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WPROWADZENIE

Przystępując do badań nad zjawiskiem religii, człowiek doznaje uczucia 
szczególnego onieśmielenia, a nawet pewnego rodzaju lęku. Jest bowiem 
świadomy, że dotyka rzeczywistości wzniosłej, niezmiernie bogatej, skompli
kowanej, która stanowi bardzo trudny i delikatny teren analiz, a równocześ
nie zdaje sobie sprawę z faktu, że jest to dziedzina życiowo najdonioślejsza. 
Dotyczy przecież największych i najtrudniejszych do rozwiązania tajemnic 
ludzkiego życia. Dlatego niedociągnięcia czy pomyłki w interpretacji pozo
stają nie tylko w sferze teorii, lecz mają także kolosalne znaczenie prak
tyczne.

Współczesny kontekst kulturowy, światopoglądowy i filozoficzny nie po
zwala jednak poddać się tym uczuciom, pozostać biernym i nie podejmować 
trudu zmagania się z tą niezmiernie skomplikowaną i subtelną dziedziną 
rzeczywistości. Wydaje się to konieczne zwłaszcza obecnie, kiedy -  pod 
wpływem pewnych nurtów myślowych -  prawda o religii została poważnie 
zagrożona, a nawet już zdeformowana. Religia, zawsze towarzysząca życiu 
ludzkiemu, zawsze też była problemem. Świadczą o tym historyczne i 
współczesne teorie, które różnie interpretują źródło istnienia i naturę religii. 
W ciągu dziejów napotykamy też różne nastawienia praktyczno-kulturowe 
do religii. Nigdy dotychczas problem ten nie był jednak tak nabrzmiały i 
nie miał tak dużego zasięgu, jak obecnie. Przed człowiekiem współczesnym
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Wprowadzenie

z nie znaną dotychczas natarczywością jawią się pytania: czym jest i co 
oznacza religijna perspektywa człowieka, skąd wypływa, czy jest zakorze
niona w bycie ludzkim, czy jest cechą istotną człowieka, należącą do jego 
natury, czy też cechą przypadkową, która pojawia się ze względu na oko
liczności natury biologicznej, psychologicznej lub społecznej, a więc ze 
względu na wychowanie, tradycję, poczucie osamotnienia, stanowisko w 
przyrodzie i związane z tym zagrożenia? Od czasów L. Feuerbacha nieby
wałego znaczenia nabrał drugi ważny problem, mianowicie czy rzeczywiście 
istnieje niezależnie od ludzkiej świadomości odpowiednik transcendentnego 
odniesienia -  przedmiot aktywności religijnej oraz czym on jest.

Sprawa -  jak pokazują dzieje myśli ludzkiej -  nie jest ani prosta, ani 
łatwa do ostatecznego rozstrzygnięcia, i to zarówno gdy chodzi o rozwiąza
nie treściowego, jak i formalnego aspektu postawionego problemu. Trudność 
leży przede wszystkim w samym charakterze fenomenu religijnego i -  w 
konsekwencji -  w charakterze cechy religijności człowieka. Najogólniej 
mówiąc, fenomen religijny jest relacją między człowiekiem i rzeczywistością 
odrębną od człowieka, wyższą, transcendentną. Wymiar religijny człowieka 
nie jest więc właściwością bezwzględną, tzn. nie wyraża się i nie realizuje 
w samym człowieku, niezależnie od jego relacji do innych bytów, lecz 
stanowi cechę względną, relacyjną, w tym znaczeniu, że suponuje odniesie
nie do rzeczywistości ontycznie przekraczającej człowieka, i to takiej, która 
jest niedostępna w poznaniu bezpośrednim (Transcendensu, Boga).

Toteż homo religiosus -  jako kategoria antropologiczna -  stanowi wciąż 
problem, podczas gdy np. homo sapiens, homo socialis, homo aesteticus, 
homo oeconomicus czy homo faber uznane są za niepodważalne określenia 
bytu ludzkiego. Jest to zrozumiałe, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że 
wyrażają one albo bezwzględne właściwości człowieka, realizujące się w 
nim samym, bez koniecznego odniesienia do innych bytów, albo właściwoś
ci względne, ale takie, których istnienie i natura nie budzą żadnych zastrze
żeń, bo są dane wprost empirycznie. Tak na przykład, gdy chodzi o okreś
lenie homo socialis, społeczny charakter człowieka stanowi wprawdzie cechę 
relacyjną, suponującą istnienie innych osób, są to jednak istoty tej samej 
kategorii, dostępne w doświadczeniu i dlatego nie ma większej trudności z 
ustaleniem charakteru i podstaw związków międzyludzkich -  otwartości 
osoby ludzkiej na inne osoby.
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Wprowadzenie

Uznanie religijnego wymiaru egzystencji ludzkiej czy jego zaprzeczenie, 
a zwłaszcza poznanie charakteru religijności i jej occna zakładają nie tylko 
znajomość samego człowieka, nie tylko wiedzę o faktach i przeżyciach 
religijnych, lecz przede wszystkim rozstrzygnięcie problemu realnego istnie
nia transcendentnego przedmiotu aktów religijnych. Od tego zależy pogląd 
na naturę religii i jej funkcję w życiu ludzkim indywidualnym i społecz
nym.

Zasadniczych problemów związanych z naturą oraz istnieniem religii nie 
wyjaśni rozwijająca się imponująco wiedza szczegółowa o religii (choć 
bardzo cenna i dostarczająca wielu interesujących informacji o różnych 
aspektach rzeczywistości religijnej) czy budowane na niej teorie. Same 
bowiem są one uwikłane w jakieś założenia filozoficzne (przecież i samo 
religioznawstwo nic jest od nich wolne).

Odpowiednią do ich rozwiązania dziedziną jest filozofia, uwzględniająca 
wszystkie wymiary rzeczywistości, a więc i te, do których sięga tylko meta
fizyka i antropologia. W każdą zresztą filozoficzną teorię religii ingerują 
koncepcje bytu i człowieka. Toteż filozoficzny problem religii dotyka zagad
nień teizmu i atcizmu oraz determinacji perspektyw człowieka (humanizmu). 
Najlepszą tego ilustrację mamy w sytuacji współczesnej. Jesteśmy przecież 
świadkami ścierania się w myśli i w życiu dwu zasadniczych typów wizji 
człowieka, dwu różnych koncepcji humanizmu. O najwyższą pozycję, roz
wój, dowartościowanie człowieka, o jego pełne szczęście walczy zarówno 
humanizm ateistyczny, według którego człowiek jest bytem całkowicie auto
nomicznym, najwyższą wartością w całej rzeczywistości, a jego rozwój 
dokonuje się poprzez aktywizację relacji horyzontalnych, jak i humanizm 
teistyczny, który uznając osobę ludzką za najwyższą wartość w sferze bytów 
pochodnych, wskazuje na pozaczasowe perspektywy życia ludzkiego i posze
rza bytowanie ludzkie o wymiar nieskończony, będący konsekwencją ontycz
nego, psychicznego i moralnego związku osoby ludzkiej z „Ty” transcen
dentnym. Humanizmy te: ateistyczny i teistyczny koncentrują w sobie 
wszystkie najogólniejsze i najważniejsze problemy związane z pytaniem, 
czym religia jest i czy jest ona konieczna do uznania właściwej godności 
człowieka i do jego pełnego rozwoju.

Głębsze sięgnięcie w historię myśli filozoficznej pokazuje źródła kontro
wersji poglądów na te zasadnicze tematy. Filozoficzna współczesność to 
przede wszystkim dziedzictwo myśli Hume’a, Kanta, Hegla, Feuerbacha,
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Marksa, Nietzschego. Można by przedstawić łańcuch stanowisk, które wpły
nęły na ukształtowanie się współczesnego ateizmu i krytyki religii. Zakwes
tionowanie przez Hume’a możliwości filozoficznego poznania Boga i duszy 
(jaźni) wiąże się z jego nominalistyczno-empirystyczną koncepcją poznania, 
co uniemożliwiło posługiwanie się pojęciami przyczyny i substancji. Wpraw
dzie „przezwyciężenie” tego stanowiska nastąpiło u Kanta, ale pojęcia te 
uczynił on subiektywnymi kategoriami apriorycznymi. Hegel subiektywne 
poznanie „zobiektywizował” i wyraził to w swojej koncepcji triady dialek
tycznej oraz idei ewolucyjnego Absolutu. Feuerbach dobrze zrozumiał Hegla 
i nadał temu typowi poznania charakter skrajnie subiektywistyczny, zasadza
jąc na nim całą swoją koncepcję religii i jej krytykę, która jest punktem 
wyjścia współczesnego ateizmu i negacji religii. Współcześni krytycy religii
-  Marks, Nietzsche, Freud czy Sartre -  stanowią kontynuację tamtych sta
nowisk wyjściowych. Całkowite zsubicktywizowanie idei Boga konsekwen
tnie prowadzi do uznania jej za twór człowieka i w związku z tym rodzi 
postulat odrzucenia religii. W takim kontekście filozoficznym zrozumiałe 
staje się dążenie do likwidacji religii jako aktywności ograniczającej autono
mię człowieka i krępującej dynamizm jego rozwoju.

Człowiek XIX i XX w. na nie spotykaną dotychczas skalę uległ starej 
pokusie „będziecie jako bogowie”. Przekonanie o doskonałości człowieka,
0 jego samowystarczalności i autokreacji tworzyło znane miraże boskości, 
związane z poglądem, że Bóg i wartości religijne są przeszkodą w pełnym 
rozwoju człowieka, a przede wszystkim ograniczają jego wolność. Stąd 
zrodził się prometejski ateizm w imię pełnego dowartościowania człowieka, 
dlatego decyzja „uśmiercenia Boga”, „zabicia Jahwe”, by człowiek:

-  osiągnął raj na ziemi, zbawił sam siebie przez rewolucyjne tworzenie 
nowych struktur ekonomiczno-społecznych (K. Marks, F. Engels, E. Bloch),

-  był całkowicie samodzielny i dojrzały (F. Nietzsche),
-  był absolutnie wolny (S. Freud, J. P. Sartre).
Wszyscy wspomniani filozofowie i ideolodzy dążyli -  różnymi drogami

1 środkami -  do eliminacji Boga oraz religii z życia ludzkiego i z ludzkiej 
kultury i czynili to na terenach, gdzie chrześcijaństwo było zakorzenione od 
wieków. Potrafili wielu wmówić, że Bóg rzeczywisty nie istnieje, że jest 
tylko tworem człowieka, „iluzją ludzką”, która człowieka krępuje, ogranicza. 
Dlatego w imię dobra człowieka trzeba Boga odrzucić, a człowiecze dążenie 
do pełni i szczęścia zrealizować na ziemi, jeśli nie zaraz, to w przyszłości.
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Człowiek i kultura ludzka nie znoszą pustki w dziedzinie dążeń absolut
nych. Skoro wyeliminowano Boga transcendentnego i zerwano z Nim związ
ki, powstali na Jego miejsce „nowi bogowie”, „nowe kulty”, „nowe mity
o raju” i „nowe religie” .

Najbardziej atrakcyjne mity, które zatoczyły najszersze kręgi, zdobywając 
najwięcej wyznawców, to:

-  mit postępu, związany z przekonaniem, że nauka i oparta na niej tech
nika rozwiążą wszystkie problemy ludzkie i utworzą raj na ziemi. Konsum
pcjonizm, postawa nastawiona na posiadanie (postawa „mieć”) są konsek
wencjami przyjęcia przekonania o nieograniczonych możliwościach nauki i 
techniki;

-  mit mesjanistyczny, stanowiący podstawę tego, co określa się jako 
„religie polityczne”, oparte na obietnicy, że po odrzuceniu Boga człowiek 
może przejąć moce, które dotychczas przypisywano Bogu, i na ziemi utwo
rzyć królestwo wolności i szczęścia. Człowiek nie potrzebuje zbawiciela, 
zbawi się sam przez zmianę struktur ekonomiczno-społecznych i osiągnie 
raj na ziemi.

Rolę bóstwa w obydwu ideologiach przejmuje mający zaistnieć stan, w 
którym rzeczywistość dorośnie do poziomu utopijnych dążeń ludzkich. Są 
to -  jakby powiedział Bloch -  „utopie realne”.

Wobec nadziei roztaczanych przez zwolenników i proklamatorów „śmierci 
Boga”, nadziei żywych i niezmiernie pociągających pod koniec XIX i jesz
cze w 1. poł. XX w., stajemy pod koniec XX stulecia wzbogaceni nawet 
nie tyle o dyskusje teoretyczne, ile o doświadczenia życiowe, praktyczne. 
Doświadczyliśmy i nieustannie doświadczamy, jak nierealne okazały się te 
nadzieje na osiągnięcie raju i jak bezsilny, a zarazem groźny i samotny stał 
się człowiek postawiony na miejscu Boga. Jesteśmy obecnie świadkami 
przebudzenia się człowieka i otrząśnięcia z fascynacji „bycia Bogiem”.

Doświadczenia XX w. -  jakże bolesne i kosztowne -  ukazały, że „abso
luty” utworzone przez człowieka, „religie świeckie”, „religie polityczne” nie 
spełniły ludzkich dążeń, nie zbudowały raju na ziemi, nie wyeliminowały 
wszystkich form alienacji. Przeciwnie, wytworzyły ogromne zagrożenia, 
nowe formy alienacji, a nade wszystko nowe formy zniewolenia człowieka. 
Jesteśmy świadomi „wielkiego dramatu współczesności”, w której osiągnię
cia i wielkie szanse współistnieją z nie spotykanymi dotychczas zagrożenia
mi destrukcji człowieka czy totalnego zniszczenia ludzkości.
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Przeżycie realnych zagrożeń powstałych po „śmierci Boga” ukazuje jesz
cze jaśniej i w perspektywie zarówno całej ludzkości, jak i poszczególnego 
człowieka potrzebę przyjęcia Boga transcendentnego jako źródła, wzoru i 
celu człowieka, by mógł on żyć jak człowiek, a nie jak niewolnik skonstru
owanych przez siebie struktur, by tworzona przez niego kultura nie obraca
ła się przeciw człowiekowi, lecz była „cywilizacją miłości i wolności 
człowieka”.

Jest wielkim paradoksem, że odrzucenie Boga, które miało zapewnić 
pełną wolność człowiekowi, w rzeczywistości doprowadziło do nie spotyka
nego dotychczas zniewolenia i poddania się tworom ludzkim. Dziś lepiej niż 
kiedykolwiek rozumiemy, że wolność osoby ludzkiej jako zależność od 
własnego „ja” ornz zdolność rozstrzygania, wyboru pomiędzy różnymi war
tościami, dobrami związana jest z otwartością osoby ludzkiej na osobowy 
Transcendens. Bez tej perspektywy, którą stwarza nieograniczony w swej 
miłości osobowy Bóg, człowiek deformuje się, a nawet umiera śmiercią 
najgroźniejszą, bo moralną.

Toteż obecnie wiele mówi się o potrzebie powrotu sacrum do kultury, 
by ocalić człowieka i ludzką kulturę. Religia ukazująca transcendentny 
wymiar człowieka i jego transcendencję w stosunku do świata materii i 
wszelkich grup społecznych staje w centrum zainteresowania. Obserwujemy 
renesans zainteresowania religią i renesans religijności nawet na terenach, 
na których wydawało się, że zlikwidowano ją całkowicie.

Skoro mit postępu i ziemskiego raju oraz ideologie lak silne, jak mar
ksizm, freudyzm czy niektóre prądy egzystencjalistyczne nie zdołały wyeli
minować religii z życia ludzkiego i ludzkiej kultury, skoro ludzie nie potra
fili „zabić Boga”, musi istnieć Jego potrzeba i podstawa Jego afirmacji 
silniejsza i dana w poznaniu bardziej fundamentalnym niż to, na którym 
opierają się ideologie antyreligijne czy „religie” sakralizujące materię i 
politykę.

Ta niewątpliwa potrzeba religii, potrzeba odniesienia do Boga może być 
zaspokajana przez człowieka w sposób niewłaściwy. Świadczy o tym poja
wienie się w ostatnich latach różnorodnych sekt, nieformalnych grup religij
nych czy parareligijnych, całe złożone i zróżnicowane zjawisko „New Age”. 
W wieku nauki i racjonalnego działania jesteśmy świadkami natarczywej 
inwazji różnego rodzaju „proroków”, „szarlatanów”, „boskich działaczy”,
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którzy często nakłaniają do czynów nieracjonalnych, niezgodnych z dobrem 
człowieka i społeczności, w której żyje (np. zbiorowe samobójstwa).

Właśnie współczesna sytuacja kulturowo-filozoficzna, tak skrajnie inter
pretująca fakt religii, była bodźcem do podjęcia problemu religii, dokonania 
próby całościowego spojrzenia na ten największy problem ludzki i opraco
wania zarysu realistycznej filozofii religii.

Zagadnienie było ogromne i trudne. Należało bowiem zbadać teren roz- 
legły, gdy weźmie się pod uwagę perspektywę czasową, i bogaty, uwzględ
niając rozmaitość dyscyplin traktujących o religii oraz olbrzymią dziś wie
dzę opisowo-fenomenologiczną na jej temat. Wyznaczyło to profil i etapy 
pracy, która została ujęta w cztery rozdziały.

Rozdział p i e r w s z y :  „Filozofia religii -  nauki religiologiczne o 
religii” ma charakter metateoretyczny. Dokonano w nim próby określenia 
pozycji filozofii religii wśród nauk o religii. By to uczynić, trzeba było 
uwzględnić perspektywę historyczną, pokazać rozwój refleksji nad religią, 
źródła różnorodnych, często rozbieżnych interpretacji, a przede wszystkim 
proces kształtowania się typów poznania religiologicznego, który w wyniku 
dał wiele teorii i wiele dyscyplin (humanistycznych, filozoficznych i teolo
gicznych) dotyczących religii. Ale sama filozofia religii jest przecież także 
ogromnie zróżnicowana. Należało więc wskazać źródła różnic oraz podjąć 
próbę uporządkowania istniejących koncepcji filozofii religii. Przeprowadzo
ne dociekania historyczne i metodologiczne pozwoliły jeszcze wyraźniej 
wskazać na potrzebę i charakter realistycznej filozofii religii, której prezen
tacja stanowi główny cel niniejszej książki.

Tego rodzaju filozofia religii wychodzi z doświadczalnie danego faktu 
istnienia religii i doszukuje się elementów istotnych, konstytuujących fakt 
religii oraz stawia pytania. Dzięki czemu religia w ogóle istnieje? Jakie są 
ostateczne źródła religii? Odpowiadając na te pytania, wskazuje na uwarun
kowania ontyczne religii. Są nimi: status ontyczny człowieka (osobowe 
istnienie, przygodne i otwarte na Transcendens), fakt istnienia osobowego 
Boga oraz zachodząca między człowiekiem i Bogiem relacja partycypacji. 
Człowiek więc istnieje „z Boga”, Bóg jest bowiem ostatecznym źródłem 
istnienia, oraz „ku Bogu”. Człowiek uznaje w Bogu dobro najwyższe, ku 
któremu skierowane jest całe życie człowieka. Taki sposób istnienia przez 
człowieka poznany i zaafirmowany wyraża się w sposób ludzki, a więc w 
działaniu religijnym, które jest świadome i wolne.
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W rozdziale d r u g i m :  „Fakt religii -  podstawowe aspekty” dokonu
je się charakterystyki samego faktu religijnego (fenomenu religijnego), 
wskazując na charakter doświadczenia, w którym dany jest fakt religijny, 
oraz zwracając uwagę na doświadczenie ludzkie sposobu istnienia człowieka. 
Jest ono kontekstem, w którym pojawia się myśl o Bogu i potrzeba religii. 
Opis przeżycia religijnego dopełniony został porównaniem z innymi przeży
ciami ludzkimi: poznawczym, moralnym i estetycznym. Religia jako przeży
cie psychiczne oraz religijna praxis dopełniają opis faktu religijnego.

Rozdział t r z e c i :  „Fakt religii -  filozoficzna interpretacja” zawiera 
opis religii jako relacji ontycznej oraz krytyczną prezentację szeregu współ
czesnych teorii religii. Trzon rozdziału stanowi próba ujęcia istoty religii 
w perspektywie filozofii klasycznej (realistycznej), skupiającej się przede 
wszystkim na religii jako relacji ontycznej. Uwzględnia się tu perspektywę 
metafizyczną i antropologiczną, niezbędną przy wyjaśnianiu faktu ludzkiego, 
zwłaszcza faktu religii, co pozwala wskazać na ontyczne podstawy religii 
i wyodrębnić fakt istnienia religii oraz jego formy. Sam fakt istnienia 
religii związany jest ze sposobem istnienia człowieka, klóry w zmieniają
cych się warunkach kulturowych pozostaje ten sam (rodzi się, żyje podlega
jąc zmianom i umiera). Natomiast formy religii podlegają zmianom i zwią
zane są ze zmieniającymi się warunkami kulturowymi.

Rozdział c z w a r t y :  „Religia w kulturze” zawiera opis religii jako 
zdarzenia społeczno-kulturowego. Wskazuje się tu także na miejsce i rolę 
religii w kulturze. Nie ogranicza się ona tylko do funkcji inspirującej różne 
dziedziny kultury, lecz wnosi do kultury istotne wartości dla życia człowie
ka, jego prawidłowego i pełnego rozwoju -  poszerza wiedzę o człowieku, 
akcentując jego wymiar i cel transcendentny, wskazuje modele życia oraz 
dostarcza środków do osiągnięcia pełnego rozwoju. Rozdział dopełniają 
szczegółowe dociekania dotyczące relacji między religią a pozostałymi dzie
dzinami kultury: nauką, moralnością i sztuką. Religia stanowi podstawę i 
zwieńczenie ludzkiej kultury.

Prezentując wyniki dokonanych przemyśleń, zdaję sobie sprawę z tego, 
że wiele problemów zostało tu pominiętych albo nie dość wszechstronnie 
omówionych. Książka niniejsza nie pretenduje do wyczerpującego ujęcia 
wielkiego obszaru filozofii religii. Istnieją już w Polsce interesujące pozycje
o różnej orientacji, zwykle pokantowskicj, fenomenologicznej. Dostarczają 
one wiele cennej wiedzy o fenomenie religijnym, aktach religijnych, pod-
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miocie religijnym. Nie podejmują one jednak problemu realnego istnienia 
Transcendensu (Boga) poza świadomością religijną. W realistycznym pozna
niu i myśleniu filozoficznym, w którego nurcie dokonuję refleksji nad reli- 
gią, uważa się ten właśnie problem za niezmiernie istotny.

AUTORKA
Lublin, w listopadzie 1993 roku





R o z d z i a ł  I

FILOZOFIA RELIGII -  NAUKI RELIGIOLOGICZNE

§ 1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ NAUK O RELIGII

Historia kultury ludzkiej dostarcza wystarczająco wicie materiału empi
rycznego, by można było powiedzieć z niemałym prawdopodobieństwem, że 
religia jest zjawiskiem nieodłącznym od życia ludzkiego. Wszędzie, gdzie 
pojawił się człowiek, rozwijał on aktywność religijną. Jak słusznie zauważa 
E. Fromm, „nic było takiej kultury w przeszłości i -  jak się zdaje -  nie 
może być takiej kultury w przyszłości, która by nie miała religii”1. Feno
men religijny stanowi jeden z najbardziej powszechnych wyrazów ducha 
ludzkiego2.

Dawne jest nie tylko życie religijne, ale i teoretyczne zajęcie się zjawis
kiem religii. Początku zainteresowań religiologicznych, przejawiających się

1 Szkice z psychologii religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1968, s. 134. Por. także: 
T. C h o d z i d t o, Powszechność zjawiska religijnego, „Ateneum Kapłańskie", 52(1960), 
z. 306, s. 19-30; H. R i n g g r e n, A. V. S t r o m, Religie w przeszłości i dobie 
współczesnej, tłum. B. Kupis, W arszawa 1990, s. 20.

2 W spółcześnie, mimo -  wydawałoby się -  narastających procesów laicyzacji, liczba 
wyznających określone religie w skali ogólnoświatowej nie zmniejsza się, jak  świadczą o tym 
dane statystyczne: w 1990 r. było 558 min chrześcijan, 12 min żydów, 200 min muzułma
nów, 203 min hindusów, 127 min buddystów; w 2000 r. przewiduje się wzrost do 2130 min 
chrześcijan, 20 min żydów, 1200 min muzułmanów, 859 min hindusów, 359 min buddystów 
(zob. W orld Christian Encyclopedia. A Comparative Siudy o f  Churches and Religions in the 
M odern World, A .D. 1900-2000, wyd. D. B. Barrett, Oxford 1982).
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zresztą w różny sposób, podobnie jak zainteresowań innymi dziedzinami 
kultury, np. sztuką czy moralnością, należy więc szukać w odległej prze
szłości. Zainteresowanie religią było zawsze silniejsze i głębsze niż innymi 
dziedzinami kultury, gdyż jest to fenomen powszechny oraz wszechstronnie 
powiązany z wszelkimi przejawami indywidualnego i społecznego życia 
ludzkiego. Powstało nie tylko z ciekawości czysto teoretycznej, ale często 
motywowane było także względami praktycznymi, takimi jak np. potrzeby 
światopoglądowe, chęć poznania innych kultur, potrzeby misyjne, czy nawet 
względami polityczno-taktycznymi.

Od początku historii naszej kultury dociekania nad religią były przepro
wadzane z różnych punktów widzenia, miały różny charakter i wartość. 
Były to często ujęcia fragmentaryczne. Stanowiły jednak w sumie rozległą 
wiedzę, która obejmuje szereg prób mniej lub bardziej systematycznych 
rozważań nad faktem religii. Wprawdzie właściwy rozwój nauk religiolo- 
gicznych, jako odrębnych dyscyplin, ujawniających samoświadomość meto
dologiczną, przypada na w. XIX i XX, niemniej jednak zalążki wszystkich 
nauk religiologicznych: filozofii, historii, psychologii i socjologii religii 
odnajdujemy już w starożytności, z tym że najstarsze i występujące najczęś
ciej są dane z zakresu szeroko rozumianej historii religii i filozofii religii.

Opisy wierzeń i zwyczajów religijnych dokonywane były już w Babilo
nie, Asyrii, Egipcie, a w Grecji Herodot z Halikarnasu (ok. 484-425) opisy
wał -  porównując je z grecką -  religie: egipską, perską, tracką, scytyjską. 
Również Teofrast (372-287) uważany jest za autora historii religii.

W ciągu następnych wieków powstawały opowiadania o dziejach religii, 
dokonywane przez historyków, misjonarzy, podróżników itp. Z rzymskich 
myślicieli na uwagę zasługują: Varro (116-27), który napisał De rebus 
divinis, Marcus Tullius Cicero (106-43), autor De natura deorum, Tacyt 
(55-120), piszący o religiach germańskich, Juliusz Cezar (101-44), informu
jący o religii Celtów, Apuleusz (125-180), opowiadający o misteriach Izydy, 
oraz Lukian (120-180), autor De dea Syria.

Następnie wiele informacji o różnych religiach można znaleźć u Ojców 
Kościoła, którzy opisywali różne religie, często dyskutując z ich przedstawi
cielami. Na przykład Euzebiusz (263-339) w Praeparatio Evangelica przed
stawia różne religie ludowe, a Firmicus Maternus (IV w.) w De errore 
profanarum religionum  krytykuje różne mity religijne. W późniejszych wie

22



Kształtowanie się nauk o religii

kach misjonarze chrześcijańscy, nawracający ludy germańskie i słowiańskie, 
dostarczają wielu wiadomości o ich religiach.

W średniowieczu -  wskutek zetknięcia się chrześcijaństwa z islamem -  
otwierają się nowe źródła informacji o religii. Dostarczają ich arabscy i 
żydowscy uczeni oraz kupcy i podróżnicy. Wymieńmy dla przykładu: Al 
Biruni (XI w.), który dał opis religii i filozofii Indii, Ibn Hazm (994-1064), 
piszący porównawczo o wielu religiach: manicheizmie, braminizmie, judaiz
mie, oraz Szahrastani (1076-1153) -  o islamie. Z punktu widzenia filozo
ficznej interpretacji religii najważniejsze znaczenie mają Awerroes (1126- 
1198) i Mojżesz Majmonides (1135-1204).

Późniejszy rozwój życia ekonomicznego i kulturalnego przyniósł wzrost 
wiadomości o religiach dotychczas nie znanych w Europie. Podróżnicy i 
misjonarze opisywali kultury ludów azjatyckich, afrykańskich, indiańskich. 
Wszystkie te przekazy miały, oczywiście, charakter opowiadań o zwyczajach 
i wierzeniach religijnych, nie stanowiły historii religii w dzisiejszym tego 
słowa znaczeniu, niemniej jednak mają dużą wartość materiałową3.

Najbardziej wszechstronna i najwcześniejsza, choć często również frag
mentaryczna i powiązana z innymi typami poznania, była refleksja filozo
ficzna nad zjawiskiem religii. Jest to zresztą zgodne z tym, że wiedza filo
zoficzna stanowi w ogóle najwcześniejszy typ specjalistycznego poznania 
racjonalnego w naszej kulturze. Od samego początku myśli filozoficznej, a 
więc od w. VI-V, filozofowie starali się tłumaczyć i wyjaśniać pewne prob
lemy religijne czy sam fakt istnienia religii. Już w okresie przedsokratesow- 
skim znajdujemy bardzo zróżnicowane teorie tłumaczące źródła świadomości 
religijnej.

Aż do w. XVIII problematyka genezy, istoty, funkcji religii była rozwa
żana w ramach szeroko rozumianej filozofii. To, co można by nazwać pier
wocinami filozofii religii, od początku przybierało różne odmiany wiedzy 
filozoficzno-analitycznej (racjonalnej) lub filozoficzno-krytycznej. Nie potra
fiono jednak ani oderwać się najpierw od mitologii, potem od teologii (wraz 
z rozwojem teologii chrześcijańskiej problemy związane z religią bądź roz

3 W iele szczegółów dotyczących historii wiedzy o religii zawierają m.in.: G. M e n- 
s c h i n g, Geschichte der Religionswissenschafl, Bonn 1948; Z. P o n i a t o w s k i ,  
Wstęp do religioznawstwa, Warszawa (1959) 19623. Por. także: J. P. A s m u s s e n  
[i i n n i], Handbuch der Religionsgeschichte, t. I-II, Góttingen 1971-1972.
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patrywane były w jej ramach, bądź stanowiły wyodrębniony traktat apologe
ty ki jako dział teologii fundamentalnej), ani stworzyć autonomicznej dyscyp
liny, ani też przekroczyć granicy wiedzy szczegółowej.

Wiąże się to zresztą z sytuacją filozofii w ogóle. Ukształtowanie i po
dział dyscyplin filozoficznych (poza metafizyką) dokonały się dopiero w
XVIII w. Cała wiedza, jaką zgromadzono do tego czasu, stanowi więc 
zaczątek zarówno filozofii religii, jak i nauk humanistycznych o religii. Te 
ostatnie, zwane najczęściej religioznawstwem empirycznym, związane są z 
rozwojem nauk szczegółowych w ogóle: historii, psychologii, socjologii, 
geografii itp.

W ciągu przeszło 20 stuleci (od VI w. przed Chr. do XVIII w.) istniały 
więc informacje, problemy, teorie, które jednak nie stanowiły odrębnych 
dyscyplin, mających za przedmiot fenomen religii. Właściwie dopiero w
XIX w. można mówić w pełnym tego słowa znaczeniu zarówno o humanis
tycznych naukach o religii, jak i o ich przeciwstawieniu i dopełnieniu -  o 
filozofii religii.

Na przestrzeni tych dwudziestu kilku wieków zjawisko religii było jednak 
przedmiotem nieustannej refleksji. Przez ten długi i bogaty w dociekania 
filozoficzne okres nie tylko kształtowały się różne problemy i teorie wyjaś
niające fakt religii, ale także precyzowały się różne sposoby i metody badań 
zjawiska religijnego. Prześledzenie -  z konieczności w dużym skrócie -  
dziejów kształtowania się różnorodnej wiedzy o religii pozwoli lepiej zrozu
mieć sytuację współczesną. Skoro przez przeszło 20 wieków dominowała 
refleksja nad religią o charakterze filozoficznym, nic przeto dziwnego, że 
właśnie jej poświęcimy najwięcej miejsca.

Trzeba zaznaczyć, że będzie chodziło zasadniczo o historyczny przegląd 
typów refleksji nad religią, a więc o sprawy metateoretyczne. Dokona się 
tego jednak przedstawiając -  także skrótowo -  wiedzę przedmiotową doty
czącą rozumienia religii. Nasze rozważania przeto będą miały charakter 
zarówno metateoretyczny, jak i przedmiotowy oraz obejmą główne stanowis
ka od początku myśli filozoficznej aż do momentu ukształtowania się odręb
nych dyscyplin religiologicznych. Prezentacja głównych kierunków dociekań 
nad religią wskaże na zasadnicze punkty rozwoju różnorodnej wiedzy o niej. 
Okaże się też wyraźnie wpływ koncepcji filozofii na samo rozumienie filo
zofii religii czy nawet samej religii.
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A. STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE

W starożytności greckiej problematyka zarówno filozoficzna, jak i religij
na była szczególnie żywa. Bardzo szybko więc doszło do spotkania i wza
jemnej konfrontacji tych dwu dziedzin kultury: religii, której wyrazem po
znawczym była mitologia, i filozofii -  nauki.

Dokładnych opisów życia religijnego i religijnej świadomości Greków do
starczają przede wszystkim Homer i Hezjod, uważani za twórców teologii 
i teogonii helleńskiej. Wiele wiadomości z tej dziedziny zawierają również
-  zachowane we fragmentach -  opisy wierzeń orfickich.

Religia stanowiła istotny element indywidualnego i społecznego życia 
Greków. Była ona politeizmem o wyraźnym profilu personalistycznym. 
Bogowie stanowili potęgi lub siły obdarzone wolą i możliwością działania.
Mieli uwznioślone cechy ludzkie. Poza tym byli nieśmiertelni, bardziej 
powiązani z człowiekiem niż ze światem natury. Byli wiernymi towarzysza
mi człowieka, uzasadniającymi i usensowniającymi wszelkie przejawy jego 
osobowego życia. Ludzie czcząc bogów, zachowywali jednak wobec nich 
postawę ambiwalentną. Krytykowali niemoralne czyny popełniane przez 
bogów, doznawali uczucia lęku przed ich mściwością i czuli do nich żal, 
że nie obdarzyli ludzi nieśmiertelnością. Nadto cześć ich zmieszana była z 
uczuciem rezygnacji, z jakim znosili dolę śmiertelników. Według Homera 
sprawcami aktualnej rzeczywistości i doli człowieczej są bogowie i Mojra 
(przeznaczenie), według Hezjoda -  bogowie, zwłaszcza zaś Zeus .

