach et la nouvelle école hégélienne. W: Œuvres complètes, t. 7.
25 F e u e r b a c h, op. cit., s. 107 (s. 72 w ksi¹¿ce E w e r b e c k a).
26 M a r k s, E n g e l s, op. cit., s. 42 (s. 27 w ksi¹¿ce E w e r b e c k a).
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jego pragnienie po³¹czenia � zgodnie z formu³¹ Charles�a Leconte�a de Lisle�a �
�zdolno�ci ludzkiej inteligencji� 27 w powszechnej historii uczuæ religijnych, jak te¿
rodz¹ce siê religioznawstwo, które dziêki filologii poszerzy³o pole zainteresowañ
mitologii porównawczej, dla �wiadomo�ci religijnej stulecia odkry³y nieznane hory-
zonty i na nowo postawi³y pytanie o bosko�æ 28. Ruina tradycyjnego teologicznego
modelu chrze�cijañstwa pobudzi³a w ten sposób odrodzenie siê innych modeli bo-
sko�ci � greckiego politeizmu, w którym odkrywa siê, od Georga Friedricha Creuze-
ra po Louisa Ménarda, utracon¹ prawdê symboliczn¹, zarazem kosmiczn¹ i spo³ecz-
n¹, przede wszystkim za� wschodniego panteizmu, szybko wyzwalaj¹cego siê z her-
metycznych prac orientalistów, hinduistów i sinologów (Abla Rémusata, Eugène�a
Burnoufa, Maxa Müllera, Stanislasa Juliena), by wprowadziæ do �wiata literatury
w latach piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych now¹ modê: �Buddyzm � notuje Renan
� jest rzeczywi�cie odkryciem naszego wieku� 29. Wyliczaj¹c w artykule napisanym
w r. 1852 30 pierwsze prace na temat buddyzmu, dawny seminarzysta Saint-
-Sulpice tak oto definiuje tê paradoksaln¹ religiê:

Ta doktryna, wed³ug której najwy¿szym celem ludzkiego ¿ycia jest nico�æ lub, je�li kto�
woli, raj, gdzie cz³owiek zredukowany zostaje do stanu wysuszonego trupa; doktryna, która g³osi,
i¿ szczytem doskona³o�ci jest unicestwienie kolejnych wcieleñ; w której cz³owiek jest przedsta-
wiany jako zwieñczenie stworzenia; w której idea bytu wy¿szego pojawia siê w do�æ pó�nej epo-
ce; owa doktryna jest fenomenem tak niesamowitym, ¿e nasz umys³ tylko z wielk¹ trudno�ci¹ jest
sk³onny uznaæ jej mo¿liwo�æ. A jednak taka doktryna istnieje. [...] Ko�ció³ nihilizmu przetrwa³ a¿
do naszych czasów bez wa¿niejszej schizmy, to najbardziej zwarty gmach religijny Wschodu 31.

W tym samym roku, w którym Renan zapisa³ te linie, by pochwaliæ rozwój
orientalistyki, w roku bêd¹cym tak¿e rokiem �mierci Eugène�a Burnoufa, jej pio-
niera, pojawi³a siê pierwsza edycja Poèmes antiques, któr¹ symbolicznie otwiera-
j¹ dwa wiersze hinduskie: Sûryâ oraz Bhagavat; do nich w kolejnych wydaniach
tomu dojdzie jeszcze 5 innych. Nawet je�li w tym zbiorze grecki politeizm okazu-
je siê istotniejszy, to Poèmes antiques s¹ pierwsz¹ popularyzacj¹ poetyck¹ buddy-
zmu. Upowszechniaj¹ te¿, w inwokacji do �niewidzialnej Mai� 32, �wieczne k³am-
stwo�, które �wy�ni³o �wiat� 33, religiê nazwan¹ z niejakim sukcesem religi¹ nico-
�ci oraz z³udzenia 34.

