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Albe Schweitzer − 
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 leka, 
  lozof 
   i muzykolog 
2. Schweitzer jako teolog. 
Studia i praca naukowa

2.1. W murach uniwersytetu
Albe Schweitzer po ukońeniu gimna-

zjum w 1893 roku udał się do Strasburga, gdzie 
rozpoął studia na tamtejszym uniwersyte-
cie. Zapisał się na wydział teologiny oraz 
wydział filozofiny, a więc obok studiowania 
teologii poświęcił się studium filozofinym. 
Wówas wielu młodych studentów yniło 
podobnie. Koyść z tego była nie tylko dla 
studenta, ale dla całego Kościoła, Kościół bo-
wiem potebuje ludzi dobe wykształconych. 
Zamieszkał w tzw. Collegium Wilhelmitanum, 
z oknem na ekę Ill. Po latach, po studiach 
i po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego, 
Albe Schweitzer objął stanowisko dyrektora 
Collegium Wilhelmitanum. 

Po ukońeniu studiów wyjechał do Pa-
ryża, aby pygotować dyseację doktorską 
z filozofii. Podjęte pez Schweitzera studia 
uzupełniające z zakresu filozofii w Paryżu nie 
zaowocowały w dzieła w pełnym tego słowa 
znaeniu filozofine. Obce mu były rozważa-
nia metafizyno-ontologine. Jego późniejsze 
wykłady i prace na temat etyki i kultury doty-
ą bowiem tematyki filozofii stosowanej. 

2.2. Doktorat z lozoi
Karierę naukową Albea Schweitzera zapo-

ątkował właśnie doktorat z filozofii, uzyska-
ny na podstawie rozprawy na temat filozofii 
religii w poglądach Immanuela Kanta („Die 
Religionhilosophie Kants von der Kritik der 
reinen Vernum bis zur Religion innerhalb 

der Grenzen der blossen Vernun”, Tübingen 
1899). Tytuł dyseacji wskazuje, że zainte-
resowanie Schweitzera filozofią genetynie 
związane jest z jego pygodą z teologią, gdyż 
filozofia religii była i jest nie tylko dyscypliną 
filozofiną, ale także dyscypliną teologiną. 
Schweitzera posądza się o brak znajomości 
kunsztu analizy filozofinej. Zdaje się jednak 
temu peyć jego wnikliwa i krytyna ana-
liza poglądów niektórych znanych i cenionych 
filozofów. Charakterystyna jest dokonana 
pez Schweitzera ocena np. wkładu Hegla do 
etyki i kultury. Schweitzer pisał: „Hegel stał 
na mostku kapitańskim okrętu oceaninego 
i objaśniał pasażerom cuda maszynerii i tajem-
nice oblień kursu. Nie troszył się jednak 
o to, że koniene jest utymywanie ognia 
w kotłach. Dlatego malała prędkość statku. 
W końcu statek zatymał się”. 

Schweitzerowi nigdy nie była obca tema-
tyka filozofina. Studia filozofine rozszeyły 
horyzont jego zainteresowań i dostaryły 
odpowiedniego instrumentarium słownego, 
chociaż Schweitzer starał się zawsze wyrażać 
jasno i zrozumiale. 
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Profesor filozofii Uniwersytetu w Strasbur-

gu, Teobald Ziegler, zaproponował A. Schwe-
itzerowi docenturę na swoim wydziale, ale 
Schweitzer nie skoystał z propozycji. Pocią-
gała go teologia i badania nad poątkami 
cheścijaństwa. 

2.3. Schweitzer jako teolog
Licencjat z teologii uzyskał Schweitzer na 

podstawie pracy pt. „Das Abendmahlroblem 
auf Grund der wissenschaichen Forschung 
des 19. Jahrhundes und der historischen Be-
richte” („Problem wieey Pańskiej w świetle 
badań naukowych XIX wieku i na podstawie 
źródeł historynych”). Ukazała się ona dru-
kiem w znanej i cenionej firmie wydawniej 
Mohr & Siebek w Tybindze w 1901 roku. Nie-
bawem od drukarskiej prasy wyszła w Ty-
bindze w 1901 roku rozprawa habilitacyjna pt. 
„Das Messianitats und Leidengeheimnis. Eine 
Skizze des Leben Jesu” (Tajemnica mesjanizmu 
i cierpienia. Szkic z życia Jezusa”). Po jej ukaza-
niu Schweitzer nadal pracował nad tematem 
w niej poruszonym. Zafascynowany osobą 
i dziełem Jezusa z Nazaretu peśledził histo-
rię badań nad życiem Jezusa, wynikiem ego 
było dzieło: „Von Reimarus zu Wrede. Eine 
geschichte der Leben-Jesu-Forschung” („Od 
Reimarusa do Wredego. Historia badań nad 
życiem Jezusa“). Poszeone i uzupełnione 

ukazało się w drugim wydaniu pt. „Geschichte 
der Leben-Jezu Forschung” (Historia badań 
nad życiem Jezusa).

