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WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE  

 

O, wszechwidzący, jak ja się bo-

ję, odejm ode mnie przerażenie 

moje! Boję się, że ciebie od daw-
na już nie ma.  

 Reiner M. Rilke, Sąd ostateczny 

 

 

 

 

 





  

 
 
 
 
 

e współczesnej kulturze łatwo do-
strzec dominujący wpływ czasu na 
wszystkie obszary życia. To on wła-

śnie reguluje i określa wydarzenia, a nie od-
wrotnie. Czas nie jest już zjawiskiem we-
wnątrzświatowym, lecz ogarnia nas, nasze 
myślenie i świat. Efekty tego łatwo dostrzec. 
Panowanie czasu oznacza, że kultura (i my 
sami) skłania się częściej ku temu, co 
zmienne, niedoskonałe, nie zaś ku temu, co 
stałe, skończone i doskonałe: gubią się uni-
wersalizmy i dokonuje się ważne prze-
wartościowanie w obrazie świata. Chwila i 
teraźniejszość, których człowiek potrzebuje 
do określania wszystkich kategorii czasu, 
zaczyna w kulturze dominować, burząc przy 
okazji ład, hierarchię, pojęcia ogólne i gloryfi-
kując zmienność, nietrwałość i ulotność.  

Czas i zmiana 

ocząwszy od eleatów i pitagorejczyków 
czas wiązano z zasadą zmiany: gdzie 
pojawiał się czas, tam razem z nim po-

jawiała s ię zmiana i ruch, zaś świat tracił na 
absolutności i stałości. Uniwersalności, 
prawdy, absolutności, konieczności, wyda-

W 
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wały się zawsze ulegać destrukcyjnej roli 
czasu, stając się jego pierwszymi ofiarami. 
Już Arystoteles dostrzegł, że czas desta-
bilizuje wszystko w naszym świecie. Stąd też 
często przeszkadzał on w filozofii, był naj-
większym wrogiem takiego myślenia, które 
chciało sięgać ku temu, co absolutne i ideal-
ne. Zmieniał też religijność człowieka. Wzra-
stająca rola czasu oznaczała zawsze, że coś 
ważnego dzieje się w kulturze: prawda traci 
uniwersalność, normy ulegają relatywizacji, 
człowiek gubi się na bezdrożach, zaś byt 
przemienia się w niebyt. Im więcej czasu w 
kulturze, tym więcej też wkrada się do niej 
nicości i nijakości. Czas ukazuje, że nawet 
to, co przetrwało z przeszłości, nie jest nigdy 
tym, czym było niegdyś. Oddalając absolu-
tyzm i uniwersalizm, czas przybliża świat 
wydarzenia i drugiego człowieka: pozwala na 
zachowanie inności i uczy pokory wobec 
roszczeń do absolutności. 

Kultura i czas 

szystko to ujawnia się też w kulturze 

współczesnej, zdominowanej cza-
sem. Nie żyjemy już – jak dotychczas 

- z czasem, lecz w czasie. Szybki rozwój 
techniki, który wynikał często z chęci pozy-
skania czasu, coraz bardziej doprowadza do 

odmiennego skutku: wszechwładności czasu 
i odczuwania jego braku. Nie tylko odkry-

W 
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wamy swoje zakorzenienie w historii, bez 
której nie jesteśmy w stanie zrozumieć na-
szego świata, ale też czas staje się na-
rzędziem rozumienia świata i nas samych 
wskazując, że świat ten nie jest czymś sta-
łym, pewnym  i substancjalnym. Przez czas 
słowo „być”  traci sens. Kulturze brakuje ist-
nienia, jeśli człowiek żyje czasem. I brakuje 
też samego czasu, gdyż czas niszczy same-
go siebie: im więcej czasu, tym mniej czasu.  

Wszechwładność czasu w kulturze 
współczesnej jest tak zdumiewająca, że 
ogarnia on swą władzą również samo my-
ślenie. Niejako na naszych oczach zmieniają 
się jego kategorie. Od początku filozoficz-
nych podstaw naszej kultury myślenie utoż-
samiano z kategorią widzenia, w której naj-
ważniejsza była przestrzeń i naoczność, zaś 
poznanie polegało na dotarciu do tego, co 
się nie zmienia i stanowi całość (Arystote-
les). Czas sprawia, że wszystko to ulega 
zmianie. Nie myślimy już w przestrzeni, która 
związana była z bytem i istnieniem: coraz 
częściej myślimy w czasie i „czasem”. Od-
krywamy, że jest on sposobem naszego by-
cia. Myślenie utożsamia się już z kategorią 
czasu, nie tylko w ten banalny sposób, że 
„trzeba mieć czas na myślenie”, lecz przede 
wszystkim w ten, że czas zaczyna wyzna-
czać sposób obecności świata, przekreślając 
wszystko, co się nie zmienia i stanowi ca-
łość. Stąd też pojawiają się w nim coraz czę-
ściej wizje, intuicje, przeczucia i wszystko to, 
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co nie ma odniesienia do przestrzeni i na-
oczności. Im więcej czasu w kulturze, tym 
bardziej też myślenie pozostaje odarte z rze-
czywistości, uciekając w dowolność i nie-
określoność. Trudno już związać je z praw-
dą, powrócić do bezstronności i prowadzić w 
stronę obiektywności.  

Upływ czasu i świadomość historyczna 
budują określoną sytuację doświadczenia, w 
której żyjemy. Jest to inna sytuacja niż ta, do 
której się przyzwyczailiśmy w przeszłości. Z 
jednej strony, czas poddaje wszystko ko-
niecznym przemianom i każe rozumieć świat 
w strukturach wariabilizmu i uznania, że 
wszystko płynie. Kultura i świat zostaje zara-
żona szybkością i pośpiechem: pędzi, ale 
niekoniecznie posuwa się do przodu. Z dru-
giej zaś strony, czas ożywia i burzy skostnia-
łe schematy, ujawnia, że wszystko może być 
inaczej, kategoryczność zamienia w hi-
potetyczność. W ten sposób nie daje lu-
dziom bezpieczeństwa, skazując świat ciągle 
na nowość i krótkotrwałość. Dlatego też czas 
domaga się radykalnej przemiany w naszym 
dotychczasowym doświadczeniu bytu. Ów 
byt, istnienie – tak ważne w kulturze prze-
strzeni i w myśleniu kategoriami widzenia – 

często po prostu znika, jeśli pojawia s ię czas 
i on wyznacza sposób naszego bycia. Istnie-
nie staje się tak słabe, kruche, że prawie go 
nie ma.  