Je�li literacki buddyzm sta³ siê na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych mod¹ intelek-
tualn¹, to przede wszystkim dlatego, ¿e natkn¹³ siê na ogromny pesymizm, który
rozkwit³ z dnia na dzieñ po zamachu stanu 35 w�ród wielu ³udz¹cych siê � na wzór
Leconte�a de Lisle�a �  chimerami utopii. Popularna wersja buddyzmu dostarczy³a

27 Ch. L e c o n t e  d e  L i s l e, Articles � Préfaces, Discours. Textes recueillis, présentés et
annotés par E. P i c h. Paris 1971, s. 114�115.

28 Pisa³ E. Va c h e r o t (La Religion. Paris 1868. Cyt. z: �L�Année Philosophique� 1869,
s. 483): �Dla krytyki w tym stuleciu problem religii nie jest tak oczywisty, jak by³ dla uczuæ ludzi
wierz¹cych lub dla rozumu encyklopedystów. Krytyka ta nie ulega tajemnicy Boskiego objawienia,
ale nie wierzy te¿, by wszystko zosta³o za³atwione wówczas, gdy umieszczono instytucje religijne
pomiêdzy przes¹dami nieuctwa lub majakami wyobra�ni�.

29 R e n a n, Œuvres complètes, t. 7, s. 747.
30 Artyku³ R e n a n a  zosta³ jednak opublikowany dopiero w 1884 r. w jego Nouvelles études

d�histoire religieuse.
31 R e n a n, Œuvres complètes, t. 7, s. 746.
32 Ch. L e c o n t e  d e  L i s l e, Poèmes antiques. W: Œuvres. T. 1. Paris 1977, s. 25.
33 Ibidem, s. 36.
34 Zob. ibidem, s. 61: �O Brahmo! wszystko jest snem snu�.
35 Chodzi o wydarzenia z 2 XII 1851. [Przypis t³um.].
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tym umys³om, jeszcze religijnym, ale ju¿ postchrze�cijañskim, które nie czeka³y
na Friedricha Nietzschego, by og³osiæ �mieræ Boga i upadek wiary, gar�æ intelek-
tualnych uroków negatywnej mistyki, czyni¹cej z nico�ci swój podstawowy dog-
mat, a ze z³udzenia najwy¿sze bóstwo. Buddyzm to równie¿ pesymizm lat sze�æ-
dziesi¹tych � tak samo jak popularna wersja schopenhaueryzmu stanie siê pesymi-
zmem lat osiemdziesi¹tych. W³a�nie dlatego, ¿e g³ówne tematy podobnie pojêtego
buddyzmu okaza³y siê literackimi miejscami wspólnymi, Stéphane Mallarmé, przy-
wo³uj¹c swój duchowy dramat w r. 1866, móg³ napisaæ do Henriego Cazalisa, kon-
kurenta Leconte�a de Lisle�a i przysz³ego piewcy hinduistyki, ¿e odkry³ nico�æ
�bez znajomo�ci buddyzmu� 36.

Jednak buddyzm tworzy tylko now¹ literack¹ mitologiê. Poniewa¿ spo�ród
wszystkich religii wydaje siê on najbardziej filozoficzny, bardzo szybko ³¹czy siê
z popularnymi wówczas spostrze¿eniami, które � zw³aszcza w Niemczech (wiado-
mo, co refleksja Arthura Schopenhauera od pocz¹tku wieku zawdziêcza odkryciu
Upaniszad) i nieco dyskretniej we Francji � nadaj¹ nowe znaczenie pojêciu Boga.
Oryginalno�æ buddyzmu polega g³ównie na tym, ¿e, w przeciwieñstwie do religii
greckiej oraz, co bardziej oczywiste, do ¿ydowskiej i chrze�cijañskiej, uwa¿a on
Boga nie za osobê, ale za substancjê albo, jak nazywa to Hippolyte Taine, za �moc� 37.
W przegl¹dzie prac po�wiêconych religioznawstwu, który �L�Année Philosophique�
z 1868 r. rezerwuje przede wszystkim dla buddyzmu, Fernand Pillon tak pisze
o Hindusach:

Zamiast wyobraziæ sobie poza i ponad �wiatem p i e r w s z ¹  p r z y c z y n ê, w o l ê, do-
strzegaj¹ oni pod postaci¹ zjawisk, form, przedmiotów i ludzi si³ê, i m m a n e n t n ¹  s u b-
s t a n c j ê, zasadê wszelkiego ¿ycia, niewidzialne i niezmienne �ród³o wiecznego potoku rze-
czy widzialnych 38.

