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…jeśli nieznajomość przyrody zrodziła bogów, to znajomość przyrody 
musi ich obalić

Nie jest prawdopodobne, aby ten, kto odrzuca rozum w sprawie, którą uważa 
za najistotniejszą dla swego szczęścia, usłuchał go w jakiejkolwiek innej

Paul Tiry d`Holbach
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Pisząc kolejne strony o nieistnieniu boga, piszę mimowolnie jakby kronikę kry-
minalną. To prawda, że śladem Sokratesa idzie wielu filozofów i wielu z nich 
zasługuje na to, aby zdobiąc ich portretami ściany sal wykładowych i lekcyj-
nych, a także karty podręczników historii filozofii, opatrywać zarazem wziętym 
z westernów napisem WANTED, POSZUKIWANY, ŚCIGANY, a czasem nawet 
„WANTED alive or death”. 

Naprawdę zasługują na to.
Na szczęście tzw. społeczeństwo nie zawsze połapało się w skomplikowa-

nych treściach i stosowanym maskowaniu. Poglądów ateistycznych dotyczy to 
w szczególności. Spalony na stosie za bezbożne publikacje Cesare Vanini, po-
ćwiartowany i spalony za napisanie w domu dzieła o nieistnieniu boga Kazimierz 

1  Artykuł jest fragmentem przygotowywanej do druku książki zatytułowanej DE NON EXI-
STENTIA DEI, czyli o nieistnieniu boga, która powinna się wkrótce ukazać drukiem. Nie jest łatwo 
we współczesnej Polsce wydać książkę pod takim tytułem.
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Łyszczyński, Jean Meslier upubliczniający swój Testament po własnej śmierci… 
Ale oto mamy do czynienia tym razem z postacią jeszcze inaczej wkomponowa-
ną w otaczającą go rzeczywistość historyczną osiemnastowiecznej Francji.

Paul Tiry d’Holbach (1723–1789) był postacią niezwykłą z bardzo wielu 
względów, a do tego – jak się okazywało z latami – bardzo tajemniczą. Marian 
Skrzypek, wybitny znawca filozofii francuskiej czasów nowożytnych, francu-
skiego oświecenia, pisał we wstępie do Etokracji o niedawno wydrukowanym 
artykule poświęconym Holbachowi, że wszystkie dane o nim poza datą urodzin 
i śmierci były w tym tekście błędne2. Kłopoty z nazwiskiem, krewnymi, boga-
ctwem. Ale – co dla nas szczególnie ważne – również kłopoty z autorstwem 
poszczególnych prac Holbacha, a także z oceną ich znaczenia i jakości. Dość 
powiedzieć, że w jedynym polskim wydaniu Testamentu Mesliera z połowy 
XX wieku omyłkowo opublikowano Zdrowy rozsądek jako „przeróbkę Testa-
mentu dokonaną przez Holbacha”, podczas gdy jest to praca autorstwa Holbacha, 
a nieporozumienia wynikały z tego – piszę „nieporozumienia”, bo nie było to tyl-
ko jednostkowe wydarzenie w polskiej edycji – że pracę swą wydał Holbach jak 
i wiele innych anonimowo. Maniera wydawania prac anonimowo była wówczas 
we Francji dość powszechna i umożliwiała szerzenie ryzykownych myśli incog-
nito, co automatycznie wywoływało całe fale domysłów, domniemań i podejrzeń, 
a także śledztw, wyroków i nieporozumień, często na całe wieki!

Holbach wywodził się z Niemiec. Z biednej rodziny. Tylko dzięki bogatemu 
wujowi, który prawdopodobnie go adoptował, wzbogacił się i osiadł w końcu 
w Paryżu. Wiódł tam dostatnie życie i zajmował się filozofowaniem. Prowadził 
przy tym salon towarzyski, w którym bywały najświetniejsze umysły Francji: 
Jean d’Alambert, Denis Diderot, Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, Jean-
Jacques Rousseau, Anne Robert Turgot, nawet przybyły zza Kanału Angielskiego 
David Hume. Filozofowie, przyrodnicy, lekarze, politycy… Nie były to salon 
„gadający”, lecz raczej forum spotkań, dyskusji i koordynacji różnych rewolu-
cyjnych przedsięwzięć w swej istocie przygotowujących – jak pokazały to póź-
niejsze lata – ideowe, teoretyczne przesłanki Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Najwybitniejszym dziełem Holbacha jest wydany poza granicami Francji 
w roku 1770 System przyrody – opasłe dzieło systematyzujące poglądy ateistycz-
nego materializmu XVIII wieku. Ale mimo że autorem był Holbach, osoba na-
leżąca do najwybitniejszych postaci kultury francuskiej, bogacz, znajomy wielu 

2  M. Skrzypek, Między fizjokratyzmem a teokracją, [w:] P. Tiry d’Holbach, Etokracja, tłum. 
M. Skrzypek, Warszawa 1979, s. XV.
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polityków, to dzieło swe publikował pod pseudonimem z notą wydawcy wyjaś-
niającą, że: 

Rękopis niniejszego dzieła został znaleziony pośród innych w zbiorze pew-
nego uczonego, zamiłowanego zbieracza prac różnego rodzaju. A oto, co mówi 
nam ta notatka umieszczona na manuskrypcie, według którego książka to została 
wydrukowana.

Dzieło to przypisywane jest nieboszczykowi panu Mirabaud, dożywotniemu 
sekretarzowi Akademii Francuskiej, przez osoby bardzo blisko związane z nim 
samym i z panem de Matha, przyjaciółmi, których tylko śmierć mogła rozłączyć… 
Niezależnie od tego, jakie były poglądy pana Mirabaud, wszyscy, którzy go znali, 
wystawiając jak najlepsze świadectwo jego uczciwości, szczerości i prawości, 
jego cnotom społecznym i nieskazitelności jego obyczajów. Pan Mirabaud zmarł 
w Paryżu 24 czerwca 1760 roku w wieku 85 lat3.

Deklarowanym przez wydawcę autorem dzieła jest więc osiemdziesięciopięcio-
letni starzec nieżyjący już od dziesięciu lat, posiadacz nieskazitelnego charakteru 
i naręcza różnych cnót.

Prace Holbacha wydawane były na różne sposoby, przede wszystkim za 
granicą. Były też wielokrotnie publicznie palone, a ich wydawcy i kolporterzy 
srogo karani. Sam Holbach jednak w wyniku głębokiej konspiracji, a może i po 
części przymykania oka przez władzę, pozostał do swej śmierci poza zasięgiem 
surowego prawa. System przyrody jeszcze w roku swej publikacji wywołał wiel-
kie poruszenie i wyrokiem parlamentu miasta Paryża został skazany na zakaz 
rozpowszechniania i uroczyste spalenie ręką kata. Pogłoski o tym, że to Diderot 
jest prawdziwym autorem dzieła, skłoniły go do ucieczki z Paryża na prowincję. 
Wolter zaś wystąpił manifestacyjnie przeciwko tezom książki w celu prewen-
cyjnej ochrony przed atakiem prześladowców na środowisko encyklopedystów. 
Nie było to próżne tchórzostwo. Zarówno Wolter, jak i Diderot przebywali pod 
zarzutem ateizmu w różnych więzieniach Francji.

