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Przydatność dzieła jest oczywista, stąd też pomijamy świadomie analizę kręgu jego 
odbiorców. Nie ogranicza się on do duchownych, czy osób zajmujących się teologią, bo
wiem twórczość księży do niej się nie sprowadza. Obok innych zalet rezentowanej tu pra
cy, posiada ona i tę, iż pokazuje na ilu płaszczyznach działali księża i w ilu dziedzinach 
zabierali głos. Pomaga to skutecznie zbić mit o zasklepianiu się duchownych w sprawach 
hermetycznie kościelnych lansowany w środowiskach laickich i niechętnych Kościołowi 
w niesławnej przeszłości, a także dziś, i to z wcale nie słabnącą siłą. Duchowni zawsze 
należeli do warstwy określanej jako litterati. Ale ukazać to można wyłącznie poprzez pu
blikacje bio-bibliograficzne, z których jedną bierzemy do ręki.

Dobór osób branych pod uwagę jest tu prosty, bo obowiązywało jednoznaczne kryte
rium -  choćby jedna publikacja. Autor we wstępie, którego forma i treść wydaje się dysku
syjna, stwierdza, że przykrawał informację biograficzną stosownie do dorobku osoby 
uwzględnionej. Trzymał się tego dość konsekwentnie, choć znowu kryterium jest tu bar
dzo subiektywne, bowiem ilość publikacji nie zawsze świadczy o poziomie ich autorów. 
Wydaje się, że byłoby wskazane zaznaczać (asteryskiem lub inaczej), które biografie po 
raz pierwszy zostały opracowane, bowiem znakomita większość jest powtórzeniem muta- 
tis mutandis za opracowaniami leksykograficznymi. Wiele tekstów można by odchudzić, 
stosuj ąc bardziej rygorystycznie zasady leksykograficzne. Np. zbyteczne są nic nie znaczą
ce wzmianki o urlopach, czy drugorzędnych wydarzeniach w życiu kapłanów.

Wracając do wstępu, można by wysunąć propozycję do wykorzystania przy ewentual
nym wznowieniu Słownika, by pokrótce przedstawić pochodzenie poszczególnych grup 
autorów. Wynika to wprawdzie z większości biografii zawartych w książce, ale przydatny 
byłby krótki pogląd na powojenne losy prezbyteratu wrocławskiego, co w jeszcze więk
szym stopniu uwydatniłoby jego dynamizm w jakże trudnych warunkach powojennych.

Słownik ks. Mandziuka zawiera multum informacji, także źródłowych, bowiem każdy 
biogram ma swojąbazę źródłową. Te dane, jak zresztą cały układ hasła, słusznie powtórzo
ny za Słownikiem Teologów Polskich, sąjednym z najcenniejszych osiągnięć książki. Bo
wiem na ogół trudno doszukać się gdzie indziej nawet podstawowych informacji do życio
rysu przeciętnego kapłana.

Ksiądz profesor Mandziuk podjął niemały trud, którego owoc starano się tu pobieżnie 
przedstawić. Czytelnika wypada zachęcić do uważnej lektury, bowiem znajdzie w książce 
treści, które rzadko goszczą na kartach historii pisanej z wyżyn rozważań nad instytucją 
czy też ludźmi stojącymi na jej wierzchołku.

Zygm unt Zieliński

John. L. Mackie, Cud teizmu. Argumenty z  istnieniem Boga i prze
ciw istnieniu Boga , WN PWN, Warszawa 1997, ss. 352

Od kilku już lat, staraniem krakowskiego wydawnictwa Znak, ukazuje się znana coraz 
szerszemu gronu czytelników seria wydawnicza: Biblioteka Filozofii Religii. Pomysł tego 
rodzaju publikacji zrodził się z potrzeby zapełnienia dotkliwej luki, jaka istnieje w polskim 
piśmiennictwie filozoficznym, polegającej na nieobecności tłumaczeń wielu podstawo
wych dzieł, a także innych poważnych prac z dziedziny szeroko pojętej filozofii religii.
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Istnienie tego rodzaju publikacji, które w jednoznaczny sposób są ukierunkowane na afir- 
mację istnienia Boga, skłoniło B. Chwedeńczuka do przetłumaczenia, wydanej pośmiert
nie, książki J. L. Mackie The Miracle of Theism: Arguments for and against the existence 
of God (Oxford 1982). Pojawienie się tego rodzaju publikacji miało w zamyśle tłumacza 
stanowić pewnego rodzaju przeciwwagę dla nurtu teistycznego obecnego w wydawnic
twach filozoficznych dostępnych współcześnie na polskim rynku wydawniczym oraz być 
swego rodzaju przyczynkiem na rzecz równowagi polskiej kultury umysłowej. Cud teizmu 
bowiem jest, używając słów tłumacza, dziełem ateisty (...) na rzecz ateizmu.