Ta dusza lub substancja boska, poprzez któr¹ ka¿da jednostka uczestniczy
w wielkiej Ca³o�ci i która redukuje ideê Boga do rodzaju immanentnej zasady wital-
nej, sama jest tylko witalistyczn¹ metafor¹, wystarczaj¹co nieprecyzyjn¹, by mog³a
zaakceptowaæ wspó³czesn¹ wiedzê. Zamiast ustalonego raz na zawsze modelu stwo-
rzenia przez Boga osobowego i transcendentnego, który powo³a³ do istnienia duali-
styczny wszech�wiat, proponuje ona organiczn¹ koncepcjê �wiata w ci¹g³ej ewolu-
cji, szczê�liwie znajduj¹cej swe naukowe potwierdzenie w nowej teorii ewolucji,
og³oszonej przez Charlesa Darwina w 1859 r. w traktacie O powstawaniu gatunków
(francuski przek³ad z 1862 r.) oraz przez Herberta Spencera. Z tej filozoficzno-na-
ukowej mg³awicy buddyzmu narodzi siê pod koniec lat sze�ædziesi¹tych pierwsza
prawdziwa teoria nie�wiadomo�ci, któr¹ przedstawi Eduard von Hartmann.

Od Boga do nie�wiadomo�ci

W swej Filozofii nie�wiadomego, wydanej w r. 1869 � t³umaczenie francu-
skie pojawi³o siê w r. 1877 39, któr¹ sam autor przedstawia jako odpowied� na

36 S. M a l l a r m é, Correspondance I: 1862�1871. Recueillie, classée et annotée par
H. M o n d o r, avec la collaboration de J. P. R i c h a r d. Paris 1959, s. 208.

37 H. T a i n e, Le Bouddisme. (Artyku³ z marca 1864). W: Nouveaux essais de critique et
d�histoire. Paris 1905, s. 261.

38 �L�Année Philosophique� 1868, s. 254.
39 L. A. J o s e p h  w swej ksi¹¿ce Henri Cazalis, sa vie, son œuvre, son amitié avec Mallarmé
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darwinizm, uznany za zbyt mechanicystyczny i w niewystarczaj¹cy sposób spiry-
tualistyczny, Hartmann, uczeñ Schopenhauera i zwolennik hinduistyki � podobny
w tym do swego mistrza, zaproponowa³ definicjê nie�wiadomo�ci, wiele zawdziê-
czaj¹c¹ zarówno buddyzmowi, jak i substancji w rozumieniu Barucha Spinozy. Ta
nie�wiadomo�æ nie jest nie�wiadomo�ci¹ jednostki, taka stanie siê dopiero u Sig-
munda Freuda, ale unikatow¹ substancj¹, w której uczestniczy wszystko, co ist-
nieje. Trzeba wyobraziæ sobie �wiat jako �wprawiony w ruch przez nie�wiadom¹
duszê, której obecno�æ oraz inteligentne dzia³anie dawa³yby siê równocze�nie od-
czuæ wszystkim organizmom i atomom� 40. Ta nie�wiadomo�æ, nazywana przez
Hartmanna Wszechjedno�ci¹, jest wiêc miejscem �substancjalnego zwi¹zku wszyst-
kich jednostek fizycznych i duchowych� 41, które ze swej strony s¹ tylko fenome-
nami. Tak samo rzecz ma siê z prawdziwym Bogiem 42. W kluczowym rozdziale,
zatytu³owanym Nie�wiadomo�æ i Bóg teizmu 43, Hartmann usi³uje wykazaæ, i¿
Wszechjedno�æ jest skoñczon¹ form¹ tego, co boskie, jak idealna droga �rodka
miêdzy osobow¹ opatrzno�ci¹ a �lepym mechanizmem:

Doktryna nie�wiadomego zajmuje miejsce [...] miêdzy teizmem, który przekszta³ca idea³
cz³owieka a¿ do jego unicestwienia, pragn¹c podnie�æ go do absolutnej doskona³o�ci, a natura-
lizmem, który czyni z umys³u [...] i wiecznej konieczno�ci praw natury czysty wynik przypad-
ku i �lepych mocy [...], tam w³a�nie znajduje siê droga �rodka miêdzy �wiadom¹ skoñczono-
�ci¹, u¿yczan¹ naturze przez analogiê do sztuki ludzkiej, a mechanizmem odrzucaj¹cym jak¹-
kolwiek skoñczono�æ w naturze. Ta po�rednia doktryna uznaje naturaln¹ skoñczono�æ, ale bez
odwo³ywania siê do �wiadomej aktywno�ci sztuki ludzkiej i naszej dyskursywnej refleksji.
Dostrzega w niej raczej immanentn¹ skoñczono�æ nie�wiadom¹ intuicyjnej inteligencji oraz
nie�wiadom¹ siebie samej, która oddzia³uje na rzeczy i jednostki poprzez rodzaj nieustannego
stwarzania b¹d� przechowywania [...], w którym rozpoznali�my rzeczywiste zjawisko Wszech-
jedno�ci 44.

Nie�wiadomo�æ jest wiêc wed³ug Hartmanna doskonalsza od �wiadomo�ci,
bêd¹cej jedynie wzglêdn¹ doskona³o�ci¹ zwi¹zan¹ z odrêbno�ci¹ zawsze ograni-
czonej ludzkiej inteligencji. Je�li to prawda, ¿e wszelka �wiadomo�æ � choæby
by³a �wiadomo�ci¹ siebie � jest dualistyczna, poniewa¿ zak³ada odrêbno�æ pod-
miotu i przedmiotu, to Absolut monizmu Hartmanna mo¿e byæ tylko nie�wiado-

(Paris 1972, s. 159) zaznacza, i¿ C a z a l i s, autor Livre du néant, opublikowa³ w �La Vie Littéraire�
z 12 IV 1877 artyku³ po�wiêcony temu dzie³u, które ukaza³o siê nieco wcze�niej.

40 E. v o n  H a r t m a n n, Philosophie de l�inconscient. Traduit de l�allemand et précédé d�une
introduction par D. N o l e n. Édition revue par l�auteur et précédée d�une préface écrite pour cette
édition. T. 1: Phénoménologie de l�inconscient; t. 2: Métaphysique de l�inconscient. Paris 1877; cyt.
z: t. 2, s. 195. [Zob. niekompletne wyd. polskie: Filozofia nie�wiadomego. Prze³. B. M a r k i e-
w i c z. Warszawa 1982 � przypis t³um.].

41 Ibidem, t. 2, s. 196.
42 Uprzywilejowany �wiadek ¿ycia intelektualnego w Niemczech, J. L a f o r g u e, zanotowa³

na ten temat (Inédits posthumes. �Revue Blanche� 1895, t. 9, s. 293): �Istnieje dziedzina, która �
o czym wiadomo � wprowadzi³a naukê w dziewicze lasy ¿ycia, to dziedzina tajemnego nastroju,
nie�wiadomo�æ. Ten �wiat zachowa³ dla stworzenia wyzwolonego od bogów wcielonych, �wiado-
mych i doskona³ych, których nie potrafi³y jednak ok³amaæ stulecia jego nieustannej adoracji, ostat-
nie bóstwo, mistyczn¹ zasadê wszech�wiata, odkryt¹ w Filozofii nie�wiadomego przez Hartmanna,
jedyne bóstwo wszêdzie obecne i czuwaj¹ce, niepokonane � dziêki swej nie�wiadomo�ci, prawdzi-
wie i w sposób pogodny nieskoñczone, jedyne, nie stworzone przez cz³owieka na jego podobieñ-
stwo. A istota Prawa pochodzi tylko z dziedziny nie�wiadomo�ci�.