Holbach miał świadomość ciągłego prześladowania poznania naukowego 
przez religię i kościół. Pisał, że w żadnym wieku nie można było 

3  Paul-Henri d`Holbach, System przyrody, czyli prawa świata fizycznego i moralnego, t. I, tłum. 
K. Szaniawski, Warszawa 1957, s. 3–5. Mamy tu dodatkowy kłopot: nazwisko autora Systemu przy-
rody. Jest ono przekręcone i poprawna forma to ta, którą podaje wraz z obszernym wyjaśnieniem 
Skrzypek w swej książce Holbach (Warszawa 1978, s. 7–10). Powinno się pisać Paul Tiry baron 
d’Holbach. W tekście piszę jednak skrótowo Paul Holbach, pozostawiając jednocześnie realne hi-
storyczne wersje niezmienionymi.
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czynić żądnych odkryć, najświetniejsi ludzie mogli jedynie mówić półsłówkami 
lub często przez tchórzliwą uprzejmość haniebnie łączyć kłamstwo z prawdą… 
Najwięksi ludzie, drżąc ze strachu, dostrzegali prawdę i bardzo rzadko mieli od-
wagę ją głosić; ci zaś, którzy odważyli się na to, bywali najczęściej ukarani za 
swoją zuchwałość. Dzięki religii nigdy nie było wolno ani myśleć otwarcie, ani 
walczyć z przesądami, których ofiarą zawsze pada człowiek4.

Co stanowi o tak wielkiej sile oddziaływania Systemu przyrody? Co jest no-
wego w podejściu Holbacha? Dlaczego jego dzieła były tak groźne a jednocześ-
nie dlaczego mają tak fundamentalne znaczenie dla tradycji ateistycznej? Wydaje 
się, że odpowiedź na te pytania musi zwrócić uwagę nie tylko na same walory 
teoretyczne pracy Holbacha, lecz także na wiele aspektów dotyczących konteks-
tu społecznego, historycznego i politycznego powstania i funkcjonowania tego 
dzieła.

Najbardziej znaczącym zjawiskiem jest chyba to, że księga Holbacha jest 
momentem zasadniczym dla procesu zastępowania w świadomości społecznej 
religii przez ideologię. Wierzenia religijne z całą ich mityczną i metaforyczną 
formą odchodzą wraz ze średniowieczem w przeszłość, a ich miejsce zajmuje 
tworzona na wzór nauki wiedza świecka, która ma stanowić motywację do dzia-
łań mas ludzkich w coraz bardziej kształtującym się burżuazyjnym, demokra-
tycznym, masowym, konsumpcyjnym społeczeństwie kapitalistycznym. 

Miejsce religijnych pasterzy i ich owiec zajmują ideologowie i obywatele.
Miejsce pielęgnowania tradycji mitu i opowieści Księgi zajmuje wrogi mu 

kult poznania naukowego, nauki, teorii, eksperymentu i doświadczenia. Toczy 
się bój o strukturalną, nowoczesną alternatywę kulturową. Nie jest to bitwa czy 
też chwila w historii, lecz cały etap dziejów, który w Polsce np. nie jest ukończo-
ny do dziś, a nawet przeżywa tragiczny okres nawrotu średniowiecza i marzeń 
o państwie wyznaniowym podporządkowanym religii katolickiej nawet w takich 
kwestiach, jak leczenie czy godziny pracy sklepów.

W ówczesnej Francji nie chodzi tylko o poznanie, ale o to, aby filozofia 
trafiła do ludu. Jak to ujął Diderot: „Jak najszybciej uczyńmy filozofię popular-
ną. Jeżeli chcemy, aby filozofowie szli naprzód, przybliżmy lud do tego punktu, 
w którym obecnie znajdują się filozofowie”5.

4  P. Holbach, Zdrowy rozsądek, [w:] J. Meslier, Testament, tłum. Z. Bieńkowski, Warszawa 
1955, s. 293–294.

5  P. Holbach, System przyrody..., op.cit., t. I, s. XXV.
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Wraz ze stworzeniem w miejsce teocentrycznego humanocentrycznego 
obrazu świata, po wyrzuceniu boga i wstawieniu w centrum człowieka sensem 
egzystencji staje się świat ludzki, a drogą do nieskończoności, jedynej możli-
wej, praca na rzecz dobra ogólnego. Właśnie wychowanie do dobra wspólnego, 
do tego, aby być „dobrym człowiekiem, bardzo dobrym obywatelem, dobrym 
małżonkiem, ojcem, przyjacielem, członkiem drogim społeczeństwu”6, jest dla 
Holbacha najważniejsze.

Walka o dominację świeckiej ideologii ma swój wymiar także w przeło-
mowym jej powiązaniu z rozwojem poznania naukowego i rewolucją naukową, 
jakiej doświadcza w tych czasach Europa. Związana z filozofią ideologia swe 
soki życia czerpie z otwarcia ówczesnej filozofii na odkrycia naukowe, z entu-
zjazmu do wspaniałej wiedzy, która całkowicie odmienia możliwy do uzyskania 
obraz świata, przyrody i społeczeństwa. Walka o postęp w poznaniu naukowy 
i rozwój naukowego obrazu świata były walką przede wszystkim z kościołem, 
religią i teologią. 

Teologia – pisał autor Systemu przyrody – ta, nadprzyrodzona nauka, wróg wszel-
kiego doświadczenia, stanowiła niepokonaną przeszkodę dla rozwoju nauk przy-
rodniczych, które prawie zawsze spotykały ją na swej drodze. Fizyka, historia na-
turalna i anatomia mogły patrzeć na wszystko jedynie chorymi oczami zabobonu. 
Z pogardą i zgrozą odrzucano najbardziej oczywiste fakty, jeżeli nie dawały się 
pogodzić z hipotezami religijnymi7.

Moc dzieła Holbacha polega też na tym, że stanowiło ono nie tylko podsu-
mowanie rozproszonych wątków podnoszonych przez różnych autorów wcześ-
niej, także Vaniniego, Bruno, Meslier czy samego Holbacha i jego przyjaciół, 
ale przede wszystkim na tym, że zaprezentowało ono uwolnione od indywidu-
alnych niedociągnięć, sprzeczności i uwikłań zawartych w tych rozproszonych 
rozprawach treści teoretyczne i zakamuflowane często głęboko aluzje i stworzy-
ło z nich wszystkich klarowny i spójny, całościowy system filozoficzny. Nie jest 
on oczywiście wolny od historycznych ograniczeń, również tych wynikających 
z ograniczeń w rozwoju nauk szczegółowy, przyrodniczych i „moralnych”. Ale 
w swych zasadniczych momentach stanowił on całościowy obraz świata, alterna-
tywną perspektywę cywilizacyjną uwolnioną od bogów i mistyki, opartą mocno 

6  P. Holbach, Etokracja..., op.cit., s. 131.
7  P. Holbach, System przyrody..., op.cit., t. I, s. XXXII.
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na fundamencie konsekwentnego ateizmu, na filozoficznym monizmie materia-
listycznym i determinizmie.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na fakt, że tak System przyrody, jak 
i Zdrowy rozsadek powstają w okresie przedrewolucyjnym, i to jeszcze w czasie 
dość pesymistycznym, jeśli chodzi o realny wpływ na kształtowanie polityki pań-
stwa. Ostrość widzenia Holbacha jest umocowana w wyraźnej opozycji wobec 
rządów i skoncentrowana na podkreślaniu zasadniczej odmienności pożądanego 
świata od status quo. Podobnie, to filozofowie („ideolodzy”) są tu wyraźnie od-
dzieloną grupą o szczególnym przeznaczeniu w kreowaniu przyszłych przemian 
społecznych.

Punktem odniesienia dla nich jest dobro ludzi i państwo, które traktują 
jako instrument realizacji sprawiedliwości i zasadniczy punkt odniesienia dla 
wszystkich wartości. Wychowanie winno prowadzić do przygotowania „dla każ-
dej gałęzi administracji obywateli zdolnych do gorliwego służenia państwu na 
stanowisku ministrów, sędziów, żołnierzy, księży, dyplomatów itd.”8. Tego typu 
instrumentalizacja powinna dotyczyć wszystkich obywateli. Mają oni współ-
zawodniczyć między sobą w doskonaleniu się i użyteczności dla ogółu obywateli 
i zgodnie z wynikami tego współzawodnictwa powinni też być nagradzani. Do-
tyczy to również księży. Z perspektywy przedstawionej przez Holbacha muszą 
być oni podporządkowani państwu i zobowiązani do działania na rzecz państwa 
i dobra obywateli. Ten właśnie wkład w ogólne dobro winien być jedyną podsta-
wą oceny osób duchownych.