Symboliczno-mityczne myślenie religijne wyrażone w pismach Homera, 
poematach Hezjoda czy wierzeniach orfickich było niekiedy naiwne, nie 
powiązane logicznie. Zrozumienie go napotykało duże trudności. Zawierało 
jednak wiele ważnych życiowo prawd, których źródłem było wnikliwe wy
czucie tajemnic ludzkiego życia i całej przyrody, jak np. problemu związku 
wielości z jednością, idei duszy, miłości. Wypływało z głębokiej wewnętrz-

4 Na temat religii i mitologii greckiej zob. R. P e t a z z o n i , La  religione della 
Grecia antica, (Bologna 1921) Torino 19532; T. Z i e l i ń s k i ,  Religia starożytnej 
Grecji, W arszawa 1933; W. K. G u t h r i e, The Greeks and Their Gods, London 1950; 
H. J. R o s e, Handhook o f  Greek M ythology, London 1958; A. J. F e s t u g i f e r e ,  
Etudes de religion grecąue et hellenistiąue, Paris 1972.
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nej potrzeby poznania tajemnic życia. Dzięki temu w symbolicznych mitach 
kryło się wiele zdobyczy intuicyjnego myślenia, które później zostały opra
cowane intelektualnie w różnych systemach filozoficznych .

Rysem charakterystycznym kultury i myśli wczesnogreckiej jest to właś
nie wzajemne przenikanie się symboliczno-intuicyjnej myśli religijnej (mito
logii) i rozwijaj;)ccj się racjonalnej myśli filozoficznej. Fakt ten miał duże 
znaczenie zarówno dla religii, jak i dla filozofii. Dotyczy to przede wszyst
kim problemu samego przedmiotu religijnego, a więc natury tego, co bos
kie. Ale już w pierwszych wiekach rozwoju filozofii greckiej przedmiotem 
refleksji staje się sam fakt religii. Chodziło głównie o źródła świadomości 
religijnej. Filozofia przedsokratesowska dostarcza w tej dziedzinie wnikli
wych analiz i różnorodnych teorii, które można -  za W. Jaegerem -  upo
rządkować następująco:

-  teorie bytu boskiego zorientowane przedmiotowo, formułowane w 
ramach dociekań nad przyrodą (filozofia przyrody),

-  teorie dotyczące samego faktu religii, zwłaszcza psychicznej genezy 
świadomości religijnej (psychologiczno-antropologiczne),

-  teorie formułowane na podstawie analizy zdarzeń kulturowo-socjolo- 
gicznych (polilyczno-socjologicznych)6.

Pierwszym problemem z zakresu religii, jaki pojawił się w myśli grec
kiej, było zagadnienie natury przedmiotu religijnego, a więc problem bytu 
boskiego. Rozważania filozofów okresu przedsokratesowskiego o tym, co 
boskie, mimo różnych punktów wyjścia i różnych aspektów, mają wspólne 
cechy. Są -  powiedzielibyśmy obecnie -  zorientowane przedmiotowo. Ich

5 O związkach między orfizmem a filozofią grecką zoh. A. K r o k i e w i c z ,  
Zarys filozofii greckiej (Od Talesa do Platona), Warszawa 1971, s. 61 nn. W. Jaeger (Pa i- 
deia, t. I, tłum. M. Plczia, Warszawa 1962, s. 177) uważa, iż przemieszanie elementów 
racjonalnych z tzw. mitycznym myśleniem sięga tak głęboko, że ich rozgraniczenie nie jest 
chyba możliwe.

6 Na temat charakteru refleksji nad religią w pierwszym okresie filozofii greckiej pisze 
wnikliwie W. Jaeger (Die Theologie der fruhen griechischen Denker, Stuttgart 1953, zwł. 
s. 196-216). Dobre zestawienie tekstów zawiera Stnria antologica dei probierni filosofici, pod 
red. U. Spirito, Firenze 1965. Poglądy niektórych autorów omawia M. J. Charlestworth 
(Philosophy o f  Religinn. The Historie Approaches, I.ondon 1972). Interesujące, choć niekiedy 
kontrowersyjne poglądy na temat spotkania myśli religijnej i myśli filozoficznej zawiera 
książka: L. D u p r e, Inny wymiar. Filozofia religii, tłum. S. Lewandowska, Kraków 
1991, zwł. rozdz. III: „Wiara religijna a myśl filozoficzna” (s. 93-119).
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bezpośrednim celem było poznanie natury kosmosu, natury bytu w ogóle, 
nie zaś wprost roztrząsanie problemów życia religijnego. Refleksja dokony
wała się więc w ramach filozofii przyrody lub filozofii bytu. Były to, ściśle 
mówiąc, początki raczej teodycei niż filozofii religii. Problematyka bytu 
boskiego występowała bowiem w tych rozważaniach jako problematyka jego 
relacji do bytu w ogóle, a nie teoria relacji zachowania się człowieka do 
boskości. Problem boskości „napotykano”, szukając ostatecznej natury czy 
genezy kosmosu. Nawiązywano przy tym jeszcze do mitologii i poezji, ale 
przeważały rozważania spekulatywne, oparte na obserwacji świata.

Wraz z rozwojem filozoficznych rozważań nad naturą świata rozpoczyna 
się wielki, trwający kilka wieków, proces dialektyki między mitologiczną 
a filozoficzną koncepcją boskości. Rozumienie świata jest dla myśli greckiej 
podstawą rozumienia boskości, przez co zmienia się charakter relacji łączą
cej człowieka z bytem boskim. W religii były to relacje wyraźnie osobowo- 
-życiowe, w filozofii -  związki rzeczowe7.

Filozofia upatrywała to, co boskie, we wszystko rodzącej praprzyczynie, 
w tej „ostatecznej rzeczywistości”, której z takim zrozumieniem oraz inten
sywnością szukali pierwsi filozofowie jońscy. Równocześnie jednak w filo
zoficznym rozumieniu tego, co boskie, gubiły się indywidualność i osobowy 
charakter bogów religii. „Rozumienie świata” było dla myśli greckiej rozu
mieniem bytu boskiego. Miało to może wpływ na uwznioślanie czy precyzo
wanie religijnego pojęcia bóstwa, ale równocześnie było początkiem jakby 
nowej koncepcji religii, tzw. religii filozoficznej, wyrosłej na tle problema
tyki relacji bytu w ogóle do bytu boskiego, a nic relacji człowieka do 
niego.

W refleksji filozoficznej słowo „Bóg”, występujące u większości myśli
cieli, nabrało nowego znaczenia. O ile w religii terminem tym oznaczano 
jakąkolwiek postać (osobę) religijnego kultu, to w filozofii został on prze
niesiony na praprzyczynę rzeczywistości, stanowiącą uobecnienie najwyższej 
mocy. Desygnat nazwy „Bóg” w filozofii był więc o wiele doskonalszy i

7 Na tę odrębność postawy religijnej i filozoficznej zwraca uwagę E. Gilson (Bóg i 
filozofia, tłum. M. Kochanowska, Warszawa 1961, s. 30 n.), twierdząc, żc grecka filozofia 
była racjonalnym wysiłkiem zdążającym do zrozumienia świata jako świata rzeczy, podczas 
gdy grecka mitologia „wyrażała mocne postanowienie człowieka, by nie zostać samotnym, 
jedyną osobą w  świecie głuchych i niemych rzeczy”.
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godniejszy niż desygnat terminu „Bóg” w religii. Boskie w pojęciu filozofii 
nie może być to, co skończone i ograniczone, a przecież bogowie religii 
greckiej byli ograniczeni co do możliwości decydowania i wpływania na 
losy świata i ludzi.

Rozwój filozoficznego myślenia o Bogu przebiegał różne stadia: od rozu
mienia Go jako „czystego, wywodzącego z siebie wszelki byt, nieograniczo
nego” (najstarsi hilozoiści), do „ducha” (teologiczne ujęcie natury przez 
Anaksagorasa i Diogenesa). Anaksymander rozumiał apeiron, który wydaje 
z siebie nowe światy i wchłania je w siebie, jako coś boskiego, jako bez
kresne pryncypium, które nie ma ani początku, ani końca, jest niezmienne, 
niezniszczalne i nieśmiertelne, ma świadomość i wszechwiedzę, „wszystko 
otacza i wszystkim steruje”, czyli jest boskie8. Anaksagoras z Klazomeny 
natomiast identyfikował boskość z inteligencją porządkującą kosmos 
(nous)9.

W kosmosie ujętym oraz interpretowanym przez filozofów dusza ludzka 
nie znajdowała odpowiedniego dla siebie miejsca, natomiast właściwy kon
tekst i perspektywę zapewniała jej religia. Można więc powiedzieć, że prob
lem człowieka powoduje pewne napięcie między filozoficznym i religijnym 
ujęciem świata.

Zarysowany w początkach refleksji filozoficznej rozziew między religij
nym i filozoficznym pojęciem boskości znalazł wyraz w myśli Ksenofanesa 
(VI w.), który zapoczątkował drugi nurt refleksji nad religią -  o charakterze 
filozoficzno-krytycznym. Myśl Ksenofanesa ma swoją stronę negatywną, 
wyrażającą się w dezaprobacie dla antropomorficznych bogów Homera i 
Hezjoda, oraz pozytywną, prezentującą wzniosłe pojęcie najwyższego, jedy
nego bóstwa. Krytyka Ksenofanesa jest więc krytyką pewnych form religii, 
nie stanowi natomiast negacji religii w ogóle10.

Ksenofanes występuje przeciw poezji, która propaguje fałszywe pojęcia 
boskości. Walczył przede wszystkim z antropomorfizmem ludowej religii

8 H. D i e 1 s, Die Fragmente der Vorsokratiker, opr. W. Kranz, Berlin (1922), 
196612, frg 15, A 10.

9 Por. J a e g e r, Die Theologiey s. 127-146.
10 Ksenofanesa zwykle przedstawia się jako zdecydowanego krytyka religii w ogóle,

podczas gdy byt on jedynie krytykiem politeistycznej formy religii (por. A. N o w i c k i ,
Starożytni o religii, Kraków 1959, s. 20).
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helleńskiej, twierdząc, że „Homer i Hezjod obarczyli bogów wszelkimi 
występkami, które powodują zarzuty i naganę u ludzi, a więc tym, że krad
ną, cudzołożą i wzajemnie się oszukują”. Ludzie wyobrażają sobie bowiem 
bogów na obraz i podobieństwo swoje:

„Bogowie mają się rodzić i posiadać odzież, mowę i postać taką jak 
ludzie [...] mieszkańcy Etiopii wierzą, że ich bogowie mają płaskie nosy i 
są czarni, a znów mieszkańcy Tracji, że mają błękitne oczy i są rudzi. 
Gdyby woły i konie lub lwy posiadały ręce i mogły nimi malować i wyko
nywać dzieła jak ludzie, to konie malowałyby wizerunki bogów podobne do 
koni, a do wołów -  woły i tworzyłyby takie ich ciała, jakie mają sa
me”11.

Z powyższego twierdzenia jednak nie można wnioskować, że -  zdaniem 
Ksenofanesa -  bogowie nie istnieją. Wynika tylko to, że nie mogą być 
podobni do ludzi. Ksenofanes prezentuje równocześnie wzniosłe pojęcie 
jedynego bóstwa (zbliżone do koncepcji Anaksymandra i Anaksymenesa): 

„Jeden Bóg -  największy wśród bogów i ludzi, niepodobny do śmiertel
ników ani z wyglądu (demas), ani z myślenia (noema). Cały widzi, cały 
myśli i słyszy cały [...] Zawsze pozostaje w tym samym miejscu, nie poru
szając się zgoła: nie przystoi mu pędzić co chwila gdzie indziej, lecz myś- 
lną mocą umysłu (noou phreni) bez trudu w ruch wprawia wszystko”12.

Wyśmiewając i drwiąc z niedoskonałości i ograniczoności Homerowych 
wyobrażeń o świecie i bogach, Ksenofanes zmierza do stworzenia nowej, 
godniejszej, bardziej odpowiedniej dla człowieka religii, wskazując jej do
skonały przedmiot .

Pewne zbliżenie ujęć filozoficznych i religijnych następuje u Heraklita 
(ok. 540-480). Dokonał on modyfikacji koncepcji filozofii przyrody i zwią
zanego z nią pojęcia bytu boskiego dzięki włączeniu w zakres filozoficz
nych rozważań spraw i problemów ściśle ludzkich. Wysiłek Heraklita, aby 
wniknąć w sens świata, daje początek nowej, jakby wyższej formie religii, 
która polega na rozumowym zbliżeniu się człowieka do dróg najwyższej 
mądrości. Zycie i postępowanie według tak poznanej prawdy określali Grecy

11 D i e 1 s, dz. cyt., frg B 11-16.
12 Tamże, frg B 23-26. Por. A 31.
13 Szerzej na temat poglądów Ksenofanesa zob. J a e g e r, Die Theologie, s. 50-68; 

K r o k i e w i c  z, dz. cyt., s. 118-128.

29



Nauki religiologiczne

terminem phronein. Do wyrobienia takiej właśnie postawy duchowej chciał 
prowadzić lud/i Heraklit poprzez filozoficzny logos.

Pierwsi filozofowie przyrody nie rozważali jeszcze wprost problematyki 
religijnej, a dostarczany przez nich obraz świata ukazywał tę stronę bytu, 
która jest najdalsza człowiekowi. Lukę tę wypełniła religią orficka, która 
uczyła wierzyć w zawierusze powstawania i przemijania w pokrewieństwo 
duszy z bóstwem, na co nie wskazywała filozofia przyrody. Ta ostatnia 
dostarczała jednak w swojej koncepcji kosmosu i rządzącej nim sprawiedli
wości (dike) podstaw dla tęsknot religijnych i właśnie z tego punktu wy
szedł Heraklit w' swojej interpretacji człowieka, umieszczając go całkowicie 
w ramach kosmosu. Z drugiej strony -  Hcraklitowe pojęcie duszy od razu 
podniosło orficki) w'iarę w nią na wyższy stopień pokrewieństwa z „wiecznie 
żyjącym ogniem”, przenikającym kosmos, oraz pozwoliło duszy filozofa 
poznać boską mądrość i zachować ją w sobie. W ten sposób Heraklit usunął 
w swojej syntezie sprzeczność pomiędzy myślą kosmologiczną i religijną, 
jednocząc je z sobą. Przez swój boski nomos podniósł tę jej właściwość do 
miary kosmicznej religii i prawo rządzące światem uczyni! zarazem prawem 
dla filozoficznie myślącego człowieka14.

„Sens każdej duszy ludzkiej tkwił -  pomimo jej doczesnego bytu -  w 
arcyboskim pryncypium i to nadawało posiadającemu ją człowiekowi jakby 
boski dynamizm; człowiek mógł za pomocą »wspólnego i boskiego rozumu« 
zrozumieć na szczycie swojego duchowego rozwoju »mowę świata« i po
znać prawdę na podobieństwo bogów”15.

„Bóg (pryncypium i jego tensja) jest wszystkich (bogów i ludzi) ojcem 
oraz wszystkich królem i jednych ukazał jako bogów, drugich zaś jako 
ludzi, tych uczynił niewolnikami, a wolnymi tamtych"16.

Świat zjawiskowy jest doskonałym dziełem arcyboskiego i arcymądrego 
pryncypium. Musi się więc powtarzać zawsze tak samo, bo zmiana byłaby 
zmianą na gorsze. Bogowie rozumieją tę konieczność i współdziałają z nią 
spontanicznie. Ludzie na ogół nie rozumieją, ale mimo swoich buntów 
muszą z nią czynnie współdziałać.

14 Por. K r o k i c w i c z, dz. cyt., s. 129-150.
1 Heraklit uważa! się za takiego właśnie człowieka (zob. D i e I s, dz. cyt., frg B 

1 n., 102).
16 Tamże, frg B 53.
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W pierwszym okresie kultury greckiej filozofia była wiedzą o charakterze 
mądrościowym (empiryczno-spekulatywna), dotyczącą kosmosu, a jej celem 
było danie odpowiedzi na pytanie o arche rzeczywistości (ostateczne pryn
cypium). W tych rozważaniach spotkała się z religią zwłaszcza w zakresie 
problemu bytu boskiego. Filozofia wówczas była zresztą pewną formą racjo
nalizacji (racjonalnego wyjaśniania) mitologii.

Następny etap myśli przedsokratesowskiej charakteryzuje się uświadomie
niem sobie problemu religii w samej sobie, tzn. przedmiotem rozważań staje 
się sam fakt religii, powszechność wiary w Boga i jej pochodzenie. Doko
nało się to wraz ze zmianą poglądów na naturę poznania filozoficznego, 
którego nie ograniczano do rozważań nad naturą świata, ale punkt zaintere
sowania przeniesiono głównie na problemy związane z człowiekiem i jego 
życiem, kulturą. Było to udziałem sofistów, dzięki którym zagadnienia typu 
humanistycznego weszły do nauki.

Sofiści rozważali sam fakt religii jako fakt kulturowy, przy czym oni 
pierwsi w Grecji dokonali rozróżnienia między religią i kulturą; dotychczas 
były to w świadomości Greków rzeczywistości nierozdzielnie z sobą połą
czone. Wiąże się to zresztą z ówczesną sytuacją społeczno-kulturową. Roz
poczyna się proces rozpadania się tradycyjnych form kultury, początek 
kryzysu polis, w którym religią stanowiła element konstruktywny państwa, 
często mieszany z nomos. Rodzi się nowa filozoficzna kultura i w związku 
z tym powstaje problem religii, jej natury, genezy, funkcji w nowych ukła
dach kulturowo-społcczno-politycznych. Sofiści byli tymi, którzy prezentując 
inny niż w poprzednim okresie typ filozofii, powiązany z humanistyką, w 
zalążkowej formie uprawiali psychologię i socjologię religii. Religijne wyob
rażenia o tym, co boskie, traktowali jako integralną część natury i próbowa
li badać je poprzez analizę natury i przeżyć człowieka, a więc od strony 
podmiotowej. Powstawały wówczas teorie natury i genezy religii, konstruo
wane na kanwie podejścia antropologicznego . Nic chodziło o uwarunko
wania ontyczne, lecz o psychiczno-społcczne aspekty postawy religijnej. W 
genezie religii więc zwrócono uwagę raczej na czynniki psychiczne i 
socjologiczne.

17 Na ten temat znb. J a e g e r, Die Thculngic, s. 199 nn.
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Dla czołowego przedstawiciela tego nurtu filozofii -  Protagorasa z Abde- 
ry (481-411) -  religia jest antropologicznym faktem, który należy rozumieć 
w ramach ludzkiej cywilizacji i jej socjalnych struktur. W Platońskim dialo
gu Protagoras cześć boska jest rozumiana jako istotny element ludzkiej 
kultury z racji wiary człowieka w uczestnictwo w świecie idei i w swe 
pokrewieństwo z bóstwem18.

Pojawia się tu również problem prawdziwości i pewności religijnej. Pod
stawą tej pewności -  według Protagorasa -  nie jest krytyczny rozum (ro
zum filozoficzny), lecz religijna tradycja i doświadczenie, mądrość, która 
znajduje się w religijnych instytucjach państwa i narodu z racji ich długo
wieczności. Są to więc podstawy mniej pewne. Zresztą Protagoras w stosun
ku do istnienia bogów przyjmuje postawę agnostyczną. Pojawia się też nuta 
sceptycyzmu i nowa postawa, będąca swego rodzaju pragmatyzmem. Najwy
ższą wartość stanowi przydatność, a nie obiektywna prawda. Istnieje więc 
niebezpieczeństwo redukcji religii do subiektywnego pokładu duszy ludzkiej.

Nurt zapoczątkowany przez Protagorasa rozwinął Ksenofont, prezentując 
teorię pochodzenia religii z jakiejś wrodzonej, naturalnej skłonności człowie
ka. Religia, jako historyczny produkt ludzkiej natury, jest czymś prawidło
wym i koniecznym. Ksenofont odnosił się krytycznie do przyrodniczo-filo- 
zoficznej teologii, która w miejsce żywych bogów postawiła ideę tego, co 
boskie. Natomiast nowy, antropologiczno-psychologiczny, sposób rozważania 
miał zmierzać do rehabilitacji religii ludowej. Na miejsce racjonalnej krytyki 
i spekulatywnych nowych form idei Boga wchodzi postawa rozumienia, 
która jest jakimś dawnym światem danych form, jakąś naturalną skłonnością 
człowieka i w tym sensie okazuje się boska.

Próba sofistów zrozumienia uwarunkowań religii przez rekonstrukcję 
prapoczątków ludzkiego społeczeństwa wywołała z konieczności pytanie, jak 
wyobrażenie boskiej istoty pojawiło się po raz pierwszy w człowieku. Cho
dziło o wykrycie przyczyn psychologicznych, a nie historycznych.

Powstały wówczas dwie teorie wyjaśniające ten fakt:
Teoria Prodikosa z Keos (ur. ok. 450), który twierdził, że ludzie daw

nych czasów zaczęli za bogów uznawać to wszystko, co niosło im pomoc 
i było im potrzebne do życia: Słońce, Księżyc, rzeki, źródła, prawodawcy

18 Zob. P l a t o n ,  Protagoras, 322 a.
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itp. Źródłem religii była więc wdzięczność ludzi pierwotnych wobec wszyst
kiego, co łagodziło ich ciężką dolę.

Teoria Demokryta (465-375), który sprawę ujął bardziej wielostronnie: 
a) źródeł idei (wyobrażeń) Boga należy szukać w zmysłowo dostrzegalnych 
objawieniach się bogów w marzeniach sennych. Objawień tych nie tłumaczy 
jako halucynacji, lecz jako dostrzeżenie rzeczywistych przedmiotów, które 
nazywa obrazami. Odrywają się one od rzeczy i działają na organy zmysło
we człowieka. Bogowie więc nie są zmyśleni; oddziałują na człowieka 
poprzez swe obrazy dobroczynne lub szkodliwe. Ale pewne rodzaje religij
nych wyobrażeń uważa Demokryt za nierzeczywiste świadectwa złego su
mienia, za kompensacyjną fikcję ducha ludzkiego, którą człowiek dręczy się 
przez całe życie, b) Człowiek w obliczu „cudów” przyrody i jej sił (meteo
ry, burze, zaćmienia Słońca i Księżyca) doznawał bojaźni i mniemał, że 
sprawcami tego wszystkiego są bogowie. Ludzie zaczęli czcić przyczyny 
tych faktów.

Wszystkie te tłumaczenia mają wspólną cechę. Wywodzą one religię z 
uczucia -  zewnętrznego bądź wewnętrznego -  strachu i czci, bo nawet 
obrazy, które jawią się we śnie, są ogromne, często przerażające. Do tej 
teorii dałoby się sprowadzić wyjaśnienie Prodikosa, który wyprowadza reli
gię z uczucia wdzięczności względem rzeczy świata (sentymentalizm).

Sofiści prezentowali jeszcze inny sposób podejścia do faktu religii: kultu- 
rowo-socjologiczny, wskazując na moralność jako źródło świadomości reli
gijnej. Stworzyli więc nową, polityczno-socjologiczną, teorię pochodzenia 
religii.

Dokonywana przez sofistów krytyka moralności i prawa państwowego, 
które zawierało dużą dozę konwencjonalności, z konieczności musiała do
tknąć i religii; była źródłem jej krytyki. Prawem i normą życia była prze
cież kiedyś religia.

Krytiasz (ur. ok. 460) w dramacie satyrycznym Syzyf twierdzi, że religia 
jest wymysłem mądrych prawodawców. Miała ona gwarantować przestrzega
nie prawa. Bóg, o którym mówiła, jako wszystkowidzący, był idealnym 
świadkiem ludzkiego postępowania i doskonałym narzędziem kary (sprawied
liwości).

Mimo że teoria Krytiasza była nadbudowana na teologii przedsokratyków: 
Demokryta, Prodikosa, Ksenofonta, to jednak zachodzi między nimi istotna 
różnica. Religia -  według Krytiasza -  nic jest skutkiem naturalnego uczucia
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lęku i wdzięczności, lecz jest wymysłem polityków, mającym pełnić w 
panującym systemie rolę idealnego policjanta; jest następstwem politycznej 
fikcji.

„Po ustanowieniu pierwszych praw ludzie dopuszczali się jeszcze zbrodni 
po kryjomu, a wtedy ktoś »mądry i przcbiegły« potrafił w nich wmówić, 
że istnieje jakiś »wiekuisty dajmon«, świadomy najtajniejszych myśli, słów 
i czynów każdego człowieka, że przebywa w niebie, skąd spadają na ziemię 
mordercze pioruny i życiodajne deszcze, i że jest surowym mścicielem 
każdej krzywdy. W ten sposób powstało »kłamstwo« religii i lęk przed 
zmyślonymi bogami dopomógł prawom w walce z bezprawiem”19.

Sofistyka, a więc antropologiczno-psychologiczne i socjologiczne podej
ście do religii, dała w rezultacie bardzo różnorodne teorie: od pozytywnej 
obrony religii, jako wynikającej z naturalnej skłonności człowieka, do uwa
runkowania jej subiektywnymi impresjami czy nawet oceniania jej jako 
oszukańczej fikcji. Refleksja, która wychodziła z natury opisu przeżyć pod
miotu religijnego czy z pewnych faktów kulturowych (a nie -  jak było u 
filozofów przyrody -  z realności tego, co boskie), z konieczności prowadzi
ła do relatywizmu i subiektywizmu; tym bardziej żc te rozważania natury 
psychologicznej czy socjologicznej pomieszane były ze spekulacją filozoficz
ną i pewne aspekty religii zostały zabsolutyzowane.

W ramach tak relatywistycznej i subiektywistycznie rozumianej filozofii 
pojawia się problem pewności religii. „Odnośnie do bogów -  pisze Protago- 
ras -  nie mogę ani stwierdzić, że istnieją, ani że nic istnieją, ani jakiej są 
postaci, gdyż wiele jest rzeczy, które utrudniają to poznanie, a między 
innymi ich niewidzialność i krótkość ludzkiego życia”20. Protagoras odma
wia wiedzy o religii cechy pewności. Zgodnie z podstawowym założeniem 
swojej filozofii ograniczył wartość zdania o niepoznawalności bogów, czy
niąc ją wyrazem indywidualnej opinii. „Człowiek jest miarą wszystkiego”. 
Tylko w tym dany został punkt oparcia powiązania pytania o obiektywną 
pewność z osobistym poznaniem pozytywnego faktu religii i jej niezaprze
czalnego znaczenia dla człowieka jako istoty społecznej.

19 D i e I s, dz. cyt., frg B 25.
20 Tamże, frg B 4. Por. P l a t o n ,  Teajtet, 162 d.
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Takie teorie zrozumiałe są w ówczesnej sytuacji polityczno-kulturowej. 
Mimo racjonalnej krytyki religii mitologicznej, krytyki związanej z rozważa
niami filozoficznymi dotyczącymi bytu boskiego i budzących się stąd wąt
pliwości co do jego istnienia wzrastało przekonanie o konieczności religii 
jako zjawiska pełniącego ważną funkcję w zachowaniu dotychczasowego -  
rozumianego jako idealny -  ładu politycznego, społecznego i moralnego. 
Wywołuje to protesty oraz krytykę i tu należy szukać źródeł na przykład 
hipotezy Krytiasza. Twierdzi on -  przenosząc sobie współczesną sytuację 
polityczno-religijną w początki ludzkości -  że w ogóle bogowie i religią są 
wymysłem polityków.

Sofiści nie dali jednak zadowalającego rozwiązania problemu ani boskoś- 
ci, ani religii. Próba przezwyciężenia tego kryzysu w filozoficznej myśli o 
Bogu wyszła dopiero z pytania o cel ludzkiego życia i działania, które 
postawił Sokrates i jego następcy.

Wzajemne przenikanie się myśli religijnej i filozoficznej przybiera nową, 
bo jakby instytucjonalną postać w szkole pitagorejskiej, będącej związkiem
o charakterze religijno-moralno-naukowym. Wyraźnie kształtuje się tu kon
cepcja nauki, która jest połączeniem mistyki religijnej z racjonalnym obra
zem świata. Pitagorejczycy wprowadzili do filozofii wiele religijnych, orfic
kich przekonań, zwłaszcza dotyczących duszy (samoistność i trwałość duszy, 
jej stosunek do ciała, problem grzechu, potrzeba oczyszczenia). Coraz bar
dziej też krystalizuje się typ filozofii będącej uzasadnieniem prawd znanych 
z religii (racjonalizacja mitologii)21.

Inne znowu podejście do faktu religii reprezentuje Sokrates (468-399). 
W dziedzinie religii, jak i w innych sprawach, nie tyle był on teoretykiem, 
ile raczej jego postawa i przekonania życiowe pozwalają wnioskować o jego 
rozumieniu religii.

Postawę tę i przekonania można by scharakteryzować następująco. Z 
jednej strony występują u Sokratesa elementy krytyki ówczesnej religii 
politeistycznej, nadużywanej do celów politycznych, z drugiej strony prezen
tuje on koncepcję religii bardzo wzniosłej, głęboko powiązanej z życiem 
ludzkim, zwłaszcza z moralnością2 .

21 Stanowisko pitagorejczyków dotyczące stosunku między filozofią, życiem religijnym 
i politycznym w dużej mierze wpłynęło na myśl Platona (zob. Storia antologica, s. 5).

22 Dużym uproszczeniem jest dostrzeżenie w Sokratesie tylko ateisty. Także nieporozu
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Gdy chodzi o pierwszą sprawę, Sokrates, jako lojalny obywatel ateński, 
składał ofiary państwowym bóstwom, które uważał za wszechmocne, mające 
wiedzę „piękna i dobra”. Niemniej jednak, jak świadczą choćby pamiętniki 
Ksenofonta, myślał o bogach inaczej niż większość mu współczesnych i 
dlatego został posądzony o ateizm i skazany na śmierć. Sokrates -  jak 
opiewał akt oskarżenia -  jest „winny tej zbrodni, że nie uznaje bogów, 
których uznaje państwo, lecz wprowadza różne od nich, nowe daimonia”.

Drugi -  pozytywny -  rys koncepcji religii wiąże się u Sokratesa z całą 
jego wizją rzeczywistości. Dotyczy przede wszystkim pojmowania Boga 
Jedynego jako zwierzchnika i władcy całego świata2'1. Sokrates jest przed
stawicielem tcleologicznego poglądu na świat; uważa, że świat jest dziełem 
najwyższej i rządzącej światem inteligencji boskiej. Jego rozważania doty
czące religii wbudowane są w jego wizję filozoficzną człowieka i świata. 
Odróżnia go od pierwszych filozofów to, że koncepcję Boga i religii wiąże 
z człowiekiem i postępowaniem moralnym, a nie tylko z kosmosem. Prezen
tuje więc koncepcję, w której religia jest ostatecznym uzasadnieniem postę
powania moralnego (podstawa etyki)24.

W człowieku coś wspólnego z boskością może mieć tylko królująca w 
nim dusza25. Opatrzność boska przejawia się -  zdaniem Sokratesa -  prze
de wszystkim w tym, że człowiek otrzymał daleko sprawniejszą duszę niż 
dusze podległych mu zwierząt, że ma postawę prostą i znakomicie rozplano
wane ciało, że właściwie cały świat został stworzony dla ludzi i na ich 
pożytek26. Człowiek jest jakby miniaturą świata (mikrokosmos), posiada 
ciało składające się z ziemi, wody i innych składników, które świat zawiera

mieniem wydaje się ateistyczna interpretacja poglądów Anaksymenesa, Diogenesa z Apolonii 
czy Arystotelesa (por. N o w i c k i, dz. cyt., s. 29-38). Na temat postawy religijnej Sokra
tesa zob. Ch. S c h r e m f f ,  Sokrates. Seine Persónlichkeil und seine Glaube, Stuttgart 
19553.

23 Por. X e n., Mem., IV, 3, 14.
24 Sokrates związał przeżycie moralne z sankcją religijną -  poczuciem transcendencji. 

Bóg stanowi uzasadnienie moralności, bo jest dobry, przekracza konwencjonalne układy 
państwowe. Człowiek transcenduje zmienne, materialne i społeczne układy przez swój zwią
zek z „dajmonionem”. Sokrates w ten sposób stał się prekursorem powiązania religii z 
moralnością.

25 Por. X e n., Mem., IV, 3, 14.
26 Por. tamże, I, 4, 4 sq.; IV, 3, 3.
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w ogromnej ilości, oraz duszę i umysł; podobnie światem rządzi właściwy 
mu umysł, czyli bóstwo najwyższe27.

Przekonanie Sokratesa o tym, że istnieje boska wszechwiedza, zaznacza 
się szczególnie jasno w fakcie, iż przyjmował on tajemniczy „głos we
wnętrzny”. Ów głos wewnętrzny ostrzegał Sokratesa od wczesnej młodości, 
wtedy gdy zamierzał zrobić lub powiedzieć coś niewłaściwego i szkodliwe
go dla siebie czy dla swoich przyjaciół. Sokrates nazywał go zazwyczaj 
„czymś dajmonicznym” (daimonion) i uważał za przestrogę także „czegoś 
dajmonicznego”, czyli jakiegoś bytu dbającego o jego rzeczywiste dobro i 
obdarzonego boską wszechwiedzą, bo znającego przyszłe wyniki zamierzo
nych przez niego poczynań28.

Niełatwy do ustalenia stosunek między religią i filozofią w pierwszych 
wiekach myśli greckiej nabiera szczególnego natężenia u Platona (427-347). 
Bogactwo myśli Platona i w tej dziedzinie jest źródłem rozmaitych, nieraz 
wykluczających się, interpretacji29.

Odnajdujemy tam z jednej strony żywych, działających, obecnych we 
wszystkich indywidualnych wydarzeniach człowieka czy wypadkach społecz
no-politycznych bogów mitologii greckiej, z drugiej natomiast istnieje bu
downiczy świata30 -  wzorujący się w pracy na wiecznych ideach, sprawca 
innych bogów, takich jak gwiazdy i dusze ludzkie31. Równocześnie Platon 
ukazuje sfery rzeczywistości ontycznie przewyższające bogów. Tworzy poję
cie boskości doskonalsze od tego, co na ten temat powiedziała dotychczaso
wa myśl grecka. Jest to idea dobra, stojąca na szczycie świata idei.

Powstaje trudny do rozwiązania problem, z którym nie mogą uporać się 
historycy myśli Platona, mianowicie stosunku ostatecznej rzeczywistości, 
najwyższej zasady świata, filozoficznie poznanej przyczyny, do właściwego

27 Por. tamże, I, 4, 8 sq.
28 Por. A. K r o k i e w i c z ,  Sokrates, Warszawa 1958, s. 60.
29 Por. V. G o I d s c h m i d t, La religion de Platon, Paris 1949; J. van C a m p, 

P. C a r n a r t, Le sens du mot ©eioę chez Platon, Louvain 1956; I. K. F e i b 1 e- 
m a n, Religious Platonism. The Influence o f Religion on Plato and the Influence o f P lato  
on Religion, London 1959.