43 Vo n  H a r t m a n n, op. cit., t. 2, s. 215 n.
44 Ibidem, s. 216.
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my. Jednak ten nie�wiadomy bóg nie jest �lepy. Wprost przeciwnie, posiada on,
jak duch heglowski, wszechogarniaj¹c¹ inteligencjê, profetyczn¹ nieomylno�æ, które
czyni¹ zeñ wspólny podmiot wszystkich indywidualnych �wiadomo�ci, mog¹cych
siê w nim odbijaæ. W taki sam sposób, w jaki �f o r m a  n i e s k o ñ c z o n a  odpo-
wiada n i e o b e c n o � c i  w s z e l k i e j  f o r m y�, �� w i a d o m o � æ  a b s o l u t-
n a, któr¹ przyznaje siê Bogu, jest t o ¿ s a m a  z  n i e � w i a d o m o � c i ¹  a b s o-
l u t n ¹� 45. Z tej heglowsko-buddyjskiej metafizyki nie�wiadomo�ci, tak popular-
nej w ostatniej æwierci XIX stulecia, wynika, ¿e nie�wiadomo�æ jest rodzajem
ukrytego Boga, choæ nie na zewn¹trz, ale w najg³êbszej intymno�ci ka¿dego �
Hartmann mówi o skarbie, o �z³ocie ukrytym w g³êbiach� 46 � i ¿e jednostka mo¿e
�zrealizowaæ� (w podwójnym sensie s³owa francuskiego i angielskiego 47) sw¹
bosko�æ tylko dziêki bezpo�redniemu przy³¹czeniu siê do absolutu, co jest w³a�nie
ow¹ mistyczn¹ pe³ni¹, w której Hartmann dostrzega �istotny cel ka¿dej religii� 48.
Wszechjedno�æ (jedno�æ w wielo�ci i wielo�æ w jednym) jest wszak formu³¹ wszyst-
kich mistyków, którzy zawsze poszukuj¹ jedno�ci absolutu i cz³owieka; choæ za-
znaczyæ trzeba, i¿ w tym przypadku jedno�æ jest tylko i wy³¹cznie jedno�ci¹ nie-
�wiadomo�ci oraz �wiadomo�ci.

Poza czysto osobistymi spekulacjami Hartmanna, których najlepsz¹ literack¹
ilustracjê zaproponowa³ Maurice Barrès w swym Jardin de Bérénice i które po-
zwoli³y autorowi Filozofii nie�wiadomego upomnieæ siê o miano proroka nowej
religii, ta promocja nie�wiadomo�ci, chronologicznie koresponduj¹ca z pojawie-
niem siê we Francji idei Schopenhauera � przynajmniej jako pesymistycznego
moralisty, zwanego przez Paula-Armanda Challemela-Lacoura �wspó³czesnym
buddyst¹� 49 � poprawi³a to, co w króluj¹cym jeszcze pozytywizmie by³o nazbyt
mechaniczne. Taine, poruszaj¹c problem wiary w ostatnim tomie Les Origines de
la France contemporaine, po�wiêconym religii, obok zewnêtrznych uwarunko-
wañ rasy, �rodowiska i czasu, wspomnia³ równie¿ tê now¹ psychologiê g³êbi, co
po�wiadcza ów zapis: �Od 20 lat, dziêki badaniom psychologów i fizjologów, za-
czynamy poznawaæ podziemne regiony duszy oraz powoln¹ pracê, która jest
w nich wykonywana� 50. W rzeczy samej od jakich� 20 lat rozwój psychologii,
z pracami Théodule�a Ribota (sk¹din¹d komentatora Schopenhauera), nadaje now¹
konsystencjê wszelkim filozofiom nie�wiadomo�ci. Tak¿e rozkwit, nieco �wie¿-
szej daty, psychiatrii na nowo o�wietli³ zagadnienie postawy religijnej, która nie
mog³a siê ju¿ wymkn¹æ badaniom neurologicznym (w 1892 r. powsta³a La Foi qui
guérit Jeana Martina Charcota, bêd¹ca przedmiotem zainteresowania Émile�a Zoli
w Lourdes 51, gdzie cuda przypisywane s¹ emocjonalnym szokom). Psychiatria
zaoferowa³a te¿ antyklerykalnej literaturze nowy s³ownik (�nerwica�, �halucyna-
cja�, �histeria�, �alienacja�), który wp³yn¹³ na degradacjê religii do rangi choroby