Czytając te fragmenty dzieł naszego barona, które mówią o podporządko-
waniu kleru państwu i zasadzie pożytku społecznego, widzimy już oczyma duszy 
reformy (m.in. Konstytucja Cywilna Duchowieństwa z 1791 roku) zbliżającej się 
rewolucji: podporządkowanie kościoła państwu, rozwiązanie zakonów, nacjona-
lizację majątków kościelnych, wypłacanie pensji przez państwo czyniące z księży 
państwowych urzędników… Pamiętajmy, że Francja w XVIII wieku liczy około 
25 mln mieszkańców, w tym 23 mln chłopów, a z pozostałych 2 mln 200 tys. to 
duchowieństwo, które posiada 25% powierzchni ziemi i gigantyczne nieopodat-
kowane dochody, wobec których nawet dwór królewski był biedny. Zniszczenie 
tego pasożytniczego molocha było wielkim zadaniem.

Pamiętam dobrze, jak biorąc kiedyś w Paryżu udział w obchodach święta 
rewolucji z ludem na ulicach Paryża, oglądałem i słuchałem dramatyczne sceny 
z okresu rewolucji wyświetlane na wielkim ekranie i muzykę z komentarzem 

8  P. Holbach, Etokracja..., op.cit., s. 133.
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lektora opowiadającym o kolejnych etapach zwycięstw i przemian rewolucji. Pa-
miętam też wręcz powszechny ryk triumfu i radości otaczającego mnie „ludu 
Paryża”, gdy pojawiło się hasło rozwiązania zakonów i zabrania majątków koś-
cielnych. Zrozumiem wtedy w lot i empirycznie, co to znaczy „lud Paryża”, co 
to znaczy „lud Paryża bawi się” i „lud Paryża cieszy się”, i co to jest historyczna 
pamięć klasowa własnych triumfów. Pamięć zwycięstwa po ponad dwustu la-
tach w trakcie śpiewów i zabawy dla uczczenia rocznicy obalenia feudalizmu. 
Nie przypadkiem kamienne postacie w kościołach pamiętających czasy rewolucji 
noszą do dziś ślady „gniewu ludu”, który w furii skierowanej przeciwko wyzy-
skowi feudalnemu utrącał im głowy, obtłukiwał ręce, często niszcząc dookoła 
i rabując, co się da. Antyfeudalny gniew był bowiem w olbrzymim stopniu też 
gniewem spersonalizowanym na sukienkowych członkach Kościoła katolickie-
go, który był największym feudałem, bezwzględnym wyzyskiwaczem, okrutnym 
pacyfikatorem buntów, upartym wychowawcą dla poddaństwa i pokory, a także 
samozwańczym arendarzem zbawienia i nieskończoności, życia po życiu, boga 
i cmentarza.

Rewolucyjny bunt zmiatał to wszystko także w sensie materialnym, paląc 
i demolując z zapałem realizowanej zemsty za wieki zniewolenia i wyzysku.

Ateizm Holbacha miał podstawy zarówno filozoficzne, jak i społeczno-
-polityczne, poznawcze, ale i rewolucyjnie związane z nadchodzącymi latami 
dominacji rozumu, nauki i uniwersytetów. Gdy przyjrzymy się argumentacji za 
ateizmem i przeciwko religii, to również i tu możemy uznać, że trudno znaleźć 
u niego wiele nowych elementów krytyki. Uderza jednak jej systematyczność, 
całościowość i intencja jak gdyby praktycznego, operacyjnego już konstruowa-
nia będącego w zasięgu czynu świata społecznego, w którym religia zostałaby 
rozbrojona ze swoich funkcji destrukcyjnych wobec poznania naukowego i/albo 
unicestwiona czy też instrumentalnie zutylizowana w formę państwowego wy-
chowawcy.

W sensie poznawczym religia i teologia są dla Holbacha przykładami sy-
tuacji, w której poglądy ludzkie w sposób niepojęty nie opierają się na zdrowym 
rozsądku, lecz akceptują „najbardziej uderzające niedorzeczności”. 

Uznaje się przy tym teologię „za rzecz najważniejszą, najużyteczniejszą 
i najbardziej niezbędną dla szczęścia społeczeństw”. Tymczasem jest ona tylko 

ryzykownymi przypuszczeniami wymyślonymi przez niewiedzę, szerzonymi 
przez entuzjazm albo złą wiarę, przyjętymi przez trwożliwą łatwowierność, za-
chowanymi przez przyzwyczajenie, które nie rozumuje nigdy, a czczonymi dla-
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tego tylko, że nikt nic z nich nie rozumie. „Jedni, powiada Montaigne, wmawia-
ją światu, że wierzą w to, w co nie wierzą; inni – i to liczniejsi – wmawiają to 
w samych siebie, nie umiejąc zgłębić tego, co znaczy wierzyć”. […] ktokolwiek 
zechce poradzić się zdrowego rozsądku w sprawie wierzeń religijnych […], spo-
strzeże łatwo, że wierzenia te nie mają żadnej trwałej podstawy, że każda religia 
jest budowlą zawieszoną w powietrzu, że teologia jest jedynie usystematyzowaną 
nieznajomością przyczyn naturalnych, długim pasmem urojeń i sprzeczności9.

Religia, teologia, bóg nie byłyby intelektualnie jako urojenie nigdy żadnym 
poważnym problemem intelektualnym, gdyby nie to, że stały się przyczyną „nie-
zliczonych zniszczeń na ziemi”. Podstawowe klęski związane są ze spustosze-
niem ludzkich umysłów i trzymaniem ich w niewiedzy i strachu. Zmuszano ludzi 
„do spoglądania w górę, by nie patrzyli pod nogi”. Dla Holbacha zasadniczym 
źródłem każdej religii jest pragnienie władzy, którą umacnia przerażanie ludzi, 
zmuszanie do milczenia, dezorientacja i zwątpienie we własne myślenie.

Samo pojęcie boga jest dla autora Systemu przyrody mętne i kompletnie 
nieuzasadnione. Zabawne jest to, że już wtedy, w XVIII wieku, ośmiesza on po-
glądy redukujące religie do jakiegoś mętnie pojmowanego „ducha” czy jakiejś 
przedziwnej nieokreślonej „siły”10. Szukanie ucieczki przed nędzą intelektualną 
religijnych interpretacji świata w drastycznej deontologizacji religii i redukcji jej 
do… niewiadomoczego sięga swą tradycją – jak widać – stulecia wstecz i wcale 
nie jest najnowszym wynalazkiem. Wynika to – zdaniem autora Zdrowego roz-
sądku – z braku jakiejkolwiek podstawy do uznania istnienia boga i braku postę-
pu w tym względzie w całej historii człowieka. Ten negatywny stosunek rozciąga 
się też na tzw. dowody na istnienie boga, którym poświęca Holbach wiele stron 
w drugim tomie Systemu przyrody11. 

9  P. Holbach, Zdrowy rozsądek..., op.cit., s. 73–74. W innym miejscu, zwracając uwagę na 
straszne, potężne zjawiska przyrody jako źródło religii, Holbach pisze tak: „nie widząc na ziemi 
czynników dość potężnych, aby mogły wywołać na niej tak znaczne zaburzenia, narody wzniosły 
niespokojne i zalane łzami oczy ku niebu, gdyż mniemały, że tam muszą przebywać nieznane 
czynniki, których nienawiść burzy ich ziemskie szczęście. Źródłem pierwotnych pojęć ludzkich 
o bóstwie była zawsze ciemnota, strach i nieszczęścia”. P. Holbach, System przyrody..., op.cit., 
t. II, s. 10.