Zaczynamy też żyć w świecie z niedo-
miarem istnienia, w którym ważniejsze stają 
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się złudzenia i iluzje, gubi się zaś realizm i 
odniesienie do rzeczywistości. Możemy już 
mówić o istnieniu bez odwoływania s ię do 
określonego miejsca, w którym pomija się 
tak ważne „tu oto” i akcentuje ślad, symbol, 
znak, i zależność od przeszłości. Poznanie 
nie jest docieraniem do rzeczywistości, lecz 
uczy tego, jak radzić sobie w rzeczywistości 
w danej chwili. Naoczność i myślenie w kate-
gorii widzenia ustępują miejsca przemianie i 
kategorii zmiany.  

Przemijać, to prawie przestać być. Nic 
teraz nie „jest”, nie ma żadnego czegoś, któ-
re by pozostawało po przejściu czasu, lecz 

wszystko dopiero może być i zawsze jako 
krótkotrwałe. Można powiedzieć, że uświa-
damiamy już sobie alternatywę: czas albo 
byt. I częściej wybieramy już czas przeciwko 
bytowi. Często w kulturze współczesnej, na-
wet przez fizyków, nie mówi się już o rze-
czywistości, lecz o „teraźniejszości”, która 
wyznaczona jest zmianą, a nie bytem. Sam 

będąc bytem domniemanym, czas wszystko 

inne czyni też takim bytem. W ten sposób 
tworzy się nowa quasi-rzeczywistość, wytwa-
rza w świecie nowość i sam świat, czyni się 
z nas podatnych na iluzje. Jest to cna, za 
którą czas może przynosić nadzieję: zamiast 
„jest” oferuje „może być”. Człowiek ma już 
tylko czas i historię, lecz nie ma bytu.  

Mieć czas i historię - pisze E. Lévinas - to 

tyle, co mieć przyszłość i przeszłość. Teraź-
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niejszości nie posiadamy. Przecieka nam 

między palcami
1
.  

Czas i my 

szystko to nie pozostaje bez wpływu 
na kondycję ludzką, nasze miejsce 
w świecie i sam świat. Tak zwane 

skutki ubo-czne panowania czasu stają się 
niezwykle niebezpieczne dla ludzkiej kondy-
cji. Czas sprawia, że zarówno świat, jak i my 
sami zostajemy pozbawieni ostatecznego, 
fundamentalnego wyjaśnienia, jesteśmy 
odarci z uniwersalizmów, musimy się ograni-
czać do wszechwładnego teraz, nie widząc 
już możliwości dotarcia i ujawnienia struktur 
aczasowych, które mogłyby organizować 

nasz świat, lecz nie poddawać się zmien-
ności. Więcej nawet, kulturowe panowanie 
czasu oznacza, że nie jesteśmy już nawet w 
stanie zaangażować się w poszukiwania te-
go, co absolutne. Wszelkie idee tego rodzaju 
nie tylko są znoszone, ale wydają się wręcz 

utopijne. Tam, gdzie „wszystko płynie”, nie-
zmienność i trwałość czegokolwiek jest już 

________________ 

1
 E. Lévinas, Istniejący i istnienie, tłum. J. 

Margański, Kraków 2006, s. 157.  

W 
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tylko fikcją. Gdy jednak, mimo wszystko, 
chce się nadal sięgać ku ideałom, absolutom 

i uniwersaliom, tam zazwyczaj kreuje się ilu-
zje i marzenia, z których równie szybko wy-
rastamy, jak je tworzymy. To czas nas ma, a 
nie my mamy czas. Człowiek traci jedność i 
ciągłość istnienia. Często już utrata tożsa-
mości staje się wydarzeniem ważnym w an-
tropologii. Byt indywidualny ginie razem z 
osłabieniem istnienia i człowiekowi trudno 
już rozpoznać siebie w tej stałej przemianie i 
zmienności.  

Czas a religia 

szechwładność czasu nie omija rów-
nież sfery religijnej człowieka. W mia-
rę jak staje s ię widoczna dominacja 

czasu, w odległą przeszłość są odsuwane jej 
tradycyjne formy metafizyczne. Dotyczy to 
szczególnie kategorii wieczności. Wiecz-
ność, która często była tylko nagrodą za 
opuszczenie czasu, ulega radykalnej prze-
mianie: gdy jest już tylko czas, tam nie ma 
wieczności. Trudno też mówić o angażowa-
niu wieczności w czas, jeśli jest tylko on. Re-
ligia traci zatem byt i wieczność, odkrywając 
dla siebie „tu, teraz i nicość”.  

Dotychczasowa, metafizycznie ugrunto-
wa-na, religijność człowieka, skoncentrowa-
na na tym, co wieczne, absolutne i nie pod-
daje się temporalności, wraz z odkryciem 

W 
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czasu ulega radykalnym przemianom. Pa-
nowanie czasu wskazuje na konieczność in-
nego wymiaru doświadczenia religijnego, niż 
ten dotychczas zamknięty aczasową metafi-
zyką. Pierwszy, relatywizujący charakter 
czasu, wydaje się pozostawać w sprzeczno-
ści z dotychczasową absolutnością i uniwer-
salnością doświadczeń religijnych. Ale rów-
nież drugi aspekt, tego czasu, który otwiera 

nowe, nie jest łatwy do uwzględnienia w 
świecie doświadczenia religijnego. Dzieje się 
tak z kilku powodów. Tam (w wariabilizmie) 
religia wydaje się tracić absolutność swych 
wypowiedzi, a właśnie tej absolutności czło-
wiek domaga się w doświadczeniu religij-
nym. Tu zaś (w pragnieniu nowości) odbiera 
się jej skłonność do posiadania ostatniego 

słowa i to, że jest „stadium końcowym”, a te-
go właśnie żąda wyznawca religii.  

Z jednej zatem strony, „wszystko zaw-
sze nowe”, z drugiej „brak ostatniego słowa” 
każą radykalnie przeformować treść religii i 
samo doświadczenie religijne. Wraz z cza-
sem wszystko musi stać się inne: czas chce 
nas utwierdzić w teraźniejszości, nie wska-
zując niczego poza chwilą obecną. Bez tych 
obu elementów (absolutności tez i „ostat-
niego słowa”) religia wydaje się być zagro-
żona, zaś doświadczenie religijne określone 
przez czas wydaje się puste i jałowe. Jakże 
bowiem można połączyć metafizycznie okre-
śloną religijność z wszechmocą czasu, który 
sięga nawet w świat metafizyki? Jeśli do-
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damy jeszcze do tego – też niesione przez 
kulturę współczesną - przekonanie, że w 
przyszłości będzie coraz mniej tego, co było 
(przeszłości), to wyraźnie dostrzec można, 
że czas nie jest już nośnikiem ciągłości, lecz 
odwrotnie, domaga się jej zerwania. To też 
ma doniosłe znaczenie dla religii, gdyż ta 
ostatnia jest wielkim żądaniem ciągłości i 
tradycji. Żadna religia nie może sobie po-
zwolić na ich zerwanie.  

