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Fenomen deizmu w czasach nowo¿ytnych
The phenomenon of deism in modern times

By zrozumieæ fenomen deizmu, nale¿y odpowiedzieæ na kilka wa¿kich pytañ: l) z jakiej potrzeby duchowej wyrós³ deizm, 2) jakie by³y za³o¿enia deistów,
3) do jakich rezultatów (zamierzonych b¹d niezamierzonych) prowadzi³ deizm,
4) jakie zagro¿enia oraz jakie szanse kry³y siê w deizmie, 5) przed jakimi trudnociami staje dzi jeszcze badacz zjawiska deizmu w kulturze nowo¿ytnej Europy.
Zacznijmy od wymienienia trudnoci. Wprawdzie we wspó³czesnych s³ownikach filozoficznych wyranie odró¿niane s¹ pojêcia takie jak teizm, deizm, ateizm, jednak takiego komfortu nie mieli uczestnicy dyskusji filozoficznych w wiekach XVII i XVIII. Deizm bywa³ mylony zarówno z teizmem jak i z ateizmem.
Termin deizm (od. ³ac. deus) oznacza³ w sensie etymologicznym wiarê w istnienie Boga. Pierwsze u¿ycie tego terminu datuje siê od po³owy XVI w. we Francji.
Sto lat póniej (mniej wiêcej ok. 1670 r.) pojawia siê termin teizm tak samo definiowany jak jego poprzednik. W rezultacie oba terminy jeszcze do pónego wieku XVIII s¹ u¿ywane zamiennie.
By odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego jednak deizm bywa³ mylony z ateizmem,
trzeba zwróciæ uwagê na to, kiedy konstytutywne dla deizmu pojêcie religii naturalnej zaczê³o uzyskiwaæ sens heterodoksalny. Jak s³usznie zauwa¿a Zbigniew Ogonowski w pracy Socynianizm a Owiecenie, termin religia naturalna by³ jednoznaczny
a¿ do w. XVII i oznacza³ wiedzê o Bogu i rzeczach boskich zdobyt¹ w sposób naturalny (rozumowy) w przeciwieñstwie do wiedzy teologicznej czerpanej z objawienia. Pocz¹tkowo przeciwstawienie religii naturalnej i objawionej wi¹za³o siê tylko
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z odmiennym sposobem ich konstytuowania siê, nie za z ró¿nic¹ ze wzglêdu na
treæ i funkcje, jakie spe³niaæ ma religia naturalna i religia objawiona. Póniej jednak (od w. XVII) rozesz³y siê drogi ortodoksyjnego i heterodoksalnego pojmowania obu pojêæ. Ró¿nicê tê mo¿na opisaæ jako ró¿nicê centrum i peryferii. W nurcie
ortodoksyjnym na miejscu centralnym stawiana by³a religia objawiona (oraz jej interpretacja dokonana przez dany koció³ konfesyjny), natomiast miejsce peryferyjne (drugorzêdne) zajmowa³a religia naturalna, która pe³ni³a funkcjê praeambula fidei, nie za substytutu wiary. W nurcie heterodoksalnym z kolei miejsce centralne
zajmowa³a religia naturalna (uznana za wystarczaj¹c¹ do zbawienia), natomiast religia objawiona pe³ni³a funkcjê s³u¿ebn¹, czyli pomocnicz¹. Poniewa¿ deizm zwi¹za³
siê z nurtem heterodoksalnym, zatem móg³ byæ mylony z ateizmem w ówczesnym
sensie tego s³owa. Jak podaje Johann Georg Walch w Philosophischer Lexicon
z 1775 r., ateizm oznacza³ heterodoksalne koncepcje Boga pochodzenia arystotelesowskiego, stoickiego, epikurejskiego i spinozjañskiego.