10  P. Holbach, Etokracja..., op.cit., s. 88.
11  Holbach odnosi się tutaj obszernie do dzieła Samuela Clarke’a Traktat o istnienieu i atrybu-

tach Boga, przedmiotem jego krytyki są też m.in. koncepcje Kartezjusza, Malabrnche’a, Newtona, 
Spinozy… P. Holbach, System przyrody..., op.cit., t. II, zwłaszcza s. 53–220. Nie zajmuję się kryty-
ką tych dowodów. Bo i po co? Setki lat temu zostały słusznie wyśmiane. Kto ciekaw, nich się uda 
w odwiedziny do salonu barona Holbacha.
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Jak pisze, „każda religia jest absurdem”12 i dlatego nic dziwnego, że: „Naj-
bardziej ucywilizowane narody i najgłębsi myśliciele wiedzą o Bogu tyle samo, 
co narody najdziksze i najbardziej nieokrzesani prostacy”13.

Zaczynając od fundamentów, Holbach rozwija tezę o wiecznym istnieniu 
materii i nieodłącznym od niej istnieniu ruchu. Materia „utrzymuje się w ruchu 
własną mocą, która wynika z jej różnorodności”, jest swoją samoprzyczyną i nie 
potrzebuje żadnego, zwłaszcza osobowego, stwórcy do swego istnienia.

Ruch jest 

dla materii tak samo istotny jak rozciągłość i […] bez ruchu nie można jej pojąć. 
Jeśli nawet w sposób uporczywie wykrętny traktuje się oczywiste dowody tego, że 
ruch jest istotą oraz właściwością materii, to trzeba jednak przyznać, że materie na 
pozór martwe i pozbawione wszelkiej energii czerpią ruch same z siebie z chwilą, 
kiedy znajdą się w warunkach, które umożliwiają im wzajemne oddziaływanie. 
Pirofor zamknięty w butelce i odizolowany od powietrza nie może się zapalić. 
A czyż nie zapala się natychmiast, kiedy powietrze ma doń dostęp? Czyż mąka 
i woda nie zaczynają natychmiast fermentować, kiedy się je zmiesza? W ten spo-
sób martwe materie same przez się rodzą ruch. Materia więc posiada moc poru-
szania się. I natura, ażeby działać, nie potrzebuje motoru, któremu przypisywane 
przez nas właściwości umożliwiałyby wszelkie działanie14.

Udowodnienie możliwości „samoruchu materii” demoluje oczywiście 
wszelkie majaczenie o konieczności istnienia „poruszyciela”, zarówno na „po-
czątku”, jak i w trakcie istnienia świata15. Wieczna i dynamiczna materia nie 
potrzebuje w tym ujęciu ani jakieś niezależnej od niej „siły”, „mocy”, „czegoś 
wyższego”, ani innych bajdurzeń. Tym bardziej nie potrzebuje żadnego osobo-
wego sprawcy. Dzieje się tak dlatego, że na generalnym poziomie ontologicznym 
Holbach zrywa z tradycją wiązania ruchu tylko ze świadomym podmiotem i re-
dukowaniem materii do „martwej rzeczy”. Jak dowodzi, zarówno samozapłon 
piroforu, jak i fermentacja są samoistnymi procesami materialnymi przebiega-

12  P. Holbach, Etokracja..., op.cit., s. 84.
13  Ibidem, s. 89. Absurdalność religii polega też na jej notorycznym antropomorfizmie: „wbrew 

wszelkim swoim wysiłkom teologowie byli i będą zawsze antropomorfistami, ponieważ nie mogą 
nie czynić z człowieka jedynego modelu swego bóstwa”. P. Holbach, System przyrody..., op.cit., 
t. II, s. 38. 

14  P. Holbach, Etokracja..., op.cit., s. 102.
15  „Wyprowadzenie z nicości, czyli stworzenie, jest pustym słowem, które nie może nam dać 

wyobrażenia o powstaniu świata; słowo to jest pozbawione wszelkiego sensu… Gdy więc zapy-
tają nas, skąd się wzięła materia, odpowiemy, że istniała zawsze”. P. Holbach, System przyrody..., 
op.cit., t. I, s. 76–77.
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jącymi niezależnie od świadomości jakiegokolwiek podmiotu i posiadającymi 
wewnątrzmaterialne możliwe do poznania przyczyny: zetknięcie piroforu z po-
wietrzem powoduje zapłon, mąki z wodą – fermentację.

Znamienny jest tu też sposób przedstawienia zagadnienia. Odwołuje się 
on do wiedzy eksperymentalnej i na jej podstawie formułuje wnioski dotyczące 
ogólnych cech materii. Holbach w rozumowaniu idzie dalej. Skoro materia sama 
może się zapalać, fermentować, to i wytworzenie przez nią człowieka jest możli-
we: „Wydaje mi się, że człowiek jest dziełem natury podobnie jak wszystkie inne 
jej twory”. Przyznaje, że „maszyna ludzka mnie zadziwiła”. Ale niezwykłość 
tego tworu, jakim jest człowiek, nie osłabia jego przekonania o przyrodzie jako 
twórcy ludzi. Jest to trudne do pojęcia, ale

tym bardziej niepojęte byłoby dla mnie stworzenie maszyny ludzkiej, gdyby po-
wiedziano mi, chcąc je wyjaśnić, że duch czysty, który nie ma oczu ani rąk, ani 
głowy, ani płuc, ani ust, ani oddechu, stworzył człowieka, dmuchając na kupkę 
błota16.

Materialnym i dynamicznym czasoprzestrzennym światem rządzą prawa. 
Sprawiają one, że wszystkie byty są koniecznymi skutkami pewnych material-
nych przyczyn. „Nic w naturze – pisze Holbach – nie dzieje się przypadkiem, 
wszystko podlega stałym prawom, prawa zaś te nie są niczym innym jak koniecz-
nym związkiem skutków i przyczyn”17.

Holbach niedialektycznie radykalnie przeciwstawia konieczność i przypa-
dek. Daleki jest od zrozumienia istoty dialektyki przypadku i konieczności, po-
jęcia, że przypadek jest formą przejawiania się konieczności, że ma charakter 
relatywny z uwagi na pewien konieczny proces i że obie te kategorie nie można 
odrywać od siebie i rozpatrywać w izolacji. Pełne ujęcie tej kwestii znajdziemy 
dopiero w filozofii Georga W.F. Hegla. Ale odrzucenie przypadku ma u Holbacha 
przede wszystkim sens i znaczenie w kontekście tworzenia fundamentów teo-
riopoznawczych i ontologicznych pod uznanie mocy i uniwersalności poznania 
naukowego, którego istotą jest formułowanie praw i prawidłowości rządzących 
badaną rzeczywistością. Bez stałych związków przyczynowo-skutkowych nie ma 
praw nauki, musiałyby one bowiem wtedy przyjmować dziwne formy, jak np.:

16  Ibidem, s. 103–104.
17  Ibidem, s. 105.
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Ciało zanurzone w wodzie traci pozornie na wadze tyle, ile waży wyparta przez 
to ciało woda, albo nie.

Każdy obiekt we wszechświecie przyciąga czasem każdy inny obiekt z siłą, która 
bywa wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do 
kwadratu odległości między ich środkami.

Oczywiście, poznanie prowadzące do takich wyników jest tylko komiczne. 
Generalnie generowałoby ono świat, który świetnie został opisany w Alice’s Ad-
ventures in Wonderland Lewisa Carolla pod postacią gry flamingiem w krykieta 
przy „urozmaiconym” boisku i nierespektowaniu reguł gry. Alicja słusznie skar-
ży się na taki świat, mówiąc: 

Myślę, że nie grają fair […] i kłócą się strasznie, że w ogóle nie można usłyszeć 
własnego głosu… i zdaje się, że nie mają żadnych określonych zasad gry: nawet 
gdyby istniały jakieś, to nikt się do nich nie stosuje… I nie masz pojęcia, ile za-
mieszania wprowadza to, że te wszystkie rzeczy są żywe: na przykład bramka, 
pod którą mam przetoczyć kulę, spaceruje w drugim końcu boiska…18

Świat bez stałych związków przyczynowych to świat bez możliwości prze-
widywania, skutecznego osiągania celów, to także świat bez praw i bez nauki. 
Panuje chaos i przypadek. Tak więc stanowcza obrona determinizmu jest obroną 
fundamentu całego Systemu przyrody i fundamentów gmachu nowego paradyg-
matu kultury zbudowanego na panowaniu nauki19.