45 Ibidem.
46 Ibidem, t. 1, s. 2.
47 Francuski czasownik �réaliser� oraz angielski �realize� oznaczaj¹ nie tylko �urzeczywistnie-

nie�, �zrealizowanie� (jak czasownik polski), ale równie¿ �u�wiadomienie sobie czego��. [Przypis
t³um.].

48 Vo n  H a r t m a n n, op. cit., t. 1, s. 402.
49 Cyt. za: R. P o u i l l i a r t, Le Romantisme III. 1869�1896. Littérature française. T. 14.

Paris 1968, s. 58�59.
50 H. Ta i n e, Les Origines de la France contemporaine. T. 11. Paris 1894, s. 115.
51 Tekst Charcota rozpoczyna siê zreszt¹ od aluzji do pobytu Zoli w Lourdes.
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psychicznej. Tego typu diagnoza psychiatryczna pojawia siê u Maxa Nordaua,
który dostrzeg³ w ró¿nych postaciach wspó³czesnego mu mistycyzmu symptomy
degeneracji, najdalej posuniêt¹ formê pamfletu fin de siècle 52.

Jednak promocja nie�wiadomo�ci oraz odkrycie uprzywilejowanej roli, jak¹
odgrywa ona w tworzeniu wyobra¿eñ zbiorowych, zw³aszcza religii, zaoferuj¹
przede wszystkim nauce u schy³ku wieku nowy przedmiot badañ, ten sam, dla
którego druga po³owa stulecia po�wiêci³a przywileje polityczne, spo³eczne, reli-
gijne: t³um.

Nie�wiadomo�æ i religia: t³um

W roku 1895, tym samym, w którym Émile Durkheim ze swymi Zasadami
metody socjologicznej po³o¿y³ fundamenty pod wspó³czesn¹ socjologiê, Gustave
Le Bon, napisawszy ju¿ wcze�niej przyt³aczaj¹c¹ syntezê L�Homme et les sociétés,
leurs origines et leur histoire, gdzie w duchu darwinowskim 53 podda³ analizie
rozwój wierzeñ religijnych, opublikowa³ Psychologiê t³umu.

T³um jest w przekonaniu Le Bona uprzywilejowanym katalizatorem nie�wia-
domych si³, których kluczowe znaczenie dla ludzkich zachowañ odkry³a wspó³-
czesna psychologia. Uznaje on równie¿ rezygnacjê z rozumu indywidualnego za
istotn¹ zasadê historii: �Nie�wiadome zachowanie t³umu zastêpuj¹ce �wiadom¹
aktywno�æ jednostek jest jedn¹ z g³ównych cech obecnych czasów� � g³osi wstêp 54,
a Le Bon dalej prorokuje:

Podczas gdy wszystkie nasze dawne wierzenia chwiej¹ siê i zanikaj¹, gdy wiekowe pod-
pory spo³eczeñstw kolejno upadaj¹, potêga t³umów jest jedyn¹ si³¹, której nic nie zagra¿a, jej
presti¿ nieustannie wzrasta. Rozpoczynamy wiek bêd¹cy prawdziw¹ ER¥ t³umów 55.