Wspólnym mianownikiem ró¿nych wariantów deizmu by³a jedynie teza o istnieniu Boga uzupe³niana o pewn¹ liczbê postulatów odnosz¹cych siê do moralnego dzia³ania cz³owieka. Nie by³o jednak zgody wród deistów co do cech czy
dzie³ Boga. Nie wszyscy deici uznawali tezê o Bogu osobowym. Tam, gdzie odrzucano tak¹ tezê, powsta³ powód do mylenia deizmu z panteizmem. Nieprzypadkowo jeden z deistów brytyjskich, John Toland, by³ autorem traktatu Pantheisticon (1720) oraz twórc¹ nazwy panteizm. Warto wspomnieæ, ¿e zarówno Giordano
Bruno jak te¿ Spinoza byli okrelani jako deici.
Ze wzglêdu na tezê o wystarczalnoci religii naturalnej dla zbawienia deizm
bywa³ mylony z naturalizmem, co mo¿na zauwa¿yæ na przyk³ad u Musaeusa (1665 r.).
Dodatkow¹ trudnoci¹ (oprócz braku precyzji terminologicznej) by³o to, ¿e wspomniane nazwy obok momentu opisowego zawiera³y tak¿e moment wartociuj¹cy.
Historyk filozofii musi zatem zastosowaæ zasadê ograniczonego zaufania tak wobec
samookreleñ filozofów nowo¿ytnych, jak te¿ wobec etykietek przydawanych owym
filozofom ze strony ich antagonistów. Odnotowujemy na przyk³ad fakt, ¿e niektórzy
z mylicieli bali siê pos¹dzenia o deizm, skoro termin ten móg³ znaczyæ ateizm,
naturalizm, panteizm itd. Z kolei inni nazywali siebie deistami chrzecijañskimi,
prawdziwymi obroñcami chrzecijañstwa przed przes¹dem.
Potwierdzeniem wspomnianych trudnoci terminologicznych jest praca Gottfrieda Arnolda, Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie wydana w 1699/1700
roku. Autor zauwa¿a, ¿e mianem deistów okrela siê filozofów uznaj¹cych istnienie Boga, lecz nie uznaj¹cych opatrznoci czy szczególnej s³u¿by bo¿ej. Niektórzy oskar¿aj¹ ich ponadto o zaprzeczanie niemiertelnoci duszy oraz nagrodom
i karom po mierci. Nie wiadomo tak¿e  jak zauwa¿a autor  co mia³by oznaczaæ
nadu¿ywany w sporach termin naturalici. Najczêciej s¹ tak nazywani ci myliciele, którzy twierdz¹, ¿e do zbawienia wystarczy religia naturalna. Ale wówczas
nie wiadomo, czy naturalizm i deizm s¹ tym samym, czy te¿ istnieje pewne odró¿-
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nienie obu stanowisk. Trudnoci potêguje równie¿ fakt, ¿e naturalistami nazywa
siê zarówno tych, którzy odrzucaj¹ prawdy religii sprzeczne z rozumem, jak i tych,
którzy odrzucaj¹ prawdy ponad rozumem. Ponadto niefrasobliwie u¿ywa siê terminu ateizm do napiêtnowania wszystkich tych mylicieli, którzy nie zaprzeczaj¹
wprawdzie istnieniu Boga, lecz inaczej (ni¿ nakazuje to ortodoksja danego kocio³a) opisuj¹ bosk¹ istotê.
Poniewa¿ sytuacja ta by³a niedogodna przede wszystkim dla filozofów upowszechniaj¹cych owiecenie (nie za dla przeciwników wszelkich nowinek wiatopogl¹dowych), tote¿ podejmowane by³y próby ustalenia jakiej linii demarkacyjnej miêdzy stanowiskami zazwyczaj uto¿samianymi ze sob¹. Na przyk³ad Diderot w próbie odró¿nienia deizmu od teizmu stwierdza, ¿e deista zaprzecza objawieniu, teista za tego nie czyni. Kant s¹dzi, ¿e deista zna tylko teologiê transcendentaln¹, teista za  równie¿ teologiê naturaln¹. Wolff odró¿nia ateizm, deizm
i naturalizm, przypisuj¹c temu ostatniemu stanowisku tezê o istnieniu Boga oraz
tezê o opatrznoci (ogólnej, nie za szczegó³owej). Oskar¿any przez pietystów
o deizm i ateizm sam siebie okrela mianem naturalisty w podanym sensie tego
s³owa. Deizm  w jego rozumieniu  zostawia³by tylko tezê o istnieniu Boga, ateizm za odrzuca obie tezy wspó³istniej¹ce w naturalizmie.