To także jednocześnie wyrzucenie na śmieci nie tylko przypadku, lecz przede 
wszystkim cudów będących spoiwem nieporadnych eklektycznych mitów i filarem 
trzymającym święte niebo nad ludzkością20. 

Bez cudów, tych sakralizowanych form hołdów dla niczym nieuzasadnionej 
nadziei na przypadek, łut szczęścia, który wszystko szczęśliwie odmieni, trudno 

18  L. Caroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów. O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie 
lustra, tłum. M. Słomczyński, Warszawa 1975, s. 92–93.

19  Bertrand Russell pisał na ten temat tak: „Odkrywanie praw przyczynowych stanowi istotę na-
uki, nie może więc być wątpliwości co do tego, że uczeni postępują słusznie, gdy ich szukają. Jeśli 
istnieje dziedzina, w której nie ma żadnych praw przyczynowych, to jest to dziedzina niedostępna 
dla nauki. Jednakże zasada, zgodnie z którą ludzie nauki powinni szukać praw przyczynowych, jest 
równie oczywista, jak zasada, że zbieracze grzybów powinni szukać grzybów”. B. Russel, Religia 
i nauka, tłum. B. Stanosz, Warszawa 2011, s. 119.

20  „Nic nie dowodzi prawdziwości cudów […]. Każdy powołuje się na swoje cuda, swoich 
wróżbitów, proroków i męczenników. Człowiek rozsądny odpowiada im wszystkim, że stracili 
rozum”. P. Holbach, Zdrowy rozsądek..., op.cit., s. 194–195.
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o religię. Odrzucenie cudów nie polega więc na wątpieniu w przypowieść czy 
prawdomówność bajarza. Pojawia się ono u Holbacha już na poziomie ontolo-
gicznym i epistemologicznym uwolnionym od ludowej formy przypowieści z ży-
cia wziętej. Cud jako zaprzeczenie praw rządzących przyrodą powinien być raz 
na zawsze zakopany na cmentarzu i przyklepany łopatami. Można go oczywiście 
używać w kulturze, ale już tylko dla zabawy… Czyż nie komiczne jest histerycz-
ne poszukiwanie dokonania cudu, choć jednego, w procesach beatyfikacyjnych 
kolejnych papieży? Choć jednego! Choć jednego, małego, jedynego, w zakonie 
na końcu świata, w gęstej puszczy Amazonii czy Meksyku! 

Holbach obiera boga z kolejnych warstw przypisywanych mu właściwo-
ści jak cebulę. Bez ruchu, bez cudów bóg traci też wszystkie inne swoje cechy, 
które są tylko wprost przypisywanymi mu cechami ludzi bądź też ich cechami 
wyolbrzymionymi. To, co powstaje, to jedynie chimera21. Posklejane w jedno 
fragmenty otaczającej nas rzeczywistości, twór ludzkiej świadomości. 

Dante w pieśni o raju opowiada – przypomina Holbach – że bóstwo objawiło 
mu się w postaci trzech kół tęczowych, których żywe barwy powstawały jedne 
z drugich. Kiedy jednak poeta chciał przyjrzeć się jego olśniewającemu blaskowi, 
zobaczył jedynie własną twarz.
Wielbiąc Boga, człowiek wielbi samego siebie22.

Mimo że to ostatnie twierdzenie otwiera perspektywę na potraktowanie re-
ligii jako formy alienacji, nie znajdziemy u Holbacha rozwijania konsekwencji 
tego spostrzeżenia. Służy ono tutaj w zasadzie tylko do ujawnienia kompletnej 
pustoty pojęcia boga z uwagi na jakiekolwiek „święte treści”. Bóg to pustka, chi-
mera i trochę nieświadomego samouwielbienia marnego i głupiego człowieka.

Wszyscy bogowie pochodzą z czasów dzikości i zostali przez dzikich wy-
myśleni: 

Wszystkie religie są odwiecznymi pomnikami ignorancji, przesądu, okrucieństwa. 
A religie nowożytne są odmłodzonymi starymi szaleństwami. […] Wymyśliły ich 
najwidoczniej ludy, a może żądni władzy i przebiegli prawodawcy narzucili ich 
prostym i prymitywnym ludom niemającym ani zdolności, ani odwagi, aby w spo-
sób rozsądny zbadać przedmioty, które siłą kazano im wielbić23.

21  Ibidem, s. 109.
22  Ibidem.
23  Ibidem, s. 186.



147Paul Tiry d’Holbach – religia a System przyrody

Holbach jest trochę bezsilny wobec tajemnicy przyjęcia religii. Waha się 
między spontaniczną głupotą dzikich ludów i tradycją, która przechowuje je 
z pokolenia na pokolenie, a celowym wymyśleniem ich przez „władców i pra-
wodawców”. W obu jednak wersjach zasadniczą rolę odgrywa przemoc stosowa-
na przez aparat władzy i instrumentalne używanie religii do umocnienia władzy 
i intensyfikacji wyzysku ekonomicznego. Wydaje się, że trzeba przy tej okazji 
koniecznie pamiętać o bezpośrednio dostępnych wtedy historycznie doświad-
czeniach nawracania na chrześcijaństwo różnych ludów na wszystkich konty-
nentach w ramach podboju kolonii i towarzyszącej temu ewangelizacji świata. 
Masowe ludobójstwo na odkrytych kontynentach dokonywało się przecież od 
czasów Krzysztofa Kolumba pod sztandarami chrześcijaństwa i hasłami troski 
o nieśmiertelne dusze dzikich, ale metodami administracyjnymi, państwowymi, 
przemocą i ze wsparciem kleru. Ten panujący model chrystianizacji miał jednak 
swoje zbyt daleko idące ograniczenia jako uniwersalna teoria genezy wszelkiej 
religii.

Przemoc, umacnianie władzy despotów to prawdziwa społeczna treść reli-
gii. 

Z niebios pochodzą kajdany, którymi posługiwano się do zakuwania umysłów 
śmiertelników – pisze Holbach – […] religia została wymyślona po to, aby wyno-
sić władców ponad ich narody i zdać ludy na ich łaskę i niełaskę24. 

Religia nie ma na celu dobra poddanych, tylko dobro władców. Kapłani kierują 
oczy wiernych na niebo, aby tam szukali źródła nieszczęść, jakie ich spotyka-
ją. Gniew boga za złe czyny człowieka na ziemi ma być uznany za przyczy-
nę nieszczęść. Chodzi przede wszystkim o ukrycie rzeczywistych przyczyn zła 
i nędzy oraz podsuwanie ludowi jedynie nieskutecznych, pozornych środków do 
likwidacji zła: modlitwy, samoumartwiania, postów, datków, procesji… „Kapłani 
zachowują się nieomal jak owe ubogie matki, które nie mając chleba, usypiają 
swoje zgłodniałe dzieci piosenkami lub dają im zabawki, aby zapomniały o mę-
czącym je głodzie”25.

Oczywiście, Holbach zdaje sobie sprawę z tego, że centralnym problemem 
łączącym społeczne funkcje religii, jej rolę światopoglądową i zindywidualizo-
wany sens egzystencjalny, jest wiara w istnienie duszy, i to duszy nieśmiertel-

24  Ibidem, s. 219.
25  Ibidem, s. 220.
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nej, wraz z obudowaną wokół niej ideą dobrej nowiny, zbawienia oraz przyszłej 
wiecznej beztroski i szczęśliwości… lub potępienia. Wypowiadając się na ten 
temat, odrzuca on na wstępie nie tylko teocentryczną koncepcję świata, ale także 
koncepcję humanocentryczną. Świat nie został stworzony dla człowieka. To tyl-
ko pycha tak podpowiada człowiekowi.