30 Por. Timaios, 28 nn.
31 Por. Prawa, X, 889.

37



Nauki religiologiczne

religii greckiej pojęcia bóstwa, rozumianego jako żyjąca, towarzysząca czło
wiekowi w życiu jego osoba.

Interpretacje historyków Platona idą w kilku kierunkach:
-  utożsamiania idei, zwłaszcza idei dobra, z Bogiem religii (A. J. Festu- 

giere32),
-  wyraźnego rozdzielenia dziedziny religii i dziedziny filozofii jako dwu 

odmiennych typów problemów, uzasadnień, rozwiązań (osobowy -  rzeczo
wy; E. Gilson33),

-  utworzenia w wizji filozoficznej nowej -  racjonalnej -  religii, będącej 
reakcją na antropomorficzną religię mitologiczną (M. J. Charlesworth34).

Trudność opowiedzenia się za jedną z tych interpretacji związana jest z 
platońską koncepcją poznania, zwłaszcza naukowego. Platon przyjmuje trzy 
typy poznania i jakby odpowiadające im trzy płaszczyzny rozważań: mitolo
giczną, „doksalną” i epistemiczną.

Religia rozumiana jako osobowy stosunek człowieka do osobowych bóstw 
mieści się w płaszczyźnie mitologicznej. Polega ona na przyjmowaniu posta
wy czci wobec niezliczonych bóstw, do których ludzie modlą się i których 
wzywają zarówno w swych potrzebach osobistych, jak i w potrzebach 
swoich miast i państw. Religia spełnia zarówno ważną rolę psychiczną w 
życiu człowieka, jak i niezastąpioną funkcję społeczno-polityczną. Toteż 
podejście Platona do religii mitologicznej jest podejściem psychologicznym 
i socjologicznym, nie zaś filozoficzno-racjonalnym.

Tej religii, odziedziczonej po przodkach, przekazanej zwłaszcza w poe
matach Homera i Hezjoda czy w wierzeniach orfickich, Platon nie przyjmo
wał bezkrytycznie. Idee mitologiczne, zwłaszcza orfickie, zawierały -  zda
niem Platona -  słuszne intuicje, które należy oczyszczać i zgłębiać myślo
wo. W Fedonie czytamy: „[...] a może jednak w tym jest jakiś sens; toż 
nauka tajemna mówi o tej sprawie, że my, ludzie, jesteśmy niejako w wię
zieniu i nie wolno z niego siebie samego wyzwalać ani uciekać; ja w tym

32 Por. A. D i e s, Autour de Platon, Paris 1927 (zwł. rozdz. III: „Le Dieu de Platon” 
i rozdz. IV: „La religion de Platon”); A. J. F e s t u g i e r e, Contemplalion e t vie eon- 
templative selon P laton , Paris 1967; t e n ż e ,  Personal Religion Am ong the Greeks, Berke
ley 1954.

33 Dz. cyt., s. 30-38.
34 Dz. cyt., s. 6-11.
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widzę pewną myśl: wielką i niełatwą do przejrzenia na wskroś”35. Następ
nie usiłuje wyjaśnić tę naukę i wykazać jej prawdziwość.

Znany jest stosunek Platona do wierzeń orfików, na które często się 
powoływał. W Fedonie np. przedstawił szczegółowy opis Tartaru i pośmier
tnego losu człowieka. Nietrudno dostrzec, że Platon nie uważał wszystkich 
szczegółów opisu za prawdziwe: „Spierać się o to, że właśnie tak, a nie 
inaczej jest, jak ja to powiedziałem -  nie wypada człowiekowi, który ma 
rozum w głowie. Ale że bądź to tak jest, bądź też jakoś tak podobnie ma 
się rzecz z naszymi duszami i z miejscem ich pobytu, skoro dusza okazuje 
się czymś nieśmiertelnym, to zdaje mi się wypada i warto ryzykować przy
puszczenie, że tak jest”36. Chodzi o wyciągnięcie głównych wniosków, 
które mają wartość praktyczną, bo powstrzymują ludzi od złych czynów, a 
więc uczą, jak żyć.

Mając wiele zastrzeżeń pod adresem antropomorficznie rozumianej religii, 
Platon właściwie ze względów psychologiczno-społecznych usiłuje uspra
wiedliwić tradycyjną wiarę w bogów: „Trzy rzeczy postanowiliśmy wykazać, 
mianowicie że bogowie istnieją, że troszczą się o wszystko i że nie dają 
się nigdy skłonić do niczego, co sprzeciwia się sprawiedliwości”37.

Platon demitologizuje antropomorficzną, ludową, irracjonalną religię i 
równocześnie zwalcza ateizm takich filozofów, jak Empedokles, według 
którego istnienie Boga jest niekonieczną hipotezą, ponieważ działanie natury 
można wyjaśnić w terminach czysto materialistycznych i mechanistycznych. 
Według tego rodzaju ateistycznych poglądów rzeczy powstają poprzez zmia
nę, a religia i moralność są czymś konwencjonalnym: „[...] bogowie zostali 
stworzeni przez sztukę, nie istnieją rzeczywiście, ale różne prawa wymyśliły 
bogów dla ludzi, więc też czczą oni jednych tu, a innych gdzie indziej, w 
zależności od lego, jak przy ustanawianiu praw uzgodnili to z sobą w po
szczególnych krajach”38. Zdaniem Platona zarówno ateistyczni filozofowie, 
jak i przedstawiciele mitologicznej religii nie dostrzegali, że świat jest skut
kiem inteligentnej przyczyny czy zasady.

35 Fedon, 62 b.
36 Tamże, 111 d.
37 Prawa, C, 888, 890, 907 a.
38 Tamże, X, 889 e -  890 a. Por. Fileb, 28 d; Gorgiasz, 482 c -  484 c.
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W Fedonie wykazuje niesłuszność wyjaśniania mechanistycznego i tłuma
czy, że porządek suponuje inteligencję. W tej dziedzinie ma poprzedników, 
np. Diogenes z Apolonii sformułował dowód na istnienie Inteligencji Naj
wyższej. Dowód podany przez Platona w Fedonie nosi na sobie ślady podo
bieństwa do argumentów Diogenesa39.

Dotykamy tu drugiej -  ściśle naukowej -  filozoficznej warstwy myśli 
Platona. Jego wizja nie powstała jedynie na drodze wyjaśniania i uzasadnia
nia prawd zawartych w intuicjach religijnych. Trudno uważać filozofię 
Platona tylko za racjonalizację mitologii. Filozofia jego jest wizją samo
dzielną; dąży do zdobycia wiądzy koniecznej, ogólnej, niezmiennej, dotyczą
cej rzeczywistości o tych samych cechach. Tylko taka rzeczywistość jest w 
pełni poznawalna intelektualnie -  jest boska. Być w pełni intelektualnie 
poznawalną, żyjącą i nieśmiertelną substancją to być bogiem. Człowiek 
bogiem nie jest, bo jest śmiertelny, zniszczalny. Bogami natomiast są dusze 
ludzkie, ponieważ mają naturę intelektualnie poznawalną i w swoim porząd
ku są nieśmiertelne.

Świat idei jest porządkiem boskim. Najwyższa idea, Idea Dobra, od 
której zależą wszystkie realności inteligibilne, jest jakby kwintesencją bos- 
kości40. Platon mówi, że Idea Dobra jest samym bytem, samą dobrocią i 
sprawiedliwością -  jest tym, poprzez co rzeczy istnieją i są dobre. Czy 
można ją utożsamiać z boskością?

Dla Platona Idea Dobra jest tajemnicza, ponieważ przekracza inteligibil- 
ność dostępną człowiekowi. Tak jak nie możemy bezpośrednio patrzeć na 
Słońce, będące źródłem światła, dzięki któremu widzimy inne rzeczy, tak 
nie możemy patrzeć wprost na źródło poznawalności, przez które rozumie
my wszystko inne. Ale jest to niepoznawalność nie będąca wynikiem braku 
w nim samym, lecz spowodowana ograniczeniem ludzkiej inteligencji.

Zdaniem niektórych platońska koncepcja boskości stanowi rewolucyjny 
etap w rozwoju ludzkiego myślenia na temat boskości i porządku religijnego 
w ogóle41. Cechuje ją całkowity, bezkompromisowy intelektualizm. Bos- 
kość utożsamia się z najwyższą inteligibiinością42.

39 Por. Fedon, 108 e -  112.
40 Por. P l a t o n ,  Respublica, 509 b.
41 Taką interpretację prezentuje Charlesworth (dz. cyt., s. 6-11).
42 Gilson przeciwstawiłby się takiej interpretacji. Niemniej jednak wydaje się, iż Platon
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W myśli Platona na płaszczyźnie episteme, a więc w filozofii, mamy do 
czynienia z tym, co można by określić jako teodyccę, naturalną filozofię 
boskości, i związaną z nią drugą koncepcją religii -  skrajnie intelektualis- 
tyczną (filozoficzną religią). W swojej filozofii Platon daje obiektywne, 
racjonalne, ostateczne podstawy religii dostępnej dla wybranych dusz. We
dług niego naprawdę moralne i religijne życie jest udziałem nielicznych 
jednostek. Tak jak jedynie filozofowie są zdolni do prawdziwej mądrości, 
moralności i działalności politycznej, tak również jedynie oni są zdolni do 
osiągnięcia prawdziwej religii:

„A czy jedną z najpiękniejszych rzeczy nie jest wiedza o bogach; którą 
z taką powagą wyłożyliśmy poprzednio, wykazując, że istnieją i że są prze
potężni, i którą posiadać trzeba w tej mierze, w jakiej jest dostępna dla 
człowieka? Jeżeli idzie o szary tłum przeciętnych obywateli, nie będziemy 
za złe im mieć oczywiście, że poprzestaną na tym, co obwieszczać im będą 
prawa, do uczestnictwa jednak w pełnieniu straży nad państwem nie dopuś
cimy nikogo, kto by nie dokładał wszelkich starań i wysiłków, ażeby pogłę
bić swą wiedzę o bogach”43.

U Platona mamy więc wyraźnie nie zharmonizowane z sobą, bo pojawia
jące się co najmniej w dwu różnych płaszczyznach poznawczych, koncepcje 
religii: religię mitologiczną i religię filozoficzną. Pierwsza jest dla tłumów, 
druga -  dla wybranych. Religia filozoficzna jest racjonalna, godna człowie
ka i tego, co w człowieku najbardziej ludzkie. Jest elitarna, ma charakter 
spekulatywny, wizyjny, kontemplatywny. Dialektyka była metodą, która 
pozwalała człowiekowi zdobyć jakieś filozoficzne odkupienie poprzez stop
niowe wznoszenie się do pełnej świadomości swej boskości. Bóstwo może 
niekiedy popełnić jakiś błąd, ale nie potrzebuje ono koniecznie zbawienia.

jest i w tej dziedzinie kontynuatorem poglądów przedsokratyków, którzy w refleksji nad 
światem dochodzili do obiektywnie uzasadnionej ostatecznej rzeczywistości i stwarzali podsta
wy racjonalnie uzasadnionej religii albo -  jak  określa większość interpretatorów -  filozoficz
nej religii. Jaeger wyraźnie zwraca uwagę na fakt, że filozoficzna religią Platona była po
przedzona -  w pewnej przynajmniej mierze -  przez presokratyków, np. Anaksymandra 
wyjaśnienie natury było jakby pierwszą teodyceą. Jaeger (Die Thenlogie, s. 72) przypisuje 
Ksenofanesowi wielką rolę w demitologizacji religii ludowej i w procesie krystalizowania 
się filozoficznej religii: „Chociaż filozofia znaczy śmierć dla starych bogów, sama jest 
religią” .

43 Prawa, X, 966 c-d.
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Człowiek, gdy filozofuje, lekceważąc swe ciało, i skierowuje swoją myśl na 
samozrozumiałą prawdę, zachowuje się jak bóg, który pamięta, że jest bo
giem. Religia mitologiczna natomiast jest irracjonalna, dobra dla ludzi nie- 
oświeconych, pełni ważne funkcje w ich życiu osobistym i społeczno-poli
tycznym.

Rozdarcie, jakie istniało między myślą mitologiczną i filozofią, a w 
konsekwencji między filozoficznym pojęciem boskości i pojęciem bogów 
religijnych, zostało zlikwidowane przez Arystotelesa (384-322), który pier
wszy w filozofii greckiej utożsamił najwyższą zasadę filozoficzną z poję
ciem Boga religijnego. Swoją refleksję nad boskością zawarł w podstawowej 
dyscyplinie filozoficznej -  filozofii pierwszej, którą nazywał także teologią 
naturalną.

W doktrynie Arystotelesa został ukoronowany wysiłek, datujący się od 
pierwszych etapów myśli greckiej, określenia charakteru przedmiotu religij
nego. Jego filozofia religii jest więc całkowicie utożsamiona z teologią 
naturalną44.

Punktem wyjścia jego rozważań jest fakt religii mitycznej. Arystoteles 
uznaje trwałość i doniosłość wiary religijnej, odrzuca jednak to wszystko, 
co nie zgadza się z wizją filozoficzną, a wyłuskuje to, co tej wierze jest 
jakby wspólne i stałe mimo zmieniających się szczegółów. Znajdujemy więc 
u Arystotelesa w analizie faktu religii elementy zarówno filozoficzno-kry- 
tyczne, jak i filozoficzno-konstrukcyjne.

„Przekazem starożytności bardzo odległej, zostawionym pokoleniom na
stępnym w postaci mitu, jest to, że owe substancje pierwsze są bogami i 
że boski pierwiastek ogarnia całą naturę. Resztę to już dodano w baśniach 
dla pozyskania wiary tłumu i wzbudzenia szacunku dla praw i dobra wspól
nego. Toteż nadaje się im postać ludzką oraz przedstawia na podobieństwo 
niektórych zwierząt, jak też na inne związane z tymi i tym podobne sposo
by. Otóż, jeśli oddzielić od tego i wziąć pod uwagę jedynie samą myśl 
przewodnią, a mianowicie że substancje pierwsze są bogami, można to 
uznać za wypowiedź zaiste boską. I według wszelkiego prawdopodobieństwa 
sztuki i filozofia rozwijały się wielokroć do granic możliwości i upadały

44 Na temat charakteru i miejsca Absolutu w wizji Arystotelesa zob. W. D ł u- 
b a c z ,  Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa , Lublin 1992.
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tak, że owe opinie to jakby pozostałości przekonań dawnych, zachowane do 
dziś. A więc tylko w tej mierze zrozumiała jest dla nas tradycja ojców i 
naszych przodków najdalszych”45.

Wyłuskawszy z tradycji religijnej to, co wspólne i jakby ponadczasowe
-  wiarę w istnienie boskich substancji, Arystoteles szeroko wykazuje ko
nieczność istnienia „substancji wiecznej, nie podlegającej zmianie”46, czys
tego aktu, czyli takiej „zasady, która jako substancja jest w akcie”, jest nie
materialna i stanowi warunek ruchu powszechnego4 . Jest ona bytem ko
niecznym, a jako taka jest dobrem i w tym znaczeniu zasadą wszystkiego. 
Porusza wszystko jako przedmiot miłości. Cel porusza jako dobro umiłowa
ne, a za pośrednictwem tego ruchu wprawia w ruch wszystko inne48. Tak 
rozumianą substancję pierwszą Arystoteles utożsamił z Bogiem. Istotą życia 
boskiego jest autokontemplacja. „Intelekt ten ma za przedmiot myślenia sam 
siebie, gdyż jest on czymś najwspanialszym, czyli że jego myśl jest myślą 
myśli [...] Ponieważ więc nie ma różnicy myślenia i przedmiotu tam, gdzie 
nie występuje materia, intelekt boski jest tym samym, co przedmiot i akt 
myślenia jest dlań jednym z przedmiotów myślenia”49. Podobnie człowiek 
osiąga swoje szczęście w aktywności boskiej -  kontemplacji50.

Metafizyka, psychologia i etyka arystotelesowska są zorientowane teis- 
tycznie. Niemniej istnieją dwie wielkie luki w arystotclesowskiej teorii 
religii:

-  U Arystotelesa nie ma podstaw do uznania osobistej, jednostkowej nie
śmiertelności człowieka w związku z jego teorią hilemorfizmu, w której

45 M et., XII, 1074 b, 1-15. W nikliwy komentarz do tego tekstu zob. L. E I d e r s, 
A risto tle 's Theology. A Commentary on Book o f ..The M etaphysics", Assen 1972. Por. także: 
W. J. V  e r  d e n i u s, Traditional and Persona! F.lements in A risto tle 's Religion, „Phro- 
nesis”, 5(1960), nr 1, s. 56-70.

46 M et., XII, 1071 b, 5.
47 Tamże, 1072 b 11, 20. Zob. na temat koncepcji Boga w ujęciu Arystotelesa: 

M. A. K r ą p i e c, T. A. Z e I e ź n i k, Arystotelesa koncepcja substancji, Lublin 
1966, s. 62-77; R. N o r m a n ,  A risto tle 's Philosopher -  G o j,  „Phronesis", 14(1969) 
63-74; F. W  i p I i n g e r, Die Gottesfrage in der „M etaphysik" des Aristoteles, „Wis- 
senschaft und W eltbild”, 1962, nr 3/4, s. 335-351.

48 Por. Met., XII, 1072 b, 3.
49 Tamże, 1074 b, 33 -  1075 a, 5.
50 Zob. Et. Nik., VII, 1, 8, 9; X.
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forma (dusza) ma charakter aktu materii. Forma powstaje jako wynik prze
mian substancjalnyc h i -  zgodnie z ogólną teorią -  winna zginąć wraz ze 
śmiercią człowieka.

-  Arystotelcsowska koncepcja Boga wyklucza Jego opatrznościowe zain
teresowanie światem i losem ludzkim. Bóg Arystotelesa nie był opatrznoś
cią; on nawet nie znał świata, którego nic uformował, a uformować go nie 
mógł, ponieważ jest myślą o myśli.

Negując osobową nieśmiertelność, Arystoteles sprowadza religię do zja
wiska z tego świata, natomiast Bóg, będąc wieczny, jest poza światem. 
Istnieje zatem nic do pokonania rozziew między człowiekiem i Bogiem, 
podczas gdy istotą wszelkiej religii jest właśnie wzajemny związek między 
nimi.

Dla Arystotelesa religia jest przede wszystkim dziedziną wizji i kontem
placji. Jego postawa jest jakby spekulatywno-estctyczna. Filozofia -  według 
niego -  jest religijnym sposobem życia, ponieważ przez filozofię człowiek 
najbardziej zbliża się i upodabnia do życia Boga. Arystoteles -  podobnie 
jak Platon -  uważał, że punktem kulminacyjnym filozofii jest religia .

W okresie hellenistycznym (III-I w.) zainteresowania filozoficzne skon
centrowano raczej na sprawach etyczno-praktycznych. Nastąpiło także roz
członkowanie filozofii na dość autonomiczne dziedziny (np. matematyka, 
fizyka). Filozofia stała się studium virtutis -  naukową teorią życia. Chodziło
0 nauczenie, jak lepiej żyć i osiągnąć dostępne człowiekowi dobra, czyli 
„eudajmonię”. Niektóre kierunki tego okresu (stoicyzm i epikureizm) szuka
ły tej najlepszej drogi życia poza religią, później natomiast filozofowanie 
przenika duch religijny. Choć pierwszy okres nie był zorientowany religij
nie, pewne problemy z zakresu religii występują w ówczesnych szkołach.
1 tak stoicy: Zenon (336-264), Kleantes z Assos (264-232) czy Chryzyp 
(281-205) uznawali, że bóstwo istnieje, lecz że nie jest transcendentne wo
bec świata, utożsamia się z nim, i wyprowadzali stąd postulat życia zgodne
go z naturą, która jest boska (panteizm).

Epikurejczycy (Epikur, 342-270; Lukrecjusz, 95-55 -  autor De rerum 
natura) przyjmowali istnienie bogów, lecz uważali, że bogowie nie mają

51 U Arystotelesa i Platona następuje ostatecznie pewne utożsamienie filozofii z religią. 
W czasach nowożytnych powróci jeszcze ta koncepcja w  filozofii Spinozy i Hegla (por. 
C h a r I e s w o r t h, dz. cyt., s. 1-43).
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wpływu na ludzkie życie. Toteż Epikur, choć czcił bogów, nie bał się ich 
gniewu. Sceptycy (np. Pirron z Elidy, 376-280) nie podważali istnienia 
bóstw, natomiast uważali, że nie ma dowodów ani nn ich istnienie, ani na 
nieistnienie. Szkoły te nie wniosły istotnie nowych koncepcji dotyczących 
refleksji nad faktem religii.

Ostatni okres filozofii starożytnej cechuje wzrost zainteresowania religią. 
Znów następuje wzajemne zbliżenie filozofii i religii. Filozofia stawia sobie 
cele praktyczne, właściwe religii: jak wyzwolić się od życia, jego doczes
nych uwarunkowań i połączyć się z bóstwem. Toteż filozofię określa się 
jako „rozmyślanie nad śmiercią” (meditatio mortis) czy „upodobnienie się 
do Boga” (instrumentum assimilationis ad Deurri).

Najdoskonalszym pozachrześcijańskim wyrazem filozoficzno-religijnych 
tendencji tego okresu są poglądy Plotyna (203-270) i innych przedstawicieli 
nurtu neoplatońskiego. Filozofia Plotyna ma charakter teoretyczny i zarazem 
praktyczny. Stanowi teorię wyjaśniającą świat, jego relacje do bytu boskiego 
(Prajedni), będącą emanacyjną postacią panteizmu oraz teorią drogi prowa
dzącej do zespolenia z Bogiem. Jest to filozofia zorientowana wybitnie 
religijnie, w której problemy dwóch pierwszych wieków zostały zorganizo
wane w system metafizyczny, równocześnie stanowiący propedeutykę do
świadczenia mistycznego52.

Drugi wielki nurt myśli zorientowanej religijnie wiąże się z pojawieniem 
się chrześcijaństwa. Powstaje więc potrzeba racjonalnego wyjaśnienia pew
nych prawd nowej religii, ustosunkowania się do innych religii itp. Jeśli 
można doszukiwać się w tym okresie elementów filozofii religii, to zawiera
ją się one w ramach kształtującej się myśli teologicznej. Stary i Nowy 
Testament stały się nowym źródłem wiadomości o związkach człowieka z 
Bogiem, prezentowały określony typ religii, której należało dać oprawę 
filozoficzną. Następuje więc okres opracowywania posłannictwa chrześcijań

52 Zob. A. U. A r m s t r o n g ,  Plotinus, London 1953; I. T r o u i 1 1 a r d, 
La purification plntinienne, Paris 1955; Storia antnlogica, s. 49; S. K a m i ń s k i ,  
Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1970, s. 66-68. H. Dumery (Phenomenologie et 
religion, Paris 1958, s. 91) określa to przejście w wizji Plotyna od rozumowania do kontem 
placji jako „wyjątkowy przypadek intelektualizmu, który wymaga mistycznego w zlotu”.
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skiego w konfrontacji z teologicznymi i filozoficznymi koncepcjami świata 
przedchrześcijańskiego 3.

Refleksja Ojców Kościoła II i III w. przybiera postać:
-  teologii dziejów (sens dziejów w perspektywie boskiego objawienia i 

ekonomii zbawienia),
-  apologetyki,
-  filozofii chrześcijańskiej54.
Wyjaśnienie religii chrześcijańskiej otrzymuje pełny wyraz u najwybit

niejszego przedstawiciela starożytności chrześcijańskiej -  św. Augustyna 
(354-430).

Nachylenie myśli Augustyna było wyraźnie praktyczne. Chodziło o uka
zanie boskiego porządku świata, do którego człowiek zbliża się przez asce- 
zę, kontemplację wartości wiecznych i Najwyższego Dobra. Były to tematy 
i problemy znane myśli helleńskiej. Nowość Augustyna polega na ukazaniu 
faktu, że przez grzech człowiek wprowadza zło i że sam nie jest zdolny z 
niego się wydobyć, że potrzebuje zbawienia „z góry”. W tej perspektywie 
zmieniają się stosunki między człowiekiem i Bogiem. Bóg jest nie tylko 
najwyższym przedmiotem myśli teoretycznej czy granicą transcendentną 
drogi ascetyczno-mistycznej, ale jest stwórcą człowieka i jego odkupicielem. 
Na pierwszy plan we wzajemnych relacjach: Bóg-człowiek wysuwa się 
miłość. Druga zdobycz myśli augustyńskiej dotycząca rozumienia religii to 
wykazanie jej społecznego charakteru. Relacja do Boga otwiera człowieka 
na innych. Komunia z Bogiem tworzy nową społeczność ludzi -  Koś
ciół55.

Interesująca nas problematyka religii -  jej natury i uzasadnienia -  jest 
tu rozważana wnikliwie i szeroko. Zgodnie z augustyńską koncepcją relacji 
między wiarą i rozumem zawarta jest ona w teologii. Wychodząc z perspek

53 Zob. A. II. A r m s t r o n g ,  R.  A.  M a r k u s ,  Christian Failh and Greek 
Philosophy , London 1960 (Wiara chrześcijańska a filozofia grecko , tłum. II. Bednarek, 
Warszawa 1964); W. J a e g e r, Early Christianity and Greek „Paideia", Cambridge
1961.

W okresie chrześcijańskim filozofia staje się „służebnicą teologii" -  zasadnicze cele 
są typu teologicznego; filozofia jest narzędziem wyjaśniania prawd religijnych (zob. 
C h a r I e s w o r t h, dz. cyt., s. 45-86).

55 Por. Ii. G i I s o n, Wprowadzenie do nauki św. Augustyna, tłum. Z. Jakimiak, 
Warszawa 1953, s. 221-244.

46



Kształtowanie się nauk o religii

tywy wiary i przyjmując akt wiary, uważany za akt pierwotny w stosunku 
do wszelkich aktów poznawczych, Augustyn opracowuje naturalne, racjonal
ne podstawy religii, rozumianej personalistycznie jako osobowy, oparty na 
miłości, związek człowieka z Bogiem.

W stosunku do obiektywistycznie ukierunkowanej filozofii greckiej Augu
styn zmienia punkt wyjścia refleksji filozoficznej. Jest nim doświadczenie 
wewnętrzne; dziś powiedzielibyśmy -  świadomość siebie i dane naszej 
świadomości. Oczywistość, z jaką dusza pojmuje samą siebie, jest najpier- 
wszą ze wszystkich oczywistości i stanowi kryterium prawdy. Toteż dusza
i to, co jest wewnątrz niej -  prawda -  są drogą, przez którą dochodzi się 
także do poznania Boga. I odwrotnie, tylko w relacji do Boga człowiek 
może poznać autentyczną prawdę o sobie samym -  o człowieku prawdzi
wym, uczynionym przez Boga na własny obraz56.

Gdy chodzi o relację między rozumem i wiarą w zagadnieniu istnienia 
Boga, Augustyn zajmuje następujące stanowisko: Wierzymy, że Bóg istnieje. 
Aby pojąć, że On istnieje, powinniśmy rozumować, dowodzić, bo tylko 
wtedy przyjdzie intellectus (zrozumienie) istnienia Boga. Nie ma więc prob
lemu rozgraniczenia dziedzin rozumu i wiary czy ustalenia między nimi 
granicy. Cała filozofia rozgrywa się wewnątrz wiary (credo ut intelligam). 
Ona to mówi, co jest do zrozumienia, ona też oczyszcza serce i pozwala 
rozumowi właściwie myśleć, uzdolnią do zrozumienia tego, co Bóg objawił. 
Filozofia, która chce być prawdziwą przyjaciółką mądrości, powinna wycho
dzić z wiary, będąc jej rozumieniem. Religia, która chce być doskonała, 
powinna dążyć do zrozumienia, zaczjtnając od wiary. Tak rozumiana praw
dziwa religią jest czymś jednym z prawdziwą filozofią, a prawdziwa filozo
fia łączy się w jedno z prawdziwą religią57.

Augustyńska filozofia (metafizyka) wewnętrznego doświadczenia stała się 
prototypem różnych rodzajów filozofii, rozpoczynających filozofowanie od 
danych świadomości (filozofia podmiotu, fenomenologia). Współczesna 
filozofia religii, zwłaszcza fenomenologia (M. Scheler), nawiązała do tego 
typu refleksji filozoficznej.

56 Zob. F. C a y r e, Dieu present dans la vie de 1’esprit, Paris 1951.
57 W  sprawie równoważności między prawdziwą filozofią i prawdziwą religią zob. 

A u g u s t y n ,  De vera religione, V, 8. To, co św. Augustyn nazywa „filozofią chrześci
jańską”, jest -  według niego -  umysłowym „oglądaniem” chrześcijańskiego objawienia.
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Zapoczątkowaną przez Augustyna refleksję nad religią chrześcijańską, jej 
naturą i podstawami, kontynuowali myśliciele chrześcijańscy okresu przecho
dzenia ze starożytności do średniowiecza czy samego średniowiecza w ra
mach rozważań teologicznych. Trzeba tu wymienić: Pscudo-Dionizego Areo- 
pagitę, Izydora z Sewilli (560-636), Maksyma Wyznawcę (580-662), Bedę 
Czcigodnego (672-735), Jana Damasceńskiego (675-749), Piotra Damiani 
(1007-1072), Anzelma z Canterbury (1033-1109), Piotra Abćlarda (1079- 
1142), Jana z Salisbury (1115-1180), Tomasza z Akwinu (1225-1274) oraz 
J. I. Eckharta (1260-1327).

Zadaniem rozwijającej się w średniowieczu myśli teologicznej było uza
sadnienie i wyjaśnienie prawd zawartych w religii lub cele bardziej prak
tyczne: wskazanie drogi zjednoczenia z Bogiem. Wraz z pojawieniem sie 
nowych religii potęgowała się potrzeba filozoficznego ich ujęcia i wyjaśnie
nia. Tłumaczy to wyraźny udział myślicieli arabskich i żydowskich w myśli 
średniowiecza. W tym okresie filozofowano prawie wyłącznie w związku z 
poznaniem religijnym; filozofia pełniła funkcję usługową w stosunku do 
teologii (ancilla theologiae).

Na czoło tych rozważań filozoficznych wysuwają się istotne problemy 
religii:

-  poznawalność istnienia i natury Boga (uzasadnienie),
-  osobiste stosunki człowieka z Bogiem jako problem nic tylko pozna

nia, ale także realizacji zjednoczenia z Bogiem (.communio cum Deo),
-  ostateczne przeznaczenie człowieka jako nadzieja eschatologiczna lub 

zjednoczenie dostępne w życiu docz^nym  na drodze mistyki.
Myśl średniowieczna stanowi mozaikę metod i rozwiązań skupionych 

wokół wyżej wymienionych zagadnień. Można wyodrębnić cztery grupy 
stanowisk, różniących się zwłaszcza w zakresie ustalania stosunku rozumu 
do wiary, w rozwiązywaniu podstawowych zagadnień dotyczących religii:

-  związane z tradycją neoplatońską (Dionizy Areopagita, Jan Szkot Eriu- 
gena) -  główny przedmiot zainteresowania stanowi język teologii (problem 
negacji i metafory),

-  związane z tradycją augustyńską (Anzelm, Hugo ze Św. Wiktora, Bo
nawentura) -  głoszące oczywistość Boga i filozofujące w ścisłym związku 
z wiarą,

-  tomistyczne -  wypracowanie filozoficznej drogi poznania Boga, wycho
dząc od poznania stworzeń -  perspektywa analogiczna,
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-  woluntarystyczne (J. Duns Szkot) i krytyczne (W. Ockham) -  oddzie
lenie problemu poznania Boga od filozofii.

Silny w średniowieczu był nurt wyraźnie praktyczny, w którym opra
cowywano -  od strony teoretycznej i praktycznej -  sposoby zjednoczenia 
się z Bogiem (mistyka średniowieczna). Ważni są tu: Anzelm (Monologion), 
Bernard z Clairvaux (De diligendo Deo), Ryszard ze Sw. Wiktora (Beniamin 
minor), Bonawentura (Itinerarium mentis in Deuni), Eckhart58.

Większą samodzielność uzyskała filozofia dzięki Albertowi Wielkiemu
i Tomaszowi z Akwinu. W dziele tego ostatniego znajdujemy bardzo szcze
gółowe elementy teologii i filozofii religii, choć wkomponowane w całą 
jego wizję teologiczną. Nie ma więc u Tomasza z Akwinu filozofii religii 
jako odrębnej dyscypliny, podobnie zresztą jak nie ma ani wydzielonej 
epistemologii, ani etyki czy nawet metafizyki, chociaż znajdują się tam ich 
zasadnicze elementy, które potem zostały uformowane w odrębne dyscypliny 
filozoficzne.

Przedmiotem refleksji Tomasza była religią chrześcijańska, a więc nad
przyrodzona, pozytywna, historyczna, i choć sam był przede wszystkim 
teologiem, to jednak można, grupując dane zwłaszcza z Sumy teologicznej, 
wydobyć zawarte tam elementy strukturalne filozoficznej refleksji nad fak
tem religii w ogóle, zrekonstruować zarys filozofii religii59.

Według myśli Tomasza filozofia religii jest możliwa i usprawiedliwiona, 
bo filozof, którego poznanie jest otwarte na wszelką rzeczywistość, może 
zainteresować się również postawą religijną i jej przedmiotem. Tomasz w 
niektórych partiach swego teologicznego dzieła rozważa religię wyraźnie w

8 Por. I. O u t t m a n n, Religion und Wissenschaft im mittelalterlichen und  
modernen Denken , Berlin 1922; A. S t o 1 z, Theologie der M ystik, Regensburg 1936; 
A. F o r e s t, F. van S t e e n b e r g h e n ,  M.  de G a n d i l l a c ,  Le  
mouvement doctrinal du IX* au XIV* siecle, Paris 1951; M. D. ( '  h e n u. La theologie 
au X IIIC siecle, Paris 1957; t e n ż e ,  La theologie comme science au XIII1 siecle, Paris 
19573; G. D. K a u f m a n, Pliilosophy o f Religion and Christian Theology, „The 
Journal o f Religion”, 37(1957), nr 4, s. 233-245; Storia antologica, s. 280-435.