Spróbujmy teraz odpowiedzieæ na pytanie, z jakiej potrzeby duchowej wyrós³
deizm. Deici byli wiadkami przemian, jakie dokonywa³y siê w Europie postreformacyjnej, podzielonej na mnogoæ ró¿nych wyznañ. Ka¿dy koció³ konfesyjny uzurpowa³ sobie prawo do jedynie s³usznej interpretacji objawienia. Prowadzi³o to do
ró¿nych aktów przemocy i nietolerancji. W Europie p³onê³y stosy oraz dokonywa³y
siê nieustannie wzajemne rzezie, by wspomnieæ chocia¿by noc wiêtego Bart³omieja. Nie bez powodu w. XVII zyska³ niechlubn¹ nazwê wieku konfesyjnego.
Marzeniem deistów by³a nowa Europa, nie rozdzierana przez wanie konfesyjne, bêd¹ca uniwersaln¹ wspólnot¹ wszystkich ludzi. I tu w sukurs deizmowi
przychodzi w¹tek stoicki, a zw³aszcza idea notiones communae. Stoicyzm by³
nurtem zawsze obecnym w myli Europejczyków najpierw przez porednictwo
Cycerona, a póniej dziêki przek³adom tekstów ród³owych dokonanym przez
Lipsiusa. Wp³yw stoicki mo¿na odszukaæ nie tylko w myli lorda Herberta of
Cherbury, ale tak¿e w innych wariantach deizmu ³¹cznie z w. XVIII. Podstawowym za³o¿eniem deistów by³a teza o wspólnej dla wszystkich jednostek ludzkich
naturze. Tu znajdywano filozoficzne uzasadnienie nadziei wiecznego pokoju oraz
potrzeby tolerancji. W tym miejscu mo¿na powiedzieæ, ¿e deici w jakim sensie
rozumieli prymat rozumu praktycznego nad teoretycznym.
Deizm (nazywany przez Ernsta Troeltscha filozofi¹ religii owiecenia) zrodzi³ siê tak¿e jako wyraz potrzeby pogodzenia religii chrzecijañskiej z obrazem
wiata, jakiego dostarcza³a rodz¹ca siê nauka nowo¿ytna. Byæ mo¿e by³ tak¿e
wyrazem potrzeby konfrontacji obu dziedzin kultury duchowej cz³owieka. Nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e deistów nie zadowala³a ju¿ ówczesna apologetyka chrzeci-
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jañska, której przedstawiciele pos³ugiwali siê anachronicznymi ju¿ wówczas dowodami prawdziwoci chrzecijañstwa, takimi np. jak dowód ze spe³nionych
proroctw czy dowód z cudów. Ca³a wielka kontrowersja deistyczna w Wielkiej
Brytanii tocz¹ca siê przez po³owê XVIII stulecia (w której udzia³ wziêli tacy myliciele, jak np. John Toland, Anthony Collins, Thomas Woolston, Peter Annet,
Matthew Tindal, Thomas Morgan, Thomas Chubb i in.) rozpoczê³a siê od walki
z idolami rynku, od profesjonalnej dyskusji nad znaczeniami terminów, takich
jak tajemnica oraz cud.