Człowiek to tylko fragment materii, bogatego, skomplikowanego świata, 
w którym są też zwierzęta, również stworzone przez naturę „dla życia i umie-
rania, dla radości i cierpienia”. Argumentem na rzecz wyjątkowości człowieka 
ma być posiadanie przez niego „nieśmiertelnej duszy”. Ale zwolennicy tej tezy 
na pytanie o to, „co to jest dusza, odpowiadają bełkotem”. Szydzi przy tej okazji 
Holbach z dualizmu uznającego ciało i duszę za niezależne dwie substancje jako 
poglądu, który nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak nierozciągliwa du-
sza może oddziaływać na rozciągłą materię:

Skoro dusza jest substancją co do swej istoty odmienną od ciała i niemogącą utrzy-
mywać z nim żądnych stosunków, to związek ich nie jest tajemnicą, ale w ogóle 
rzeczą niemożliwą. Zresztą dusza ta, mając istotę odmienną od ciała, musiałaby 
z konieczności działać w sposób odmienny niż ciało, tymczasem widzimy, że owa 
rzekoma dusza odczuwa doznania ciała i że te dwie substancje, tak różne w swej 
istocie, działają zawsze zgodnie. Powiecie mi jeszcze zapewne, że ta harmonia 
jest tajemnicą. A ja wam powiem, że nie widzę mojej duszy, że znam i czuję je-
dynie moje ciało, że tym, co czuje, myśli, sądzi, cierpi i raduje się, jest moje ciało 
i że wszystkie jego zdolności wynikają w sposób konieczny z jego własnego me-
chanizmu, czyli z jego organizacji. 

Istnienie duszy jest niedorzecznym przypuszczeniem. A istnienie duszy 
nieśmiertelnej – przypuszczeniem jeszcze bardziej niedorzecznym [kursywa 
– J.K.]26.

Rzecz jasna, Holbach wie, że człowiek chce być nieśmiertelny i że dlatego 
właśnie pojawia się ten tani pomysł nieśmiertelnej duszy. Ale zapytuje zgryźli-
wie: „Czyż z tego […], że pragniecie usilnie jakiejś rzeczy, wynika, że to prag-
nienie ma być spełnione?”, czy „pragnienia zrodzone w wyobraźni ludzkiej są 
miarą rzeczywistości?”27.

26  Ibidem, s. 165–166. Ze zgrozą stwierdzam, że i dzisiaj studentów w Polsce w zdecydowanej 
większości nie da się do tego stanowiska przekonać. Potoczna świadomość w Polsce XXI wieku na 
studiach jest na poziomie materializmu mechanistycznego i dualizmu kartezjańskiego.

27  Ibidem, s. 167.
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Człowiek „umiera cały” i jest to jasne dla każdego, kto nie majaczy… 
Po śmierci ciało człowieka jest „jedynie masą niezdolną do wykonywania 

ruchów”, ustają wszelkie funkcje życiowe, jak oddychanie, krążenie krwi, tra-
wienie, mowa, myślenie. Człowiek umarły nie żyje i twierdzenie, że umarły żyje 
jeszcze, bo żyje jego nieśmiertelna niewidoczna dusza, jest niedorzeczne.

Twierdzić, że po śmierci ciała – głosi nasz filozof – dusze ludzkie będą szczęśliwe 
albo nieszczęśliwe, to utrzymywać, że ludzie będą mogli widzieć bez oczu, sły-
szeć bez uszu, smakować bez podniebienia, wąchać bez nosa, a dotykać bez rąk 
i skóry. I pomyśleć tylko, że podobne poglądy wyznają narody, które się uważają 
za bardzo rozumne28.

W wyjaśnianiu świata majaki, zmyślenia, cuda, niedorzeczności trzeba za-
stępować trzymaniem się rzeczywistości, natury, poznaniem materii i sposobów 
jej działania. Holbach stawia przy tej okazji tezę, że samo myślenie, myśl łatwiej 
można zrozumieć jako rezultat „układu materii”, niż jako „myślenie ducha”. 
Oczywiście, zbawienie nieśmiertelnej duszy jest w tej perspektywie tylko kpiną. 
I kpiną je Holbach zbywa, twierdząc, że jest ono dla zwykłych śmiertelników 
bezużyteczne i nie ma żadnego znaczenia, natomiast bardzo użyteczne jest dla 
tych, co ludziom mają je załatwić.

Religia w całości nie może ostać się też w swej funkcji fundamentu i gwa-
rancji moralności. Jej strukturalna sensowność wali się w gruzy bez boga, nie-
śmiertelnej duszy, piekła i innych akcesoriów, które w konfrontacji z rozumem, 
naukowym poznaniem okazują się być po prostu brednią i oszustwem. Nie na-
dają się one w najmniejszym stopniu na podstawę czegokolwiek. Założenie ist-
nienie boga nie jest, na szczęście, w ogóle potrzebne dla istnienia i utrzymania 
moralności, choć są tacy, co „wychodzą ze skóry”, aby nam wmówić, że bez boga 
nie ma moralności. Tymczasem – głosi baron – zasady moralne mogą wypływać 
z własnej natury człowieka i z prawa: „istota czująca i myśląca musi jedynie czuć 
i myśleć, aby odkryć to, co powinna czynić dla siebie i dla innych. Ja czuję, a inni 
czują jak ja: oto podstawa każdej moralności”29. 

Miejsce związanego z religią strachu jako instrumentu ugruntowania mo-
ralności powinny zająć siła zwyczaju, chęć podobania się innym, obawa śmiesz-
ności, a wreszcie honor.

28  Ibidem, s. 168.
29  Ibidem, s. 253.
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Religia instytucjonalna ulega żądzom władzy oraz chciwości swoich du-
chownych i widzimy, że we wszystkich krajach zachowują się jednakowo. Pod 
pozorem, iż służą chwale swojego boga, zżerają wszędzie narody, upodlają du-
sze, dławią przedsiębiorczość, sieją niezgodę. 

Ksiądz wszędzie wynosi się ponad władców i ponad prawa. Wszędzie widzimy 
go pochłoniętego zaspakajaniem swojej ambicji chciwości oraz despotycznego 
i mściwego usposobienia. Wszędzie narzuca pokuty, ofiary, obrządki i praktyki ta-
jemnicze, jednym słowem, wynalazkami dochodowymi dla siebie zastępuje cnoty 
pożyteczne dla społeczności30. 

Wskazuje też Holbach na związek religii z najokrutniejszymi zbrodniami 
i wojnami. Jest ona dla niego wrogiem człowieka i wrogiem miłości między ludź-
mi. Pokój, zgoda, miłość bliźniego to tylko hasła ukrywające rzeczywistą treść 
moralną funkcjonowania religii: „Nie ma takiej zbrodni, której by ludzie nie po-
pełnili, pragnąc przypodobać się Bogu lub uśmierzyć jego gniew”31.

Wniosek Holbacha jest radykalny.
Zarówno poznanie realnych skutków działania religii, jak i lektura Starego 

oraz Nowego Testamentu budzą tylko grozę i zdziwienie, że taka nielogiczna 
mieszanka fanatyzmu, zbrodni, sentymentalizmu i bredni może być uważana za 
podstawę moralności.