Tak zatem czas domaga się zmiany te-
go – wydaje się – dotychczas trwałego fun-
damentu naszej kultury. Również w religii 
wszystko musi być stale nowe, nic nie może 
być absolutnego oraz sięgającego zbyt dale-
ko do przeszłości. Jest to nowa sytuacja reli-
gii. Możemy powiedzieć, że religie często 
rewolucjonizowały koncepcje czasu, same 
jednak wydawały się jemu nie ulegać, 
umieszczając się poza czasem albo też w 
„czasie czasu”, jakim jest wieczność. Dzisiaj 
wszystko to ulega radykalnej zmianie. Moc 
czasu dosięga również religii.  

Chrześcijaństwo i czas 

 przeszłości doświadczenie religijne i 
religia często wymykały s ię czasowo-
ści, niosąc przeświadczenie, że wy-

powiadając się „o sprawach bożych”, nie 
czyni się tego językiem „tego świata”. Rów-
nież religijny świat metafizyki wymykał się 

W 
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czasowości. Wieczność można było spotkać 
tylko poza czasem lub wśród czasu. Lecz 
nigdy czas nie był utożsamiany z wieczno-
ścią. Jeśli znalazła się ona pośrodku czasu, 
to nigdy jemu nie ulegała: to czas był skie-
rowany w stronę wieczności.  

Dosyć często zgadzano się na to, że 
czas jest sposobem ujmowania bytu, lecz nie 
było zgody na to, że również doświadczenie 
religijne nie może się bez niego obejść. Wy-
dawało się, że wszystkie nasze doświadcze-
nia, rozkładają się na przedtem, teraz i po-
tem, ale nie doświadczenie religijne. Jemu 

właśnie odbierano związku z czasem: będąc 
zawsze kategorią społeczną, czas nie był 
nigdy kategorią religijną. Wydawało się też, 
że ani on sam, ani nauka o czasie nie może 
wpływać na refleksję teologiczną. Niekiedy 
przypominano sobie w religiach objawio-
nych, że Bóg objawia się właśnie w czasie i 
całe objawienie jest w nim osadzone, ale nie 
szło to w parze z próbami budowania takiej 
właśnie świadomości wiary.   

Nie znaczy to oczywiście, że religie nie 
miały wpływu na obowiązujące w danych 
kulturach koncepcje czasu. Wystarczy 
wspomnieć tu o „wstrząsie”, jaki został spo-
wodowany przez rozwijające się chrześci-
jaństwo. Był to wstrząs dotyczący samej isto-
ty rozumienia czasu. Przyjęcie chrześcijań-
stwa łączy się z przejściem w nowy czas. 
Chrześcijaństwo nie tylko ocaliło „czas tej 
ziemi” (chronos), nie tylko wprowadziło czło-
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wieka do wieczności (aion), ale też – może 
przede wszystkim – wieczność sprowadziło 
w „czas ziemski”. Zmieniło tym samym mo-
del czasu, aby móc dosadniej wyrazić nowy 
model zbawczego działania.  

Mając to wszystko na uwadze łatwo jed-
nak dostrzec, że również chrześcijaństwo i 
teologia chrześcijańska broni się przed cza-
sem. Mimo specyfiki chrześcijańskiego cza-
su nie staje się on warunkiem doświadczenia 
religijnego i świadomości wiary. Jest on stale 
na poboczach tego doświadczenia. Chociaż 
księgi Nowego Testamentu często odwołują 
się do czasu, to jednak w teologicznych ko-
mentarzach preferowana jest pokusa odwo-
łania się do przestrzeni i naoczności. Czas 
nie znajduje się w typowej świadomości wia-
ry. Chętnie i często miejsce to jest zajmowa-
ne przez przestrzeń. Karl Rahner stwierdza 
dosadnie: 

„Teologia czasu” jedynie w niewielkim stop-

niu jest obecna w teologii wykładanej w se-

minariach, a co za tym idzie (z uwagi na za-
leżność) w typowej świadomości wiary

2
.  

________________ 

2
 K. Rahner, Teologiczne uwagi na temat po-

jęcia czasu, w: tenże, Pisma wybrane, T. 2, tłum. 

G. Bubel, Kraków 2007, s. 65.  
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W Ewangeliach łatwo znaleźć wiele po-
jęć związanych z czasem, jak na przykład 
„godzina”, „pełnia czasu”, „wiek obecny”, 
„wiek, który nadejdzie” itp. Pismo Święte woli 
mówić „przedtem” i „potem”, natomiast język 
teologii preferuje pojęcia „tu, na z iemi” i „tam, 
w zaświatach”; biblijnie chętniej mówi się „na 
początku” (Rdz 1,1) i „niebawem” (Ap 22.20), 
zaś teologicznie „tu i tam”. I mimo tego, że 
całe objawienie jest osadzone w czasie, reli-
gia chętnie tego nie dostrzega, ulegając ła-
twym konstrukcjom związanym z naoczno-
ścią. Kierując się często platońską ideą 
wieczności i traktując ją jako rzeczywistość 

transcendentną, chrześcijaństwo często 

przeciwstawiało się czasowi, tworząc ra-
dykalny dualizm czasu i wieczności. I cho-
ciaż dualizm ten, w którym wieczność ozna-
czała stabilność, a czas niestałość i zmien-
ność, łatwo mógł znaleźć w chrześcijaństwie 
możliwość pokonania, to jednak przeważały 
tendencje traktowania czasu jako wroga 
wieczności. Czas przeszkadzał w religii. 
Często religie zapominały o tym, że – jak 
mówił Martin Buber – Boga „wpuścić” mo-
żemy „jedynie tam, gdzie naprawdę jeste-
śmy, gdzie sami żyjemy, i to naszym praw-
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dziwym życiem”3. Tam zaś, gdzie nie ma ży-
cia i świata, tam też nie ma Boga.  