W dyskusji tej pobrzmiewaj¹ echa wp³ywów Lockea (odró¿nienie esencji
nominalnych i realnych oraz odró¿nienie wiedzy i wiary), mimo ¿e sam Locke
nigdy nie przyznawa³ siê do deizmu, a nawet napisa³ traktat Racjonalnoæ chrzecijañstwa (1695), wymierzony przeciwko deistom. Toland na przyk³ad twierdzi³,
¿e termin tajemnica (zgodnie z rozumem) mo¿e znaczyæ to, i¿ niedostêpne s¹ nam
w poznaniu esencje realne. Ale wówczas teza ta odnosi³aby siê tak samo do Boga
jak i do rzeczy empirycznej, jak np. stó³. Skoro zadowalamy siê wiedz¹ o podstawowych cechach sto³u oraz o po¿ytku, jaki st¹d mamy, to dlaczego nie odnieæ tej
refleksji równie¿ do Boga, rezygnuj¹c zupe³nie z w¹tku deus absconditus, czyli
z takiego pojmowania tajemnicy, jaki chc¹ nam narzuciæ teologowie. Drugi w¹tek
mylowy rozwijany w deizmie brytyjskim dotyczy problemu cudu. W zwi¹zku
z osi¹gniêciami fizyki nowo¿ytnej upowszechnia siê pogl¹d, i¿ bardziej przystoi
doskona³oci Boga sprawiaæ zmiany w wiecie zgodnie z porz¹dkiem praw przyrody, ustanowionym przez siebie samego, ni¿ ustawicznie zak³ócaæ bieg wiata
poprzez cuda.
Nie jest rzecz¹ wykluczon¹, ¿e pobrzmiewa tu inspiracja epikurejska odnowiona w myli Pierrea Gassendiego. ledzimy wiêc ciekaw¹ ewolucjê mylow¹,
w rezultacie której przyznano Bogu przywilej stworzenia wiata, ale odmówiono
potrzeby ingerowania w ów wiat tak doskonale skonstruowany i funkcjonuj¹cy
zgodnie z prawami mechaniki. Nie wszyscy filozofowie w obrêbie tego wariantu
uchylali tezê o opatrznoci, ale ograniczali uprawnienia Istoty Najwy¿szej, definiuj¹c j¹ jako opatrznoæ ogóln¹, nie za szczegó³ow¹. Tak wiêc w deizmie mamy
do czynienia ze swoistym amalgamatem, w którym stoicka idea prawa natury stapia siê z w¹tkiem mechanistycznie interpretowanych praw przyrody. Trafn¹ krytykê obu linii mylowych odnajdujemy w dziele Davida Humea, Dialogi o religii
naturalnej oraz w Kantowskiej Krytyce czystego rozumu.
W deizmie mo¿na by  jak twierdzi Günther Gawlick  wyró¿niaæ aspekt
pozytywno-dogmatyczny (wi¹¿¹cy siê z pojêciem religii naturalnej), a tak¿e aspekt
negatywno-krytyczny (odnoszony do religii objawionej). Powoduje to pewn¹
dwuznacznoæ w interpretacji deizmu, co daje siê zauwa¿yæ zarówno w literaturze deistycznej i antydeistycznej czasów nowo¿ytnych, jak te¿ we wspó³czesnych
ocenach tego zjawiska. Treæ religii naturalnej nie by³a nigdy precyzyjnie opisana
 np. lord Herbert of Cherbury w pracy De veritate (1645 r.) ustanowi³ piêæ arty-
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ku³ów (istnienie Boga, obowi¹zek oddawania czci Bogu, moralnoæ jako najistotniejszy moment s³u¿by Bogu, ¿al z powodu wystêpków, pomiertne nagrody i kary), natomiast Spinoza w Tractatus theologico-politicus (1670) przyjmowa³ siedem artyku³ów, zw¹c je katechizmem ludu, s³u¿¹cym pokojowi i porz¹dkowi spo³ecznemu. W tym katechizmie nie by³o jednak mowy o ¿yciu pomiertnym, ale za
to powtarza³a siê teza, ¿e prawdziwa s³u¿ba Bogu polega na pos³uszeñstwie moralnym (tj. na sprawiedliwoci i mi³oci bliniego), nie za na rytuale zewnêtrznym czy na dogmatach.