Problem historynego Jezusa postawiony 
pez Hermana Samuela Reimarusa, profeso-
ra orientalistyki z Hamburga zapłodnił hi-
storyno-krytyne badania nad koeniami 
cheścijaństwa. Nie pestaje on być aktualny 
także dzisiaj. Problem Jezusa historynego 
i Chrystusa kerygmatynego podejmowany 
był ęsto niekompetentnie, a wpływ na po-
glądy baday tematu miało ich „credo” filozo-
fine. Schweitzer wykazał w „Geschichte der 
Leben-Jesu-Forschung”, że line prezentacje 
Jezusa historynego są odzwierciedleniem 
i projekcją idei poszególnych epok i auto-
rów w nich żyjących. Każda z następujących 
po sobie z epok teologinych odnajdowała 
swoje idee w Jezusie, bo inaej nie mogła 
Go uynić sobie bliskim. I nie tylko epoki 
odnajdowały się w Nim, ale każdy z osob-
na twoył Go według własnej osobowości 
[GeW, B. 3, s. 873]. Racjonaliści pedstawiali 
Jezusa jako nauyciela moralności, idealiści 
jako kwintesencję łowieeństwa, esteci jako 
wzór genialnego aysty oratora, socjaliści jako 
pyjaciela ubogich i reformatora ołenego. 
Schweitzer poddał ostrej krytyce te wszyst-
kie filozofino-psychologine obrazy Jezusa 

i wykazał słabość ich konstrukcji. 
W zakońeniu swojego dzieła na 
temat badań nad życiem i osobą 
Jezusa z Nazaretu, Albe Schweit-
zer podsumował i ocenił te bada-
nia. Według Schweitzera badania 
nad życiem Jezusa potoyły się 
osobliwie. Wyruszyły one na po-
szukiwanie historynego Jezusa, 
a więc takiego jakim był On w 
eywistości. Sądzono, że gdy 
Go się znajdzie, będzie można Go 
będzie wstawić takim, jakim jest, a 
więc jako nauyciela i Zbawiciela, 
w nasze asy. Autoy linych 
opracowań życia i osoby histo-
rynego Jezusa zdjęli z niego pęta, 
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którymi był od wieków pykuty do doktryn 
kościelnych i cieszyli się, że postać Jezusa znów 
nabiera życia i dynamiki. Dostegano, że zbli-
ża się do naszych asów historyny łowiek 
Jezus. Ale historyny Jezus nie mógł pozostać 
w naszych asach. Należy On do asów, 
w których żył.  [ GeW, B. 3, s. 872nn].  

Schweitzer, który z właściwą dla siebie 
penikliwością demaskował owe „obrazy 
własnych pragnień”, sam zdobył się na na-
szkicowanie jesze jednego obrazu Jezusa 
historynego. Podążając śladem wytyonym 
pez Johannesa Weissa w książce z 1893 roku 
pt. „Die Predigt Jezu vom Reiche Gottes” („Ka-
zanie Jezusa o Królestwie Bożym”), Schweitzer 
usiłował zrozumieć osobę i dzieło Jezusa na 
tle Jego epoki, w której żywe były nadzieje 
na rychłą interwencję Boga oraz na pyjście 
Królestwa Bożego. Według Schweitzera siłą 
napędową zwiastowania i postępowania Je-
zusa była eschatologia. Ona jedynie pozwala 
zrozumieć ową pełną eności postać Je-
zusa, którą starał się opisać Wiliam Wrede 
w swojej książce pt. „Das Messiasgeheimnis 
in der Evangelien” (Tajemnica mesjańsja 
w ewangeliach). Jezus jako zwiastun bli-
skości Królestwa Bożego był pekonany 
o swojej godności mesjańskiej, ale poąt-
kowo pragnął ją okryć tajemnicą, gdyż 
według rozpowszechnionego poglądu 
— jak uważał Schweitzer — Mesjasz miał 
dokonać swojego życia w zapomnieniu. 
Jezus zabraniał więc składania· świadec-
twa o swojej godności mesjańskiej, peto 
prawdę o Królestwie Bożym zwiastował 
w podobieństwach. Gdy oekiwane kró-
lestwo jednak nie nadchodziło, Jezus zde-
cydował się wkroyć na drogę męeń-
skiej śmierci, by w ten osób wymusić 
nastanie Królestwa Bożego. 

Albe Schweitzer w swoim dziele „Ge-
schichte der Leben-Jesu-Forschung” pe-
prowadził za pykładem swoich poped-
ników dowód na historyność Jezusa. 
Zgodnie z tokiem swojego rozumowania 
erpał materiał dowodowy z eschatolo-

gii i skonstruował dowód psychologiny na 
historyność Jezusa. Badaom zaś, któy 
peyli historyności Jezusa, radził, aby naj-
pierw udowodnili, że ewangelie, znajdujące 
się w Nowym Testamencie i pisma apostoła 
Pawła, nie mają nic wólnego z poątkiem 
cheścijaństwa, bo tylko po peprowadzeniu 
takiego dowodu można ogłosić, że łowiek 
Jezus nigdy nie żył na Ziemi. 