Trzeba również przypomnieć, że teolo-
gia chrześcijańska powoli, acz syste-
matycznie, wymazywała pierwotne idee 
„czasu pośredniego”, który rozciągał się od 
przyjścia Chrystusa, do jego powrotu4. Jest 
to czas, w którym odkupienie już „działa”, 
lecz w jakiejś formie zarodkowej, jako zada-
tek, w oczekiwaniu na spełnienie. Uwzględ-
nienie takiego czasu i włączenie jego idei do 
samej doktryny, wymagało bowiem wprowa-
dzenia chrześcijaństwa w związek z czasem 
i historią, jego przeniesienia w horyzont cza-
sowy, w którym byłoby ono rozpięte między 
„już”, a „jeszcze nie”. Jak łatwo dostrzec, by-
łoby to inne chrześcijaństwo. Byłaby to reli-
gia przemian, przekształceń, ewolucji i cią-
głych oczekiwań, chrześcijaństwo, które nie 
boi się „nowości”, gdyż jest stale w drodze, 
między „już” a „jeszcze nie”. Z kolei re-
zygnacja z takiego czasu pośredniego, ozna-
czała związanie chrześcijaństwa z pozacza-
________________ 

3
 M. Buber, Droga człowieka według naucza-

nia chasydów, tłum. G. Zlatkes, Warszawa 1994, 
s. 59.  

4
 S. Quinzio, Hebrajskie korzenie nowożytno-

ści, tłum. M. Bielawski, Kraków 2005, s. 135.  
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sową prawdą absolutną i wiecznością, w któ-
rych (i z którą) już jest ono spełnione, zreali-
zowane i wymagające jedynie akceptacji.  

W tym jednym przykładzie dostrzec 
można, że stosunek do trzech obszarów cza-
su (przeszłości, teraźniejszości, przyszłości) 
był zawsze jednym z wymiarów różnicu-
jących kultury i społeczności, jednak do-
świadczenie religijne nie czas, lecz prze-
strzeń uznawało za podstawę świadomości 
religijnej i sposób wyrażania boskości. Cho-
ciaż obraz kultury, jej rozwój i przemiany, ka-
tegorie życia codziennego zależały często - 
naturalnie obok wielu innych czynników - od 
dominującej w niej perspektywy czasowej, to 
jednak „sfera religii” nie dawała się w niej 
umieścić. Każda religia jakoś „przeżywa 
czas”, lecz żadna nie sądzi, że miałaby jemu 
ulegać. Czas nie jest w nich warunkiem do-
świadczenia religijnego. To pierwsze łatwo 
też dostrzec w chrześcijaństwie. Różne prze-
żywania czasu są tu tak ważne, że staje się 
to przyczyną podziałów i sporów, gdy jedni 
akcentują przeszłość (anamnesis), inni zaś 
przyszłość (eschaton). Widać jednak wy-
raźnie, że nawet w religiach objawionych od-
dzielało się samo objawienie od warunków, 
w jakich zostało uzyskane: zbawienie wypro-
wadzało w wieczność ponad czasem i histo-
rią. Przedział między Bogiem, a światem był 
przedziałem między wiecznością a czasem, 
zaś prawdy o tyle były „prawdami”, o ile po-
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zostawały związane z wiecznością, a nie z 
czasem.  

Przestrzeń - nie czas 

zeczywistość, w której żyjemy, znajduje 
się w procesie stawania się. Materia 
ma swoją historię i podlega ewolucji. 

To wszystko wymaga czasu i dzieje się w 
czasie. Jednak doświadczenie religijne czę-
sto wyrasta na gruncie jego unicestwiania. 
Czas wydaje się ujawniać niebezpieczne 
przemijanie i nie może być wykorzystany ja-
ko warunek możliwości tego doświadczenia. 
Sądzi się, że świat doświadczenia religijnego 
nie otwiera się przez czas, lecz przez prze-
strzeń. Mistrz Eckhart wskazywał nawet, że 
nic nie jest Bogu tak bardzo niemiłe jak czas.  

Łatwo dostrzec, że w każdej orientacji 
temporalnej w kulturze europejskiej (retro-
spektywnej, prezentystycznej i pro-
spektywnej) doświadczenie religijne zręcznie 
się wymykało czasowości: w momencie 
przejścia od świata do Boga, czasowość zo-
stała wyeliminowana. I odwrotnie: wieczność 
nie mogła wyrażać się w czasie. Wyraźnie 
dostrzec to można w religijnym odkrywaniu 
Boga. Najczęściej Boga poszukiwało się w 
różnych miejscach, unikając w ten sposób 
poszukiwań w różnych czasach. Oddalanie 
się doświadczenia religijnego od czasu, pro-
wadzi często do jego zbliżania się do prze-

R 
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strzeni. Doświadczenie religijne, wyrażane w 
kategorii widzenia i naoczności, stawało się 
w ten sposób dominujące w religii i teologii. 
Unikając czasu religie uczą też wyznawców, 
jak się uwolnić spod jego wpływu. Tak czę-
ste w religiach zniesienie czasu przez 
wskrzeszenie czasu boskiego, świętego i 
ujawnienie wieczności, stwarza złudzenie, że 
to sama religia jest „poza czasem”. Zło w re-
ligiach często ma na imię „czas”. Ów czas 
przynosi śmierć, zaś religia pokonując 
śmierć, musi też pokonać czas.  

„Gdzie jest Bóg?” 

berhard Jüngel podkreślał, że - często 
powtarzane - stwierdzenie „Bóg umarł” 
pojawia się w pewnym ważnym filozo-

ficznym kontekście, o którym nie można za-
pomnieć. Kontekst ten wyznaczony jest pyta-
niem: „Gdzie jest Bóg?”. Najpierw, niekiedy 
w sposób ukryty, formułuje s ię właśnie to py-
tanie „o miejsce” i ujawnia Boga jako tego, 
który „gdzieś jest”, a gdy już to się stanie i 
„Bóg” ograniczony zostaje do jakiegoś „miej-
sca”, łatwo później ulega destrukcji i umiera 
jak każdy. Jeśli „Bóg umarł” to znacznie 
wcześniej stało się coś takiego, co później 
skończyło się „Jego śmiercią”. Tym czymś 
było podporządkowanie religii kategorii na-
oczności i percepcji. Bóg, który ujawniony 
zostaje na drodze naoczności, jest wybitnie 

E 
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poddany procesowi „umierania”. Oko bo-
wiem ma zawsze ograniczone pole doświad-
czania. Przestrzeń nie sprzyja religijności i 
doświadczeniu religijnemu. Bóg taki „umrze”, 
jeśli człowiek nie potrafi (albo nie chce) 
umieścić Go w swoim polu naoczno-
percepcyjnym.   