59 Na ten temat piszą G. van Riet (y  a-t-il chez saint Thomas une philosophie de la 
religion?, [w:] t e n ż e ,  Philosophie et religion, Louvain-Paris 1970, s. 65-105) i E. Heck 
(Der B egriff „ religio " bei Thomas von Aquin. Scine Bedeutung fiir  heutige Verstandis von 
Religion, Paderborn 1971). Zob. również: Z. J. Z d y b i c k a, Czy u iiv. Tomasza 
istnieją dwie koncepcje religii?, „Zeszyty Naukowe KUL”, 17(1974), nr 4, s. 17-27.
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aspekcie filozoficznym, abstrahując od wiary60. Poza tym uzasadnia w spo
sób filozoficzny istnienie osobowego Absolutu i ukazuje otwartość człowie
ka -  jako bytu osobowego, czyli podmiotu autodeterminującego swoje dzia
łanie -  na ewentualny dialog z Bogiem.

Tomasz, rozważając prawdy objawione, ale takie, które przy pewnym 
wysiłku intelektualnym człowiek może poznać własnym rozumem, uzasadnia 
prawdy dotyczące faktu religii, jej istoty oraz ostatecznych naturalnych 
podstaw.

Co do samej koncepcji religii -  pozornie występuje u niego jakiś dua
lizm. Posługując się sformułowaniami starożytnych, Tomasz określa religię 
jako „usprawnienie moralne (yirtus) w dziedzinie oddawania przez człowieka 
czci należnej Bogu”61. Jest to usprawnienie skłaniające człowieka do uzna
nia, że w stosunku do Boga pozostaje on w relacji zobowiązania, i to takie
go, że właściwie nigdy nie jest w stanie go wypełnić. W wyodrębnionej 
spośród innych usprawnień cnocie religijności człowiek ustawia się w pozy
cji spełniającego powinność uznania ontycznego początku siebie -  jako bytu 
przygodnego -  i początku wszystkich rzeczy.

U Tomasza występuje równocześnie inne, szersze rozumienie religii -  
jako relacji interpersonalnej, istniejącej między człowiekiem i Bogiem, będą
cej źródłem lud/kiego istnienia i działania oraz ostatecznym, świadomie 
przez człowieka wybranym, celem życia. Religię wyznaczają dwa fakty: 
uznanie przez człowieka Boga za źródło swego życia oraz przyjęcie faktu, 
że Bóg, będąc najwyższym bytem, jest równocześnie obiektywnie istnieją
cym najwyższym dobrem i osobistą najwyższą wartością, która jedynie w 
pełni może usensownić życie ludzkie. Człowiek -  podmiot rozumnego i 
wolnego działania, zdolny do wyboru przedmiotu swojej miłości (celów), 
a więc byt autonomiczny -  powinien także w sposób świadomy uznać w 
Bogu najwyższą wartość i dokonać jej wyboruj Związek między człowie
kiem i Bogiem, sięgający podstaw bytu ludzkiego i jego ostatecznych wy
miarów, ogarniający całe osobowe życie człowieka, aktualizuje się w płasz
czyźnie osobowej, a więc świadomego i wolnego działania, które z koniecz
ności jest działaniem moralnym.

60 Por. 5. th., II-II, 81-100.
61 Tamże, 81, 1.
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Takie rozumienie religii wynika z całego systemu Tomasza, jest zresztą 
wyrażone wprost w tych kwestiach Sumy teologicznej, które poświęcone są 
omówieniu religii jako sprawności moralnej. Powinność oddawania Bogu 
czci, obowiązek kultu wynikają u Tomasza z uświadomienia sobie związków 
człowieka z Bogiem i dostrzeżenia Go jako wartości najwyższej. Tomasz 
wyraźnie określa religię jako „związek człowieka z Bogiem” i podaje racje 
takiego związku: „■[...] tylko Bogu możemy oddawać cześć jako doskonałej 
zasadzie, do której nasz ponawiany wybór powinien się odnosić jako do 
najwyższego (ostatecznego) celu”62. To określenie religii zawarte jest w 
tym samym artykule, co definicja religii jako sprawności moralnej, i zawie
ra wszystkie istotne elementy stosunku religijnego: uznanie Boga jako źród
ła swego istnienia (uznanie swojej niewystarczalności bytowej) i wolny, 
tzn. świadomy i nieustannie ponawiany Jego wybór jako najwyższego dobra, 
które życiu ludzkiemu nadaje sens.

Na takie szerokie rozumienie religii przez Tomasza, obok wielu tekstów 
mówiących o tym wprost, wskazuje także układ najważniejszego i najbar
dziej dojrzałego dzieła Tomasza -  Sumy teologicznej, która ma wyraźne 
nachylenie antropologiczno-religijne.

Najprawdopodobniej pod wpływem neoplatonizmu Tomasz przyjął taki 
układ Sumy teologicznej, który odpowiada schematowi relacji religijnej w 
ogóle. Oczywiście, nie jest tu ważny tylko układ materiału czy jego forma 
literacka, lecz przede wszystkim treść zawartej w tych schematach doktryny, 
niemniej i one mają niebagatelną wymowę. Sumę rozpoczyna Tomasz od 
omówienia istnienia i natury Bytu Pierwszego -  Boga, będącego osobą, od 
której na drodze wolnego stwarzania pochodzi wszystko inne, a więc świat 
duchów, świat materialny i wreszcie świat ludzki -  człowiek jako byt oso
bowy, syntetyzujący w swej strukturze świat materii i ducha.

Pierwsza część Sumy dotyczy głównie związków ontycznych człowieka
i wszelkich innych bytów z Bogiem. Najwięcej uwagi poświęca tu Tomasz 
bytowej strukturze człowieka i analizie jego działania, ukazując człowieka 
jako podmiot swojego działania, mający zdolność do autodeterminacji (wol
ność) oraz władzę nad swoim działaniem, a więc kierujący nim i za nie 
odpowiedzialny. Taki charakter bytowy człowieka uzdolnią go do bycia

62 Tamże.
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partnerem w realnym i usensowniającym życie dialogu z Bogiem, co kon
stytuuje relację religijną opartą na pochodności człowieka i jego celowym, 
osobowym przeznaczeniu.

Dalsze części Sumy ukazują realizację dialogu człowieka z Bogiem, rozu
mianego jako „powrót” człowieka do swego Pierwszego Źródła, z którym 
świadomy i dobrowolny związek stanowi cel-kres życia ludzkiego, zapewnia 
mu zrealizowanie wszelkich ludzkich możliwości, pełną satysfakcję w zakre
sie poznania i miłości, słowem -  całkowite szczęście, rozumiane jako naj
pełniejsza aktualizacja potencjalności osoby ludzkiej.

Ów „powrót” ma więc zupełnie inny charakter niż pochodność. Możliwy 
jest jedynie na drodze psychicznej, duchowej o charakterze moralnym, 
tzn. świadomym i wolnym. Dokonuje się, jakby powiedział św. Augustyn, 
gressibus animi -  krokami duszy. Temu zagadnieniu, a więc dokładnemu 
omówieniu relacji religijnej, poświęca Tomasz najwięcej miejsca. Prima 
secundae i Secunda secundae zawierają właśnie szczegółowe analizy drogi 
moralnej człowieka do Boga, obejmującej całe życie ludzkie. W toku docie
kań okazuje się niewystarczalność człowieka w dziedzinie moralnej i ko
nieczność pomocy ze strony samego Boga, który jakby po ludzku, bo przez 
Wcielenie i sakramenty, pomaga w umoralnieniu człowieka i jego powrocie 
do Prapoczątku, mającego stać się ostatecznym szczęściem człowieka. Osta
teczny cel człowieka jest realny i możliwy do osiągnięcia przy współudziale 
Chrystusa, działającego w swoich sakramentach. Przy okazji omawiania 
sakramentów czy poszczególnych aktów religijnych Tomasz dokonuje bardzo 
wnikliwych i szczegółowych analiz ważnych ogólnie nie tylko dla religii 
chrześcijańskiej.

Zarysowana, choć nie wyodrębniona, filozofia religii Tomasza -  jak 
wszelkie dziedziny jego filozofii -  stanowi specyficzny typ poznania, pole
gający na ujęciu religii w jej aspekcie ogólnoegzystencjalnym i wyjaśnieniu 
przez wskazanie ontycznych, ostatecznych racji. Jest powiązana z metafizyką 
oraz antropologią filozoficzną i kontynuuje właściwy im typ myślenia63.

63 Nieco inne stanowisko zajmuje A. Vergote (I.ectures on the Philosophy o f  Religion, 
oprać. V. Dilaila, l.ouvain 1974, s. 3-5), twierdząc, że u Tomasza trudno mówić o filozofii 
religii, bo dla niego religią nie jest przedmiotem materialnym, nie jest fenomenem do wyjaś
nienia, natomiast punkt widzenia całej jego doktryny jest religijny. Oryginalność Tomasza 
upatruje w  doktrynie sakramentów, powiązanych z antropologicznym punktem widzenia.
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B. CZASY NOWOŻYTNE

Punktem niezmiernie ważnym w kształtowaniu się problematyki z zakresu 
filozofii religii i ukierunkowaniu samej filozofii religii jest filozofia R. Des- 
cartes’a (1596-1650). Jego koncepcja filozofii skrajnie racjonalistycznej, a 
zwłaszcza jego sposób rozumienia i uzasadnienia istnienia Boga stały się 
punktem wyjścia rozwiązań zarówno teistycznych, deistycznych, jak i wyraź
nie ateistycznych. Na przykładzie tego problemu sprawdza się powiedzenie 
Kartezjusza „larvatus procedam” -  „przejdę w masce” (nie wiadomo, czy 
ku homo religiosus czy ku homo atheos).

Mając pełne zaufanie do rozumu, Descartes uznał metodę matematyczną 
za uniwersalną, niezawodną i praktycznie użyteczną. Wobec tego dokonał 
próby ujęcia całej rzeczywistości z dokładnością matematyczną (morę geo- 
metricó). Podstawową prawdą logiczną był fakt myślenia, z którego z mate
matyczną ścisłością wyprowadzał wszystkie pozostałe prawdy. Podobnie jak 
Augustyn, Descartes wychodził ze stwierdzenia siebie jako istoty myślącej. 
Ponieważ w myśli znajduje się pojęcie Boga -  istoty najdoskonalszej, Bóg 
musi istnieć w rzeczywistości jako przyczyna wrodzonej człowiekowi idei 
Boga. Istnienie Boga dane jest z ideą bytu najdoskonalszego, którą człowiek 
znajduje w swoim umyśle. Bóg stał się zależny od ludzkiego myślenia. Stąd 
tylko krok do stwierdzenia, że Bóg jest zależny od ludzkiego umysłu albo 
że jest jego produktem64.

Stary dowód św. Anzelma z Canterbury (dowód ontologiczny) został u 
Descartes’a wciśnięty w ramy nowożytnego, naukowego myślenia. Tym, co 
nadało pojęciu Boga jego pełną wartość w myśli Descartcs’a, było to, że 
stało się ono punktem wyjścia czysto naukowej interpretacji świata. Wycho
dząc od pojęcia Boga chrześcijańskiego, Descartes uczynił z niego pierwszą 
zasadę filozoficzną6 . Wiąże się to z jego koncepcją metafizyki. Metafizy-

6 Por. L. J. F, 1 d e r s, Filozofia Boga. Filozoficzna teologia św. Tomasza z  A kw i
nu, tłum. T. Kuczyński, W arszawa 1990, s. 18 n.

65 Por. A. K o y r e, Essai sur l ’idee de Dieu sur les preuves de son acistence, 
Paris 1922; H. O o u h i e r, La pensee religieuse de Descartes, Paris 1924; 
M. G u e r o u 1 t, Nouvelles reflexions sur la preuve ontologique de Descartes, Paris
1955.
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ka jest fundamentem całej wiedzy ludzkiej; na niej opierają się fizyka oraz 
inne nauki (mechanika, medycyna, etyka itp.).

W wyjaśnianiu rzeczywistości Descartes szukał przede wszystkim przy
czyn sprawczych, a nie celowych, dlatego Boga traktuje jako źródło przy- 
czynowości sprawczej. Wobec tego Bóg w ujęciu Descartes’a jest Bogiem 
nieruchomym i niezmiennym; również ustanowione Jego wolą prawa nie 
mogą być zmienione. Istota Boga utożsamia się w filozofii Descartes’a z 
Jego funkcją stwórczą -  Bóg jest przede wszystkim sprawcą natury: „Przez 
naturę bowiem ogólnie rozważaną pojmuję teraz nie co innego, jak albo 
samego Boga, albo ustanowiony przez Boga ład rzeczy stworzonych”66.

Istnienie Boga można -  zdaniem Descartes’a -  naukowo uzasadnić. 
(Było to pierwsze potraktowanie metafizyki w duchu nauki nowożytnej). 
Wobec tego można rozumowo uzasadnić tezy o religii. Taka postawa stała 
się początkiem rozwoju filozofii religii w ścisłym tego słowa znaczeniu i 
koncepcji tzw. religii naturalnej67.

Wpływ Kartezjusza był dalekosiężny. Nawiązywali do niego N. Male- 
branche (1638-1715) i B. Spinoza (1632-1677), który w swoim systemie 
utożsamił Boga z naturą („Deus sive natura”). Bóg jest immanentny w 
stosunku do świata, Jego cechami są myśl i rozciągłość (monizm panteis- 
tyczny)68.

Leibniz (1646-1716) jest twórcą racjonalnej teologii, tzw. teodycei, w 
której Bóg jest autorem porządku świata. Bóg kieruje rzeczami tak troskli
wie, jak dobry inżynier maszynami.

I. Newton (1642-1727) tworzy nowy dowód na istnienie Boga, dowód 
fizyko-teleologiczny, oparty na przekonaniu, że przyroda jest zorganizowana 
jak najdoskonalsza maszyna, musi więc być dziełem najwyższego rozumu.

Tu należy szukać źródeł deizmu oraz związanej z nim koncepcji religii 
naturalnej, czyli religii ponadwyznaniowej, filozoficznej, czysto racjonalnej,

66 Medytacje o pierwszej filozofii wraz z zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami 
autora oraz rozmowa z Burmanem, t. I, tfum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958, 
s. 106. Na skutek przyjęcia takiej koncepcji Boga nastąpiło oddzielenie Boga jako przedmio
tu kultu religijnego (Bóg religii) od Boga jako pierwszej przyczyny filozoficznej (Bóg filozo
fów).

6 Zob. U. M a n n ,  Einfiihrung in die Religionsphilosophie, Darmstadt 1970, s. 28.
48 Por. E. E. P o w e I I, Spinoza and Religion, Boston 19412; G. S e m e r a r i ,  

Filosofia e religione nel pensiero di Spinoza, Firenze 1951.
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rozpowszechnionej w różnych wersjach w okresie oświecenia. Twórcą kon
cepcji religii naturalnej był Herbert z Chcrbury (1581-1648). Uważał on, że 
prawdę poznaje rozum ujmujący to, co powszechne. Zgodę powszechną 
przyjął jako kryterium prawd religii naturalnej. Ostatecznie uważał, że praw
dy religii naturalnej są wrodzone, ponieważ są powszechne, i jako takie 
wszczepione przez naturę, czyli pewne69.

W perspektywie skrajnego racjonalizmu i związanego z nim deizmu oraz 
koncepcji religii naturalnej zrozumiały staje się protest B. Pascala przeciwko 
„Bogu filozofów”, sprowadzonemu do racjonalnie pojętej i uzasadnionej 
zasady filozoficznej. Zdaniem Pascala rozum nie jest zdolny poznać Boga
i prawd religijnych. Może to uczynić jedynie „serce”, mające własne racje 
(„porządek serca”). Zgodnie ze swoim irracjonalizmem Pascal odrzucał 
możliwość uzasadnienia twierdzenia o istnieniu Boga. Przyjęcie Boga jest 
pewnego rodzaju hazardem („zakład Pascala”) i należy tak żyć, jak gdyby 
On istniał. Z irracjonalizmem łączy Pascal ascetyzm: jedynie rozsądna jest 
etyka służby Bożej.

Późniejszą konsekwencją racjonalno-dcistycznej koncepcji Boga było albo 
odrzucenie istnienia Boga w ogóle, albo odrzucenie Boga przez pozytywizm
i sejentyzm, gdyż w perspektywach poznawczych przez nic wytworzonych 
nie ma miejsca na ideę Boga70.

W końcu XVII w. doszły do głosu nowe idee, przeciwstawiające się 
racjonalizmowi Dcscartes’a i Newtona. Zaczyna się przenosić zainteresowa
nie ze świata przyrody na człowieka, zapoczątkowując nowe traktowanie 
takich spraw, jak: poznanie, wychowanie, moralność, religia. W XVIII w. 
następuje dalszy wzrost zainteresowania problemami humanistycznymi. Ot
wierają się nowe perspektywy badań nad religią. Przedmiotem rozważań 
staje się religia jako fenomen psychiczny (Hume) lub jako proces historycz
ny (Lessing). Wtedy kształtują się zaczątki psychologii, socjologii, historii. 
Zmienia się więc typ wiedzy o religii, która dotychczas miała charakter 
głównie filozoficzny. Myślicielem najbardziej znaczącym jest D. Hume 
(1711-1776), który zainicjował filozofię religii w duchu nowożytnym jako

69 Zob. II. S c h o I z, Die Religionsphilosopliie des Herbert von Cherbury, Giessen
1914.

70 Por. C h a r l e s w o r t h ,  dz. cyt., s. 98-101. Por. także: R I d e r s, Filozofia  
Boga, s. 18 nn.
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refleksję nad faktem religijnym, aby określić jej źródła, istotę i wartość w 
życiu71. Hume’a wiedza dotycząca religii koresponduje z całą jego filozo
fią, zwłaszcza zaś teorią poznania. Humc ograniczył poznanie wartościowe 
do poznania stosunków między ideami (matematyka) i faktami, odmawiając 
wiedzy dotyczącej faktów cechy konieczności. Wiąże się to z jego krytyką 
pojęcia przyczynowości i substancji. Zakwestionował zatem wszelką wiedzę
o rzeczywistości, która wykracza poza ujęcie faktów:

„Gdy bierzemy do ręki książkę z dziedziny teologii lub metafizyki, to 
musimy pytać: czy zawiera badania nad wielkością i liczbą prowadzone 
drogą czystego rozumowania? Nie. Czy zawiera badania nad faktami i is
tnieniem? Nie. To należy wrzucić ją w ogień, gdyż może zawierać jedynie 
fikcje i złudzenia’’72.

Hume nie kwestionował prawd religijnych czy faktu religii, zaprzeczał 
tylko możliwości ich ściśle naukowego opracowania. Poddał szczegółowej 
krytyce dowód aprioryczny, pokazując niemożliwość uzasadnienia a priori 
żadnego sądu egzystencjalnego. Bóstwo występujące w dowodzie a priori
-  to nazwa bez znaczenia, którą równie dobrze można zastąpić jakąkolwiek 
inną. Zresztą Humc zdaje sobie sprawę z tego, że ten rodzaj argumentu nie 
stanowi zasadniczego sposobu uzasadnienia twierdzenia o istnieniu Boga73.

„Argument a priori -  pisze -  rzadko kiedy okazywał się bardzo przeko
nujący, wyjąwszy ludzi obdarzonych metafizyczną głową, którzy przywykli 
rozumować abstrakcyjnie [...] Inni, bystrzy nawet i jak najlepiej usposobieni 
wobec religii, czują zawsze, iż argumentom takim czegoś nie dostaje, choć 
nie umieją może wytłumaczyć, na czym brak ten polega. Dowód to niezbi
ty, że ludzie czerpali i zawsze czerpać będą religie ze źródeł innych aniżeli 
tego rodzaju rozumowania”74.

11 C h i  r  I e  s w o r I h, dz. cyt., s. 102-106; A. L e r o y, La critique et la 
religion chez Hume, Paris 1930.

72 Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. J. L. Łukasiewicz, K. Twardowski, Lwów 
1905, s. 21.

73 Poglądy IIum e’a na naturę i genezę religii zawarte są zwłaszcza w jego książce: 
D ialogi o religii naturalnej: Naturalna historia religii, tłum. A. Hochfeldowa, Warszawa
1962, cz. IX.

74 Tamże, s. 86 n.
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Szersza i bardziej szczegółowa jest humowska krytyka apostcriorycznych 
form argumentacji, które z organizacji i ładu świata wyprowadzają istnienie 
bóstwa, pojętego jako istota najdoskonalsza. Przyjmując zasadę, że w rozu
mowaniu postępującym od skutku ku przyczynie przestrzegać należy propor
cjonalności między znanym skutkiem a suponowaną jego przyczyną, przypi
suje tej ostatniej jedynie te właściwości, które wystarczają do wywołania 
skutku.

„Jest rzeczą możliwą -  pisze Hume -  że bóstwo jest wyposażone we 
własności, których objawy nigdy nie podpadały pod nasze spostrzeganie, i 
że kieruje się ono zasadami działania, o których niepodobna nam stwierdzić, 
iż bywają przestrzegane; wszystko to można śmiało przyznać. Ale zawsze 
będzie to czystą możliwością i hipotezą. Brak nam wszelkich racji, na pod
stawie których moglibyśmy coś wnosić o jego własnościach i zasadach jego 
działania, o ile nie widzimy, że się objawiły i że bywają przestrzegane”75.

Również rozumowanie przez analogię nie daje -  zdaniem Hume’a -  
podstaw do wnoszenia czegokolwiek o naturze bóstwa. „Bóstwo samo jest 
obiektem unikalnym, nie należy do żadnego gatunku ani rodzaju, którego 
cechy znalibyśmy z wielokrotnego doświadczenia i mogli na tej podstawie 
określić drogą analogii nie przejawione jego własności. Zasadnie można 
przeto bóstwu przypisać tylko te cechy, które przejawiło w swoim dziele, 
jakże niedoskonałym. Wszystko inne, co w tym zakresie czynimy, wpraw
dzie da się wyjaśnić naturalnymi skłonnościami wyobraźni ludzkiej, nie 
można tego jednak filozoficznie uzasadnić. Niedostatki naszej natury nie 
pozwalają nam osiągnąć idei, które w najmniejszym choćby stopniu odpo
wiadałyby niewysłowionej podniosłości boskich atrybutów”76.

Humowska koncepcja wnioskowania z cech skutku o cechach przyczyny 
leży u podstaw krytyki wszelkiej aposteriorycznej argumentacji istnienia 
Boga. Jego pojęcie związku skutkowo-przyczynowego wywodzi się z do
świadczenia i można je stosować tylko w granicach empirii. Stosunek przy
czyny do skutku pomiędzy zjawiskami da się ustalić w tym przypadku, gdy 
dwa rodzaje zjawisk występują w stałym z sobą połączeniu; wnioskować z

75 Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 101 n. Hume bierze tu pod uwagę m ożliwoś
ci pośredniego poznania Boga przez jakości świata, a nie przez aspekt ogólnoegzystencjalny 
świata.

76 Tamże, s. 195 n.
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obecności jednego zjawiska o istnieniu innego, będącego jego przyczyną, 
można jedynie wówczas, gdy obydwa zjawiska były uprzednio obserwowane 
w stałym połączeniu lub przynajmniej pozostają w jakiejś analogii do in
nych, znanych z doświadczenia, zjawisk. Wszechświat jednak jest przedmio
tem jedynym w swoim rodzaju i zupełnie wyjątkowym; nie da się go z 
niczym porównać. Posłużenie się pojęciem skutku w stosunku do wszech
świata, tj. całości doświadczenia, pozbawione jest -  zdaniem Hume’a -  
sensu.

Hume nie uwzględnia możliwości rozpatrywania związku skutkowo-przy- 
czynowego w aspekcie ogólnoegzystencjalnym i dlatego odrzuca możliwość 
wnioskowania o istnieniu Boga na podstawie danych wziętych z tego świa
ta. W konsekwencji -  w granicach przyrodzonych władz poznawczych nie 
można dowieść ani jednej tezy teologicznej. Myślenic naturalne prowadzi 
do sprzecznych tez z koncepcjami, którymi posługuje się teologia.

Krytyka argumentacji istnienia Boga, zaprzeczenie możliwości teologii 
naturalnej nie są jednak u Hume’a jednoznaczne z odrzuceniem religii. 
Hume nie ograniczył się do krytyki religii. Odrzuciwszy możliwość racjo
nalnego uzasadnienia o niej tez, odwołał się do oczywistości serca, bezpo
średniego poczucia, naturalnej skłonności lub moralnej potrzeby istnienia 
Boga77.

„Być filozoficznym sceptykiem -  pisze Hume -  to dla człowieka nauki 
pierwszy i istotny krok do tego, ażeby być prawdziwym, wierzącym chrześ
cijaninem [...] Oto teza, którą chętnie poleciłbym uwadze Pamfila, i mam
nadzieję, że Kleantes daruje mi, iż do tego stopnia mieszam się do wycho-

• • i • • • wama i nauki jego ucznia .
Według Hume’a religią jest pozbawiona podstaw rozumowych, racjonal

nych, ale w tej sprawie odwołać się należy nie do rozumu, lecz do wiary. 
Przeżycie religijne, fenomen wiary w istnienie transcendentnej mocy są 
zjawiskami, które wyjaśniają się całkowicie na drodze analizy natury ludz
kiej i naturalnych jej reakcji, wywołanych przez warunki naturalnego i 
społecznego bytowania człowieka. Hume bada genezę religii, mechanizm 
religijnego przeżycia człowieka pierwotnego, przedstawia schemat kształto

77 Tamże, cz. XII, s. 120-131.
78 Tamże, s. 136.
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wania się systemów religijnych, zajmuje się obszernie społeczną funkcją
• , /  , , ,nq

religijnych wierzeń oraz instytucji .
Nie zaprzeczając więc prawdziwości religii, Hume wykazywał, że jest 

ona sprawą wiary, a nie wiedzy. Zastosował też psychologiczne wyjaśnienie 
do religii, a metodą asocjacyjną odtworzył jej pochodzenie. Religia -  w 
jego ujęciu -  jest koniecznym wytworem ludzkiej psychiki. W ten sposób 
Hume zainaugurował psychologiczne i historyczne jej badanie.

Hume’a krytyka filozoficznych tez o istnieniu Boga oraz o istnieniu 
duszy (jaźni) opiera się na jego nominalistyczno-empirycznej koncepcji 
poznania, sprowadzającego wszelkie treści poznawcze do impresji lub wy
abstrahowanej idei. Uniemożliwiło to posługiwanie się koncepcją przyczyny
i substancji (podmiotu). „Przezwyciężenie” tego stanowiska dokonało się u 
Kanta, który te pojęcia uczynił apriorycznymi kategoriami subiektywnymi. 
Kant uratował poznanie naukowe (oparte na przyczynach!), ale je radykalnie 
zsubiektywizował. Subiektywne poznanie „zobiektywizował” Hegel, wyraża
jąc to w swojej koncepcji triady dialektycznej. Feuerbach dobrze zrozumiał 
Hegla i nadał temu typowi poznania charakter skrajnie subiektywny, zawie
szając na nim całą swoją koncepcję religii i jej krytykę. Można więc powie
dzieć, że Hume stał się w pewnym sensie w filozofii religii prekursorem 
Kanta, Hegla, Feuerbacha, Kierkegaarda, w ogóle zapoczątkowując pozyty
wizm i agnostycyzm XIX w.

Nowe rozumienie wiedzy o religii, a zwłaszcza o jej podstawach, wpro
wadził I. Kant (1724-1804). Wiąże się ono organicznie z jego teorią pozna
nia, której konsekwencją była krytyka dowodów na istnienie Boga. Toteż 
w jego ujęciu religią mieści się nie w dziedzinie poznania, lecz moralności. 
Według Kanta nic ma specjalnego poznawczego dojścia do religijności. W 
swojej Krytyce czystego rozumu wykazał, że prawd o religii nie można 
uzasadnić rozumowo. Dusza, świat, Bóg -  jako „rzeczy same w sobie” -  
nie są bezpośrednio poznawalne, lecz są jedynie pojęciami granicznymi, 
zasadami regulującymi, które bezsprzecznie muszą być przyjęte jako idee 
jednoczące doświadczenie. Rozum spekulatywny nie prowadzi do wiedzy o 
istnieniu Boga czy wiary w Boga. Religia nic zaczyna się razem z pojawie

79 Por. A. H o c h f e l d o w a ,  Wstęp, [w:] I l u m e ,  Dialogi o religii natu
ralnej, s. LI.
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niem się myśli o Bogu, ale dopiero wraz z wiarą w Boga, a wiarę zdobywa 
się tylko przez czynne usposobienie etyczne.

Kant wprawdzie przypisywał człowiekowi daleko idącą autonomię, przeja
wiającą się w tym, że człowiek własnymi siłami poznaje prawo moralne i
urzeczywistnia moralne wartości, ale wskazał również jej granice, z czym

80wiązał postulat istnienia Boga jako postulat rozumu praktycznego .
„W ten sposób prawo moralne wiedzie nas poprzez pojęcie najwyższego 

dobra [...] do religii, to jest do uznania wszystkich obowiązków za przyka
zania Boże, ale nie za sankcje, czyli za samowolne, dla siebie samego 
przypadkowe zarządzenia obcej woli, lecz za nakazy istotnych praw każdej 
wolnej woli dla siebie, które wszakże uważać trzeba za przykazania naj
wyższej Istoty, bo tylko od moralnie doskonałej (świętej i dobrotliwej), a 
zarazem wszechmocnej woli możemy się spodziewać osiągnięcia najwyższe
go dobra, które zobowiązuje nas uznać prawo moralne za przedmiot naszych 
dążeń”81.

Kant wykazywał istnienie Boga nie na podstawie wymagań moralnych, 
na podstawie prawa moralnego (kategorycznego imperatywu), lecz na pod
stawie doświadczenia ludzkiej granicy (ograniczoności) w zachowaniu moral
ności:

„[...] przekonanie [o istnieniu Boga -  przyp. Z. J. Z.] nie jest logiczną, 
lecz moralną pewnością, a ponieważ opiera się na podstawach subiektyw
nych (na moralnym charakterze), to nie mogę nawet powiedzieć: jest moral
nie pewne, że Bóg jest, że Bóg istnieje itd., lecz: ja jestem moralnie tego 
pewnym, że itd. To znaczy wiara w Boga i w tamten świat jest tak splecio
na z mym moralnym charakterem, że tak samo, jak nie narażam się na 
niebezpieczeństwo jego utraty, tak też nie obawiam się, by mi ona kiedy
kolwiek mogła być wydarta”82.

Postulat istnienia Boga nie jest konieczny dla moralności, lecz ona go 
wymaga. Idea ta bierze początek z moralności, a nie jest jej fundamen

80 Por. J. W e b b, K anl's Philosophy o f Religion, Oxford 1926; K. B e y e r, 
Kants Vorlesungen iihcr Jie philosophische Religionslchre, Halle 1937.

81 B. II a r i n g, Świętość a dobro. Wzajemny stosunek religii i moralności, Poznań
1963, s. 73.

82 Krytyka czystego rozumu, t. I, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 573 n.
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tem83. Poznanie i uznanie obowiązków prowadzą do uznania ich za przy
kazania Boże. Toteż religia jest, według Kanta, moralnym działaniem w 
świecie czysto zewnętrznym, polega na przestrzeganiu wszystkich prawdzi
wych obowiązków jako Bożych przykazań84. Nie ma szczególnych obowią
zków względem Boga, człowiek nie może z Nim nawiązać dialogu. Stąd 
zrozumiałe jest stanowisko Kanta wobec modlitwy:

„Modlitwa pomyślana jako wewnętrzne formalne nabożeństwo, a zatem 
jako środek [zjednywania -  przyp. Z. J. Z.] łaski jest zabobonnym uroje
niem (fetyszyzmem). Jest to bowiem czyste życzenie wypowiedziane przed 
jakąś istotą, która nic wymaga od wypowiadającego życzenie żadnej dekla
racji odnośnie do usposobienia, a zatem niczego się tu przed nią nie czyni, 
nie spełnia się żadnego z obowiązków, które obligują nas jako Boże przyka
zania, a więc naprawdę nie służy się Bogu”85. Przedmiotem religii -  we
dług Kanta -  jest samo prawo moralne. Przed nim staje w najwyższym 
szacunku, czci je, a nawet uwielbia. W filozofii kantowskiej nastąpiła więc 
całkowita redukcja religii do moralności.

Nową perspektywę i nowy wyraz uzyskuje problem religii i filozofia 
religii w filozofii niemieckiej ery romantyzmu (idealizm niemiecki). Główni 
myśliciele tego okresu to: J. G. Fichtc (1762-1814), F. W. I. Schelling 
(1775-1854), G. W. F. Hegel (1770-1831) i F. D. E. Schleiermacher (1768- 
1834)86.

Fichte pod wpływem Kanta podkreśla, że skończony intelekt nie może 
poznać tego, co nieskończone. Akcentuje ludzką niezniszczalną wiarę w 
wolność i głos sumienia, który daje człowiekowi pewność, że należy do 
świata ponadzmysłowego. W ostatniej fazie skrajnego idealizmu Fichte 
twierdził, że całość bytu jest poznaniem. Poznanie jest ukazaniem wolności, 
co można nazwać Bogiem. Możliwość rozumienia Boga leży w samym 
człowieku religijnym. Ostatecznie Fichtc utożsamił Boga i człowieka.

Podstawy współczesnej filozofii religii, rozumianej już jako odrębna 
dyscyplina, jak w ogóle ontologiczne podstawy współczesnej filozofii kultu

83 Zob. Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 1993, s. 173.
84 Tamże, s. 232.
85 Tamże, s. 234 n.
* Zob. W. L u e t g e r t, Die Religion des deutschen hlcalismus und ihr Ende, 

t. I-IV, Gutersloh 1923-1940. Por. także: E 1 d e r s, Filozofia Boga , s. 23.
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ry, dał Hegel87. Jego filozofia religii zawiera się w ramach ontologii kul
tury, stanowiąc jej konieczną część. Dla zrozumienia jego koncepcji religii 
trzeba sięgnąć do samych podstaw jego systemu. Pierwotną postacią bytu 
jest -  według Hegla -  myśl, lecz brana obiektywnie, a nie subiektywnie. 
Myśli, która jest osnową rzeczywistości, Hegel przypisywał ruch i rozwój. 
Istota bytu jest więc całkowicie logiczna i ewolucyjna. Jeśli byt, będący 
przedmiotem filozofii, pozbawiony jest wszelkich determinacji, utożsamia 
się z nicością. A ponieważ ta nie istnieje, wobec tego i byt nie istnieje. On 
może się jedynie stawać. Tkwiąca w bycie wewnętrzna sprzeczność staje się 
punktem wyjścia ewolucji, rozumianej jako dialektyczny rozwój obiektywnej 
idei bytu. Absolut stanowi całość, która przechodzi dialektyczny rozwój od 
idei, jako bytu w sobie, poprzez przyrodę, jako byt wyalienowany, do czło
wieka, który jest bytem w sobie i dla siebie. W człowieku, poprzez ducha 
ludzkiego, Absolut ujawnia się ostatecznie jako byt w sobie i dla siebie w 
najwyższym przejawie ducha -  filozofii. Religia stanowi formę ducha abso
lutnego poprzedzającą filozofię88.