Temu nowemu podmiotowi, pojawiaj¹cemu siê w historii i nie stanowi¹cemu
prostej sumy jednostek, ale posiadaj¹cemu swój w³asny charakter 56, który jest pra-
wem �mentalnej jedno�ci t³umów�, Le Bon przypisuje zbiorow¹ duszê, bêd¹c¹
jego nie�wiadom¹ pamiêci¹ oraz mog¹c¹ siê poddaæ analizie zgodnie z prawami

52 Chodzi o ksi¹¿kê M. N o r d a u a  Dégénérescence (Traduit de l�allemand par A. D i e-
t r i c h. Paris 1894). [Przypis t³um.].

53 Zob. G. L e  B o n, L�Homme et les sociétés, leurs origines et leur histoire. Paris 1881,
s. 318�319: �Mimo i¿ religioznawstwo jest nauk¹ zupe³nie now¹ i zaledwie ukonstytuowan¹, mo¿li-
we sta³o siê ju¿ wykazanie, ¿e wierzenia religijne równie¿ podlegaj¹ prawom ewolucji oraz prze-
kszta³caj¹ siê tak samo jak instytucje polityczne w zale¿no�ci od potrzeb spo³eczeñstw, które ¿yj¹
zgodnie ze swymi prawami; ¿e religia danej rasy jest zawsze w styczno�ci z jej konstrukcj¹ ducho-
w¹, a rasa ta mo¿e zmieniæ religiê, tak samo jak jêzyk, ale � co obserwujemy w przypadku jêzyka �
przyjêta religia wkrótce ulegnie równie¿ ca³kowitemu przekszta³ceniu�. L e  B o n  notuje jeszcze
(s. 319), i¿ �wspó³czesna nauka ustali³a, ¿e wszystkie religie, od nieokrzesanego fetyszyzmu a¿ po
wierzenia najbardziej idealistyczne, s¹ tylko czystymi z³udzeniami�.

54 G. L e  B o n, Psychologie des foules. Paris 1895, s. I. [Zob. wyd. polskie: Psychologia
t³umu. Prze³. B. K a p r o c k i. Kêty 2004 � przypis t³um.].

55 Ibidem, s. 3.
56 W tym samym czasie É. D u r k h e i m  (Les Règles de la méthode sociologique. Paris 1968,

s. 102�103) g³osi podobn¹ zasadê odno�nie do spo³eczeñstwa: �spo³eczeñstwo nie jest prost¹ sum¹
jednostek, a system stworzony przez ich po³¹czenie jest specyficzn¹ rzeczywisto�ci¹, która ma swój
w³asny charakter. [...] z poszczególnych dusz rodzi siê byt, fizyczny � je�li chcemy, tworz¹cy jednak
psychiczn¹ jednostkê zupe³nie nowego rodzaju�. [Zob. wyd. polskie: Zasady metody socjologicznej.
Prze³. J. S z a c k i. Warszawa 2000 � przypis t³um.].
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psychologii. Mierz¹c w Taine�a, któremu zarzuca brak zrozumienia Rewolucji
z powodu nieznajomo�ci roli t³umów, Le Bon deklaruje, i¿ istniej¹ �zjawiska spo-
³eczne, które trzeba badaæ du¿o bardziej z pozycji psychologa ni¿ naturalisty� 57.
Pomiêdzy tymi zjawiskami spo³ecznymi, do których kluczem jest psychologia t³u-
mu, religie s¹, oczywi�cie, jednym z wielu problemów � w zale¿no�ci od tego, czy
przekonania t³umu pozostaj¹ w istocie religijne. Le Bon precyzuje:

Religijnym jest siê nie tylko wtedy, gdy czci siê jakie� bóstwo, ale gdy wykorzystuje siê
wszelkie zasoby umys³u, pos³uszeñstwo woli oraz entuzjazm fanatyzmu w s³u¿bie jednej rzeczy
lub jednemu bytowi, staj¹cemu siê celem i przewodnikiem my�li oraz dzia³añ 58.

Wszystkie tradycyjne wierzenia a¿ po wspó³czesn¹ �religiê� socjalizmu s¹
chimerami, tymi �córkami nie�wiadomo�ci� 59, które prowadz¹ t³umy, a odradza-
j¹ce siê nieustannie z³udzenie jest nieutrudzon¹ ¿ywicielk¹ wci¹¿ nowych religii.