Niekiedy się wskazuje, że kultura nasza 
dosyć łatwo poradziła sobie z przestrzenią, 
ciągle ma jednak kłopoty z czasem. Jednak 
to, że „poradziliśmy sobie z przestrzenią” 
wydaje się nie być „korzystne” dla dotych-
czasowych doświadczeń religijnych. Prze-
strzeń – odkryta i ujawniona - okazała się 
zbyt ciasna dla nieskończoności i Tajemnicy: 
została zsekularyzowana. Jest ona zbyt peł-
na, aby w jej horyzoncie mogła pojawić się 
Transcendencja. Poznanie naukowe utrud-
nia przyjęcie naiwnych poglądów wiary. Fi-
zyka wyklucza, że Bóg mógłby „mieszkać” 
gdzieś we wszechświecie ponad chmurami. 
Chemia i biologia oddalają od nas takie my-
ślenie, w którym „obecny na zewnątrz” Bóg 
mógłby kierować naszym światem i naszymi 
procesami. Logika i semantyka nie po-
zwalają już na wyobrażenie Boga jako „ko-
goś”, kto egzystuje w przestrzeni.  

Dzisiaj już wiemy, że myślenie w kate-
goriach widzenia, bytu i naoczności wydaje 
się być za ciasne dla doświadczenia religij-
nego.  

Stąd na pytanie „Gdzie jest Bóg”? nie 
ma dzisiaj odpowiedzi (może jej nigdy nie 
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było!): nie można już w ten sposób ujawniać 
Bytu, który nazywa się Bogiem. Pytanie tego 
rodzaju coraz częściej ukazuje się jako źle 
sformułowane. Miejsce (przestrzeń) nie nosi 
już dzisiaj w sobie tajemnicy. Przestrzeń ła-
two wyczerpuje możliwości doświadczenia 
religijnego. Skończona postać świata prze-
chodzi w nieskończoną: świat widzimy tak, 
jak go opisujemy, zaś Bóg nie ma już swego 
miejsca. Zsekularyzowana przestrzeń unie-
możliwia wyobrażanie Boga i jako taka nie 
może już być wykorzystywana przez tych 
wszystkich, którzy swe doświadczenie re-
ligijne wiążą z wyobrażonym Bogiem. Z jed-
nej strony, człowiek może pytać dalej „Gdzie 
jest Bóg?”, z drugiej jednak, doskonale wie, 
że nie ma już miejsca, w którym mógłby On 
być: wszystkie miejsca są rozpoznane, za-
jęte i zsekularyzowane.  

Stąd nie można już sobie wyobrażać 
Boga: sekularyzacja przestrzeni unie-
możliwia ujmowanie Boga w strukturach by-
tu, jako „tego, który gdzieś jest”. Dlatego tak 
często wśród teologów i filozofów religii po-
dejmowana jest dzis iaj dyskusja na temat 
wyjaśnienia słów z Ex 3,14 („Odpowiedział 
Bóg Mojżeszowi: ’Jestem. Który jestem’”). 
Czynione są od dawna próby poszukiwań 
nowych fundamentów dla teologii, w których 
sięga się ku ideom „Boga bez Bytu”, „Boga 
poza Bytem”, a tym samym Boga poza prze-
strzennym wyobrażeniem. Chce się tym sa-
mym, aby również religia wyzwoliła s ię od 
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myślenia w kategoriach widzenia i naoczno-
ści, skoro czyni to sama kultura, w której 
„byt”, „przedmiot”, „coś” tracą na znaczeniu. 
Te procesy nie są jednak łatwe. Łatwo zre-
zygnowaliśmy z naoczności na rzecz świata 
wirtualnego. Jednak rezygnacja z istnienia 
na rzecz świata wirtualnego staje się niebez-
pieczna w takiej religii, która związana jest z 
naocznością. Bóg, który w niej się nie zjawia, 
o którym nie można powiedzieć, że „gdzieś 
jest”, staje się już tylko Nicością. Nie ma dla 
Niego miejsca ani w świecie rzeczywistym, 
ani w świecie wirtualnym. Im mniej mamy do 
czynienia ze światem od nas niezależnym, 
tym mniejsza jest też możliwość doświad-
czenia religijnego: Bóg wtedy „umiera”.  

Wszystkie te idee należy traktować jako 
ucieczkę od ontologizacji doświadczenia re-
ligijnego. Bóg, który jeszcze nie tak dawno 
był pełnią bytu, zostaje rozpoznany w spo-
sób paradoksalny: jako ten, którego nie ma. 
Wydaje się często, że kultura chce dotrzeć 
do Boga, wychodząc od pytania o Jego ist-
nienie lub nieistnienie. W tym właśnie py-
taniu poszukuje się drogi do religijności lub 
niereligijności człowieka. I ono też staje się 
przedmiotem dyskusji i miarą religijności. 
Próbuje się też niekiedy (wbrew logice) do-
wodzić nieistnienia Boga, zapominając, że 
dowodzić można jedynie istnienia, nie zaś 
nieobecności czegokolwiek. 
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Niepokój 

ednak wielu ludzi niepokoi taki stan rze-
czy. I rzeczywiście: przyzwyczajeni do 
naoczności, ograniczający myślenie do 

kategorii widzenia, domagają się stale, aby 
również doświadczenie religijne na trwale 
związane zostało z tymi kategoriami i tylko z 
nimi. Kontekst czasu z góry zostaje z niego 
wyłączony. Wszelkie zaburzenia tego stanu 
odbierane są jako niebezpieczeństwo i wiel-
kie zagrożenie dla tego doświadczenia. Nie 
dostrzega się pozytywnych skutków tego zja-
wiska. Wszak tradycja biblijna wie o tym do-
skonale, że wyobrażenie Boga jest prze-
szkodą ku Niemu. Zapominając o tym, do-
strzega się tylko niebezpieczeństwo de-
strukcji doświadczenia religijnego, wtedy gdy 
nie będzie ono związane z kategorią widze-
nia, naoczności i wyobrażenia. Często bu-
dowaną alternatywę takiej postawy można 
przedstawić w taki sposób: Niewidzialne mo-
że pojawić się w świecie tylko w kategorii 
naoczności lub nie pojawi się w nim wcale. 
Takie myślenie, „jeśli nie w naoczności, to 
nie pojawi się wcale”, wyrasta z lęku przed 
przemianą doświadczenia religijnego. Nie 
dostrzega się jednak, że naoczność nie od-
grywa już w kulturze takiej roli, jak w prze-
szłości i chce się – mimo wszystko – za-
trzymać doświadczenie religijne przy katego-
rii widzenia. Ta nowa sytuacja do-

J 
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świadczania świata ukazana została przez fi-
lozofię jeszcze w XIX wieku.  