Deizm u swych róde³ z wszelk¹ pewnoci¹ nie sytuowa³ siê jako przeciwnik
wiary chrzecijañskiej. Wed³ug Ernsta Cassirera, autora Die Philosophie der
Aufklärung (1932), deizm by³ raczej przeciwnikiem opacznego jej rozumienia.
Przedsiêwziêcie deistów mo¿na by porównaæ do wysi³ku Kartezjusza w sferze
poznania filozoficznego. Jeli Kartezjusz obszar wiary pozostawia³ nietkniêty przez
kryteria rozumu, to deici uczynili ten krok. Podjêli próbê oddzielenia prawdy od
przes¹du na p³aszczynie wiary. Twierdzili, ¿e tym, co uwiarygodnia chrzecijañstwo, nie jest autorytet Biblii, ani tradycja, ani powaga nauczycielska danego kocio³a konfesyjnego, lecz przekonuj¹ca jednostkê treæ moralno-religijna pewnej
klasy prawd. Doskona³¹ ilustracjê tej tezy odnajdujemy w Natanie Mêdrcu Gottholda Ephraima Lessinga.
Oceniaj¹c rezultaty deizmu, mo¿na powiedzieæ na przyk³ad, ¿e deici redukowali religiê do moralnoci, gubi¹c tym samym specyfikê fenomenu religii. Trudnoæ ta zosta³a dostrze¿ona ju¿ w pietyzmie niemieckim, zw³aszcza u Grafa von
Zinzendorfa, w pracy Berliner Reden über den Glauben an Jesus Christus (1758),
a póniej u Schleiermachera, autora Über die Religion. Reden an die Gebildeten
unter ihren Verächtern (1799). Ale mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e deici wyzwolili
moralnoæ od za³o¿eñ religijnych czy teologicznych. Tê zas³ugê deistów podkrela na przyk³ad Zbigniew Kuderowicz w pracy Filozofia nowo¿ytnej Europy.
Mo¿na widzieæ w deizmie stopieñ na drodze do ateizmu, a wiêc pocz¹tek
dechrystianizacji ducha europejskiego, ale mo¿na te¿ rozumieæ go jako przedsiêwziêcie emancypacyjne, dobroczynne w swych skutkach dla wiary dojrza³ej,
która przestaje byæ mylona z wiar¹ autorytarn¹, tj. lepym zewnêtrznym pos³uszeñstwem wobec reprezentantów urzêdu danego kocio³a konfesyjnego. Wyra¿a³ siê
w tym duch uniwersalizmu, zgo³a inaczej uzasadniany ni¿ na przyk³ad w redniowieczu. By³a to jednoczenie próba odpowiedzi na pytanie o warunki tolerancji
w Europie postreformacyjnej, podzielonej na ogromn¹ wieloæ zwalczaj¹cych siê
ze sob¹ konfesji.
Gdy rozwa¿amy deizm z perspektywy teologii protestanckiej XIX i XX wieku, to nasuwa siê nastêpuj¹ca uwaga: Przez wiele stuleci na horyzoncie mylenia
Europejczyków wieci³o Platoñskie S³oñce metafizyczne zespolone z Augustyñskim S³oñcem ³aski. Deizm by³ prób¹ rozdzielenia obu tych s³oñc. Rezygnowa³ ze
S³oñca ³aski, ale nie chcia³ jeszcze zadowoliæ siê blaskiem wiecy, o którym pisa³
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John Locke w Rozwa¿aniach dotycz¹cych rozumu ludzkiego (1689). Duch pelagianizmu (który interpretowa³ Jezusa jako nauczyciela religii naturalnej, nie za
jako zbawiciela) wiêci³ w deizmie swój w³asny triumf.
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