John L. Mackie, z pochodzenia Australijczyk, przez wiele lat zajmował katedry filozo
fii na uniwersytetach w Australii, Nowej Zelandii oraz Anglii. Ostatnie lata swego życia 
związany był z Uniwersytetem w Oxford. Celem, j aki sobie stawia w prezentowanej książ
ce, jest systematyczna krytyka podstawowych argumentów na rzecz istnienia Boga. Reali
zuj ąc zatem wyznaczone zadanie, Autor w rozdziale pierwszym poddaje krytycznej ocenie 
odwoływanie się do świadectw o cudach jako sposób dowodzenia egzystencji Absolutu. 
Czyni to w kontekście krytyki tego rodzaju argumentacji zaproponowanej przez D. Hu- 
me'a. Prezentuje także własne przemyślenia, których osnowę stanowi nieco przestarzałe 
już dziś pojęcie cudu jako zjawiska przekraczającego prawa przyrody. W następnej części 
szeroko omawia Kartezjańskąpostać dowodu ontologicznego wraz z krytyką! Kanta, po 
której umieszcza omówienie argumentu św. Anzelma i jego dysputy z Gaunilonem. Anali
za współczesnej wersji dowodu ontologicznego w wydaniu A. Plantingi kończy tę część 
publikacji. Kolejny rozdział zawiera krytykę teizmu G. Berkeleya. Prezentacja argumen
tów kosmologicznych stanowi następny etap realizacji postawionego przez Autora zada
nia. Omawiaj ąc ten rodzaj dowodów na istnienie Boga, poddaje krytycznej ocenie poglądy 
W. Leibniza wraz z ich krytyką autorstwa I. Kanta. Następnie przeprowadza ocenę pierw
szych trzech dróg św. Tomasza, wykazując nieprawomocność niektórych ich założeń, jak 
też i wypływających z nich wniosków. Zagadnienie czasowego początku świata, jako po
stulat płynący z wyników współczesnych badań kosmosu, oraz argumentacja R. Swinbur- 
ne'a zamykają problematykę poruszaną w jednostce tematycznej. Przedmiotem kolejnego 
rozdziału sątzw. argumenty moralne. Autor koncentruje się tutaj na poglądach J. Newma
na, I. Kanta i H. Sidgwicka oraz podejmuje niełatwy problem obiektywności wartości. 
Argument z istnienia świadomości stanowi kolejny etap, przez jaki przebiega J. Mackie'go 
krytyka teizmu. Znajdujemy tu zreferowane między innymi przemyślenia J. Locka, R. Swin- 
bume'a oraz szereg teorii polemizujących z głoszonymi przez nich tezami. Dialogi o religii 
naturalnej D. Hume'a stanowią oś, wokół której koncentruj ą się rozważania na temat argu
mentu z celowości świata przyrody. Uzupełnia je krytyka przeprowadzona przez I. Kanta 
oraz prezentacja nowej wersji tegoż argumentu zaproponowanej przez wspomnianego już 
niejednokrotnie R. Swinbume'a. Tematem kolejnego rozdziału jest zagadnienie istnienia 
zła, którego próby uniesprzecznienia stanowią jeden z argumentów przemawiających za 
istnieniem Boga wszechmocnego, który jest nieskończenie dobrym. Autor prezentuje tu 
dość szeroko przegląd różnorodnych teorii usiłuj ących ten niełatwy problem uj aśnić. Kwestia 
doświadczenia religijnego, rozpatrywana w kontekście naturalnych historii religii wypeł
nia kolejną część analiz. Wiara bez rozumu -  to tytuł następnego rozdziału, w którym autor 
analizuje tzw. zakład Pascala, wolę wiary W. Jamesa oraz dokonuje krytyki przemyśleń 
S. Kierkegaarda. Rozdział 12 wypełniają rozważania na temat języka religijnego, prowa
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dzone z pozycji filozofii lingwistycznej oraz problem religii pozbawionej przekonań doty
czących faktów prezentowany na przykładzie poglądów L. Wittgensteina oraz D. Z. Phi
lipsa i R. B. Braithwaite'a. Poszukując alternatyw metafizycznych dla teizmu w kolejnym 
rozdziale, autor odwołuje się do teorii aksjarchizmu J. Leslie, uważając ją  w końcowym 
rozrachunku za bezpodstawną spekulację. W ostatniej części tej obszernej publikacji za
mieszczona została polemika z rozważaniami H. Künga zawartymi w jego książce: Exi
stiert Gott? Polemika ta przeobraża się następnie w próbę zbilansowania siły przekonywa
nia czy też stopnia prawdziwości ujętych globalnie argumentów na rzecz teizmu. Apologia 
moralności ateistycznej zamyka problematykę poruszaną w omawianej książce.