Zsekularyzowanie przestrzeni oznacza, 
że człowiek współczesny nie potrafi już po-
szukiwać Boga „w różnych miejscach”. Nie-
widzialne nie może już pojawić się w świecie 
naoczności. Konieczność zmiany takich spo-
sobów tematyzacji doświadczenia religijnego 
ujawnia się w naszych czasach szczególnie 
w nowej perspektywie patrzenia na świat. 
Najogólniej można to powiązać właśnie z 
degradacją przestrzeni i istnienia w kulturze 
współczesnej, z jednoczesną materializacją 
życia. W jednej ze swych prac tak pytał F. 
Nietzsche: 

I w tył, i w bok, i w przód, i we wszystkich 

kierunkach? Jestże jeszcze jakieś na dole i 
na górze?

5
. 

Realistyczne poczucie bytu wydaje się 
utraconą zasadą naszego bycia w świecie. 
Antyrealizm (czy może lepiej: wirtualizm) nie 
jest już tylko światem teoretycznej filozofii, 
lecz światem praktycznego życia. Nie tylko 
filozof nie odczuwa już tej różnicy, lecz za-
gubiła się ona w całej kulturze. Bez-

________________ 

5
 F. Nietzsche, Wiedza radosna, tłum. L. 

Staff, Warszawa 1991, s. 165.  
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sprzecznie możemy zatem powiedzieć za 
Nietzschem, że „nie ma już niczego na dole i 
na górze”, nie ma już ani na dole, ani na gó-
rze. Wszystko stało się nijakie i nieokreślo-
ne. Nieobecność często jest już myślana w 
formie obecności, jako obecna nieobecność. 
Stwierdzał J. Baudrillard: 

Iluzja stała się niemożliwa, ponieważ sama 
rzeczywistość jest niemożliwa

6
.  

Istnienie lub nieistnienie nie są już tymi 
kategoriami, z którymi mogłoby wiązać się 
doświadczenie religijne. Stąd współczesna 
kultura przesiąknięta jest ideami „oddalania 
Boga”, w których staje się on Bogiem obcym 
i dalekim, pozbawionym bytu, który nie mie-
ści się w przestrzennym rozumieniu. Jest ja-
kiś związek religii z realizmem, który dzisiaj 
stał się wyraźniejszy niż kiedykolwiek, a z 
którego doskonale zdawał sobie sprawę Mi-
kołaj Bierdiajew mówiąc:  

Religia jest życiową podstawą filozofii, reli-

gia karmi filozofię realnym bytem
7
.  

________________ 

6
 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. 

S. Królak, Warszawa 2005, s. 28.  
7
 N. Bierdiajew, Filozofia wolności, tłum. E. 

Matuszczyk, Białystok 1995, s. 10.  
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Niemożliwość przestrzennej organizacji 
świadomości religijnej oznacza stały wzrost 
tendencji do eliminacji nadprzyrodzoności i 
redukcję świata do „tu i teraz”.  

Wydaje się, że jesteśmy zmuszeni do 
porzucenia Boga, który nie może już nigdzie 
być „ani na dole, ani na górze”, zaś do-
świadczenie religijne traci wymiar wertykal-
ny. Ewolucja kosmosu i historia życia nie 
budzą już w człowieku żadnych nadziei. 
Człowiek staje już tylko przed skończonością 
i ograniczonością świata, siebie samego, 
drugiego człowieka, którzy są, czym są i ni-
czym więcej być nie mogą. Nie tylko odkry-
wa siebie wewnątrz skończoności, ale 
przede wszystkim pozostaje w niej, nie po-
dejmuje żadnych wysiłków poszukiwania, 
gdyż nie ma już „gdzie szukać”. Przestrzeń 
istnienia nie przynosi już nieskończoności.  

Po deontologizacji Boga 

Trzeba zatem nieustannie 

oczyszczać nasz język z tego, co 
ograniczone, obrazowe i niedo-

skonałe, by nie pomieszać nie-

wypowiedzianego, niepojętego, 
niewidzialnego i nieuchwytnego 

Boga z naszymi ludzkimi sposo-

bami wyrażania.  

 Katechizm Kościoła Katolickiego 
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latego też wielkim problemem dla do-
świadczenia współczesnego człowieka 

jest odrzucenie ontologizacji Boga, czy-
li dotychczasowych prób Jego doświadczania 
jako bytu, który da się uchwycić, pojąć i 
gdzieś umieścić. Bóg podzielił tu los innych 
bytów, które w epoce światów wirtualnych 
nie są już traktowane poważnie. Dla współ-
czesnego człowieka ważne staje się poszu-
kiwanie doświadczenia religijnego poza ka-
tegoriami tradycyjnej metafizyki, skoncentro-
wanej na bycie i kategorii „jest”. Wydaje się 
niekiedy, że jeśli osłabione zostaje poczucie 
wertykalnej transcendencji sacrum, będzie to 
oznaczało upadek religii. Odpowiedź na zja-
wisko deontologizacji pojawia się po stronie 
filozofii religii, a również części teologii. Bo-
wiem często kultura współczesna chce do-
świadczać  Boga jako Jego braku, próbując 
pozytywnie wykorzystać ów proces deontolo-
gizacji. Pisał Ch. Baudelaire: 

Gdyby nawet Bóg nie istniał, religia i tak by-

łaby Święta i Boska. Bóg jest jedyną istotą, 
która, aby panować, nie musi nawet istnieć

8
. 

________________ 

8
 Ch. Baudelaire, Race, w: tenże, Sztuka 

romantyczna. Dzienniki poufne, tłum. A. 

Kijowski, Warszawa 1971, s. 253.  

D 
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Jednak takie postępowanie przynosi 
owoce tylko w tak zwanej filozofii Boga, lecz 
trudno uczynić z tego podstawę doświadcze-
nia religijnego. Owszem, możliwe są postawy 
religijne bez wiary w Boga (np. buddyzm), 
lecz dla człowieka Zachodu kończą się one 
najczęściej uznaniem siebie samego za Bo-
ga. Ubóstwienie człowieka staje s ię jakąś 
namiastką religii i zapomnieniem o jego 
skończoności i niedoskonałości, ucieczką od 
śmierci i zagubieniem w „tu i teraz”.  