Rozwój idei bytu stającego się sobą przebiega -  według Hegla -  trzema 
etapami, które opisał w Fenomenologii ducha:

Początkowa świadomość, rozważana jeszcze jako świadomość indywidual
na, pogrążona jest w pewności wiedzy zmysłowej, która przeciwstawia się 
przyrodzie jako swej negacji (jako obcej sobie, obiektywnej rzeczywistości). 
Przezwycięża tę sprzeczność dzięki odkryciu racjonalnego charakteru rzeczy
wistości. W ten sposób znosi ona w nowym osiągniętym stopniu samowie- 
dzy zniewalające ją poczucie totalnej zależności „ja” od „nie-ja” (ducha od 
przyrody). Stanowi to dziedzinę ducha subiektywnego.

87 Dzieła Hegla z zakresu filozofii religii: Theologische Jugendschriften, wyd. H. Nohl, 
Tiibingen 1907; Vorlesungen i/ber die Philosophie der Religion, Berlin 1932; Phanomenologie 
des Geistes, wyd. I. Hoffmeister, Berlin 1971, rozdz. „Die Religion” .

88 Na temat filozofii religii Hegla zob. P. A s v e I d, La pensee religieuse du jeune 
Hegel, Louvain 1953; M. B e n v e n u t o ,  Ilegel filosofo della religione, Napoli 1957;
C. A n t o n i ,  La religione di Hegel, „Pensiero”, 1957, s. 47-61; W. A l b r e c h t ,  
Hegels Gottesbeweis, Berlin 1958; R. V a n c o u r t, La pensee religieuse de Hegel, 
Paris 1965; Hegel and Ihe Philosophy o f Religion. The Wofford Symposium. In  Celebration 
o f the Bicentennial o f Ihe Birtli o f Hegel, 1070, wyd. D. E. Christensen, The Hague 1970; 
A. C h a p e I I e, Hegel et la religion, t. I, Paris 1963; t. II, Paris 1967;
E. S c h m i d t ,  Hegels System der Tlieologie, Berlin 1974.
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Następnie świadomość uzyskuje samowicdzę historyczną, rozpoczynając 
przeszłości duchowe współdziałanie jednostek, przejawiające się w rozwo

ju prawa, państwa i moralności. W tej dziedzinie świadomość przebywa i 
zarazem konstytuuje poszczególne etapy historii ludzkości, odnajdując w 
nich swoje własne dzieje. Świadomość indywidualna uzyskuje w ten sposób 
status historyczny. Tworzące ją idee okazują się niezależne od niej, chociaż 
tylko przez nią wyrażają się jako kolejne etapy rozwoju ducha obiektyw
nego.

Najwyższą formą rozwoju ducha, scalającą obie poprzednio przebyte 
drogi i przezwyciężającą ich partykularyzm, jest duch absolutny. Za pośred
nictwem sztuki, religii i filozofii wyraża się w nim najgłębsza treść samo- 
wiedzy, w której ma on do czynienia tylko z samym sobą, wyzwala się z 
wszelkich ograniczeń i doświadczeń własnej nieskończoności, uzyskuje pełną 
wolność89.

Filozofia rozwoju ducha absolutnego, a więc filozofia sztuki, religii i 
teoria samej filozofii, stanowi centralny punkt systemu Hegla. Religia zatem 
jest postacią ducha absolutnego wyższą od sztuki, a niższą od filozofii. 
Sztuka posługuje się kontemplacją, religia -  wyobrażeniem. Hegel ujmował 
reiigię jako zespół wyobrażeń. Rozróżniał religie według poziomu ich wyob
rażeń i łączył je we właściwy sobie ewolucyjny i konstrukcyjny sposób w 
szereg dziejowy. Najwyższą fazą rozwoju religii jest -  zdaniem Hegla -  
chrześcijaństwo jako religia prawdy, wolności i ducha:

„Co określone jest przez pojęcie, to musiało egzystować i religie, tak jak 
następowały jedna po drugiej, nie powstały w sposób przypadkowy. Duch 
jest tym, który rządzi wnętrzem, jest więc rzeczą niedorzeczną na sposób 
historyków widzieć tu tylko przypadkowość. Religie, lak jak po sobie kolej
no następowały, są zdeterminowane przez pojęcie, a nie określone przez coś 
zewnętrznego; określone są raczej przez naturę ducha, który wcisnął się w 
świat, żeby dojść do świadomości samego siebie. Kiedy rozpatrujemy te 
określone religie według pojęcia, to jest to czysto filozoficznym rozpatrywa
niem tego, co jest. Filozofia nie zajmuje się w ogóle tym, czego nie ma,

89 Fenomenologia ducha, t. I-II, tłum. A. Landman, Warszawa 1964-1965.
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tylko tym, co istnieje, jest rozumne. Filozofia nie ma nic do czynienia z 
czymś tak bezsilnym, co nie ma nawet siły, żeby osiągnąć egzystencję”90.

Takie rozumienie religii pozwala Heglowi ustalić stosunek do filozofii. 
„Co najpierw było pojęciem religii, staje się jej treścią, ale na sposób reli
gijny, a więc przede wszystkim w formie przedstawienia. Przedstawienie i 
myślenie winny być jednak rozróżnione. Tylko filozofia porusza się w 
formie myśli”91.

„To jest właśnie swoista właściwość filozofii: tę treść, która w religii 
znajduje się w formie przedstawienia, przekształcić w taką treść, która ma 
formę myśli. Treść absolutna nie może być rozmaita. Religia jest samowie- 
dzą ducha absolutnego, a skoro duch nie ma dwóch różnych rodzajów sa- 
mowiedzy, to różnica może być tylko w formie [...] Ponieważ z postacią 
kultu związana jest świadomość prawdy, która jest Bogiem, więc nazwaliś
my wyżej filozofię stałą służbą Bożą. Przedmiotem filozofii jest prawda, i 
to w swojej najwyższej postaci, prawda jako absolutny duch lub Bóg, a to 
oznacza posiadanie wiedzy o prawdzie nie tylko w jej prostej formie jako
o Bogu, ale tak/e w całym bogactwie Jego dzieł i myśli -  będąc obdarzo
nym rozumem i posiadając wiedzę o tym, co rozumne. Do tego, żeby posia
dać wiedzę o prawdzie samej w sobie, należy uwolnić się od własnej su
biektywności, od wszystkich pomysłów i próżności, aby poruszać się i 
zachowywać czysto w myśleniu, tylko zgodnie z jego obiektywnym przebie
giem. Ta negacja partykularnej subiektywności jest istotnym, koniecznym 
momentem wszelkiego prawdziwego, filozoficznego myślenia [...]”92

„Filozofii czyni się zarzut, że wynosi się ona ponad religię. To jednak 
jest, już od strony faktów, fałszywe, ponieważ posiada ona wyłącznie tę 
samą i żadną inną treść, tyle tylko, że posiada ją w formie myśli, stawia 
się więc tylko ponad formą wiary, treść zaś jest ta sama. Forma podmiotu 
jako czującej jednostki itd. obchodzi podmiot jako jednostkę, ale uczucie 
jako takie nic jest wyrzucane z filozofii. Jest tylko pytanie, czy treścią 
uczucia jest prawda, czy w myśleniu może wykazać własną prawdziwość. 
Filozofia to myśli, co podmiot jako taki czuje i pozostawia podmiotowi

90 Wykłady z filozofii religii, tłum. J. Ożarowski, [w:] Filozofowie o religii, t. II, oprać.
A. Nowicki, Warszawa 1960, s. 223 n.

91 Tamże, s. 224.
92 Tamże, s. 225 n.
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ułożenie sobie tego ze swym uczuciem. Filozofia więc nie odrzuca uczucia, 
lecz tylko daje mu prawdziwą treść. Ale o ile myślenie zaczyna od stawia
nia się w opozycji do konkretu, to proces myślenia winien przejść przez to 
przeciwieństwo i dojść do pojednania. Tym pojednaniem jest filozofia. Filo
zofia jest o tyle teologią: przedstawia ona pojednanie Boga z sobą samym 
i z przyrodą, że przyroda, czyli innobyt, jest sama w sobie boska i że 
skończony duch jest też częściowo boski sam w sobie, kiedy wznosi się do 
pojednania, częściowo zaś dochodzi do tego pojednania w dziejach .

Hegla koncepcja filozofii religii i teoria religii są przedmiotem kontro
wersyjnych ocen i punktem wyjścia rozwiązań zarówno teistycznych, jak i 
ateistycznych (przez lewicę heglowską -  marksizm). Istnieje trudność w 
ocenie fundamentalnych koncepcji Hegla, zwłaszcza koncepcji Absolutu. 
Transcendencja Absolutu roztapia się w immanencji świata. Absolut-Bóg 
ujawnia siebie w świecie. Człowiek jest jakby przedłużeniem Absolutu, 
przekraczając siebie i przyrodę, żyje w Bogu. Absolut przekracza siebie, 
stając się duchem-człowiekiem, a człowiek z kolei, transcendując siebie, 
znajduje się w Bogu. Człowiek jest miejscem stawania się Boga. Duch 
absolutny jest tożsamy z naturą i historią ludzkości94.

Mimo pozytywnego stosunku do religii -  Hegla filozofia religii zawiera 
takie momenty, które stały się punktem wyjścia rozwiązań odrzucających 
religię. Chodzi głównie o jego koncepcję świadomości nieszczęśliwej (rela
cja: pan-niewolnik, problem alienacji -  wydziedziczenia z ziemi ojczystej, 
którą jest dla człowieka życie doczesne) oraz wieloznaczne pojęcie Abso
lutu.

Schleiermacher występował przeciw tym, którzy sprowadzali religię do 
moralności (Kant) czy filozofii (Hegel), i w dyskusji z nimi zaprezentował 
własną koncepcję filozofii religii, opartą na wydzielonym terenie przeżyć 
ujętych intuicyjnie95. Dla niego religią jest zjawiskiem swoistym, różnym

,3 Tamże, s. 228.
94 Na temat koncepcji Absolutu u Hegla zob. G. van R i e t, La probleme de Dieu 

chez Hegel, [w:] D e Deo in philosophia s. Thomae et in hodierna philosophia. Acta VI 
Thomistici Congressus Internationalis, t. I, Romae 1965, s. 205-214; S. K o w a l 
c z y k ,  Koncepcja Absolutu w pismach H egla , Lublin 1991.

95 Na temat filozofii Schleiermachera zob. L. W. S c h u 1 t z, Die Grundprinzipien 
der Religionsphilosophie Hegels und die Theologie Schleiermachers, Berlin 1938;
F. N e g I i a, La filosofia della religione di Schleiermacher, Torino 1952.
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od innych dziedzin kultury, toteż filozofia religii stanowi odrębną dyscypli
nę od etyki i metafizyki i z nimi nie powiązaną. Domeną metafizyki jest 
rozum, moralności -  wola, a religii -  uczucie.

Istotą religii -  według Schleiermachera -  nie jest „ani myślenie, ani 
działanie, lecz kontemplacja i uczucie”96.

„[Religia -  przyp. Z. J. Z.] utrzymuje zatem swoją własną dziedzinę i 
swój własny charakter tylko przez to, że całkowicie zarzuca dociekania 
filozoficzne oraz praktykę i kiedy staje obok tych dwóch dziedzin, dopiero 
teraz całe to pole zostanie wypełnione, a ludzka natura zostanie uzupełniona 
od tej strony. Prezentuje się wam ona obok owych dwóch dziedzin, tzn. 
metafizyki i moralności, jako konieczny i niezbędny trzeci czynnik, jako ich 
naturalny kontrpartner, nie mniej czcigodny i nie mniej wspaniały od które
gokolwiek z nich”97.

„Praktyka jest sztuką, dociekanie filozoficzne jest nauką, religią jest 
wyczuciem i pragnieniem nieskończoności”98. Wiary w osobowego Boga 
czy w osobistą nieśmiertelność człowieka nie uważał Schleiermacher za 
czynniki konstytuujące religię. „Idea Boga nie stoi tak zatem wysoko w 
religii, jak sądzicie, nie było również wśród ludzi prawdziwie religijnych
-  zapaleńców lub fanatyków istnienia Boga; z wielkim spokojem spoglądali 
oni na to wokół siebie, co nazywa się ateizmem, i zawsze też istniało coś, 
co wydawało im się bardziej niereligijne niż ateizm”99.

Nie jest łatwo określić, co jest przedmiotem religii według Schleierma
chera. W różnych okresach swojej twórczości podaje on różne przedmioty: 
kontemplacja Uniwersum -  „ujmowanie jako części całości tego wszystkie
go, co indywidualne, tego wszystkiego zaś, co ograniczone -  jako obrazu 
nieskończoności”100, kontemplacja rozwoju ludzkości: „Winniście kontem
plować ludzkość nie tylko w jej istnieniu, lecz także w jej stawaniu się [...] 
Najwyższym przedmiotem religii jest historia w najściślejszym znaczeniu 
tego słowa”101. Kontemplować i czcić Uniwersum można na różne sposo

96 O religii, [w:] Filozofowie o religii, t. II, s. 180.
97 Tamże, s. 181.
98 Tamże.
99 Tamże, s. 199.

100 Tamże, s. 183.
101 Tamże, s. 187.
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by. Możliwe są więc niezliczone postaci religii. Z innych natomiast wypo
wiedzi Schleiermachera wynika, jakby przyjmował on istnienie osobowego 
Boga.

Ostatecznie jednak, jak stwierdza M. Scheler, religia -  według Schleier
machera -  nie ma ontycznie pierwotnej, zasadniczej dziedziny (Boga), lecz 
zdaje się być subiektywną formą rozważań właśnie o tych faktach (Uniwer- 
sum), które są przedmiotem pozareligijnego poznania102.

L. Feuerbach (1804-1872) jest w filozofii nowożytnej inicjatorem filozofii 
religii mającej postać wyraźnej krytyki religii oraz inspiratorem krytycznej 
filozofii, rozwijanej współcześnie zwłaszcza przez marksizm. Feuerbacha 
teoria religii nieodłącznie wiąże się z jego stosunkiem do filozofii Hegla, 
którego był uczniem. Zapoczątkowana przez młodoheglistów „demitologiza- 
cja” heglowskiej filozofii religii stała się punktem wyjścia teorii Feuerbacha. 
Stanowi ona ważne ogniwo pośredniczące między stanowiskiem Hegla i 
Marksa. Feuerbach idee Hegla postawił jakby „na głowie” (odwrócenie 
dialektyki Hegla). W odróżnieniu od Hegla Feuerbach jest zwolennikiem 
nominalizmu: pojęcia są konstrukcjami umysłu. Jego teoria religii wiąże się 
z jego założeniami ontologicznymi, antropologicznymi i teoriopoznawczy- 
mi103.

Feuerbach uważa, że jedynie przyroda jest osnową wszelkiej rzeczywis
tości. Materializm ontologiczny jest dla niego podstawą do stworzenia natu- 
ralistycznej koncepcji człowieka, a w konsekwencji -  sprowadzenia religii 
do zjawiska czysto naturalnego, ludzkiego.

Istnieje tylko rzeczywistość materialna, a człowiek stanowi twór przyro
dy. Jest on bytem najdoskonalszym, ponieważ tylko człowiek jest bytem 
świadomym. Dzięki świadomości może on ujmować swoją egzystencję jako 
część egzystencji całego gatunku. Istnienie człowieka jest częścią istnienia

102 Por. M. S c h e l e r ,  Vom Ewigen im Menschen, Leipzig 19685, s. 591.
103 Na temat filozofii religii Feuerbacha: H. A r r o n, L. Feuerbach ou la transfor- 

mation du sacre, Paris 1957; W. S c h i I I i n g, Feuerbach und die Religion, 
Miinchen (1951) 19572; R. L o r e n z ,  Zum Ursprung der Religionstheorie L. Feuer
bach, „Evangelische Theologie” , 1957, s. 171-188; M. von G a g e r n, Ludwig Feuer
bach. Philosophie und Religionskritik: Die „neue" Philosophie, Miinchen 1970; 
M. X h a u f f l a i r e ,  Feuerbach et la theologie de la secularisation, Paris 1970; 
J. A. K ł o c z o w s k i ,  Człowiek -  bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst rozumienia 
religii w ,.Istocie chrześcijaństwa" Ludwika Feuerbacha, Lublin 1979.
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całej ludzkości. Jego istnienie nie jest więc istnieniem izolowanym. Czło
wiek jest istotą społeczną, przeżywa więź gatunkową; istotnym elementem 
jego życia są relacje typu: „ja”-„ ty ”.

Religia, według Feuerbacha, jest czymś wyłącznie międzyludzkim. Jej 
przedmiotem są zobiektywizowane cechy gatunku ludzkiego, zhipostazowane 
w „Ty” boskim. Świadomość Boga nie jest niczym więcej, jak samoświado
mością człowieka. W związku z tym dokonuje on redukcji teologii do an
tropologii:

„Teologia jest antropologią, tzn. w przedmiocie religii, który nazywamy 
po grecku theos, a w naszym języku bogiem, nie wyraża się nic innego, jak 
tylko istota człowieka albo inaczej: bóg człowieka jest tylko ubóstwioną 
istotą ludzką, a zatem historia religii albo -  co na jedno wychodzi -  histo
ria boga jest tylko historią człowieka, jak bowiem różne są religie, tak 
różni są bogowie, a religie są tak różne, jak różni są ludzie” .

„Religia, przynajmniej chrześcijańska, jest stosunkiem człowieka do siebie 
samego albo ściślej: do własnej istoty, ale jest to stosunek do własnej istoty 
jako cudzej. Boska istota nie jest niczym innym, jak tylko ludzką istotą lub 
lepiej: istotą człowieka wyzwoloną z granic indywidualnego, tzn. rzeczywis
tego, cielesnego człowieka, jest jego własną istotą uprzedmiotowioną, 
tzn. oglądaną i czczoną jako istota inna, od niego odrębna”105. „Religia 
jest samorozdwojeniem człowieka; człowiek tworzy sobie Boga jako istotę 
sobie przeciwstawną”106.

Według Feuerbacha istnieją dwa źródła religijnych przedstawień:
-  intelektualne, tkwiące w niezdolności jednostki do nadania sobie zabso- 

lutyzowanych cech ludzkich nieustannie doskonalącego się gatunku, co 
skłania do hipostazowania z tych orzeczników jakiegoś podmiotu w innym 
świecie;

-  emocjonalne, tkwiące w niezdolności pocieszenia się w inny sposób 
w bólu i niedoli, nieodłącznych od ludzkiej egzystencji.

„Czym człowiek sam nie jest, a pragnąłby być, to wyobraża sobie jako 
urzeczywistnione w swych bogach; bogowie są pragnieniami ludzkimi, wy

104 Wykłady o istocie religii, tłum. E. Skowron, T. W ybicki, Warszawa 1953, s. 25.
105 O istocie chrześcijaństwa, tłum. A. Landman, Warszawa 1959, s. 58.
106 Tamże, s. 87.
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obrażonymi, jak gdyby były urzeczywistnione, i przekształconymi w realne 
istoty [...] Bóg jest istotą urojoną, tworem fantazji; ponieważ zaś fantazja 
jest istotną formą czy narządem poezji, można też powiedzieć, że religia 
jest poezją, że bóg jest istotą poetycką”107.

„Nieskończona wielość najrozmaitszych orzeczników związana z pojęciem 
Boga [...] jest wyobrażeniem pozbawionym realności, czystą fantazją, jest 
wyobrażeniem zmysłowym, ale bez istotnych warunków, bez prawdy zmys
łowości, wyobrażeniem, które z istotą boską jako istotą duchową, tzn. abs
trakcyjną, prostą, jedyną, znajduje się w bezpośredniej sprzeczności .

Tylko cechy specyficznie ludzkie, oderwane przez świadomość od rzeczy
wistego ludzkiego istnienia, przekształcone w absolutne atrybuty bytu nie
skończonego, tworzą pojęcie Boga. Bóg jest więc abstrakcją tego, co w 
ludziach twórcze, dobre i piękne, abstrakcją rozumianą jako samodzielny 
przedmiot, jako panująca nad ludźmi i światem nieskończona inteligencja 
oraz źródło i cel wszelkiej miłości (abstrakcja zhipostazowana).

Religia -  zdaniem Feuerbacha -  pełni funkcję negatywną. Powstanie 
pojęcia bóstwa w ludzkiej świadomości jest pozbawieniem człowieka tych 
cech, które zostały przypisane Bogu. Wobec Boga człowiek czuje się słaby 
i bezwolny, widzi swoją małość i znikomość. Religia zatem działa hamująco 
na moralność i kulturę, dewaloryzuje rzeczywistość ziemską i udział czło
wieka w jej przekształcaniu na korzyść iluzorycznego nieba. Religia jest 
więc przyczyną dehumanizacji człowieka. Człowiek religijny przestaje być 
świadomym twórcą swego świata, realizującym własne szczęście i zarazem 
szczęście innych ludzi. Jego walka przeciw „kłamstwu religii” jest motywo
wana etycznie. Wobec negatywnej oceny indywidualnej i społecznej funkcji 
religii Feuerbach wysuwa postulat przezwyciężenia alienacji religijnej po
przez uświadomienie, że Bóg nie jest niczym innym, jak tylko zhipostazo- 
waną abstrakcją najlepszych cech przysługujących gatunkowi ludzkiemu.

Mimo tak negatywnej oceny religii Feuerbach twierdził, że potrzeby 
prowadzące do religii są wieczne, a więc i religia jest wieczna. Zachował 
też przekonanie o wzniosłości religii i mówił o sobie, że sprowadzając

107 Wykłady o istocie religii, s. 203.
108 O istocie chrześcijaństwa, s. 72.
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teologię do antropologii, dokonał pozytywnego dzieła, bo podniósł antropo
logię do teologii.

Feuerbachowską filozofię religii, jako krytykę religii dokonywaną ze 
względów praktyczno-etycznych, podjęli i rozszerzyli klasycy marksizmu -  
K. Marks i F. Engels. O ile dla Feuerbacha podstawą myślenia była przyro
da, o tyle dla nich było nią bardziej społeczeństwo, jego konkretne działa
nie, które w całości podpada pod kategorie etyczne109.

Klasycy marksizmu skoncentrowali swoje zainteresowania na religii jako 
fenomenie historyczno-społecznym. Celem ich dociekań było wskazanie 
źródeł i funkcji religii. Religia, w ich ujęciu, stanowi formę alienacji czło
wieka, wtórną w stosunku do alienacji bardziej podstawowej -  ekonomicz
no-społecznej. Religia jest więc tworem ludzkim. Jej funkcja jest zdecydo
wanie negatywna, bo paraliżuje działanie człowieka zmierzające do przemia
ny świata przyrody i stosunków społecznych („opium ludu”).

Rzeczywiste zniesienie religii jest -  dla twórców filozofii marksistowskiej
-  zniesieniem form zależności międzyludzkich, właściwych społeczeństwom 
klasowym, które rodzą religię. Celem jest nie wprost likwidacja religii, lecz 
jej przyczyn. Zdaniem Engelsa rzeczywiste przesłanki religii może znieść 
tylko „czyn społeczny”. Ten czyn rewolucyjny, polegający na likwidacji 
klasowej struktury życia społecznego, jest historycznym zadaniem proletaria
tu. Celem proletariatu jest stworzenie takich warunków dalszej ludzkiej 
działalności, że religijna forma spełniania pragnień przestanie być koniecz
nością społeczną, a więc pośrednio proletariatowi przypada rola siły znoszą
cej religię.

F. Nietzsche (1844-1900), krytyk religii, szczególnie chrześcijaństwa, 
upatrywał źródła religii -  podobnie jak Feuerbach i Marks -  w człowie
ku110. Religia ma podłoże psychologiczne i socjologiczne. Jest projekcją

109 Zastanawiając się nad źródłami marksistowskiej koncepcji religii, trzeba sięgnąć do 
filozofii niemieckiej, przede wszystkim Hegla i Feuerbacha, a także francuskiej (próby 
dialektycznego ujęcia religii) oraz filozofii angielskiej, gdzie wykształtowała się deistyczna 
i naturalistyczna koncepcja religii (Herbert z Cherbury, Hobbes, Hume). Marksistowska teoria 
religii jest kontynuacją nurtów deistycznych i naturalistycznych (por. Z. J. C z a r n e 
c k i ,  Filozoficzny rodowód marksistowskiej teorii religii, Warszawa 1971).

110 Por. Poza dobrem i ziem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1907; Wiedza radosna, 
tłum. L. Staff, Warszawa 1906-1907; Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa 
1913; Ecce homo, tłum. L. Staff, Warszawa 1909.
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poza siebie pewnej rzeczywistości psychicznej, uosobieniem jej i rozumie
niem siebie w zależności od niej. Religia stanowi więc -  zdaniem Nie
tzschego -  psychologiczną pomyłkę, złudzenie, powodujące rozszczepienie 
istoty ludzkiej.

Toteż „śmierć Boga”, czyli eliminowanie religii z ludzkiej świadomości
-  jako proces psychologiczny i kulturowy -  jest warunkiem wolności i 
dojrzałości człowieka. Ostrze swojej krytyki Nietzsche skierował przede 
wszystkim przeciw chrześcijaństwu, któremu zarzucał „wzgardę dla życia”, 
propagowanie „ideału ascetycznego”. Zarysował własny ideał człowieka „po 
śmierci Boga”, będący antytezą chrześcijaństwa. Człowiek nietzscheański 
odrzuca wszelką celowość pochodzącą z zewnątrz (od Boga), sam tworzy 
cel życia. Jest to „nadczłowiek”, którego istotną cechą jest „wola mocy”. 
„Nadczłowiek” jest celem, a „wola mocy” -  środkiem prowadzącym do 
osiągnięcia tego celu. Człowiek jest więc projektem, tzn. transcendencją w 
immanencji.

Dokonany w wielkim skrócie przegląd rozwijającej się od początków 
istnienia naszej kultury refleksji nad religią pozwala bez trudu zauważyć 
pewne wybijające się nurty i prawidłowości. Szczególną uwagę zwrócimy 
na jedną sprawę, mianowicie na zależność, jaka występuje między koncepcją 
filozofii w ogóle a koncepcją rozważań nad religią i w konsekwencji inter
pretacją samej religii.

1. Zorientowana przedmiotowo myśl pierwszych filozofów przyrody 
wprawdzie wiązała się z krytyką aktualnych form religii (religii politeistycz- 
nych), dawała jednak obiektywne, racjonalne podstawy religii przez wskaza
nie na istnienie Absolutu bytowego, z którym człowiek jest spokrewniony 
przez swoją duszę. Łatwo też daje się zauważyć ewolucję koncepcji boskoś
ci od pierwszych filozofów aż do Arystotelesa. Były to może zalążki nie 
tyle filozofii religii wprost, ile raczej teodycei, która miała jednak ogromne 
znaczenie jako racjonalne uzasadnienie religii. W tym też duchu myśliciele 
chrześcijańscy uzasadniali istnienie Boga i wskazywali na „pokrewieństwo” 
człowieka z Bogiem, warunkujące religię. Swoje rozważania nad religią 
wprawdzie prowadzili oni w ramach teologicznego myślenia, zawsze jednak 
dążyli do tego, by wskazywać na racjonalne uzasadnienie możliwości religii 
przez wykazanie istnienia osobowego Boga oraz przez dociekania nad byto
wą strukturą człowieka ukazujące jego otwartość na Boga. Dla niektórych 
filozofów, np. Platona, Plotyna i neoplatończyków, sama filozofia pełniła
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jakąś funkcję guast-religijną; jej celem była wizja i kontemplacja najwyższej 
rzeczywistości. Dla Tomasza z Akwinu filozofia miała charakter naturalnego 
poznania racjonalnego i w stosunku do porządku religijnego -  porządku 
nadprzyrodzonej wiary -  pełniła rolę pomocniczą.

2. Myśl sofistów, ukierunkowana podmiotowo, prezentująca inną koncep
cję filozofii, skoncentrowaną raczej na sprawach moralno-psychiczno-spo- 
łecznych, stała się źródłem teorii dotyczącej psychicznej czy społecznej 
genezy religii, początkiem takiego podejścia do faktu religii, które będzie 
kontynuowane w przyszłości przez Hume’a, Feuerbacha, Marksa czy Nie
tzschego. Akcentując psychiczny i społeczny wymiar religii, ogranicza się 
ją do tych wymiarów, uznając je za absolutne. Ostatecznie zjawisko religii 
redukuje się do faktu czysto ludzkiego.

3. Dokonany przez Descartes’a, pogłębiony przez Kanta, proces subiekty- 
wizacji poznania filozoficznego doprowadził do odrzucenia metafizyki, co 
wiązało się z zanegowaniem możliwości racjonalnego uzasadnienia istnienia 
Boga. Agnostycyzm, fideizm, a ostatecznie ateizm były tego rezultatami. 
Pogłębiały je empiryzm Hume’a i Comte’a.

4. W interpretacji zjawiska religii trzeba także odnotować tendencje 
redukcjonistyczne. Kant sprowadził religię do moralności, Hegel -  do filo
zofii, a Feuerbach -  do antropologii.

C. WSPÓŁCZESNOŚĆ

Ostatnie sto lat stanowi okres ogromnie bogaty i zróżnicowany w dzie
dzinie badań nad zjawiskiem religii. Trudno o wyczerpującą prezentację 
pojawiających się z niezwykłą dynamiką coraz to nowych stanowisk i metod 
badawczych. Ograniczymy się więc do zaznaczenia dominujących tendencji 
i rozwiązań. Wyznaczone są one głównie przez Kanta i transcendentalną 
metodę filozofowania, Hegla z jego ewoluującą koncepcją Absolutu oraz
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Comte’a z dominacją naukowego poznania i powiązaniem filozofii z na
uką111.

Odwrót od maksymalistycznej filozofii, a zwłaszcza realistycznej metafi
zyki, zarysowujący się od Descartes’a, pogłębiony przez Hume’a i Kanta, 
swój punkt kulminacyjny osiągnął w pozytywizmie Comte’a. Jego zdaniem 
dzieje ludzkiej kultury przebiegają trzema etapami: religijnym, filozoficznym 
i pozytywnym. Czas wyjaśniania zjawisk przez odwoływanie się do religii 
i filozofii -  zdaniem Comte’a -  przeminął. Nastał czas pozytywny -  czas 
nauki. Wartościowym poznaniem jest tylko to, które można osiągnąć w 
naukach szczegółowych, zwłaszcza przyrodniczych.

Naukotwórczym pytaniem staje się „jakie rzeczy są”, „jak funkcjonują”, 
„jak mogą być użyte”. Następuje horyzontalizacja ludzkiego poznania, jego 
spłaszczenie, znika bowiem pytanie o racje „dzięki czemu”, „po co”, na 
które odpowiedzi usprawiedliwiały przekraczanie świata bezpośredniego 
doświadczenia. Nie ma miejsca na autonomiczną filozofię, Comte dopuszcza 
jedynie filozofię jako uogólnienie lub syntezę wyników nauk szczegółowych.

W dziedzinie badań nad religią pozytywizm owocuje rozwojem nauk 
szczegółowych o religii -  historii, psychologii, socjologii i religii oraz 
tzw. religioznawstwa.

Jest to zróżnicowany typ wiedzy zbierający lub nadbudowany na wiedzy 
szczegółowej o zjawiskach religijnych. Punktem wyjścia i przedmiotem 
badań staje się zjawisko religii jako kompleks faktów danych empirycznie 
badanych w historii religii, psychologii czy socjologii. Czyni się jednak 
pewne uogólnienia oraz interpretacje, które wiążą się z dominującymi tren
dami naukowymi i filozoficznymi -  ewolucjonizmem, psychologizmem, 
socjologizmem. Przykładem jest religioznawstwo marksistowskie112.

W związku z dynamicznym rozwojem nauk szczegółowych, zwłaszcza 
humanistycznych, pod koniec XIX w. szybko rozwijają się badania histo

111 Prezentację współczesnych nurtów i ujęć w dziedzinie dociekań nad religią zawierają 
m.in.: R. S c h a e f f l e r ,  Filozofia religii, tłum. E. Kowalska, Częstochowa 1989; 
J. W a a r d e n b u r g ,  Religia i religie. Systematyczne wprowadzenie do religioznaw
stwa, tłum. A. Bronk, Warszawa 1991; J. G a l a r o w i c z ,  W poszukiwaniu istoty 
religii, Kraków 1991.

112 Por. Zarys religioznawstwa, pod red. J. Kellera, Warszawa 1988. Zob. także:
G. L a n c z k o w s k i ,  Wprowadzenie do religioznawstwa, tłum. A. Bronk, W arszawa 
1986; A. B r o n k ,  Możliwości i ograniczenia religioznawstwa, tamże, s. 130-148.
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ryczne, psychologiczne oraz socjologiczne dotyczące zjawiska religii. Wiąże 
się to z jednej strony z tendencją prohumanistyczną w ogólnej filozofii 
nauki, a z drugiej dochodzą do tego jeszcze pewne momenty szczególne, 
takie jak liczne nowe odkrycia archeologiczne dokonane przed i po II woj
nie światowej, poznanie wczesnych kultur Mezopotamii, Egiptu, Iranu, Gre
cji, zdobycie wielu nowych materiałów z iranistyki, indologii, sinologii, 
amerykanistyki itp.

Wszystko to znajduje wyraz w rozwoju szczegółowych dyscyplin religio- 
logicznych, zwłaszcza porównawczej etnologii i historii (F. M. Muller,
E. B. Tylor, G. J. Frazer, A. Lang, P. D. Chantepie de la Saussaye), psy
chologii (G. T. Fechner, W. Wundt, A. Binet) i socjologii religii (E. Durk- 
heim, M. Mauss, H. Hubert). Panujące w danej dziedzinie metody i kierunki 
wyznaczają przedmiot zainteresowania i typ badań w stosunku do zjawiska 
religii. Na terenie religioznawstwa empirycznego powstają więc różnorodne 
teorie, często o dużym podkładzie filozoficznym. Panujący w pewnym okre
sie w teorii nauki ewolucjonizm stosowano również przy wyjaśnianiu gene
zy poszczególnych form religii (E. B. Tylor, J. Lubbock). W badaniach nad 
religią znajduje swój wyraz socjologizm E. Durkheima. W szczególny jed
nak sposób zaznaczyła się szkoła kulturowo-historyczna, dokonująca -  opie
rając się na badaniach ludów pierwotnych: Pigmejów, Semongów, Indian 
oraz pewnych założeniach filozoficzno-teologicznych -  uogólnień wyjaśnia
jących fakt religii w ogóle (W. Schmidt, P. Schebesta, M. Gusinde, 
W. Koppers). Trzeba wspomnieć również o psychoanalizie, tłumaczącej 
powstanie i rozwój religii kompleksami podświadomości (S. Freud,
C. G. Jung), a także o studium religii w ramach badań nad mentalnością 
prymitywną (L. Levy-Bruhl) oraz w ramach etnologii funkcjonalnej (B. Ma
linowski)113.