Mówiąc ogólnie, analizy przedstawione w Cudzie teizmu kończy jeden wniosek, a mia
nowicie według autora argumenty przemawiające za istnieniem Boga sąniekonkluzywne, 
a samemu teizmowi brak racjonalnego oparcia. Bóg zatem jawi sięjako hipoteza, która nie 
jest nam wcale potrzebna, bowiem cała rzeczywistość z człowiekiem włącznie zupełnie 
wystarczająco tłumaczy się sama, bez potrzeby odwoływania się do jakiejkolwiek Trans
cendencji. Książka ma charakter pewnego wyzwania rzuconego teizmowi. Już sam jej ty
tuł ma posmak uszczypliwej ironii, nawiązuje bowiem do stwierdzenia D. Hume'a, że ża
den rozumny człowiek nie może w nią [religię chrześcijańską] wierzyć bez cudu. Dla 
J. Mackiego ironicznym cudem jest ciągłe oddziaływanie teizmu na umysły wielu rozum
nych ludzi pomimo wykazywanej przez niego irracjonalności jego argumentów.

Trzeba przyznać, że autor omawianej książki zdobył się na dość duży wysiłek prezen
tacji najważniejszych dowodów na istnienie Boga i związanej z nimi dyskusji, za co też 
należy mu się uznanie. Dokonując ich krytyki jednakże, nie obalił, jak mogłoby się wyda
wać, prawdy o istnieniu Transcendentnego Absolutu, lecz raczej ukazał, że sposób jej 
dowodzenia nie zawsze jest wystarczający i w pełni satysfakcjonujący. Zresztą zauważyli 
to także już znacznie wcześniej inni myśliciele, którzy oceniając negatywnie niektóre ar
gumenty za istnieniem Boga, wcale przez to nie uznawali siebie, ani też nie byli uznawani 
za ateistów. Poza tym J. Mackie dokonuje swej krytyki występując z określonych pozycji 
filozoficznych. Wiemy mocnej tradycji filozofii anglosaskiej stoi na stanowisku lub też 
przyjmuje za prawdziwe poglądy wyrosłe z radykalnego empiryzmu teoriopoznawczego. 
W jego analizach dają się zauważyć także pewne założenia materialistyczne, których pra
womocności nie wykazuje. Widać je szczególnie np. w jego poglądach na naturę człowie
ka. Poza tym podtytuł książki: Argumenty za istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga, 
sugemje, iż znajdziemy w niej przynajmniej w przybliżonej proporcji pozytywną argu
mentację za istnieniem Boga, jak też w takiej samej ilości pozytywne dowody wykazujące 
Jego nieistnienie. Tymczasem jednak autor uważa, że samo wykazanie niewystarczalności 
argumentacji za istnieniem Boga, jest już automatycznie dowodem na jego nieistnienie. 
Wydaje się to zbyt dużym uproszczeniem.

Ze względu na szeroki zakres omawianej problematyki, książka J. Mackiego stanowi 
cenne źródło wiedzy o argumentacji na rzecz teizmu, szczególnie w zakresie filozofii współ
czesnej . Chociaż człowiekowi wierzącemu trudno się zgodzić z zawartymi w niej twier
dzeniami autora, jej lekturę można potraktować jako wyjście naprzeciw ludziom myślą
cym inaczej, poznanie prowadzące do dialogu i pierwszy krok we wspólnym poszukiwaniu 
Prawdy.

ks. M irosław  K iw ka