Poglądy Schweitzera na temat historyno-
ści Jezusa i Jezusa historynego świadą wy-
mownie, jak mocno ich autor tkwił w teologii 
liberalnej. Schweitzer myślał jednak teźwo, 
nie lekceważył źródeł i ówesnego stanu ba-
dań nad nimi. 

Pedmiotem zainteresowania Schweitzera 
była również teologia apostoła Pawła. Sys-
tematyne badania nad nią rozpoął ped 
pierwszym wyjazdem do Afryki, ukońył 
zaś to dzieło pt. „Die Mystik des ostels 
Paulus” [Tubingen 1930] (Mistyka apostoła 
Pawła) w 1929 roku na parowcu podas po-
wrotu do swojego szpitala nad Ogowe. Dzięki 
perwie w pracy nad tym dziełem Schweitzer 

Dekada Lutra
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mógł skoystać z osiągnięć nowszych baday 
teologii apostoła Pawła, którym szególnie 
dużo zawdzięał. Pracę poświęconą mistyce 
apostoła Pawła Albe Schweitzer poświęcił 
historii badań nad życiem apostoła Pawła 
(„Geschichte der paulinischen Forscung”). 
Drugie poszeone wydanie tego dzieła ukaza-
ło się w 1933 roku. 

Dla Albea Schweitzera nauanie o życiu 
w Chrystusie, o śmierci i zmawychwstaniu 
pez chest w imię Jezusa Chrystusa jest ją-
drem mistyki Wielkiego ostoła. Dla niego 
było również oywiste, że procesu hellenizacji 
cheścijaństwa nie zapoątkował apostoł Pa-
weł, jak w peszłości sądzono, le jego escha-
tologina mistyka bycia w Chrystusie była 
właśnie tą formą cheścijaństwa, która uległa 
dopiero hellenizacji w późniejszym asie. 

Schweitzer pedstawił różnicę między 
mistyką Pawła a mistyką misteriów helleni-
stynych. Mistyka apostoła Pawła posiada 
charakter historyno-kosminy i kolektyw-
ny, mistyka religii misteryjnych zaś mityny 
i indywidualny. Opisując mistykę apostoła 
Pawła, Schweitzer poszukiwał jej źródeł. Wy-
raźnie w swojej pracy na temat teologii apo-
stoła Pawła, jak i w nieco późniejszym dziele 
pt. „Riech Gottes und Christentum” (München 
1967) doszedł do głosu eschatologizm. Schwe-
itzer był zwolennikiem tzw. eschatologii kon-
sekwentnej. Uznał on apostoła Pawła za wiel-
kiego myśliciela w dziedzinie ducha. Paweł 
był głosicielem ewangelii Jezusa nie według 
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litery, le ducha, a wyprowadzając z wiary 
w bliskie pyjście Jezusa i nastanie Króle-
stwa Bożego mistykę życia w Chrystusie, daje 
wiee cheścijańskiej taką postać, która jest 
w stanie petrwać kryzys wynikły z upadku 
nadziei na rychłe pyjście Chrystusa i koniec 
świata. Słabą stroną podjętych pez Albea 
Schweitzera badań, zarówno nad osobą Jezu-
sa, jak i teologią apostoła Pawła jest ograni-
enie materiału porównawego głównie do 
apokaliptyki żydowskiej. 

Ten krótki zarys ściśle teologinego dorob-
ku Albea Schweitzera wskazuje na wierność 
Schweitzera metodzie i szkole historyno-kry-
tynej, ale także na zmianę jego teologinych 
zainteresowań. W swojej teologinej reeksji 
wyszedł od systematynych rozważań nad fi-
lozofią religii, by następnie poświęcić as ba-
daniom źródeł cheścijaństwa, a więc osobie 
Jezusa i teologii apostoła Pawła.

Zauca się Schweitzerowi, że w jego teolo-
gii występuje pewien deficyt dogmatyny. 
Zaut jest uzasadniony. Chociaż Schweitzer pi-
sał: „Uyłem ich (słuchay kazań — uw. wł.) 
odnoszenia się z szacunkiem do pekazanych 
dogmatów peszłości, a jednoeśnie tyma-
nia się słów apostoła Pawła, że gdzie panuje 
duch Chrystusowy, tam jest wolność”, to jed-
nak ped swoją śmiercią wyznał: „Uwielbiam 
Jezusa z Nazaretu Ewangelii Mateusza, jako 
mojego pewodnika w życiu. Pez Niego 
dochodzę do duchowej pobożności. Mogę 
wyzbyć się całej metafizyki religii, jako coś 
niezbadanego”. Te dwie wypowiedzi Albea 
Schweitzera również wyraźnie ujawniają pie-
tystynie zabarwiony liberalizm autora „Ge-
schichte der Leben-Jesu-Forschung”. Zaznayć 
jednak należy, że na pełomie XIX i XX wieku 
pietyzm był ruchem kościelnym mającym na 
celu pogłębienie wiary w oparciu o słowo 
Boże, py prawdziwie głębokim i szerym 
szacunku dla nauki Kościoła, liberalizm zaś 
ęsto jawnie krytykował dogmat kościelny. 
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