Moralność Ewangelii nie nadaje się do zastosowania i żadnej sensownej 
moralności nie da się pogodzić z religią, która jakby generalnie zakładała, że aby 
przypodobać się Bogu, trzeba być nieszczęśliwym na ziemi:

We wszystkich częściach naszego globu istnieją pokutnicy, samotnicy, fakirzy, 
fanatycy, wydaje się, że zgłębili oni starannie środki samoudręczenia na cześć 
istoty, której dobroć wszyscy zgodnie sławią! Religia w samej swojej istocie jest 
wrogiem radości i dobrobytu ludzi. Błogosławieni ubodzy! Błogosławieni, którzy 
płaczą! Błogosławieni są ci, co cierpią! Biada tym, którzy żyją w obfitości i rado-
ści! Oto rzadkie odkrycia głoszone przez chrystianizm32.

Religia czyni człowieka wrogiem wiedzy i rozumu, czyni go też nieszczę-
śliwym. Trzeba więc ją odrzucić! Cnocie wystarczy moralność nabyta z doświad-
czeń filozofii – głosi Holbach, przeciwstawiając związaną z nauką filozofię re-

30  Ibidem, s. 227.
31  Ibidem, s. 229.
32  Ibidem, s. 238.
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ligii i teologii, a filozofów i naukowców – klechom i kościołowi jako instytucji. 
Filozofia i rozum prowadzą człowieka od niedorzecznej religii do teorii i nauki, 
od złośliwości i okrucieństwa boga („Czcicie Boga strasznego, o bigoci!”) do 
szczęśliwego społeczeństwa ludzi, którego fundamentem jest ateizm. Ateista ma 
więcej niż świętoszek powodów, by czynić dobrze, i ma wrażliwsze sumienie niż 
tamten, Król ateista lepszy byłby od króla bardzo religijnego i bardzo złego, ja-
kich jest wielu, Rozum wiedzie człowieka do niereligijności i ateizmu, gdyż religia 
jest niedorzeczna, a Bóg księży to istota złośliwa i okrutna, Pycha, zarozumia-
łość i oschłość serca to raczej cechy księży niż ateistów i ludzi niewierzących, 
Przesądy przemijają. Tylko ta potęga jest trwała, która się opiera na prawdzie, 
rozumie i sprawiedliwości – oto tytuły całych rozdziałów w rozprawie Holbacha, 
które w sposób jasny, oczywisty i manifestacyjny odrzucają religię, krytykują 
klar i wprowadzają ateizm. 

Są jak sztandary dumnego ateizmu! 
Doceńmy to, że ateizm nie jest tu przedstawiany jako pogląd egzotyczny 

(„spotkałem dziwnego człowieka w Aleksandrii, który twierdził, że boga nie 
ma…”), jak to bywało często wcześniej. Nie ma tu też walki o uznanie prawa 
ateistów do bycia osobnikami moralnymi, a więc walki o uznanie, że ateista też 
może być porządnym człowiekiem i rozróżniać dobro od zła. Jest coś znacznie 
więcej. Holbach uznaje niemożność istnienia moralności wywiedzionej z religii, 
niemożność istnienia moralności religijnej…. i konieczność wyrugowanie błęd-
nego wyobrażenia o niezbędności religijnej podstawy dla jakiejkolwiek moral-
ności. 

Mamy tu więc rewolucyjną ideę ateistycznego społeczeństwa jako jedynego 
realnie możliwego społeczeństwa moralnego.

Poglądy Holbacha wchodzą tutaj na bardzo radykalne ścieżki, które także 
dzisiaj są trudne i niebezpieczne do odwiedzania. Wskazują one jednocześnie 
świetnie drogę dla teoretycznego rozwoju sformułowanego stanowiska. Rzeczy-
wiście, współcześnie wiemy doskonale33, że moralność chrześcijańska, religijna 
nie istnieje, lecz stanowi tylko regionalne religijne przybranie dla historycznie 
zmiennych moralności, które mogą występować i często występują koło siebie 
w formie religijnej i świeckiej lub innej religijnej. Rzeczywista ewolucja moral-
ności ma bowiem zmienną historycznie treść społeczną, w epokach – klasową, 
zaś jej przystrojona forma religijna nie posiada własnej historii i jest wtórnym 

33  „My”, tzn. „wszyscy jako tako wykształceni ludzie”, że odwołam się raz jeszcze do tej formu-
ły użytej przez Kazimierza Ajdukiewicza przy definiowaniu pojęcia prawdy.
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echem historycznych zmian moralności wyrażonych w języku mitu, przypowie-
ści i powiązanej z nimi, jak w zlepieńcu czy keksie, mistyki. Nie ma więc „moral-
ności chrześcijańskiej”, gdyż w tej samej formie religijnej możemy historycznie 
i współcześnie w ujęciu horyzontalnym znaleźć czasem diametralnie odmienne 
poglądy, zasady postępowania, wartości moralne, wzory osobowe, tak odmienne, 
jak Chrystus z karabinem w teologii wyzwolenia i upierścieniony przebieraniec-
-teokrata w Watykanie. 

Ateizm Holbacha to ateizm wschodzącej burżuazji, która choć jeszcze prze-
śladowana i ograniczana, widzi już z daleka Aurorę swojej nadchodzącej epoki, 
już opływa w dostatki i radości życia. Ma to swą pozytywną rolę w stanowczym 
zerwaniu z plebejskim i chrześcijańskim w swej istocie kontynuowaniem logiki 
gloryfikacji ubóstwa, siermiężności i ascezy. Ateizm Holbacha głosi epikurejską 
radość i bogactwo życia połączone z „dobrem wspólnym”34 i odrzuceniem nie-
wolnictwa pokory wobec przerażającego boga. To tu mamy jedno ze źródeł prze-
konania, że przyszłość i postęp muszą się wiązać z wszechstronnym rozwojem 
osobowości człowieka, ze szczęściem, radością i wolną miłością promowanymi 
w miejsce sakralizacji pokornej beznadziejności i akceptacji własnego niewolni-
ctwa, paranoicznej „miłości ran”.

Ale perspektywa uczestnictwa we władzy i możliwości panowania ma róż-
ne konsekwencje. Sam Holbach, choć pisał swe traktaty filozoficznie skrycie 
i w zasadzie konspirował, to opływał w dostatki, a i przyjaciół miał często z naj-
wyższych kręgów władzy Francji. Ateizm jako fundament nowego społeczeń-
stwa im bardziej realny, tym bardziej odsyła do kwestii możliwości popularyza-
cji ateizmu, szans na realizację oświeceniowego projektu społecznego, którego 
rdzeniem ma być mądra jednostka, podmiot racjonalny, nowoczesny człowiek 
o naukowym światopoglądzie. Przywołani wcześniej Vanini i Meslier wspomina-
li o kłopotach ludzi myślących ze zmanipulowanym często przez aparat władzy 

34  J. Skrzypek, op.cit., s. LXI. Autor słusznie zwraca przy tym uwagę, że „dobro wspólne” nie 
oznacza u Holbacha komunizmu, lecz jedynie ograniczenie prawa własności. Nie prowadzi więc 
do odrzucenia kapitalizmu czy zanegowania prawa własności. Może natomiast być przywoływane 
przez bardzo różne formy egalitaryzowania społeczeństwa opartego na własności prywatnej. Swo-
ista historyczna dwuznaczność pojęcia „dobra wspólnego”, używanego w sensie komunistycznym 
negującym kapitalizm i w sensie egalitaryzującym aprobującym kapitalizm, ma jeszcze swój trzeci 
wymiar w bezpośrednim odbiorze potocznym, dla którego teoria kapitalistycznego i komunistycz-
nego sposobu produkcji jest poza zasięgiem poznania. Jest to współcześnie nadużywane na tzw. 
lewicy społecznej, gdzie „dobro wspólne” poprzez swoją łatwą akceptowalność jest poręcznym 
środkiem destrukcji społecznej obecności teorii Karola Marksa, dyskretnym powrotem do kapita-
listycznego „dobra wspólnego” i zastąpieniem nim całego historycznego dorobku naukowej teorii 
socjalizmu.
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vox populi, którego elementami są przecież kościół, religia, teologia i duchowni, 
chrzciny, komunia, wesele, pogrzeb… Światli ateiści stają się nie tylko wrogami 
religii, lecz także wrogami ludu i wrogami ludzkości. Panujący uniwersalizm 
wyklucza ich ze społeczności chrześcijan, obywateli, krewnych, znajomych… 
czasem z grona żywych… i to przy aplauzie tłuszczy! Zdaniem Holbacha żaden 
system wymagający dyskusji nie nadaje się dla mas. Dlatego ateizm nie jest dla 
pospólstwa, podobnie jak nie są dla pospólstwa przeznaczone badania astrono-
ma, przyrodnika, chemika, obliczenia geometry, dociekania lekarza… 

chociaż każdy z nich pracuje dla ludu bez jego o tym wiedzy […]. Pisać dla ludu 
lub zamierzać go wyleczyć za jednym zamachem z jego przesądów byłoby przed-
sięwzięciem doprawdy szalonym. Pisze się jedynie dla tych, którzy czytają i rozu-
mują. Lud wcale nie czyta i jeszcze mniej rozumuje […]. Światło wiedzy rozcho-
dzi się powoli, aż wreszcie dojdzie także do oczu ludzi35.