Rozwój szczegółowych dyscyplin religiologicznych nieco zmienia pozycję 
filozofii religii, która przez długi okres była głównym sposobem wyjaśniania 
religii. Powstała humanistyczna wiedza o religii rodzi jednak nowe proble
my, które wymagają filozoficznych dociekań i rozstrzygnięć. Religioznaw
stwo nie wystarczało, samo zresztą było uwikłane filozoficznie. Rozwój

113 Por. Storia antologica, s. 985-1256; T. M a r g u I, Sio lal nauki o religiach 
świata, Warszawa 1964.
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krytyki religii od oświecenia po Feuerbacha i Marksa domagał się dyskusji 
i nowego oświetlenia fenomenu religii.

1. Jakby kontynuując linię wytyczoną przez p o z y t y w i z m ,  
rozwinęły się lingwistyczna teoria religii oraz teorie pragmatyczne.

L i n g w i s t y c z n a  f i l o z o f i a  r e l i g i i .  Od pozy
tywizmu poprzez neopozytywizm wiodła droga do skoncentrowania się na 
analizie języka religijnego, owocując próbami tworzenia lingwistycznej teorii 
religii. W rozwoju wielkiego nurtu filozofii analitycznej obserwuje się za
sadniczą zmianę nastawienia do religii i języka religijnego. W pierwszym 
okresie przedstawiciele filozofii analitycznej koncentrowali się na analizie 
języka codziennego, naukowego, zwłaszcza matematycznego, oraz mocno 
trzymali się empirycznej metody weryfikacji, co w konsekwencji prowadziło 
do traktowania wyrażeń metafizycznych i religijnych jako niepoznawczych. 
L. Wittgenstein w swoich Philosophical Investigations zaproponował mniej 
sztywną i szerszą koncepcję języka; dzięki niemu przezwyciężone zostało 
uprzedzenie w stosunku do języka religii i do religii w ogóle. Wittgenstein 
dał więc podstawy do konstruktywnej refleksji nad religią114.

Prowadzone w tym nurcie dociekania nad religią są dwojakiego rodzaju:
-  jako analiza języka religijnego, przy użyciu środków, którymi rozpo

rządza współczesna semiologia115;
-  jako analityczna teoria religii, wyjaśniająca zjawisko religii w ogóle 

na podstawie badań szeroko rozumianego języka religijnego116.
W analizie języka religijnego chodzi głównie o ustalenie i określenie 

specyfiki syntaktycznej języka religijnego oraz wartości religijnych wyrażeń

114 Zob. M. K i I i s z e k, Lingwistyczna filozofia religii, Lublin 1983.
115 Przykładem tego rodzaju ujęć mogą być następujące pozycje: Th. F a w c e t t, 

The Symbolic Language o f  Religion. A n  Introductory Study, London 1970; 
J. I. C a m p b e l l ,  The Language o f  Religion, New York-London 1971; P. H e 1 m, 
The Varieties o f  Belief, London-New York 1973.

116 Przykładem takiego potraktowania Filozofii religii jest W. Z. Zuurdeega A n Analyti- 
cal Philosophy o f  Religion  (London 1959). Por. C. R. B r o k e n h i e l s ,  H ow  Philo- 
sophy Shapes Theories o f  Religion. A n  Analysis o f  Contemporary Philosophies o f Religion  
with Special Regard to Thought o f  John Wilson, John Hick and D. 7.. Phillips, Hykdping 
1975.
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oraz ich funkcji (semantyczne i pozasemantyczne). Odkrywa się także moż
liwość traktowania religijnych wyrażeń jako w pewnym sensie prawdziwych 
i usiłuje się /identyfikować ten sens. Na przykład Campbell sugeruje, że 
wyrażenia religijne mówiące o interpersonalnej relacji człowieka z Bogiem 
przez Chrystusa -  z tej racji, że implikują użycie uznanych i do pewnego 
stopnia doświadczanych modeli wyrażeniowych -  mogą być uznane za 
prawdziwe i mające sens w im właściwych ramach.

Ustala się również słownik dla studium języka religii, wyjaśniając zna
czenie i pokazując rozwój takich terminów, jak: znak, symbol, alegoria, 
parabola, podobieństwo, metafora, analogia, model, mit. Omawia się źródła 
i naturę współczesnych trudności dotyczących języka religii w kulturze 
zachodniej.

W związku z analizą języka religijnego pojawia się problem doświadcze
nia religijnego i jego funkcji w genezie i ustalaniu sensu wyrażeń religij
nych. Zwraca się uwagę, że doświadczenie religijne nie jest tego samego 
rodzaju ani nie pełni tych samych funkcji, które są brane pod uwagę w 
programie pozytywistycznym. Takie ograniczenie głosili przedstawiciele 
filozofii analitycznej w pierwszym okresie swojej działalności.

Zauważa się również renesans zainteresowania problematyką dowodów 
na istnienie Boga, wykluczoną kiedyś z pola dociekań analityków jako 
bezsensowną. Obecnie prowadzi się bardziej otwarte dyskusje nad charakte
rem dowodów, mogące przyczynić się do ich precyzacji.

Zwraca się również uwagę na pewne niebezpieczeństwo związane z ogra
niczeniem filozofii religii do analizy języka religijnego. Przede wszystkim 
niesłuszne jest rozumienie języka religijnego jako odrębnej, homogenicznej 
formy językowej oraz niewyróżnienie religii czy teologii od metareligii i 
metateologii. Chodzi zatem o pewne nieporozumienia i problemy powstałe 
z niewyróżnienia stopni języka (religijno-tcologicznego i metareligijno-meta- 
teologicznego).

W ramach budowania analitycznej teorii religii zwraca się uwagę przede 
wszystkim na warunki poprawności teorii religii.

Teoria religii może mieć cele: 1° deskryptywne -  opisuje znaczenie, 
często również wartość prawdy, religijnych wyrażeń, jakie przypisują jej 
użytkownicy -  wierzący; 2° krytyczne -  z różnych powodów podnosi się 
zastrzeżenie co do znaczenia przypisywanego pewnym wyrażeniom religij
nym; 3° konstruktywne -  często ze względu na krytyczną teorię religii
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usiłuje się ulepszyć język religijny, np. dzięki zaproponowaniu nowych 
interpretacji, nowych semantycznych funkcji albo nowych argumentów dla 
kwestionowanych wyrażeń religijnych.

Konstruktywny, a nie tylko krytyczny charakter teorii religii prezentowa
nej np. przez J. Wilsona, D. Z. Phillipsa czy J. Hicka jest wynikiem doko
nania pewnych modyfikacji empirycznego kryterium semantycznej klasyfika
cji religijnych wyrażeń, kryterium prawdy oraz uznania, że wyrażenia reli
gijne są uzasadnione na podstawie innej niż empiryczna oczywistości117.

P r a g m a t y c z n a  f i l o z o f i a  r e l i g i i .  Z jednej 
strony nastawienie antymetafizyczne, z drugiej ogromne zaufanie do doświa
dczenia jako jedynego źródła wszelkiej wiedzy przyczyniły się do przekona
nia, zainicjowanego zresztą przez Schleiermachera, że człowiek dociera na 
innej niż racjonalna drodze do przekonania, że Bóg istnieje. Jest to droga 
swoiście rozumianego doświadczenia religijnego czy intuicji. Do tego nurtu 
trzeba zaliczyć pragmatystów amerykańskich -  Ch. S. Peirce’a i W. Jamesa.

Środowisko amerykańskie i powstały w nim pragmatyzm wykazały i 
nadal wykazują duże zainteresowanie problematyką religijną. Twórcy prag
matyzmu Ch. S. Peirce i W. James zaprezentowali interpretację fenomenu 
religijnego zgodnie z ogólnymi założeniami i tendencjami pragmatyzmu, 
który nastawienie empirystyczne i pozytywistyczne usiłował połączyć z 
utrzymaniem i rozwiązywaniem problemów praktyczno-metafizycznych, a 
przede wszystkim problemu religii, tak bardzo związanego z życiem118.

Peirce i James zgodnie twierdzili, iż najważniejszymi i najdonioślejszymi 
życiowo przekonaniami są przekonania religijne, toteż w swojej twórczości 
poświęcali im wiele miejsca, stosując w tych badaniach metodę pragmatycz
ną, której najbardziej charakterystycznym rysem jest to, że twierdzenia 
teoretyczne swoje uzasadnienie czerpią z praktyki. Uważali oni, że twierdze

117 Por. A. B r o n k, Ograniczenia analitycznej filozofii religii, [w:] Z zagadnień 
etnologii i religioznawstwa, pod red. H. Zimonia, Warszawa 1986, s. 96-125.

118 Na temat pragmatyzmu zob.: II. B u c z y ń s k a ,  Peirce, Warszawa 1965;
H. B u c z y ń s k a - G a r e w i c z ,  Znak i rzeczywistość, [w:] t a ż, Znak, znacze
nie, wartość. Szkice o filozofii amerykańskiej. Warszawa 1975, s. 17-50; M. D o b r o -  
s i e l s k i ,  Filozoficzny pragmatyzm Ch. S. Peirce'a, Warszawa 1987; E. C a I I o t, 
William James et le pragmatisme, Geneve-Paris 1985; A. S a v i g n a n o ,  Esperienza 
religiosa. Da James a Bergson, Perugia 1985.

77



Nauki religiologiczne

nia teoretyczne są zasadne wówczas, kiedy można wyprowadzić z nich takie 
reguły postępowania, które mają pozytywne skutki praktyczne.

Toteż zajmując się problematyką Boga i religii, Pcirce poszukuje przede 
wszystkim skutków, jakie przyjęcie istnienia Boga wywiera na działanie 
człowieka. Jego zdaniem przekonanie o istnieniu Boga zmienia stosunek 
człowieka do świata, do innych ludzi, kształtuje jego postępowanie; ma 
więc pozytywne skutki praktyczne. Myśl o Bogu -  zdaniem Peirce’a -  
wywołuje podobne skutki jak myśl o wielkim człowieku. Wystarczy spoj
rzeć na jego podobiznę, by zmienić swoje nastawienie, postępowanie. Po
dobnie myśl o Bogu zmienia nastawienie człowieka, inspirując go do czy
nienia dobrze.

Wiara w rzeczywistość Boga nie jest -  zdaniem Ch. S. Peirce’a -  skut
kiem rozumowania, dowodzenia. Wynika z bezpośredniego doświadczenia. 
Człowiek na mocy „instynktu” i „serca” dostrzega Boga badając i rozpatru
jąc świat psychofizyczny . W ten sposób dochodzi się do utworzenia 
pojęcia „kosmicznego umysłu” czy „bezgranicznej świadomości”, analogicz
nej do umysłu ludzkiego. Jeśli można mówić w tej dziedzinie o argumencie, 
to jest nim „zaduma”. Kontemplacja ogromu i porządku wszechświata, nie- 
wysłowionej rozmaitości jego części, ich podobieństwa i wzajemnego powią
zania prowadzi -  zdaniem Peirce’a -  do utworzenia idei Boga jako przed
miotu religijnego odniesienia.

„Ideę rzeczywistości Boga wcześniej czy później -  pisze Peirce -  uzna 
się za atrakcyjny pomysł [...] Im więcej nad nią rozmyśla, tym większy 
oddźwięk znajduje ona w każdej części jego umysłu ze względu na swe 
piękno, na to, że dostarcza ideału życia i całkowicie zadowalającego wyjaś
nienia całego jego otoczenia”120.

Chociaż w ten sposób otrzymanej idei oraz hipotezy Boga nie da się 
całkowicie zweryfikować empirycznie, to jej wyjściowa wiarygodność jest
-  według Peirce’a -  większa niż innych hipotez i ma ona duży wpływ na 
całe postępowanie życiowe tych, którzy ją przyjmują.

119 „Nie można wywnioskować logicznie istnienia Boga, można poznać Go jedynie w 
drodze bezpośredniego postrzegania” (Collected Papers o f  Charles Sanders Peirce, t. I-VI, 
wyd. C. Hartshorne, P. W eiss, Cambridge (1933) 19602 -  t. VI, s. 653).

120 Tamże, s. 465.
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James jeszcze bardziej niż Peirce zintensyfikował badania nad religią, 
poszerzając je o indywidualny i psychologiczny wymiar. Uważał, że osobli
wością jego filozofii jest -  wbrew wielu empirystom angielskim i francus
kim -  połączenie empiryzmu z uwzględnieniem religijnych potrzeb czło
wieka.

Wprawdzie przekonania religijne -  zdaniem Jamesa -  opierają się na 
racjach z punktu widzenia intelektualnego niedostatecznych, to nie są one 
arbitralne i do pewnego stopnia poddają się sprawdzeniu, podobnie zresztą 
jak przekonania moralne. O przekonaniach religijnych i moralnych, których 
nie rozstrzyga nauka, rozstrzyga ostatecznie „wola”, ale weryfikuje się je
-  zgodnie z metodą pragmatyzmu -  przez rezultaty i konsekwencje prak
tyczne, stwierdzane empirycznie.

Przyjmując postawę moralną wobec świata i działając zgodnie z nią, 
człowiek nadaje istnienie wartościom moralnym i w ten sposób przyczynia 
się do ulepszania świata. W sprawach moralnych potrzebna jest więc przede 
wszystkim wiara; „dowód” przychodzi po dokonaniu przez człowieka wybo
ru i jest nim pozytywny jego skutek121.

Wszelkie religie -  pomijając nieistotne różnice -  przyjmują istnienie 
wiecznej doskonałości, wiecznego dobra, przedstawianego zwykle w postaci 
osobowego Boga lub bogów. Przyjęcie istnienia Boga, czyli przyjęcie religii, 
zmienia życie ludzkie, stosunek do świata, do innych ludzi, wyznacza inne 
perspektywy. „Od jednego uderzenia zmienia się martwe i puste »to świata« 
w żywe »ty«, z którym człowiek może obcować”122. Religia ma więc ko
losalne znaczenie praktyczne.

„Wiara w Boga -  pisze James -  zaspokaja »każdą potrzebę umysłu w 
zupełnie normalnym stopniu«. Jest on »normalnym przedmiotem przekonania 
umysłu«, toteż nigdy nie czulibyśmy się dobrze z materializmem czy agnos- 
tycyzmem, nawet gdyby były prawdziwe”123. Prawda o istnieniu Boga

1 1 Por. E. G i I s o n, T. L a n g a n, A. A. M a u r e r ,  Recent Philosophy. 
Hegel to the Present, New York 1% 62 (Historia filozofii współczesnej. Od Hegla do czasów  
najnowszych, tłum. B. Chwedeńczuk, S. Zalewski, Warszawa 1979).

122 W. J a m e s, The Will to Relieve and Other Essays in Popular Philosophy, 
London 1908, s. 127.

123 Tamże, s. 140.
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może być zweryfikowana w sposób pragmatyczny. Idea Boga jest pomocą 
dla zdrowej moralności.

James śledzi i analizuje doświadczenia i przeżycia religijne zaczerpnięte 
z różnych religii, z różnych okresów i kultur. Analiza ta prowadzi go do 
stwierdzenia, że doświadczenie religijne potęguje moc duchową człowieka 
religijnego, otwiera przed nim nowe życie, stawia go wobec zbawczej siły, 
istniejącej poza nim.

Człowiek religijny „uświadamia sobie, że jego cząstka wyższa stanowi 
jedność z czymś bez miary większym tego samego rodzaju; to coś będące 
potężnym czynnikiem w świecie zewnętrznym pozwala wchodzić z sobą w 
stosunek czynnego współdziałania i zdolne jest wyratować człowieka nawet 
wówczas, gdy burza życiowa rozbije całą jego istotę niższą”124.

Powstaje problem, co jest przedmiotem doświadczenia religijnego według 
Jamesa. Czy jest ono jedynie zjawiskiem psychicznym, czy człowiek religij
ny styka się z rzeczywistością różną i wyższą od siebie? Odpowiedź Jamesa 
jest prosta: rzeczywistość religijna jest realna, bo wytwarza realne skutki. 
Gdy z nią obcujemy, zmienia się nasza osobowość, „zostajemy zmienieni 
w ludzi nowych i -  co za tym idzie -  zmienia lub odradza się nasze postę
powanie w świecie naturalnym”125. Bóg istnieje, ponieważ człowiek w re
zultacie uznania Go doświadcza pewnej różnicy w życiu. Twierdzenie o 
istnieniu rzeczywistości religijnej jest sensowne, ponieważ uznanie jej ma 
empirycznie sprawdzalne konsekwencje.

Ustosunkowując się do teorii pragmatystów, trzeba zaznaczyć, że ich 
empiryzm jest swoisty. Nie tyle doświadcza się Boga, ile pozytywnych 
skutków przyjęcia Jego istnienia. Sprawa Jego istnienia, poznania Jego 
realności jest nadal otwarta i nie do rozstrzygnięcia na obranej przez prag
matystów drodze. Zresztą z psychologicznego punktu widzenia jest to spra
wa mniej istotna i ważna, a ten właśnie aspekt dominował w pragmatys- 
tycznym podejściu i wyjaśnianiu faktu religijnego.

2. Drugi wielki i zróżnicowany nurt badań nad religią inspirowany był 
filozoficznym stanowiskiem K a n t a  i jego metodą transcendentalną

124 W. J a m e s, Doświadczenie religijne, tłum. J. Hempel, Warszawa 1958, s. 459.
125 Tamże, s. 466.
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(rozum dyktuje prawa przedmiotom doświadczenia). Wspólne filozofom 
nawiązującym do Kanta jest przekonanie, że filozofia musi zrezygnować z 
teorii bytu (metafizyki), pozostając teorią poznania, wartości i norm. Uwa
runkowane są one pewnym ustrukturalizowaniem podmiotu. Akty myślenia, 
chcenia, mówienia itp. należą do warunków, które dopiero konstytuują dane 
im przedmioty.

Wprost do Kanta nawiązywali neokantyści marburscy i badeńscy. Neo- 
kantyzm wpłyną! także na wielkie nurty filozoficzne -  fenomenologię, filo
zofię dialogu (filozofię spotkania) oraz hermeneutykę.

Głównym reprezentantem szkoły marburskiej był E. Cassirer (1874-1945), 
który zastosował metodę transcendentalną do kultury w ogóle, w tym także 
do religii.

Wychodząc z założenia, że istotą kultury jest ekspresja ducha ludzkiego, 
najgłębszym sensem kultury jest samopoznanic: człowiek poznaje siebie w 
swoich dziełach. Religia -  obok sztuki, moralności i języka -  stanowi świat 
idealny zbudowany przez człowieka. Może go tworzyć dzięki zdolności 
wyrażania, obiektywizowania własnych przeżyć. Są to „formy symboliczne”, 
a człowiek snm jest „animal symbolicum”.

„Człowiek nie żyje już w świecie jedynie fizycznym, żyje także w świe- 
cie symbolicznym. Częściami składowymi tego świata są: język, mit, sztuka, 
religia. Są to różnorakie nici, z których utkana jest owa symboliczna sieć, 
splątana sieć ludzkiego doświadczenia. Wszelki postęp ludzkości w dziedzi
nie myśli i doświadczenia sprawia, że sieć ta staje się coraz subtelniejsza 
i mocniejsza. Człowiek nie potrafi się już bezpośrednio ustosunkować do 
rzeczywistości. Nie może jak gdyby stanąć z nią twarzą w twarz. W miarę 
jak symboliczna działalność człowieka robi postępy, rzeczywistość fizyczna 
zdaje się cofać. Zamiast zajmować się rzeczami samymi w sobie, człowiek 
w pewnym sensie ustawicznie sam z sobą rozmawia. Tak bardzo owinął się 
w formy językowe, w obrazy artystyczne, w mityczne symbole lub religijne 
obrządki, że nie potrafi już niczego zobaczyć ani poznać inaczej, jak za 
pośrednictwem tego sztucznego środka"126.

1:6 E. C a s s i r e r ,  Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury , tłum. A. Staniew- 
ska, Warszawa 1977, s. 80.
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Cassircr „wypracował specyfikę i całokształt przedmiotów religijnych 
przez strukturalną analizę religijnej formy językowej, którą nazywał „mi
tem”. Język religijny, język mitów jest jedną z kompleksu form symbolicz
nych. Kompleks form symbolicznych strukturalizujc swój własny „świat” 
(dziedziny kultury). Te „światy”, czyli poszczególne dziedziny kultury, 
oddziałują na siebie.

Inny kierunek filozofii religii -  f i l o z o f i a  d i a l o g u  
powstał z połączenia kantowskiej nauki o postulatach rozumu jako podsta
wie „moralnego porządku” świata z przekazem judaistycznym. Należy tu 
zaliczyć poglądy H. Cohena, F. Rosenzweiga, a także M. Bubera (filozofia 
spotkania).

Wprawdzie, według Kanta, człowiek może rozpoznać swoje obowiązki 
czystym rozumem i bez religijnego uzasadnienia, jednakże sprzeczności, 
które idea sama usiłuje rozwiązać, znikają, gdy człowiek rozumie swoje 
obowiązki jako przykazania Boże. Istotą religii jest właśnie dla Kanta „po
znanie wszystkich naszych obowiązków jako przykazań boskich”127. Reli
gia polega więc nie na uznaniu prawdy, ale na posłuszeństwie. Filozofowie 
żydowscy ten rodzaj argumentacji wykorzystali do interpretacji religii.

Spotkanie kantyzmu z judaizmem zaowocowało nowym sposobem myśle
nia, tzw. myśleniem dialogicznym12S. Jego twórcy uważają, że pierwotną 
relacją, w jaką człowiek wchodzi, nie jest stosunek „ja-św iat” (pod- 
miot-przedmiot), lecz relacja: „ja”—,.ty”, ja-drugi człowiek. Co więcej, od
niesienie do świata jest oparte na więzi z drugim.

„Słowo »ja« jest podwójne jako główny człon złożeń »ja«-»ty« i 
»ja«-»to«. Nic ma żadnego »ja« samego w sobie, lecz jedynie »ja« w 
złożeniu »ja«—»ty« i w złożeniu »ja«-»to«"I2<).

„Fundamentalnym faktem ludzkiej egzystencji -  pisze Bubcr -  nie jest 
ani jednostka jako taka, ani też całość jako taka. Są to, gdy rozważać je 
same w sobie, jedynie potężne abstrakcje. Jednostka jest faktem egzysten
cjalnym, o ile wejdzie z inną jednostką w żywą relację: całość jest faktem

1 Religia w obrębie samego rozumu, s. 131.
128 Szerzej na ten temat zob. S c h a e f f l e r ,  dz. cyt., s. 133-139.
1J) M. B u h e r. Ich und Du, Leipzig 1923, s. 79.
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egzystencji, o ile opiera się na żywych relacjach. Fundamentalnym faktem 
ludzkiej egzystencji jest człowiek z człowiekiem [...] Tylko w żywej relacji 
można bezpośrednio poznać istotę człowieka, to, co jemu jest właści
w e"130.

Filozofia religii uprawiana w tym nurcie ma opisywać „korelację” między 
Bogiem i człowiekiem. Jest to korelacja poprzez słowo, głównie słowo 
przykazania i słowo modlitwy. Przykazania i modlitwy są doskonałymi 
przykładami działań językowych, w których zachodzi korelacja: „ja”-„T y”. 
Toteż ten typ filozofii religii określa się jako „gramatykę przykazania i 
modlitwy”.

Dla Bubera podstawowe, pierwotne jest „między", czyli przestrzeń mię
dzyosobowa. Pierwotną sytuacją wydarzenia jest autentyczne spotkanie czło
wieka z człowiekiem, dialog osoby z osobą.

Działania językowe, w których zachodzi korelacja między człowiekiem 
a Bogiem -  „ja”-„T y ” (przykazania i modlitwy), tworzy mówiące „ja” w 
nowej, moralno-religijnej jakości. Tylko w dialogu z Boskim „Ty” odnajduje 
się i tworzy ludzkie „ja”. „Zasadnicze słowo »ja«-»Ty« można wypowie
dzieć tylko całą istotą. Słowo »ja«-»to« nigdy nie może być wypowiedziane 
całą istotą”.

Cohen, Rosenzweig i Buber uważają, że „nie tylko świat przedmiotów 
religijnych konstytuuje się w używaniu języka religijnego, lecz również 
podmiot jako taki realizuje się dopiero w wykonywaniu religijnych działań 
językowych. Dokonana przede wszystkim w wyznawaniu grzechów i modlit
wie chwalebnej korelacja między człowiekiem i Bogiem, który kocha jed
nostkę, kochając również gminę, a wreszcie ludzkość zgromadzoną przy 
chwaleniu jego Imienia, jednoczy jednocześnie ową jednostkę z częściową 
i uniwersalną wspólnotą”131.

Inaczej niż Buber interpretuje spotkanie z bliźnim i Bogiem E. Levinas, 
twórca „metafizyki bliźniego”, którą nazywa i utożsamia z etyką132. Fund

130 T e n ż e ,  Spojrzeć na człowieka , „Życie i Myśl", 1980, nr 6(312), s. 68.
131 S c h a e f f I e r, dz. cyt., s. 141.
132 E. L e V i n a s, Etyka i Nieskończony. Teksty filozoficzne, tłum. B. Opolska-Ko- 

koszka, Kraków 1992. Na temat Levinasa zob. J. O a I a r o w i c z, Na ścieżkach  
prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992, s. 554-556; T. G a d a c z ,  B óg bliski 
-  Bóg daleki, „Znak”, 44(1992), nr 8, s. 62-71.
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amentalną relacją etyczną jest dla Lćvinasa relacja z twarzą bliźniego, w 
której zawarty jest i apel, czyli wezwanie do odpowiedzialności, i opór, któ
ry twarz stawia. W spotkaniu z bliźnim Levinas podkreśla asymetrię: „Bliź
ni jako ten właśnie Bliźni nie jest żaden alter ego: on jest dokładnie tym, 
kim ja nie jestem [...] On jest na przykład słabym i biedakiem, »wdową i
sierotq«, podczas gdy ja jestem bogaczem albo kimś wpływowym. Można

y  • • l i i  się wyrazić, że przestrzeń intersubicktywna nie jest symetryczna
Zdaniem Levinasa ani nie należy Boga szukać w kosmosie, ani zwracać 

się do Niego bezpośrednio, traktować Go -  jak to czynił Buber -  jako 
absolutne „Ty”. Należy dostrzec ślady Boga. Śladem tym jest doświadczenie 
twarzy Innego. Właśnie w spotkaniu z Innym (bliźnim) rodzi się idea nie
skończoności i odzywa się pragnienie Nieskończonego. Pragnienie Nieskoń
czonego jest pragnieniem Dobra. W tym doświadczeniu człowiek odkrywa, 
że został wybrany przez Dobro Nieskończone do czynienia dobra względem 
bliźniego.

Rozległy i zróżnicowany nurt filozofii egzystencjalnej, która skupia się 
na analizie egzystencji ludzkiej rozumianej jako konkretne ludzkie istnienie, 
jednoczy się w tym, że pragnie zrozumieć człowieka, opisać i zinterpreto
wać formy ekspresji osobowości, sposoby życia. Nie jest to nurt jednolity. 
Wyróżnia się w egzystencjalizmie przede wszystkim nurt teistyczny 
(G. Marcel) i ateistyczny (J. P. Sartre).

Głównym przedstawicielem egzystencjalizmu religijnego jest G. M a r- 
c e 1 (1889-1973). Człowiek -  według Marcela -  skierowany jest ku „Ty” 
absolutnemu, które jest Ontologiczną Tajemnicą. W Tajemnicy, która czło
wieka obejmuje, którą odkrywa w głębi swego bytu, napotyka ślady Trans
cendencji. Człowiek może spotkać się z Tajemnicą, prowadzić żywy dialog 
i być wiernym. W tym tkwi źródło nadziei człowieka, która jest głównym 
motywem filozofii Marcela134.

Według K. Jaspersa egzystencja ludzka jest również otwarta na Transcen
dencję. W jej odkryciu pomagają sytuacje graniczne, takie jak cierpienie,

1,5 Cyt. za: K. W ó y c i c k i, Inny Bóg. Nad książkami Emmanuela Levinasa, 
„W ięź”, 26(1983), nr 5(295), s. 23.

134 Por. K. T a r n o w s k i ,  Bug i wiara w filozofii Gabriela Marcela, Kraków 
1992; I. D c c ,  Tomaszowa a Marcelowa koncepcja człowieka, W rocław 1984.
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śmierć, walka i wina. Człowiek wówczas odkrywa siebie, swoją istotę oraz 
swoje otwarcie na Transcendencję.

Transcendencja przejawia się poprzez znaki, szyfry. Takimi szyframi są: 
„byt empiryczny”, „świadomość w ogóle” oraz „człowiek” -  jego egzysten
cja jako wolnej istoty. „Transcendencja przybywa do człowieka w miarę jak 
człowiek otwiera się na nią, a owo przybywanie, związane ze sposobem, w 
jaki człowiek może się otworzyć, jest znakiem Transcendencji” 135.

Duże osiągnięcia w dziedzinie badań nad religią ma f e n o m e n o 
l o g i a  r e l i g i i .  Fenomenologia stanowi jeden z dominujących 
nurtów filozofii współczesnej. Jej twórca -  E. Husserl -  wypracował meto
dę badań filozoficznych (metodę fenomenologiczną), która polega na ujęciu 
w zjawiskach (fenomenach) tego, co się ukazuje, co dane jest w sposób 
niepowątpiewalny. Wychodząc od analizy doświadczenia, dąży się do 
uchwycenia w tym, co empiryczne, konkretne, zmysłowe, istoty rzeczy. Do
świadczenie jednostkowe stanowi jedynie okazję do ujęcia istoty rzeczy. 
Badania filozoficzne mają na celu opis owych czystych, idealnych, ponad
czasowych istot oraz istotnościowych stanów rzeczy. Fenomenologia jest 
więc nauką o istocie, nauką ejdetyczną136.

Zainteresowanie zjawiskiem religii w nurcie fenomenologicznym od po
czątku było duże. Wystarczy tu przytoczyć takie nazwiska, jak: A. Reinach 
(1883-1917), J. Hering (1890-1966), K. Stavenhagen (1885-1951), a przede 
wszystkim M. Scheler (1874-1928)137. Ambicją Schelera było sformułowa
nie fenomenologii religii, rozumianej jako nauka ejdetyczną, a więc filozo
ficzna, której zadaniem miało być ujęcie istotnej struktury każdej religii 
(Wesensphanomenologie der Religion).

135 Cyt. za: G i I s o n, L a n g a n, M a u r e r ,  dz. cyt., s. 149.
136 Szeroko na temat fenomenologicznego ujęcia religii zob. S c h a e f f 1 e r, dz. 

cyt., s. 85-112; W a a r d e n b u r g, dz. cyt., s. 181-184; A. B r o n k, Posłowie. 
Religie i religia w fenomenologicznej wizji Jacąue a Waardenburga, tamże, s. 192-203.

Fragmenty filozofii religii w ujęciu A. Reinacha zawarte są w jego Gesammelte 
Schriften  (Halle 1921), J. Heringa w Phenomenologie et philosophie religieuse (Etudes d h is -  
toire et de philosophie religieuse) (Paris 1926), K. Stavenhagena w Absolute Stellungs- 
nahmen. Eine ontologische Untersuchung iiber das Wesen der Religion  (Erlangen 1925). Na 
ten temat szerzej zob.: H. S p i e g e l b e r g ,  The Phenomenological Movement. A 
Ilistorical Introduction, t. I-II, The Hague (1960) 19712.
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Obok fenomenologii religii ukształtowanej w ramach nurtu fenomenolo
gicznego w ścisłym sensie, w 1. poł. XX w. powstała i rozwinęła się feno
menologia religii o charakterze mniej filozoficznym, a bardziej humanistycz
nym. W jej ramach opisuje się zjawiska religijne i związane z religią tak, 
jak są one dane w rozmaitych empirycznie dostępnych płaszczyznach: histo
rycznej, psychologicznej, socjologicznej, a interpretując wyróżnia się pewne 
struktury ogólne, klasyfikuje różne zjawiska, aby dojść do rozumiejącego 
ujęcia religii. Sposób uprawiania tej nauki zgodny jest z filozofią humanis
tyki, ukształtowaną zarazem przez egzystencjalizm, strukturalizm i herme
neutykę. Sformułowana koncepcja religii ma charakter niemal filozoficz
ny138.

Biorąc pod uwagę te dwie koncepcje samej fenomenologii religii, jako 
fenomenologiczne teorie religii można potraktować nic tylko teorię M. Sche- 
lera, ale także R. Otta, M. Eliadego oraz G. van der Leeuwa. Do zaliczenia 
tych ostatnich do szeroko rozumianego nurtu fenomenologicznego upoważnia 
zrealizowanie przez nich trzech podstawowych postulatów metody fenomeno
logicznej: 1° oparcie się na doświadczeniu wewnętrznym (punktem wyjścia 
wszelkich dociekań może być to, co przeżyte jako religijne), 2° postulat 
dotarcia do swoistości badanego zjawiska i dokładnego wyodrębnienia go 
spośród innych oraz 3° postulat uchwycenia istoty badanego zjawiska139.

Fenomenologia religii w obydwu wymienionych znaczeniach stanowi 
ważny rodzaj i etap rozwoju wiedzy rcligiologicznej przez wskazanie auto
nomii fenomenu religijnego, jego koniecznego, trwałego -  choć zmieniające
go się w swoich zewnętrznych wyrazach -  charakteru. Fenomenologowie 
akcentujący pierwotny i koniecznie związany ze strukturą świadomości 
człowieka charakter religii przeciwstawiali się tendencjom redukcjonistycz- 
nym, rozwijającym się zwłaszcza od czasów Kanta, Hegla, Feuerbacha i 
Marksa. Największą rolę odegrali R. Otto ze swym Das Heilige (1917) oraz 
M. Schelcr z Vom Ewigen im Menschen (1921). Nieco inaczej, choć równie 
przekonująco, ukazują swoistość i konieczność religii dla człowieka M. Elia-

138 Por. M. D h a v a m o n y, Fumlamental Tliemes o f Ihe llistorical Phenomenolo- 
gy o f Religion , „Seminarium”, 12(1972), nr 2, s. 220-243.

139 Por. W. S t r ó ż e w s k i ,  U podstaw nowoczesnej filozofii religii, „Znak”, 
20(1068) 1602-1610.
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de oraz G. van der Leeuw. (Szersze omówienie fenomenologicznych teorii 
religii zob. rozdz. III).