W ci¹gu zaledwie 14 lat w. XIX, które odpowiadaj¹ dojrza³emu okresowi twór-
czo�ci Mallarmégo, problem religii sta³ siê niemal zupe³nie niezale¿ny, przynaj-
mniej w �wiecie intelektualistów, od problemu Boga. Zanik, oznajmiany przez
g³osy ró¿norodne, ale zbie¿ne (jak ateizm w postaci czystej i prostej lub ateizm
humanistyczny, nominalistyczny deizm oraz panteistyczny witalizm), odwiecznej
hipoteki Boga osobowego i zewnêtrznego, zrujnowanej przez dyskurs pozytywi-
styczny, który uzna³ j¹ za antropomorficzn¹ iluzjê minionych wieków, wyzwoli³
paradoksalnie refleksjê religijn¹, przenosz¹c punkt jej zainteresowania z Boga na
ludzi, z nieba na ziemiê. Horyzontalny lub spo³eczny wymiar zdarzenia religijne-
go na³o¿y³ siê na jego wymiar wertykalny oraz wymóg³ ponowne przemy�lenie,
zw³aszcza po r. 1870, problemu narodu i spo³eczeñstwa � tego podwójnego rów-
nania, którego nie rozwi¹za³a Republika zrodzona z dramatycznej pora¿ki i zgnie-
cenia Komuny 60. Je�li, dziêki Fustelowi de Coulanges, wspó³czesna republika
odkry³a cnoty republiki antycznej, to przede wszystkim w postaci podstawowej
religii spo³eczeñstwa, religii obja�nionej przez jej przypuszczaln¹ etymologiê, która
odsy³a do rzeczownika �wiê�� (�religare� = �wi¹zaæ�). Nie chodzi ju¿ jednak
o wiê� miêdzy Bogiem a cz³owiekiem, lecz miêdzy lud�mi. Nie jest wiêc zaskaku-
j¹ce, ¿e w stuleciu, w którym og³oszono �mieræ Boga, stworzono b¹d� próbowano
stworzyæ tak liczne religie.

Dla wiêkszej czê�ci populacji, na co uwagê zwraca siê w konkordacie, katoli-
cyzm, który od tak dawna zap³adnia umys³y, nie przestaje byæ religi¹ w pe³nym tego
s³owa znaczeniu i s³u¿y wszelkim utopiom jako model lub negatywny punkt odnie-
sienia. My�lenie o zdarzeniu religijnym we wspó³czesnej Francji jest zatem przede
wszystkim i nieodmiennie my�leniem o katolicyzmie, katolicyzmie o wielu twa-
rzach: teologicznej lub dogmatycznej, ale i duchowej, spo³ecznej, politycznej, naro-
dowej.

Z francuskiego prze³o¿y³
Piotr �niedziewski

57 L e  B o n, op. cit., s. 65.
58 Ibidem, s. 61.
59 Ibidem, s. 103.
60 Chodzi, oczywi�cie, o Komunê Parysk¹ z 1871 r. oraz o powsta³¹ na jej zgliszczach Trzeci¹

Republikê. [Przypis t³um.].
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THE PROBLEM OF GOD.
THE CONTEXTS OF STÉPHANE MALLARMÉ�S WRITING

Bertrand Marchal attempts to settle the changes of the discourse on God and religion in the
second part of 19th century. His considerations lead from romantic theology searching a h u m a n
dimension of Christ, through the criticism of religion advocated by German philosophers and
fascination with Buddhism in French literary circles to psychological and sociological views which
define God as a figment of human imagination. Due to such approach the spiritual dilemmas of
a man of the end of the century and his struggles to see in God  the image oneself (being a reversion
of the religious order and results of the advances in anthropology). Such rich background allows not
only for a better understanding of the logic of the changes in philosophical discourse, but also their
consequences for the development of writing creativity and metaphysical conceptions of one of the
most appraised poets of European modernism � Stéphane Mallarmé.