Oznacza to, że konsekwencje takiego 
stanowiska współczesnej kultury stają się 
najważniejszym wyzwaniem dla religii i do-
świadczenia religijnego. Oddalając się od by-
tu i nie mając możliwości konfrontacji z „jest”, 
doświadczenie to zostaje pozbawione swej 
najtrwalszej podstawy: tego, że Bóg jest. Nie 
tylko nie możemy wiedzieć czym Bóg jest, 
ale nie możemy też już wiedzieć, że Bóg 
jest. Stajemy tym samym przed niebez-
pieczeństwem zamknięcia świata do do-
świadczeń doczesności i uniemożliwienia 

ujawnienia porządku transcendentnego: 
ograniczenia do „tu i teraz”. Bóg zostaje wy-
eliminowany z myślenia i kultury. Wydaje się 
też, że bez zontologizowanego pojęcia Boga 
doświadczenie religijne nie jest już możliwe. 
Więcej nawet, wszelkie próby takiego do-
świadczenia (bez uznawania bytu, który da 
się uchwycić i pojąć) wydają się sprowadzać 
do jakiegoś kolosalnego samooszustwa: 
Bóg, o którym wiadomo, że nie ma dla niego 
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miejsca i nie pojawia się w żadnej kategorii 
istnienia, staje się urojeniem, a jednak nie-
którzy je uznają. W ten sposób metafizycznie 

ugruntowane doświadczenie religijne podle-
ga łatwej destrukcji i kulturowemu odrzuce-
niu.  

Na ten stan doświadczenia religijnego 

można patrzeć z zatroskaniem i lękiem albo 
też z radością i nadzieją. Z zatroskaniem pa-
trzą ci, którzy dostrzegają jego rolę w życiu 
człowieka i kultur, i widzą też niebezpieczeń-
stwo jego utraty. Człowiek pozbawiony tego 

doświadczenie (czy może lepiej: ślepy na 
nie) staje się bytem uwięzionym w teraźniej-
szości i w sobie samym. Nie kreuje już w so-
bie otwartego wymiaru, lecz staje się za-
mknięty i ograniczony. Inaczej patrzą na 
upadek tego doświadczenia ci wszyscy, któ-
rzy nie chcą dostrzegać, że człowiek to taki 
sposób bycia, który ustanawia otwartość i 
nieskończoność. Patrzą oni z ufnością na te 
przemiany i uznają samo doświadczenie re-
ligijne za fałszujące los człowieka i kultury, i 
w jego destrukcji widzą nadzieję na jego de-
finitywną eliminację. Postawy takie należą do 
najczęściej przyjmowanych w dobie deonto-
logizacji doświadczenia religijnego. Panujący 
w kulturze współczesnej klimat intelektualny 
coraz częściej bywa ograniczany do tych 
dwu postaw: rozpaczy lub radości.  

Ale można też - przekraczając te po-
stawy - zapytać, czy nie otwiera się w ten 
sposób dotychczas niewykorzystana szansa 
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nowego ujawnienia doświadczenia religij-
nego, innej świadomości religijnej i innego 
mówienia o Bogu? Taką funkcję budowy 
nowego doświadczenia religijnego może 
przyjąć czas. Trzeba zapytać: Czy przesiąk-
nięta czasem kultura nie wymaga od nas 
mocniejszego związania doświadczenia reli-
gijnego właśnie z czasem, a nie z przestrze-
nią, tym bardziej, że przestrzeń ulega stałej 
sekularyzacji? Czy można we wnętrzu czasu 

odnaleźć warunki dla doświadczenia reli-
gijnego i drogę do Boga? Czy czas, który nie 
przynosi tego, czego człowiek oczekuje i od-
biera to, co przyniósł, może budować do-
świadczenie religijne?  

Jak wiemy o Bogu? 

braham J. Heschel w jednej ze swoich 
rozpraw religijnych ukazywał, że dla 
człowieka religijnego ważne może być 

pytanie o to „co wiemy o Bogu” albo też py-
tanie o to „jak wiemy o Bogu„. Obydwa poja-
wiają się w świadomości wiary. Jednak anali-
zowanie „przedmiotu” wiary, tego, w co wie-
rzymy i samo pytanie „o Boga”, staje się 
często ważniejsze w tej świadomości, niż to 

A 
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drugie pytanie „o jak” 9. Jeśli spojrzymy na 
rozwój świadomości religijnej kultury Za-
chodu, to łatwo dostrzec, że właśnie to 
pierwsze pytanie wyznaczało w niej zarówno 
obszar religijnych dyskusji, jak też stanowiło 
podstawy tej świadomości. I ono też zna-
komicie zostało powiązane z takim doświad-
czeniem religijnym, którego podstawą jest 
przestrzeń i wymóg ontologizacji Boga. Na-
wet ci wszyscy, którzy negowali istnienie 
Boga często nie wykraczali poza to pytanie, 
wskazując tylko, że nic nie wiemy, gdyż nie 
ma „czego wiedzieć”. Dyskusje kon-
centrowały się wokół alternatywy: istnienie 
lub nieistnienie, byt lub niebyt, jest lub nie 
ma. W sposób wyraźny myślenie takie wpły-
nęło również na rozwój chrześcijaństwa, gdy 
właśnie to pytanie „co wiemy (lub nie wiemy) 
o Bogu?” stawało się często ważnym obsza-
rem dysput teologicznych. I pojawia się ono 
też często we współczesnych dyskusjach re-
ligijnych, na temat „Boga urojonego”, czy też 
„istniejącego”. Wszędzie tam dyskusje toczą 
się wokół pytania: „co wiemy?”. W pytaniu 
tym gubił się dynamizm Boga, świata i zba-
wienia. Doświadczenie religijne wypadało z 
________________ 

9
 Por. A. J. Heschel, Samorozumienie Juda-

izmu, w: „Studia Judaica“, 2006 nr 2, s. 270.  
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czasu, zaś ontologizacja Boga eliminowała z 
tego doświadczenia to, że związane jest ono 
z aktem mowy, a nie oglądu, słuchaniem, a 
nie patrzeniem, nadzieją, a nie panowaniem. 
Zagubił się w ten sposób w kulturze Bóg jako 
dziejowe wymaganie i apel do człowieka, a 
pojawił się Bóg jako konieczne istnienie i za-
sada świata. Zamiast mówienia, słuchania i 
nadziei, religia zaczęła przynosić „ideę Bo-
ga”, akcentując kwestię ludzkiego stosunku 
do Boga. Wydawało się, że centrum religii 
jest to, że człowiek potrzebuje Boga, a nie 
to, że Bóg potrzebuje człowieka.  

Bóg poza bytem? 

Czas nie jest. Czas jest/daje (es 

gibt).  