Z perspektywy Holbacha problem ten wygląda trochę inaczej niż wcześniej. 
Francuskie oświecenie sprawiło, że nie czuje się on już samotnikiem jak Meslier, 
Vanini czy biedny Łyszczyński. Ma świadomość, że reprezentuje szeroki ruch 
intelektualny, społeczny, polityczny i ideowy, który jest w stanie ukonstytuować 
się w rządzące państwo. Ale czy bez lub przeciwko kościołowi, klerowi, religii, 
wiernym jest to możliwe??? 

Na stronach Zdrowego rozsądku i Systemu przyrody znajdziemy ślady po-
dobnych rozterek i przemyśleń. Widać pewną zmianę podejścia Holbacha. Przej-
ście od zewnętrznej krytyki do wewnętrznego konstruowania sił panowania. Chce 
on nie tylko podporządkowania religii filozofii i państwu, lecz także podporząd-
kowania duchownych, księdza czy zakonnika obywatelowi. Zajęcie miejsca re-
ligii przez filozofię oznacza również pomysł na „zatrudnienie” duchownych do 
głoszenia nowych treści: 

Księży będziemy wówczas szanowali – woła Holbach – kiedy zostaną obywate-
lami […]. Jak wielkie słudzy bogów mieliby poważanie i władzę, gdyby stali się 
apostołami rozumu i obrońcami wolności! […] Księża! Porzućcie wasze chimery, 
wasze niepojęte dogmaty, wasze nędzne spory. Odeślijcie do krainy imaginacji te 
widma, które mogły być użyteczne jedynie w dzieciństwie narodów. Używajcie 
wreszcie mowy rozumu. Miast nawoływać do prześladowań waszych przeciwni-
ków, miast zaprzątać umysły ludów nierozumnymi dysputami, miast nauczać ich 
cnót bezużytecznych i fanatycznych głoście nam moralność ludzką i społeczną, 
nauczajcie nas cnót rzeczywiście pożytecznych dla świata. Stańcie się apostołami 

35  P. Holbach, Zdrowy rozsądek..., op.cit., s. 281–282.



154 Jerzy Kochan

rozumu, światłem narodów, obrońcami wolności, reformatorami nadużyć, przyja-
ciółmi prawdy. A będziemy was błogosławić, czcić i kochać. Wszystko zapewni 
wam wieczną władzę nad sercami waszych współobywateli36.

Pojawia się tu nowa problematyka teoretyczna i etyczna zarazem. Wiąże się 
ona z zasadniczymi pytaniami: Jak zdobyć władzę, zwłaszcza władzę państwo-
wą, dla oświeceniowej myśli ateistycznej? Jak zakląć ją w instytucje państwowe? 
Jak utrzymać świecką władzę w ludowo-religijnym społeczeństwie? Jakie w tej 
złożonej sytuacji powinny być stosunki państwo–kościół, teologia–filozofia, na-
uka–religia? 

Nadchodzące wielkie wydarzenia i kolejne wieki były areną prób dawania 
różnych odpowiedzi na te pytania. W Systemie przyrody i Zdrowym rozsądku 
kształtują się oznaki rezygnacji burżuazji ze swojej rewolucyjnej postawy atei-
stycznej i antyreligijnej w imię optymalizacji dostępnych środków sprawowania 
władzy nad pospólstwem. Nowy system społeczny będzie z podobną troskliwoś-
cią co feudalizm korzystał z możliwości „utrzymywania w ignorancji” i „odbie-
rania nawet ochoty poznawania rzeczy” za pomocą wypróbowanych środków 
religijnych, choć dostosowanie się kościoła do nowych funkcji stanowiło całą, 
pełna sprzeczności epokę. Kłopoty z upowszechnieniem ideałów oświecenia nie 
mają więc charakteru intelektualnego, naukowego – jeśli oczywiście traktować 
naukę i intelekt jako samodzielne pola ontologiczne nieuwikłane w złożony pro-
ces społeczno-historycznego poznania, w społeczną praxis – lecz bezpośrednio 
polityczny i siłowy. Zasada cuius regio, eius religio nie dotyczy tylko cesarza Ka-
rola V i niemieckich książąt w XVI wieku. Dzięki tym przeróżnym społecznym 
mechanizmom coraz pełniej rozpoznanym naukowo, ale też bardzo skutecznie 
politycznie i praktycznie tabuizowanym, ogólna diagnoza Holbacha, choć już 
dzisiaj trochę egzotyczna, pozostaje prawdziwa. A pisał on tak:

Tak oto z pokolenia w pokolenie śmiertelnicy korzą się przed czczymi widma-
mi poczętymi niegdyś przez strach w łonie ignorancji i nawiedzających ziemię 
nieszczęść. Tak oto drżąc z bojaźni, wielbią czcze bożyszcze utworzone w głębi 
własnego mózgu, z którego uczynili sanktuarium. Nic nie jest w stanie wypro-
wadzić ich z błędu, nic nie potrafi przekonać ich, że wielbią właściwie siebie, że 
padają na kolana przed własnym dziełem, że boją się dziwacznego obrazu, który 
sami namalowali. Ze ślepym uporem poniżają się, niepokoją i drżą. Nie poznają 
naiwnego wytworu swego własnego obłędu; postępują jak dzieci, które boją się 

36  Ibidem, s. 274–275.
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same siebie, gdy zobaczą w zwierciadle swoje własne i przez siebie samych znie-
kształcone rysy.

Dziwactwa ludzi tak szkodliwe dla nich samych istnieją na świecie od cza-
su, jak istnieje ponure pojęcie Boga. Będą one trwać i powtarzać się dopóty, do-
póki to niezrozumiałe pojęcie nie przestanie być uważane za doniosłe i konieczne 
do szczęścia społeczeństw. Tymczasem zaś nie ulega wątpliwości, że ten, komu 
udałoby się zburzyć to zgubne pojęcie lub przynajmniej ograniczyć jego straszli-
we wpływy, byłby niezawodnie przyjacielem ludzkości37.

Umierając w przeddzień Wielkiej Rewolucji Francuskiej Holbach nie do-
czekał wielkich przemian w obecności religii w społeczeństwie i nowych sukce-
sów w walce o zapanowanie Rozumu. 

PAUL TIRY D’HOLBACH: RELIGION AND THE SYSTEM OF NATURE

Summary

Keywords: religion, Holbach, French Revolution, god, atheism, materialism, Catholi-
cysm, deism, agnosticism 

The presented article is a study of views on religion which presented Paul-Henri d’Holbach 
creator of the wonderful System of Nature. Special attention is devoted to the evolution of 
his views from the atheism and radical anti-clericalism, to the concept of using the church 
and religion to create a new capitalist social order.

37  P. Holbach, System przyrody..., op.cit., t. II, s. 84–85.