W pewnej zależności od fenomenologii i w dyskusji z nią ukształtował 
się nowy typ filozofowania, zwany h e r m e n e u t y k ą ,  będącą 
sztuką interpretacji tekstów i nauką o tej interpretacji. Na współczesny 
kształt hermeneutyki wpłynęli: F. E. D. Schleiermacher, W. Dilthey i 
M. Heidegger. Współcześnie filozofię jako hermeneutykę uprawiają głównie
H. G. Gadamer i P. Ricoeur140.

Ricoeur zastosował metodę hermeneutyczną do badania faktów religij
nych. Religia rozpatrywana jest jako duchowa ekspresja człowieka. Człowiek 
wyraża się zawsze w określonej sytuacji -  ze względu na pewien całościo
wy kontekst. Dzieje się to na tle określonej tradycji i dlatego musi być 
rozumiane w związku z tą tradycją141.

Hermeneutyczne badanie faktów religijnych ustala fakty i ujawnia ich 
różne znaczenia (aspekt znaczenia i sensu). Interpretacja życia i świata 
odbywa się za pomocą znaków, których dostarcza religią. „Dla badania 
hermeneutycznego religie są systemami znakowymi, interpretującymi rzeczy
wistość. Religia stanowi więc instrument umożliwiający człowiekowi okreś
lone poznanie i sposoby działania”142. Religia jawi się zatem jako treść 
duchowa wskazująca na uniwersalne prawdy o człowieku i rzeczywistości 
(hermeneutyczną teoria religii zostanie omówiona w § 2 tego rozdziału)

3. W świecie zdominowanym przez pozytywizm i psychologizm, przeciw
stawiającym naukę i religię, kwestionującym potrzebę Boga dla wyjaśniania 
świata, powstają n o w e  w i z j e  r z e c z y w i s t o ś c i ,  które 
starają się wykazać harmonię między współczesnymi teoriami naukowymi 
i religią oraz potrzebę Boga dla wyjaśnienia ewoluującego, rozwijającego 
się świata. Wizje te były dziełem H. Bergsona, N. Whiteheada i P. Teilhar-

140 Ogólnie na lemat hermeneutyki por. A. B r o n k ,  Rozumienie, dzieje, język. 
Filozoficzna hermeneutyka H. G. Gadamera, Lublin 1982; J. S t e l m a c h ,  Co to jest 
hermeneutyka?, W rocław 1989.

141 Por. P. R i c o e u r ,  Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, tłum. 
zespołowe, W arszawa 1975.

142 W  a a r d e n b u r g, dz. cyt., s. 36.
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da de Chardin. Ewolucyjność świata znajduje wyraz w rozumieniu Boga, 
który sam staje się zmienny (wpływ Hegla).

H. B e r g s o n  (1859-1941) umieścił Boga w centrum swojej filozo
fii: intuicja naszego własnego trwania wprowadza nas w kontakt z nieprze
rwanym Trwaniem. Bóg jest żywą wieczności,-), a w konsekwencji zmienia 
się nawet aktualnie. Bóg jest koncentracją rzeczywistości i energii, material- 
ność natomiast jest jej rozpraszaniem. Bóg jest nam znany, ponieważ żyje 
w nas: On się w nas staje. Bóg ukazuje się jako centrum, z którego tryska
ją światy jak promienie, i to centrum jest samym nieustannym napływem. 
Bóg jest „trwaniem w ruchu”, nie ma w Nim nic dokończonego143.

Nie jest łatwo jednoznacznie zinterpretować wizję świata i miejsce w 
nim Boga przedstawioną przez Bergsona. Niewątpliwie jest to swoistego 
rodzaju monizm i pewnego rodzaju kreacjonizm pan teistyczny. Bóg nie 
może być pojęty bez świata i człowieka.

Druga wielka wizja rzeczywistości harmonizująca nauki przyrodnicze 
(fizykę), myślenie racjonalne i nawet poezję jest dziełem N. W h i t e- 
h e a d a (1861-1947). Stworzył on pewien nurt w filozofii, zwany filozo
fią procesu . W przeciwieństwie do metafizyki klasycznej, uznającej 
substancję za podstawową strukturę rzeczywistości, filozofia Whiteheada jest 
metafizyką procesualną. Rzeczywistość jest procesem.

Świat jest -  zdaniem Whiteheada -  wielością zdarzeń powiązanych w 
jeden organizm (filozofia organizmu). Jest całością dynamiczną, wielkim 
procesem stawania się. Jest rzeczywistością samotworzącą się. W tym nie
ustannie ewoluującym świecie istnieje jednak porządek.

Bóg stanowi ontyczną rację harmonii świata. Bóg musi istnieć, ponieważ 
jest On fundamentalnym procesem tworzenia i jednocześnie jego spełnie

143 Swojij teorię Boga zawarł Bergson w: Ewolucja twórcza, tłum. F. Znaniecki, War- 
szawa 1957; Les deux sources de la morale et de la religion , Paris 1932 (Dwa źródła 
moralności i religii, tłum. zespołowe, Kraków 1993). Na temat filozofii Bergsona zob. także:
B. S k a r g a ,  Czas i trwanie. Studia o Bergsonie, Warszawa 1982; R. W a s z k i- 
n e I, Geneza pozytywnej metafizyki Bergsona , Lublin 1986.

144 Na temat filozofii procesu zob. J. Ż y c i ń s k i ,  Teizm i filozofia analityczna,
t. II, Kraków 1988; t e n ż e ,  Bóg Abrahama i Whiteheada, Tarnów 1992. Zob. także: 
r Znak", 1992, nr 449 (poświęcony filozofii procesu).
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niem. Bóg jest dipolarny (dwubiegunowy), ma jakby dwie natury: pierwotną 
i pochodną. W tzw. pierwotnej naturze albo umysłowym biegunie Bóg jest 
fundamentalnym punktem wyjścia procesu kosmicznego. Jest także koniec 
procesu, w którym natura Boga zostaje dopełniona. Natura pochodna Boga 
jest immanentna w stosunku do świata i ulega zmianom wraz ze zmieniają
cym się wszechświatem.

W wizji wszechświata przedstawionej przez Whitcheada Bóg jest nieskoń
czenie rzeczywisty, może On być jednak wzbogacany przez świat. Ostatecz
ną metafizyczną zasadą nie jest Bóg, ale „twórczy postęp w kierunku no
wości”145. Między Bogiem i światem istnieje obustronna konieczna rela
cja, Bóg stanowi więc konieczny czynnik fizycznego wszechświata i służy 
stwórczemu postępowi świata.

Whitehead i inni zwolennicy filozofii procesu podkreślają włączenie Boga 
w ewoluujący świat. Ch. Hartshorne np. uważa, że Bóg jest współkonstytuo- 
wany przez wszechświat; bez świata Bóg nie byłby Bogiem, świat jest 
ciałem Boga i jego stan ma wpływ na stan boskiego umysłu146. Według 
J. Cobba Bóg „skończony” staje się dla człowieka najlepszym towarzyszem 
w jego dążeniu do doskonałości147. Zwolennicy filozofii procesu swoją 
wizję Boga i świata określają jako panenteizm.

Trzecią wielką wizję świata jako stawania się -  obok Bergsona i 
Whitcheada -  stworzył myśliciel chrześcijański P. T e i 1 h a r d de 
C h a r d i n (1881-1955). Podobnie jak oni pragnął ukazać jedność świa
ta nauki (przyrodoznawstwa) i religii (chrześcijaństwa)148.

Bóg -  w wizji Teilharda -  stanowi konieczny czynnik wielkiego procesu 
ewolucyjnego, który polega na kompleksyfikacji cząstek materii i który 
osiąga różne etapy (biosfera, noosfera). Bóg jest tym, kto porusza, jednoczy 
i scala ewolucję. Jest Alfą i Omegą -  początkiem i końcem ewolucji. W 
wizji Teilharda jest wiele niejasności. Trudno na przykład dokładnie okreś

Teorię Boga zawarł W hitehead w swoim głównym dziele: Process and Reality, New 
York 1929.

144 A Natural Theology fo r  Our Time, Open Court 1967.
147 God and the World, Philadelphia 1976.
148 Szerzej na temat myśli Teilharda de Chardin zoh. N. W. W i 1 d i e r s, Obraz 

świata a teologia, tłum. J. Doktór, Warszawa 1985.
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lić, kim jest „Chrystus kosmiczny” i na ile Bóg jest uwikłany w ewoluujący 
świat149.

4. T e o l o g i c z n e  i n t e r p r e t a c j e .  Nowe tendencje 
filozoficzne oraz zachodzące przemiany ogólnokulturowe zdynamizowały 
dociekania teologiczne, w ramach których rozwinęła się refleksja nad reli
gią, którą można określić jako teologię religii. Wprawdzie teologia religii 
opiera się na objawieniu konkretnej religii, to pewne jej ustalenia mają 
znaczenie ogólnopoznawcze150.

Szczególnie ostro zaznaczają się nowe nurty w teologii protestanckiej: 
liberalnej i dialektycznej. Wspólne tym dwom rodzajom teologii jest przeko
nanie, że rozum ludzki z powodu grzechu nie jest zdolny do poznania 
Boga, a więc zrozumiałe staje się odrzucenie wszelkiej teologii naturalnej.
O ile teologia liberalna inspirowana przez Schleicrmachcra akcentowała 
przeżycie religijne, teologia dialektyczna uznawała Objawienie jako jedyne 
źródło wiedzy o Bogu. Toteż Objawienie, w którym „Bóg sam daje poznać 
siebie”, stanowi najwyższy dar Bożej łaski.

K. B a r t h (1886-1968) jest twórcą tego nurtu teologii, który określa 
się jako teologię dialektyczną albo teologię słowa. Słowo Boże jest obecne 
w Biblii, a ze strony człowieka wiara jest pełnym poznaniem przez człowie
ka i pełną akceptacją oraz odpowiedzią na ten fakt.

W tej perspektywie wszelkie religie poza religiami objawionymi, tzw. re
ligie naturalne, są -  zdaniem Bartha -  niewiarą, niedowiarstwem czy wprost 
bałwochwalstwem. Religie wyrastają z pychy człowieka i z przekonania, że 
człowiek może dzięki swemu wysiłkowi i dobrym czynom osiągnąć zbawie
nie. Stanowią więc próby samousprawiedliwienia, są czysto ludzkimi droga
mi do zbawienia. Chrześcijaństwo jest więc wiarą, a nic religią .

14Q Zob. P. T e i I h a r ci de C h a r d i n, Moja wizja wszechświata i inne 
pisma, tłum. M. Tazbir, Warszawa 1987.

150 Dość szeroko omawia liczne formy teologii religii J. Galarowicz (W  poszukiwaniu 
istoty religii, zwt. s. 82-115).

151 Na temat różnych form teologii protestanckiej, w tym także teologii Bartha, zob. 
K. K a r s k i ,  Teologia protestancka X X  wieku. Warszawa 1971; G. T h i 1 s, Chrześ
cijaństwo bez religii?, tłum. G. Kania, Warszawa 1975, s. 110-118.
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Barth wywarł duży wpływ nawet na teologów katolickich, którzy przyj
mują jego skrajne stanowisko, przeciwstawiając wiarę i religię.

Pewne modyfikacje w rozumieniu i uprawianiu teologii w ogóle i teolo
gii religii wprowadzają R. Bultmann i P. Tillich. Obydwaj pozostają pod 
wpływem egzystencjalizmu, zwłaszcza Heideggera, i prezentują wizję egzys
tencji człowieka oraz jej powiązania z Bogiem.

R. B u l t m a n n  (1884-1976) znany jest przede wszystkim przez 
swój postulat demitologizacji Biblii, która -  jego zdaniem -  nie relacjonuje 
zaistniałych faktów, lecz jest słowem Boga skierowanym do człowieka, 
słowem zawierającym posłanie do człowieka. Biblię należy więc traktować 
egzystencjalnie, powiązać z konkretnym czynem.

Egzystencję ludzką konstytuują decyzje i od człowieka zależy, jak pokie
ruje swoim życiem, jakich dokona wyborów. Człowiek otwarty na świat, 
mając do dyspozycji różne możliwości, podejmuje decyzje, które owocują 
spotkaniem. Główne spotkania to spotkania z drugim człowiekiem, z losem, 
z sytuacją życiową.

Poprzez Słowo, zwłaszcza Nowego Testamentu, człowiek spotyka się z 
Bogiem i Jego orędziem. Wiara jest odpowiedzią na słowo Boże, jest de
cyzją otwarcia się na Boga i Jego posłanie do człowieka. Bultmann wyróż
nia „Chrystusa historii” i „Chrystusa wiary”. „Chrystus wiary” jest ważny 
dla współczesnego człowieka i jest znakiem zbawienia. Wiara w krzyż jest 
decyzją człowieka życia w wolności od siebie i świata152.

W ramach teologii protestanckiej pojawia się także idea „chrześcijaństwa 
bezreligijnego” lub „chrześcijaństwa świeckiego”, której twórcą jest
D. B o n h o e f f e r  (1906-1945). Aktualną sytuację kulturową określa 
Bonhoeffer jako czas „końca religii”. Istotą wiary chrześcijańskiej jest Bóg 
transcendentny wobec świata, który urzeczywistnia królestwo Boże w świe
cie przez słabość i cierpienie. Być chrześcijaninem oznacza -  według Bon- 
hoeffera -  żyć w świecie bez „hipotezy Boga”, brać za świat i swój los 
pełną odpowiedzialność153.

152 Zob. R. B u l t m a n n ,  Nauka a egzystencja, „Znak", 20(1968), nr 5(167), 
s. 594-606.

153 Wyhór pism , tłum. A. Morawska, Warszawa 1970; J A. K t o c z o w s k i ,
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P. T i 1 1 i c h (1886-1969) był mniej skrajny niż przedstawiciele 
teologii dialektycznej i liberalnej. Wyrażał przekonanie o wzajemnym od
działywaniu między Bogiem i człowiekiem. „Bóg odpowiada na pytania 
człowieka i pod wrażeniem odpowiedzi Boga człowiek stawia swoje pyta- 
ma

Tiłłich dokonuje szczegółowego opisu ludzkiej egzystencji i pytań, na 
które nie ma dostatecznych odpowiedzi. Żywa religia musi przyjść z pomo
cą człowiekowi w jego konkretnych sytuacjach, jeśli Bóg ma być Bogiem 
znaczącym. Zadaniem myślenia religijnego jest wskazywanie na korelację 
między pytaniami człowieka, które wyrastają z jego konkretnej sytuacji 
egzystencjalnej, a odpowiedzią zawartą w religijnych symbolach. Dlatego 
myślenie musi mieć charakter egzystencjalny i równocześnie być hermeneu
tyką symboli religijnych155.

„Jest truizmem, że język religijny jest symboliczny. Ale daleko rzadziej 
zdajemy sobie sprawę, że język religijny wyraża w swych symbolach praw
dę, taką prawdę, która nie mogłaby być wyrażana i przekazana w żadnym 
innym języku. A już bardzo rzadko uświadamiamy sobie, że wiele błędów 
w religii i wiele ataków na religię wynika z pomieszania języka symboli 
z językiem konkretów. Pomieszanie to należy starannie zauważyć we wszel
kiej refleksji nad religią. Wynika ono nie tylko ze słabości intelektu, jest 
to również symptom jakiegoś demonicznego zniekształcenia, które spotyka 
się we wszystkich rcligiach. Zniekształcenie to polega na tym, że boskie 
czynimy przedmiotem obok innych przedmiotów, a sobie jako podmiotowi 
udzielamy władzy nad nim w naszym poznaniu i działaniu”156.

Religia nie stanowi jakiejś wydzielonej dziedziny kultury czy funkcji 
ducha ludzkiego. Jest obecną w całym życiu „troską ostateczną” i „wymia
rem głębi”. Bóg stanowi grunt i sens bytu, jest obecny w świecie i człowie

Lekcja Bonhoeffera , „Znak”, 23(1971), nr 4(202), s. 512-517.
154 Cyt. za: K. K a r s k i ,  „ Uniwersalizm” chrześcijański Pawła Tillicha, [w:] 

t e n ż e ,  Teologia protestancka X X  wieku , s. 80.
155 Por. P. T  i I I i c h, Dynamika wiary, tłum. A. Szostkiewicz, Poznań 1987; 

t e n ż e ,  M ęstwo bycia, tłum. H. Bednarek, Paryż 1983.
156 T  e n ż e, Analiza egzystencjalna a symbole religijne , „W drodze”, 3(1975), 

nr 8(24), s. 28.
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ku jako „moc” działająca od wewnątrz. Religia -  to „stan bytu ogarnięty 
mocą samego bytu”157.

„Wiara absolutna [...] nie jest czymś, co przejawia się obok innych sta
nów duszy. Nigdy ta wiara nie daje się wydzielić i określić, nie ujawnia 
się jako wydarzenie, które można wyodrębnić i opisać. To zawsze jakiś 
proces przebiegający w innych stanach duszy, z nimi i pod ich nurtem [...] 
Wiara absolutna nie jest jakimś miejscem, gdzie człowiek mógłby żyć, nie 
zabezpieczają jej słowa i pojęcia, nie ma ona imienia, kościoła, kultu, teolo
gii. Pulsuje jednak w głębi tego wszystkiego. Jest mocą bytu, w której to 
wszystko uczestniczy, której jest fragmentarycznym wyrazem” 158.

Religia jest więc istotnie związana z człowiekiem i żyje tak długo, jak 
długo żyje człowiek. Stanowi bowiem grunt i głębię życia ludzkiego oraz 
kultury. Kultura jest więc nierozerwalnie związana z religią, która nadaje 
kulturze sens.

Spośród teologów katolickich znacząco oddziałał K. R a h n e r 
(1904-1984), który w swojej teologii zastosował metodę transcendentalną, 
polegającą na wykrywaniu w podmiocie ludzkim warunków tego, by czło
wiek mógł poznawać i działać, a więc tego, co jest pierwotniejsze od do
świadczenia.

K. Rahner jest twórcą koncepcji tzw. anonimowego chrześcijaństwa. 
Każdy człowiek jest skierowany na nieskończoność. W człowieku istnieje 
subiektywne, niewyraźne poznanie Boga. Człowiek jest ze swej istoty otwar
ty na Boga, co sobie uświadamia w różnych sytuacjach (miłość,
- ■ ' \ 1 5 9smierc) .

„Chrześcijaństwo nie jest niczym innym, jak wyraźnym wypowiedzeniem 
tego, co jest niewyraźnie doświadczane przez człowieka w jego konkretnej 
egzystencji [...] Każdy jest jakoś chrześcijaninem, człowiekiem tęsknoty, 
człowiekiem wciąż jeszcze niewyczerpanej miłości, człowiekiem, który w 
najgłębszym wnętrzu cieszy się bardziej prawdą niż kłamstwem, widzi jed
nak wciąż różnice, gdyż najzatwardzialszy nawet pozytywista i sceptyczny

157 T e n ż e ,  M fslw o bycia, s. 153.
158 Tamże, s. 180.
15l) O K. Rahnera koncepcji filozofii religii por. § 2 niniejszego rozdziału.
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materialista nic dochodzi nigdy do tego, by nie widzieć już nigdzie i nie 
szanować w życiu żadnego imperatywu, żadnej sprawy bezwarunkowej. Ktoś 
może nie być pełnym, dojrzałym chrześcijaninem, który doszedł do reflek
syjnej samowiedzy i przyjął swe dane już z góry chrześcijaństwo przez 
świadomy i wolny wybór. Nikt jednak nie może sprawić, by dynamika 
samego człowieczeństwa i łaski Boga nie kierowały go ku istnieniu chrześ
cijańskiemu”160.

§ 2. POZAFILOZOFICZNE NAUKI O RELIGII

A. TYPY NAUK RELIGIOLOGICZNYCH

Współcześnie dysponujemy olbrzymią i różnorodną wiedzą o religii, 
ukształtowaną w odrębne dyscypliny, które nazywa się religiologicznymi lub 
religiologią161. Przedmiotem ich jest złożone i bardzo bogate zjawisko re
ligii. Obejmuje ono:

-  przeżycia religijne, dane w introspekcji, na które składają się religijne 
akty poznawcze, emocjonalne (postawy i stany) i wolitywne (dążenia, 
sprawności i cnoty),

-  zewnętrzne wyrazy przeżyć religijnych, będące objawem realizacji 
aktów religijnych, a dane w ekstraspekcji, typu kultowego i typu moralnego
-  aktywność religijna (zachowanie się) jednostki i społeczności.

160 K. R a h n e r, O możliwości wiary dzisiaj, tłum. A. Morawska, Kraków 19832.
161 Niekiedy wszystkie nauki o religii określa się terminem „religioznawstwo’’ lub 

„nauki religioznawcze” (por. np. E. K o p e ć, Apologelyka, Lublin 1974, s. 19). Nie 
wydaje się to słuszne, gdyż termin „religioznawstwo" odnosi się raczej do nauk szczegóło
wych o religii, zwłaszcza pewnych ujęć historii religii (w niektórych okręgach -  np. w 
Holandii -  terminu „historia religii” używa się zamiennie z terminem „religioznawstwo").
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Religia wzięta jako całość ma trzy wymiary: teoretyczno-praktyczny 
(doktryna), praktyczny (kult i postępowanie moralne) oraz społeczny (insty
tucje). W skład każdej religii wchodzi więc doktryna (wierzenia i normy), 
kult, obrzędy i określone postępowanie moralne oraz organizacja, która 
pomaga członkom wspólnoty w prowadzeniu życia religijnego.

Przedmiotem badania dyscyplin religiologicznych mogą być: przeżycia 
religijne, przekonania i dążenia religijne, ich zewnętrzne wyrazy oraz formy 
religijnego -  indywidualnego i społecznego -  zachowania się człowieka.

Sposoby badania religii oraz jej interpretacji bywają głównie typu ściśle 
humanistycznego, filozoficznego albo teologicznego. Stąd wszystkie dyscyp
liny mające za przedmiot zjawisko religii można podzielić na: humanistycz
ne, filozoficzne i teologiczne162.

Filozofia religii stanowi dyscyplinę, której istotnym rysem jest szczególny 
sposób ujmowania (wyodrębniania) zjawiska religii oraz sposób jego wyjaś
niania, zwykle pretendujący do wyjaśniania ostatecznego. W zależności od

162 W literaturze przedmiotu istnieją inne próby klasyfikacji nauk o religii. Na przykład 
M. Gatzemeier (Theologie ais Wissenschaft?, t. I: Die Sache der Theologie, Stuttgart 1974, 
s. 73 n.) wszystkie nauki religioznawcze określa terminem „religioznawstwo” (Religionswis- 
senschaft) i ujmuje je  w  następujący schemat:

Podział nauk religiologicznych na empiryczne i filozoficzne sugeruje, jakoby filozofia nie 
opierała się na doświadczeniu.
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koncepcji filozofii, w ramach której rozwija się filozofia religii, zarówno 
punkt wyjścia, jak i wyjaśnianie mogą być różnie traktowane. Spośród 
różnorodnie uprawianej filozofii religii można wyróżnić ze względu na cel:

-  filozofie wyjaśniające fakt religii (filozoficzno-apologetyczne),
-  filozofie krytykujące fakt religii (filozoficzno-krytyczne).
Z tego ostatniego ujęcia wyodrębniła się krytyka religii jako odrębna 

dyscyplina filozoficzna.
Humanistyczne nauki religii to inaczej szczegółowe nauki o religii, a 

więc etnologia, historia, psychologia, socjologia itp. religii. Są, najogólniej 
mówiąc, zastosowaniem metod badania i wyjaśniania stosowanych w etnolo
gii, historii, psychologii, socjologii itp. do zjawiska religii. Istnieją zazwy
czaj duże powiązania pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami religiologicz- 
nymi, tak że często określa się je jednym terminem -  „religioznawstwo” lub 
„rei igioznawstwo empiryczne".

Teologiczne nauki o religii -  to takie dyscypliny, które powiązane są z 
jakąś konkretną religią. Mają one zwykle postać apologetyki, czyli stanowią 
uzasadnienie roszczeń danej religii do jcdyności albo teologicznej interpreta
cji religii (badanie w świetle uznanego przez siebie objawienia roli rozmai
tych religii w dziele zbawienia).

Zasadniczym przedmiotem naszego zainteresowania jest filozofia religii. 
Dla ukazania jej specyfiki i miejsca wśród innych nauk o religii przedstawi
my w zarysie pozostałe dyscypliny religiologiczne, zwracając szczególną 
uwagę na to, jakich informacji dostarczają na temat religii oraz jak określa
ją naturę religii, co zwykle wyraża się w sformułowaniu definicji religii. 
Przy omawianiu każdej z nauk religiologicznych postawimy więc pytanie, 
jaki aspekt fenomenu religii rozpatrują one w swoich określeniach. W ten 
sposób jaśniej okażą się wzajemne związki zachodzące między naukami 
szczegółowymi o religii i filozofią religii. Prezentację dyscyplin religiolo
gicznych rozpoczniemy od nauk humanistycznych.
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B. HUMANISTYCZNE NAUKI O RELIGII

Obejmują one następujące dyscypliny: historię, etnologię, geografię, psy
chologię, socjologię i pedagogikę religii (najbardziej podstawowe i najbar
dziej rozwinięte to: historia, psychologia i socjologia religii)163.

a) HISTORIA RELIGII

Religia, jako relacja między człowiekiem a przedmiotem religijnym, dana 
jest w przeżyciu religijnym, ma jednak zewnętrzne przejawy, i to w trzech 
zasadniczych kierunkach: teoretycznym (doktryna), praktycznym (kult i 
moralność) oraz społecznym (wspólnoty religijne, organizacja życia religijne
go). Jak wszelkie zdarzenia ludzkie, tak i religią uwarunkowana jest czasem 
i stanowi nic tylko fakt kulturowy, ale także całą dziedzinę kultury, której 
pewne przejawy ulegają zmianom. Dlatego religią stanowi interesujący prze
dmiot dociekań historycznych.

Historia religii może być: 1° ogólna, kiedy szuka wspólnych cech w po
wstawaniu, rozwoju i zaniku różnych religii, oraz 2° szczegółowa, badająca 
przemiany poszczególnych religii, jak np. buddyzmu, chrześcijaństwa, lub 
dzieje poszczególnych zjawisk religijnych: doktryny, kultu, modlitwy, poję
cia bóstwa, instytucji religijnych itp.

Ogólna historia religii gromadzi fakty religijne, które następnie porządku
je i analizuje. Niekiedy usiłuje ustalać bardziej ostateczne źródła rozwojo
wych prawidłowości religii, zbliżając się do filozofii dziejów religii. W 
zależności od tego, czy materiał historyczny opracowany jest bardziej opiso
wo czy bardziej systematycznie, mamy do czynienia z:

-  opisową historią religii,
-  porównawczą historią religii,
-  porównawczą nauką o religiach, czyli religioznawstwem porównaw

czym, a nawet filozofią dziejów religii164.

163 Pedagogika religii nie jest nauki) ściśle humanistyczną, lecz raczej humanistyczno-fi- 
lozoficzną, korzysta bowiem z filozofii człowieka, etyki itp.

164 J. W aardenburg (dz. cyt., s. 64) rozróżnia historię religii ogólną, szczegółową i 
wyspecjalizowaną.
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Historia religii jest najstarszą i najbardziej rozbudowaną gałęzią religio
znawstwa (niekiedy zresztą niesłusznie utożsamianą z religioznawstwem w 
ogóle). Jest uprawiana od dawna; pewne jej zaczątki znajdujemy już w 
starożytności i średniowieczu. Właściwy jej rozwój przypada -  jak historii 
w ogóle -  na 2. poł. XIX w. i XX stulecie.

Najbardziej rozpowszechnioną postacią tej dziedziny religioznawstwa jest 
historia porównawcza religii. Jest ona nauką, która analizuje i konfrontuje 
różne historyczne religie w celu lepszego określenia istotnych znamion 
każdej z nich (typologia religii) oraz ich udziału w rozwoju kultury ludz
kiej. Na drodze porównania wszystkich religii szuka jednak przede wszyst
kim wewnętrznych racji zewnętrznego przebiegu faktów religijnych oraz 
swoistych znamion religii i prawidłowości jej dynamiki.

Główne problemy tej dyscypliny można zgrupować wokół następujących 
spraw: powstanie religii (geneza i specyfika), formy religijności pierwotnej, 
czynniki kierujące ewolucją religii, pochodzenie chrześcijaństwa165. W 
różnych zresztą okresach dziejów historii religii dominowały różne prob
lemy.

W ramach religioznawstwa porównawczego istnieje wiele szkół, które 
powstawały w zależności od akceptowanej filozofii nauki, a nawet filozofii 
w ogóle166. Najbardziej zaznaczyły się następujące nurty:

165 Problem genezy religii był przedmiotem szczególnego zainteresowania zwłaszcza w 
okresie dominacji poglądów ewolucjonistycznych na religię. Obecnie w etnologii bada się 
raczej funkcje religii (B. Malinowski), jej strukturę (C. Levi-Strauss), natomiast problematyka 
genezy religii jakby straciła na znaczeniu (por. na ten temat: A. B r o n k, Język etnolo
gii religii na przykładzie teorii religii W. Schmidta, Lublin 1074, s. 9).

166 Por. E. B u l a n d a ,  Historia porównawcza religii, je j znaczenie, zasady i 
aktualne zagadnienia, [w:] Pod tchnieniem Ducha Świętego. Współczesna myśl teologiczna, 
Poznań 1964, s. 61-95. Istnieje cały szereg innych metod stosowanych w religioznawstwie 
porównawczym, które jednak miały mniejsze znaczenie. Niektórzy wyróżniają kilkanaście 
szkół w ramach religioznawstwa. Zob. na ten temat: T. M a r g u I, Krótka charakterysty
ka zachodnich szkól religioznawczych, „Euhemer", 5(1961), nr 1, s. 83-105; E. D ą b 
r o w s k i ,  Porównawcza historia religii, je j rozwój i znaczenie, [w:] Religie Wschodu, 
Poznań 1962, s. 11-20; T. K ł a k ,  Religioznawstwo -  nauka o religii, „Homo Dei", 
32(1963) 143-150, 218-224; 33(1964) 16-21; P o n i a t o w s k i ,  dz. cyt.; Problemes 
et methodes d'histoire des religions. M elanges puhlies par la Section des Sciences Religieu- 
ses a l occasion du Centenaire de l ’Ecole Pratiąue des Hautes Etudes, Paris 1968; 
L a n c z k o w s k i ,  dz. cyt., s. 52-59.
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1. ewolucjonistyczny, przyjmujący założenie o ciągłym doskonaleniu się 
kultur od form niższych do coraz wyższych (A. Bartian, J. Bachofen, 
L. H. Morgan, J. MacLennan, E. Tylor, J. G. Frazer, S. J. Lubbock);

2. kulturowo-historyczny, uwzględniający w badaniach wewnętrzny i 
zewnętrzny rozwój -  dokonujący się pod wpływem oddziaływań ogólno- 
dziejowych -  tzw. kręgów kulturowych (A. Lang, F. Ratzel, B. Anker- 
mann). W ramach tego nurtu najbardziej znana jest etnologiczna szkoła 
wiedeńska (W. Schmidt, F. Graebner, W. Koppers, O. Menghin). Po śmierci 
Koppersa jego kontynuatorzy (J. Haekcl, V. van Bulek, H. Baumann) udos
konalali metody etnologiczno-religijne167. Tutaj także należałoby zaliczyć 
szkołę kulturowo-morfologiczną (L. Frobenius, A. E. Jensen), ujmującą 
całość religijnych wyobrażeń i pierwotny sens poszczególnych obrzędów i 
mitów na podstawie paideuma\

3. funkcjonałistyczny, usiłujący odkryć działanie i rolę danej religii we
wnątrz poszczególnej kultury (B. Malinowski, A. R. Radclife-Brown, 
R. Thurnwald);

4. psychologiczno-socjologiczny, ujmujący zjawisko religii dość wszech
stronnie i korzystający z wielu metod najnowszej humanistyki (N. Sóder- 
blom, F. Heiler, R. Otto, M. Eliade, G. van der Leeuw), co pozwala wy
kryć naturę, ogólną strukturę, a przynajmniej jakiś wspólny pierwiastek 
wszystkich religii. Nurt ten jest ogromnie zróżnicowany; wyodrębnia się z 
czasem nawet w osobną dyscyplinę, zwaną fenomenologią (humanistyczną!) 
religii.

Jak wynika z powyższych uwag, istnieją rozmaite sposoby ujmowania 
materiału historycznego, różne metody jego interpretacji i w związku z tym 
różnorodne definicje religii, do jakich dochodzi się na tym terenie szeroko 
rozumianej historii religii. Powody tego są różne. Przede wszystkim historyk 
religii, zanim zacznie zbierać materiał, już w punkcie wyjścia musi przyjąć 
jakieś pojęcie religii, które pozwoli mu wstępnie oddzielić zjawisko religijne 
od niereligijnych, oraz jakiś wzorzec badania. A to może już rzutować na 
ostateczne określenie religii. Co prawda -  zdaniem niektórych historyków 
religii (np. H. von Glasenappa) -  najwłaściwszym i jedynym terenem czer

167 Zob. II. Z i m o ń ,  M onoteizm pierwotny. Teoria Wilhelma Schmidta i je j krytyka 
w Wiedeńskiej Szkole Etnologicznej, Katowice 1989.
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pania obiektywnego materiału do określenia istoty religii jest właśnie histo
ria religii. Daje ona bowiem empiryczną podstawę, z której należy wydobyć 
wspólne cechy lub właściwe wszystkim religiom prawdy. W krytyce takiego 
stanowiska jednak utrzymuje się, że historyk religii posługuje się co naj
mniej przednaukowym, normatywnym pojęciem religii, ujmującym jakąś 
idealną jej formę (typ), która ma wyrażać raczej nie to, czym rzecz jest, 
lecz to, czym dana rzecz być powinna168. Ponadto zakłada -  mniej lub 
bardziej świadomie -  określoną teorię wyjaśniania naukowego.

Stosując w zasadzie metodę indukcyjną czy swoistej abstrakcji, historycy 
religii usiłują dotrzeć do istoty religii. Wielość religii, ogromne zróżnicowa
nie rozumienia natury przedmiotu religijnego, różne formy religijnego za
chowania się nie czynią zadania łatwym. Trudny do spełnienia jest postulat, 
by definicja naukowa, obiektywna, oparta na uogólnieniu empirycznie po
znanych zjawisk religijnych, jako wynik przede wszystkim porównawczych 
badań religiologicznych, obejmowała wszystkie poznane religie pozytyw
ne169. Zwłaszcza trudno jest objąć jednym pojęciem religie ludów pierwot
nych i tzw. wielkie religie (hinduizm, buddyzm, islam, judaizm, chrześcijań
stwo). Toteż niektórzy religioznawcy przyjmują odrębne określenia dla jed
nych i drugich170. Jeśli natomiast dążą do tego, by w jedną formę ująć 
wszystkie religie, wówczas ich określenia są bardzo ogólnikowe, jak np. 
definicja podana przez Tylora, według którego religią jest „wiarą w istoty 
duchowe”. Nawet i w stosunku do tak ogólnego określenia można by mieć 
wątpliwości, czy obejmuje ono wszystkie religie, istnieją bowiem takie, w 
których przedmiot religijny ma charakter wyłącznie materialny.