Martin Heidegger 

ożna zapytać: jeśli Bóg nie jest w sta-
nie pojawić się dla współczesnego 
człowieka w kategoriach „blisko-

daleko”, „ponad światem”, jeśli nie ma już dla 
Niego „miejsca”, jeśli zmieniła się „sytuacja 
religijna”, to czy nie należy odważnie za-
angażować czas do świadomości religijnej i 
nauczyć się mówić o Bogu z naszego czaso-
wego porządku istnienia, o Bogu dziejowego 
wymagania, a zatem o „Bogu wczoraj”, „Bo-
gu dzisiaj” i „Bogu jutra”? Może czas lepiej 
ujawnia niewidzialne, niż czyniła to prze-

M 
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strzeń i naoczność? Bóg, który dla świata 
(dla nas) powstaje razem z nim i dzięki nie-
mu (nam) potrzebuje czasu i też naszej, 
ludzkiej aktywności i postawy, gdyż „czło-
wiek może polegać na Bogu, pod warun-
kiem, że Bóg może polegać na człowieku”10. 
Bóg, który wierzy w człowieka, wierzy w nie-
go w czasie. Uzasadnić wiarę Boga w czło-
wieka można czasem, przemianą i stawa-
niem się.  

Czas sprzeciwia się ontologizacji i wy-
obrażeniu Boga, i prowadzi ku Bogu samego 
(czystego) doświadczenia religijnego, a nie 
ku Bogu metafizyki i filozofii: prowadzi ku no-
wemu doświadczeniu Boga, u którego źródeł 
leży słowo. Doświadczenie Jego obecności 
nie jest związane z oglądaniem, lecz ze słu-
chaniem. Słowo jest gestem czasu. Ucieka-
nie się do słowa to niemetafizyczny sposób 
obecności Boga. Konceptualizacja Boga 
przez słowo, a nie przez Byt moż liwa jest 
właśnie w kulturze czasu. Bez czasu nie 
mielibyśmy słowa.  

________________ 

10
 A. J. Heschel, Prosiłem o cud. Antologia 

duchowej mądrości, tłum. A. Gomola, Poznań 

2001, s. 30.  
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Możliwość doświadczenia              
religijnego 

ożna sądzić zatem, że jesteśmy w 
trakcie poszukiwań nowych warunków 
(wymiarów) doświadczenia religijnego, 

w którym „daleki Bóg” (w przestrzeni) stanie 
się na powrót „Bogiem z nami” (w czasie). 
Trzeba jednak zapytać, czy czas może ode-
grać taką rolę? Czy może w nowy sposób 
określić doświadczenie religijne? „Czas – 
stwierdzała S. Weil – to czekanie Boga, który 
żebrze o naszą miłość”11.  

Nową perspektywę doświadczenia reli-
gijnego i mówienia o Bogu wyznacza właśnie 
czas, który buduje doświadczenie religijne 
bez konieczności odwołania się do bytu, wy-
obrażenia, obrazu. Przez czas i dzięki cza-
sowi wykracza człowiek poza byt. Pisał C. 
Tresmontant:  

Czas jest pojęciem, które oznacza, że nie 

wszystko zostało dane naraz, ale że stwa-

rzanie nowej rzeczywistości dokonuje się w 
sposób stopniowy i nieustający, i że rze-

________________ 

11
 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, 

tłum. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1986, s. 

108.  

M 
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czywistość jest w trakcie stawania się, kre-

owania krok po kroku
12

. 

Czas nie tylko akcentuje to, że jakakol-
wiek próba przypisywania Bogu istnienia (te-
go, że „jest”), prowadzi na religijne ma-
nowce, lecz również czyni wyraźniejszym to, 
że De Deo non possumus scire quid est (O 
Bogu nie możemy wiedzieć, czym On jest) 
(Św. Tomasz).  

Jest jednak ważniejsza idea, która wią-
że się z przewartościowaniem doświadcze-
nia religijnego z przestrzeni, ku czasowi. 
Czas – na co wielokrotnie wskazywał 
Lévinas – otwiera nas na to, co Inne, nie po-
zwala zamknąć i ograniczyć doświadczenia, 
jest zwiastunem nieskończoności. Z jednej 
strony, pozostawia on zawsze otwarte pole 
doświadczenia, które nie jest ograniczone 
bytem, istnieniem, lecz przepełnione się sta-
je tajemniczością i niepewnością.  

Z drugiej strony, czas pozostawia możli-
wość ujawnienia „czegoś innego”, „jakoś ina-
czej”, „jeszcze nie” itp. Czas przekracza byt. 
Stwierdzał wyraźnie M. Heidegger: 

________________ 

12
 C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, 

tłum. M. Tarnowska, Kraków 1996, s. 35.  
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Czas nie jest rzeczą, nie jest czymś bytują-

cym, a jednak stale pozostaje w przemijaniu 
rzeczy, sam nie będąc czymś czasowym jak 

byt w czasie
13

.  

Dzięki czasowi właśnie nic nie istnieje 
jeszcze w sposób ostateczny, zaś religia 
(doświadczenie religijne) w nim też odkrywa 
pole ciągłych poszukiwań. Dlatego nawet po-
szukiwania Boga lepiej prowadzić w czasie, 
niż czynić to w przestrzeni, gdyż w nim wła-
śnie zawieszone zostają wszystkie religijne 
metanarracje, religia wyplątuje się z kategorii 
metafizycznych, zaś zaakcentowane zostają 

egzystencjalne relacje człowieka z Bogiem. 
Kto zaczyna od bytu, kto zaczyna „od jest 
Boga”, ten najczęściej zaczyna od bożka, 
którego sobie wytworzył. 

Trwałe powiązanie doświadczenia religij-
nego z czasem pozwala też pokonać niebez-
pieczną (platońską) ideę ucieczki poza świat 
realny i w niej widzieć zasadę życia reli-
gijnego. Nie chodzi bowiem  o sprowadzenie 
nieba na ziemię i zwątpienie w życie, lecz o 
znalezienie Boga w samym centrum świata i 
człowieczeństwa. Człowiek religijny potrze-
buje czasu, zaś wieczność nie jest nagrodą 
________________ 

13
 M. Heidegger, Czas i bycie, tłum. J. Mizera, 

w: „Principia”, tom XII-XIV, 1995, s. 71.  
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za jego opuszczenie. Jeśli mamy spotkać się 
z jakąś wiecznością, to może się to też stać 
przez doświadczenie czasu.  



  

 
 

 
 

 

 
  

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  PPIIEERRWWSSZZYY  

  

CCHHRRZZEEŚŚCCIIJJAAŃŃSSTTWWOO,,    

FFIILLOOZZOOFFIIAA  II   CCZZAASS  

Filozofowie zawsze uważali czas 
za swojego wroga i marzeniem 

wszystkich metafizyków pozosta-

wało przezwyciężenie czasu, w 
którym, tak samo jak w materii, 

przyjęto widzieć źródło zła.  

 Lew Szestow 