Spotyka się jednak interesujące definicje formułowane przez tych history
ków religii, którzy nastawieni są bardziej formalno-teoretycznie i którzy 
wykorzystują w szerszym zakresie inne nauki o religii. Wystarczy przyto
czyć definicje wysunięte przez Sóderbloma, Tielego czy Schmidta. Przeważ
nie mają one charakter formalno-strukturalny, wskazujący na relacyjny cha-

168 Por. H. P i 1 o r z, Pozytywistyczna definicja religii Helmutha von Glasenappa 
w świetle fenomenologii religii, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 18(1971), z. 2, s. 35-51.

169 Por. M. M. G o r c e ,  Les notions diverses de religion et l ’histoire des religions, 
Paris 1948, s. 4.

170 Na przykład The Encyclopaedia Britannica (t. XIX, Chicago—London 1971, 
s. 108-112) podaje odrębne określenie dla religii pierwotnych i dla tzw. wielkich religii.

100



Pozafilozoficzne nauki o religii

rakter zjawiska religijnego. Nie wchodzą natomiast w bliższe określenia 
treściowe. Wszystkie jednak były przedmiotem wielu dyskusji i żadna z 
nich nie została ogólnie przyjęta. Trzeba także zaznaczyć, że najczęściej 
definicje pochodzą od religioznawców należących do tych nurtów w religio
znawstwie porównawczym, które zbliżają się do jakiejś filozofii. Chodzi 
przede wszystkim o fenomenologię i filozofię społeczną.

Definiowanie w drodze samej syntezy historycznej jest zbyt ogólnikowe 
i pozbawione waloru teoretycznego, z drugiej strony trudno je weryfikować. 
Zwykle historycy religii mają jakieś założenia doktrynalne, zawsze niemal 
suponują jakąś ontologię i epistemologię. Historia wprawdzie pozwala ze
brać bogaty materiał informacyjny o religiach, jednakże nie jest w stanie 
użyczyć kryteriów dla odróżnienia cech istotnych od przypadkowych. Spraw
dziany takie czerpie zazwyczaj z uprzednio zapożyczonych filozoficznych 
teorii religii.

Na przykładzie historii religii sprawdza się ogólne prawo, że metoda 
indukcyjna urabiania definicji nie jest samodzielna -  korzysta z socjologii, 
psychologii, a najwięcej z filozofii. Historia jako nauka empiryczno-opisowa
-  jak słusznie zauważył Husserl -  nie jest zdolna swoimi własnymi środka
mi decydować o istotnej treści pojęć. Jeśli więc chodzi o określenie religii 
jako szczególnej postaci kultury, jako dziedziny mającej własne znaczenie, 
może to uczynić -  zdaniem Husserla -  jedynie filozofia171.

b) ETNOLOGIA RELIGII

Etnologia (w łączności z prehistorią) bada religię jako zdarzenie kulturo
we u tzw. ludów niepiśmiennych. Etnologia religii opisuje na jakimś tle 
zachowanie się religijne tych ludów. Często traktowana bywa jako nauka 
pomocnicza porównawczej historii religii.

Na podstawie materiału etnologicznego formułuje się różne hipotezy 
dotyczące całej rozwojowej linii religii. Najbardziej rozpowszechnione są 
teorie ewolucjonistyczne (A. Comtc, S. J. Lubbock, E. B. Tylor,

171 M. Nowaczyk „wnioski filozoficzne” uważa za „ostatni etap historii religii” 
(por. rec. Problcmes et methodes d ’histoire des religions, Paris 1068 -  „Studia Religioznaw
cze”, 3(1972), nr 5, s. 217).
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R. R. Marett, H. Spencer) oraz teoria o pierwotnym monoteizmie (A. Lang, 
W. Schmidt). Jedna i druga zakłada pewną teorię religii w ogóle172.

Definicje religii występujące na terenie etnologii religii są tylko zapoży
czeniem, które trudno nawet uważać za znamienne dla wiedzy etnologicznej. 
Wprawdzie formułuje się najogólniejsze opisy religii, nie są to jednak defi
nicje religii wskazujące na jej cechy konstytutywne. Określenia dynamiczne
go aspektu religii natomiast zbyt wyraźnie zależne są od implikowanej 
filozofii.

c) GEOGRAFIA RELIGII

Problematyka geografii religii zaczęła się kształtować w końcu XVIII w., 
a pełniejsze jej opracowanie jest dziełem ostatnich dziesiątków lat 
XX w. Geografia religii pozostaje w bliskim związku z historią religii, w 
szczególności zaś z metodą syntezy historycznej -  tłumaczenia zdarzeń 
przez ich określone warunki geograficzne. Stanowi gałąź geografii kulturo
wej, która bada wzajemne powiązania zachodzące pomiędzy określoną kultu
rą i jej złożonym środowiskiem ziemskim oraz przestrzenne interakcje mię
dzy rozmaitymi typami kultur.

Geografia religii rozpatruje wyżej opisane stosunki, koncentrując się na 
religijnych komponentach kultury. Bada przede wszystkim wpływ środowis
ka ekologicznego i geografii na religię i odwrotnie -  wpływ kultury na 
krajobraz geograficzny (święte budowle, instytucje, cmentarze, święte rośliny 
i zwierzęta, nazwy miejsc, zakazy pokarmowe, rozkłady pracy, święta itp.).

Szczególnym obiektem zainteresowania są relacje, jakie zachodzą między 
religią i zamieszkaniem (wpływ religii na budowę osiedli), zaludnieniem, 
eksploatacją, przemieszczaniem się ludności, lokalnym stylem życia, a nawet 
rozwojem produkcji i handlu.

Geografia religii pokazuje znaczenie środowiska dla ewolucji systemów 
religijnych, szczególnie instytucji religijnych, a z drugiej strony możliwość 
modyfikowania przez systemy oraz instytucje religijne środowiska, w którym 
istnieją, sposoby zajmowania i organizowania wycinków przestrzeni ziem-

2 Por. E. B u l a n d a ,  Powstanie i początki religii w świetle nowszych badań 
prehistorii i etnologii, „Collectanea Theologica”, 32(1961) 85-104.
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skiej przez te systemy oraz ścisłą relację pomiędzy ekologią oraz instytucja
mi religijnymi173.

Stosowana metoda przestrzennego ujęcia zjawiska religii (sporządzanie 
map) pozwala rozstrzygnąć wiele problemów związanych z geograficznym 
rozkładem religii i ich rozpowszechnianiem się, ale dla samej definicji 
religii jest mało przydatna. Faktycznie korzysta tylko z różnych definicji 
religii, nie pretendując zresztą do ich konstruowania.

d) PSYCHOLOGIA RELIGII

Przedmiotem jej jest wewnętrzna, podmiotowa strona zjawisk religijnych 
(wiara, uczucie, myślenie religijne), a więc religią jako fakt psychiczny 
(religijność). Bada ona rolę religii w życiu psychicznym człowieka. Przede 
wszystkim obserwuje, opisuje i interpretuje zjawiska religijne jako przed
mioty i treści świadomości oraz religijne zachowanie się człowieka jako 
wyraz jego przeżyć wewnętrznych. Przeżycia religijne bada za pomocą 
technik psychologicznych, takich jak: analiza dokumentów osobowych, kwe
stionariusze, ustalenia skali postaw, analizy projekcyjne, systematyczna 
obserwacja zachowania się jednostek, wywiady, skala analizy semantycznej, 
a nawet metody kliniczne.

Pewne elementy tego, co można by nazwać psychologią religii, znajduje
my już w starożytności, np. u Ksenofanesa, stoików, Euhemera, św. Augus
tyna. Jako odrębna dyscyplina naukowa ukształtowana została w Ameryce 
Północnej w końcu XIX i na początku XX w. Termin „psychologia religii” 
wprowadził E. D. Starbuck174.

173 Por. P. D e f o n t a i n e s ,  Geographie et Religions, Paris (1948) 19682; X. 
de P 1 a n h o I, Le monde islamiąue. Essai de geographie religieuse, Paris 1957; 
E. D. S o p h e r, Geography o f Religion, New York 1967; Religionsgeographie, wyd. 
M. Schwind, Darmstadt 1975; A. B r o n k ,  Geografia religii, [w:] Encyklopedia Katolic
ka, t. V, pod red. L. Bieńkowskiego, P. Hemperka, S. Kamińskiego [i in.], Lublin 1989, kol. 
982-984.

174 The Psychology o f Religion, London 1901. Zob. też: G. W u n d e r 1 e, Aufga- 
ben und Methoden der modernen Religionspsycltologie, Eichstatt 1915; L. II. C l a r k ,  
The Psychology o f  Religion, New York 1958; W. K w i a t k o w s k i ,  Wyniki badań 
eksperymentalnych z psychologii religii za okres ostatnich lat pięćdziesięciu, „Collectanea
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Można by zestawić ogromną listę bardzo różnorodnych problemów, któ
rymi zajmowała się psychologia religii. Główne zagadnienia da się zgrupo
wać wokół następujących spraw:

-  determinacja struktury przeżycia religijnego (fundamentalny problem 
-  istnienie specjalnego „uczucia” religijnego, pozwalającego nawiązać bez
pośredni kontakt z przedmiotową sferą religijną (E. D. Starbuck, R. Otto, 
W. Gruehn),

-  typologia przeżyć religijnych (W. James, H. Girgensohn, W. Gruehn),
-  rola stanów religijnych i aktów religijnych w zachowaniu się jednostki, 

np. zagadnienie modlitwy (D. Verwerk, F. Heiler, A. Canesi, A. Bolley),
-  problem „nawrócenia” (E. D. Starbuck, W. James),
-  charakterystyka sumienia, poczucia winy i żalu (A. i G. Clostermann, 

M. Moers, P. Paulsen),
-  typologia religijności: dziecięca (G. Wunderle, W. Gruehn), dorosłych 

(L. Veto, E. Nobiling, G. Wunderle), starców (V. Gaenbaeck), profesjonal
na, nawet przestępców (A. Bjerre, A. Bolley, T. Luneberg).

W zależności od przyjętych metod i ogólnego nurtu psychologii, w któ
rym rozwija się psychologia religii, istnieją jej rozmaite odmiany. Szczegól
nie zaś różnicuje się ze względu na -  przyjętą już w punkcie wyjścia -  
określoną interpretację fenomenu religijnego. W związku z tym mamy:

1. fenomenologiczno-introspekcyjno-antyredukcjonistyczne podejście do 
religii, czyli badanie introspekcyjno-fenomenologiczne zjawisk religijnych 
i uznanie, że są one czymś autonomicznym, niesprowadzalnym do innych 
zjawisk (K. Girgensohn, W. Gruehn, J. Lindworsky, R. Otto, G. van der 
Leeuw);

2. redukcjonistyczno-introspekcyjne ujęcie religii, gdy przyjmuje się, że 
religia jest projekcją potrzeb psychicznych, które, nie mogąc znaleźć zaspo
kojenia w świecie empirycznym, tworzą świat idealny, któremu nie odpo
wiadają wartości realne (W. James);

Theologica", 28(1958), fasc. 1-4, s. 178-268; J. M a j k o w s k i ,  Psychologia religii, 
„Znak", 10(1958) 920-938; W. G r u e h n ,  Religijność współczesnego człowieka, tłum. 
zespołowe, Warszawa 1966; W. P r ę ż y n a, Intensywność postawy religijnej a osobo
wość, Lublin 1973; H. N. M a I o n y, Current Perspectives in the Psychology o f  Reli- 
gion, Grand Rapids 1979; Psychologia religii, pod red. Z. Chlewińskiego, Lublin 1983;
S. K r u c z k o w s k i ,  Psychologia religii, Kraków 1993.
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3. obiektywistyczne traktowanie religii, gdy przedmiotem badań jest 
przede wszystkim zachowanie się religijne (podejście behawiorystyczne);

4. psychoanalityczne podejście do religii, gdy zjawisko religii -  jego 
strukturę, funkcjonowanie i rozwój -  wyjaśnia się działaniem nieświado
mych instynktów, popędów i dążeń (S. Freud, C. G. Jung, E. Fromm -  
psychoanaliza humanistyczna); udane połączenie Freudowskiej psychologii 
głębi z ogólną psychologią religii rozwinął A. Vergote;

5. psychosocjologiczne ujęcie religii (badanie postaw wobec grup, funkcji 
kulturotwórczych, psychologia zbiorowisk religijnych -  pielgrzymki, proces
je, nabożeństwa -  psychologia powołania kapłańskiego itp.)175.

Wymienić tu należy także psychopatologię i psychiatrię religijności, 
zajmujące się patologicznymi przypadkami przeżyć i zachowań się religij
nych oraz ich leczeniem.

Problem definicji religii na gruncie psychologii religii jest ogromnie 
skomplikowany. Psychologowie z konieczności implikują jakąś teorię czło
wieka; przystępując do badań, posługują się już jakimś pojęciem religii. 
Dałoby się to zneutralizować, lecz metanaukowa świadomość uprawiających 
psychologię religii nie bywa wysoka. Stąd nie przeprowadzają oni kontroli 
co do zależności ich określeń religii od implikowanej filozofii człowieka i 
akceptowanej filozofii nauki. Gorzej nawet, przedstawiciele psychologii 
eksperymentalnej twierdzą, że nie interesuje ich kwestia istoty religii, ponie
waż swoją uwagę koncentrują na konkretnych, szczegółowych badaniach 
wszelkich form religijności. Ci sami jednak dokonują określeń religii, które 
zdradzają milcząco założony pogląd na istotę religii176. Przytoczony po
dział różnorodnych podejść jest też najlepszym świadectwem tego, że w 
psychologii religii trudno pozostać całkowicie neutralnym i nie zajmować 
jakiegoś stanowiska wobec natury samego faktu religii. Zwykle więc już w 
punkcie wyjścia przyjmuje się określoną interpretację teoretyczną dotyczącą 
fenomenu religijnego, która nie jest wynikiem badań psychologicznych, lecz

175 Por. Z. C h l e w i ń s k i ,  Problem religii w psychologii, „Zeszyty Naukowe 
KUL”, 16(1973), nr 3-4, s. 45-59; A. V e r g o t e, Religiortspsychologie, Freiburg im 
Br. 1970.

176 Por. np. G r u e h n, dz. cyt., s. 32 n. oraz 19. Autor mimo innej deklaracji 
podaje określenie religii wykraczające poza definicję opisową.
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wiąże się z poglądami filozoficznymi, zwłaszcza implikowanymi akceptowa
ną koncepcją psychologii.

Z tego względu występujące na terenie psychologii religii definicje religii 
są w dużym stopniu nie autonomiczne, lecz stanowią wypadkową akcepto
wanej filozofii człowieka, filozofii nauki oraz reguł badań psychologicznych. 
Najczęściej bywają to definicje funkcjonalne, a jeśli się formułuje struktural
ne, mają one charakter fragmentaryczny, koncentrując się na opisie podmio
tu relacji religijnej czy zachowania się religijnego (opis stanów podmiotu 
relacji religijnej, np. określenia Gruehna, Otta, Junga). Należy podkreślić, 
że opisowo-strukturalne definicje znacznie mniej uwarunkowane są impliko
waną filozofią, ale też mają dużo niższą rangę w udzielaniu informacji o 
naturze religii.

e) SOCJOLOGIA RELIGII

Stanowi ona dyscyplinę, której przedmiotem jest przede wszystkim ze
wnętrzna strona religii -  religia jako fakt społeczny. Często jednak stara się 
uwzględniać charakterystykę samych przekonań religijnych. Koncentruje się 
głównie na społeczno-kulturowym aspekcie religii, zajmując się społecznymi 
i psychospołecznymi wyrazami religii. Bada funkcje religii w życiu grupo
wym, wpływ środowiska, pracy zawodowej, wykształcenia i innych czynni
ków na intensywność przeżyć religijnych. Analizuje związki zachodzące 
między środowiskiem społecznym i religijnością, bada wzajemne wpływy 
religii i społeczeństwa. Jak określa J. Wach, jest ona „nauką o religijnie 
uwarunkowanym uspołecznieniu, jego formach i postaciach”177.

Powstanie socjologii religii wiąże się z rozwojem socjologii w ogóle. 
Jako samodzielna dyscyplina socjologia religii ukształtowała się i rozwinęła 
w końcu XIX i w XX w. (E. Durkheim, M. Mauss, H. Hubert, M. Weber, 
J. Wach, G. Le Bras, H. Desroche, F. Isambert, F. Boulard).

177 Einfiihrung in die Religionssoziologie, Tubingen 1931, s. 92. Por. także: 
J. M. Y i n g e r, F. II o u I t, Tlie Sociology o f Religion, New York 1958; 
J. W a c h ,  Religionssoziologie, oprać. II. Schoeck, Tubingen 1951 (Socjologia religii, 
tłum. Z. Poniatowski, B. W olniewicz, Warszawa 1961); W. S t a r k, The Sociology of 
Religion, New York 1967.
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Główne problemy socjologii religii mogą koncentrować się wokół specy
ficznie religijnych wytworów społecznych (instytucje religijne, związki kul
towe), specyficznie religijnych typów funkcji społecznych (religia jako zja
wisko integrujące grupy ludzkie w jedność) i specyficznie religijnych typów 
więzi międzyludzkich. Szczególnie dyskutowanymi zagadnieniami są także 
sekularyzacja i laicyzacja (wpływ industrializacji i urbanizacji na życie 
religijne, przemiany religijności wiejskiej, zależność pomiędzy strukturą 
społeczną, uwarstwieniem i religią oraz stosunek religii do środków komuni
kacji masowej).

Istnieją różne odmiany socjologii religii w zależności od bardziej szcze
gółowej determinacji przedmiotu badań i stosowanych metod178.

Le Bras179 i jego szkoła koncentrowali swoje badania na praktykach 
religijnych w przekonaniu, że są one znakami najbardziej uchwytnymi i 
wymiernymi, co pozwala na użycie statystyki.

P. De Sandrę180 natomiast uważał, że badanie religijności wymaga 
uwzględnienia w większym stopniu introspekcji, wniknięcia poprzez obser
wację i wywiady w wewnętrzną sferę indywidualnej motywacji. Uprawiana 
przez niego socjologia jest zbliżona do psychosocjologii.

Obecnie na terenie socjologii można wyróżnić badania o charakterze:
-  czysto socjologicznym (struktury, instytucje, funkcje i procesy społecz

ne),
-  psychosocjologicznym (postawy i zachowania),
-  socjologiczno-historycznym (społecznic uwarunkowany rozwój doktryn 

religijnych),
-  mikrosocjologicznym (badania nad liturgią, jej aspektem jakościowym 

i symbolicznym),
-  semiologicznym (strukturalistyczna lub hermeneutyczna analiza tekstów 

religijnych: przemówień religijnych, formuł liturgicznych i wszelkich wypo
wiedzi religijnych).

178 Por. J. M a j k a ,  Socjologia religijna, [w:] Pod tchnieniem Ducha Świętego, 
s. 97-126; Socjologia religii. Wprowadzenie, oprać, i wyboru dokonał F. Houtart, tłum. 
Z. Skórzynska, K. W róblewska, Kraków 1962; G. Le B r a s ,  Etudes de sociologie  
religieuse, t. I-II, Paris 1955-1956.

17,1 Dz. cyt.
1 I  probierni attuali dcl la sociologia, Roma 1975.
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Problem definicji religii jest szczególnie żywo dyskutowany przez socjo
logów religii. Najbardziej typowym rodzajem definicji formułowanych na 
gruncie socjologii religii są definicje funkcjonalne (taki właśnie charakter 
ma klasyczna na tym terenie definicja Durkheima). Koncentrują się one albo 
na opisie tego, jak religią funkcjonuje, albo -  częściej -  na interpretacyj
nym wskazaniu roli, jaką pełni ona w życiu społecznym. Socjologowie 
religii nie ujmują przy tym strony emocjonalno-przeżyciowej, wierzeniowej 
i procesów wolitywnych. Z zasady więc definicje ich nie są pełne. Niektó
rzy wyraźnie zauważają implikacje proponowanych definicji. Uważają, że 
sama koncepcja religii, a w konsekwencji definicja religii, jest uwarunkowa
na kulturowo i społecznie. Stąd nie tylko implikacje filozoficzne, ale także 
pragmatyka socjologów decyduje o takim, a nie innym określeniu reli- 
g ii181.

Badacze życia religijnego, mając hipotetyczne pojęcie religii (podobnie 
jak we wszystkich pozostałych dyscyplinach empirycznych), w drodze empi
rycznej weryfikacji próbują ustalać zasadnicze parametry religijności. Także 
i tutaj istnieją różnice zdań co do liczby i charakteru tych parametrów. Zda
niem większości socjologów i antropologów kultury zjawisko religijne brane 
w aspekcie społeczno-kulturowym i pragmatycznym w kontekście naszej 
kultury konstytuują cztery podstawowe elementy:

-  globalny stosunek do wiary rozumianej jako poznanie i uznanie Abso
lutu (doktryna religijna),

-  kult religijny,
-  moralność religijna,
-  wspólnota religijna182.
Socjologowie religii formalnie odżegnują się od wypowiadania się o 

istocie religii i jej początku, ale zarazem twierdzą, że jeśli mają stosować 
właściwe metody badań i nie popełniać błędów w interpretacji uzyskanych

181 Por. E. P i n ,  Conte.rte culturel et definition tle la religion, [w:] Types, dimen- 
sions et mesure de la religiosite. Actes de la X" Confercnce Internationale, Roma 1969, 
s. 415-418; W. P i w o w a r s k i ,  Społeczno-kulturowe uwarunkowania religii i religij
ności, „Zeszyły Naukowe KUL”, 16(1973), nr 3-4, s. 59-73.

18‘ Por. W. P i w o w a r s k i ,  Religijność wiejska w warunkach urbanizacji, 
Warszawa 1971, s. 9-21.
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wyników, muszą sięgnąć po założenia badawcze nie tylko do filozofii spo
łecznej, ale także do filozofii religii i do teologii183.

f) PEDAGOGIKA RELIGII

Jest teorią przysposobienia człowieka do religii, a zwłaszcza refleksją 
naukową nad przedmiotem, celem oraz środkami i metodami religijnego 
wychowania184. Ponieważ pedagogika religii przeważnie wiąże się z okre
śloną religią, przeto problem istoty religii, czyli jej definicji, nie stanowi 
przedmiotu jej szczególnego zainteresowania; określenie religii suponuje i 
przejmuje najczęściej z psychologii lub socjologii religii185.

C. FENOMENOLOGIA RELIGII

O ile wyżej wymienione dyscypliny charakteryzują się pewną jednolitoś
cią ze względu na to, że wszystkie w zasadzie koncentrują się na typowo 
zdeterminowanym materiale empirycznym i stosują powszechnie uznane 
metody (historyczne, psychologiczne, socjologiczne), o tyle sprawa się kom
plikuje przy fenomenologii religii. Najpierw trzeba sobie uświadomić fakt, 
że zawsze chodzi o szeroko rozumianą fenomenologiczną filozofię religii.

Historycznie wytworzył się -  genetycznie biorąc, z porównawczej historii 
religii oraz filozofii E. Husserla -  pewien typ wiedzy, który metodologicz
nie nie jest czysty, lecz stanowi mieszaninę filozoficznej i humanistycznej 
problematyki religiologicznej. Spróbujmy scharakteryzować taką fenomenolo-

183 Por. M a j k a ,  art. cyt., s. 117.
1 Por. G. M u c h e r, Glaube und Erzieliung im katholischen Erziehungsdenken 

der Gegenwarl, Ratingen 1967; R. M a r k e r t, Th. K I a s s e n, Didaklik fu r  
praklische Tlieologen, Ziirich 1970; H. S c h r o d t e r, Retigionspadagogik -  Theorie 
und Praxis, Ziirich 1975.

Pedagogika religijna niekiedy przybiera postać teorii nauczania prawd religijnych 
(katechetyka).
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gię religii, jaka ukształtowała się pod wpływem kilku kierunków filozofii 
humanistyki czy nawet ogólnofilozoficznych, a więc fenomenologii, struktu
ra] izmu i hermeneutyki. Najbardziej reprezentatywnym przedstawicielem tak 
rozumianej fenomenologii religii jest G. van der Leeuw186.

Celem uprzystępnienia tego typu nauki religiologicznej warto poświęcić 
kilka zdań samemu podejściu do fnktu religii (fenomenu religii).

Przede wszystkim wyjaśnijmy występujące u niego pojęcie fenomenu. 
Istotę fenomenu -  według niego -  stanowi sam fakt pokazywania się, i to 
pokazywania się „komuś” (van der Leeuw zakłada, że coś jest i to coś się 
pokazuje). Fenomenu nie można więc utożsamiać z przedmiotem, z rzeczy
wistością, której istotę da się dopiero odkryć przez to, co się ogląda. Nie 
ma on również charakteru całkowicie subiektywnego. Fenomen jest równo
cześnie przedmiotem w relacji do podmiotu i podmiotem w relacji do 
przedmiotu.

Fenomen ma trzy cechy: jest ukryty (względnie), objawia się progresyw
nie oraz jest transparentny (relatywnie). Cechy te są korelatywne w stosun
ku do życiowych etapów: doświadczenia przeżytego, zrozumienia i dawania 
świadectwa. Jeśli te dwa ostatnie etapy potraktuje się naukowo -  mamy do 
czynienia z fenomenologią.

Czym jest doświadczenie przeżyte? Aktualne życie, które człowiek prze
żywa, tworzy pewną jedność: jest ono uwarunkowane obiektywnie i nieod
łącznie związane z jakąś interpretacją. Wcześniejsze doświadczenie przeżyte, 
na którym opiera się to, czego aktualnie doświadczamy, pozostało w prze
szłości, jest nieuchwytne. Zycie, które człowiek przeżywa, nieustannie ucie
ka. Nie jest ono dane wprost, trzeba je rekonstruować. Człowiek nie może 
wejść w „samego siebie”, w swoje najbardziej intymne życie. Jeśli chce 
wrócić do przeszłości czy wgłębić się w siebie, musi dokonać pewnej re
konstrukcji. Można ją porównać do jakiegoś ogólnego zarysu czy planu 
rzeczywistości. Ten plan można by nazwać strukturą. Struktury nie da się 
ani doświadczyć, ani wyjaśnić za pomocą logiki przyczynowej; trzeba się 
jej dorozumieć i ją zrozumieć. To jest całość organiczna, której nie można 
ani podzielić, ani usiłować ją zrozumieć częściami. Struktura -  to rzeczy

186 Fenomenologię religii potraktujemy inaczej niż wszystkie pozostałe dyscypliny 
religiologiczne, gdyż chodzi tu o wykazanie specyfiki tej dyscypliny, co do której charakteru 
istnieje wiele zdań rozbieżnych.
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wistość znacząco zorganizowana. Znaczenie przynależy częściowo do samej 
rzeczywistości, a częściowo do tego, kto szuka zrozumienia. Bramą do 
rzeczywistości doświadczenia pierwotnego, rzeczywistości samej w sobie 
nieosiągalnej, jest znaczenie, sens, które zawsze są czyimś sensem i czyimś 
znaczeniem; stanowią one konieczne elementy w akcie zrozumienia.

W doświadczeniu sens otwiera się przed człowiekiem, ale nie od razu 
całkowicie. Zrozumienie nigdy nie jest ograniczone do doświadczenia prze
żytego, chwilowego. Wymaga wielu doświadczeń. Każde doświadczenie 
szczegółu jest już ujrzeniem połączenia, związku sensów. Każde połączenie 
jest też doświadczeniem przeżytym. To właśnie ma się na myśli, gdy w 
fenomenologii mówi się o typach. To, co się pokazuje, pokazuje się w 
obrazach. Obraz wymaga tła, dany jest w pewnym otoczeniu, uwikłany jest 
w relacje. Nic zawsze są to relacje faktyczne czy przyczynowe. Pewne 
relacje pojawiają się dzięki naszemu poznawczemu ujęciu. Takie połączenia 
nazywa się typem lub typem idealnym, który może odnosić się do osoby, 
sytuacji historycznej, religii, czegokolwiek. Typ nie istnieje w rzeczywistoś
ci, nie jest też jej fotografią. Jako struktura jest poza czasem, ma własny 
sens i własne prawa.

Temu, co staje się widzialne, fenomenolog nadaje nazwy, oddziela feno
meny, porównuje je, słowem -  dokonuje ich klasyfikacji. Fenomen jest 
nieodłącznie związany z życiem danej jednostki. Ta insercja fenomenu w 
życie nic jest aktem dowolnym. „Rzeczywistość” jest zawsze czyjąś rzeczy
wistością, „historia” jest zawsze czyjąś historią. To, co się pokazuje, wyma
ga wyjaśnienia, które polega -  zdaniem fenomenologów -  na znalezieniu 
związku typicznie idealnego, który następnie inkorporuje się w jakąś szerszą 
całość.

Te wszystkie wyżej opisane akty wraz z równoczesnym ujęciem całości 
składają się na akt zrozumienia. W ten sposób rzeczywistość chaotyczna 
staje się zrozumiała dla naszego poznania, staje się „objawieniem”. Z faktu 
empirycznego, ontologicznego czy metafizycznego staje się datum, rzeczą, 
słowem żywym, wyrażeniem. Doświadczenie przeżyte, nieujmowalne pokazu
je nam coś z siebie, jakby wypowiada pewne słowo. To słowo trzeba zrozu
mieć. Dlatego wszelka nauka jest zawsze hermeneutyką.

Tacy fenomenologowie religii, jak van der Lceuw traktują religię jako 
doświadczenie przeżyte, które w swojej rekonstrukcji jest fenomenem. Obja
wienie nie jest fenomenem, jest nim natomiast odpowiedź człowieka. Roz
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ważana w ten sposób religią suponuje, że człowiek nie akceptuje życia 
danego mu, lecz nieustannie szuka jakiejś mocy dopełniającej je. Jeśli jej 
nie znajduje wprost albo jeśli znajduje ją w sposób niewystarczający, prag
nie uznać w życiu siłę, w którą wierzy. Człowiek religijny pragnie bogat
szego, szerszego życia niż to, które ma, co więcej, pragnie mocy poszerza
jącej jego życie. Religia -  zdaniem van der Leeuwa -  jest właśnie posze
rzaniem życia aż do ostatecznych granic.

Człowiek, nie akceptując swego życia jako pełni, domaga się czegoś 
więcej, jakiejś mocy, nadającej sens jego istnieniu. Organizuje życie w 
całość znaczącą; w ten sposób rodzi się kultura. Człowiek szuka i nadaje 
sens rzeczom, sens życiu. Religijny sens rzeczy to taki, który nie może być 
szerszy i głębszy. To sens całości, sens ostateczny. Jest on jednak tajemni
cą, która wciąż na nowo ukazuje się i znów znika. Religia oznacza postęp 
aż do ostatecznej granicy, gdzie nie rozumie się rzeczy, wiedząc, że wszelki 
sens jest „poza”. Sens ostateczny jest równocześnie granicą sensu.

Człowiek religijny kieruje się tym sensem ostatecznym, ale to stanowi 
jedynie wymiar horyzontalny religii. Wymiar wertykalny stanowi objawienie, 
które pochodzi „spoza” granicy. Objawienie nigdy nie może być przez 
człowieka całkowicie przeżyte i całkowicie zrozumiane. Nie może on w 
pełni zrozumieć tego, co powiedział Bóg. Tylko swoją odpowiedź może 
zrozumieć.

Człowiek ma świadomość, że podążając przez życie do tego ostatecznego 
kresu, nie jest sam, że „Ktoś” mu towarzyszy. Ten „Ktoś” jest nie znany, 
nie ma imienia. Wprawdzie człowiek nadaje mu różne nazwy: sacrum; 
numinosum, inna potęga, która wkracza w życie, nigdy to jednak nie są 
pojęcia w pełni adekwatne. Postawa człowieka wobec niego wyraża się 
najpierw w zdumieniu, potem w wierze.

Granica mocy ludzkiej i początek mocy boskiej tworzą razem cel poszu
kiwany w religiach wszystkich czasów -  zbawienie. Może ono być rozumia
ne jako wzrost życia, doskonalenie, poszerzanie, pogłębianie go. Lecz przez 
„zbawienie” można również rozumieć życie całkowicie nowe, nowe stworze
nie. W każdym razie zadaniem każdej religii jest zawsze zbawienie, ku 
któremu religią skierowuje. Nigdy nie jest ona ukierunkowana na samo 
życie w takiej postaci, w jakiej jest ono dane człowiekowi wprost. W tym 
znaczeniu każda religią jest religią zbawczą.
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Biorąc pod uwagę to, co zostało dotychczas powiedziane o fenomenie 
religii, powstaje pytanie, w jaki sposób można mówić o fenomenologii 
religii, skoro fenomenologia jest mówieniem o tym, co się pokazuje, w jaki 
sposób można mówić o fenomenologii tam, gdzie nie ma fenomenu, gdzie 
doświadczenie nie jest dane oglądowo. Także objawienie pozostaje zakryte. 
Van der Leeuw wyjaśnia, że antynomia ta jest znamienna nie tylko dla 
religii, ale dla rozumienia czegokolwiek. Wszelkie rozumienie jest bardziej 
przyznaniem się, że zostało się ujętym, niż że coś się ujęło. A więc osta
tecznie wszelkie rozumienie jest w jakimś sensie zdarzeniem religijnym. 
Wszelkie znaczenie w rezultacie dotyka znaczenia ostatecznego. Odnosi się 
to także do wertykalnego wymiaru religii, który wyraża się w tym, że ko
chać to być kochanym. Wszelka ludzka miłość jest odpowiedzią na miłość 
uprzednią.

Rozumienie zakłada epoche. Nie jest to jednak stanowisko zimnego ob
serwatora. Wszelkie rozumienie opiera się na miłości. Temu, kto nie kocha, 
nic się nie pokaże (nie objawi).

Bliższego określenia, czym jest jego fenomenologia religii, dokonuje van 
der Leeuw metodą jakby negatywną, wskazując, czym ona nie jest.

Przede wszystkim nie jest historią religii. Bez wątpienia historia nie 
może nic powiedzieć bez zajęcia postawy wobec fenomenów. Proste tłuma
czenie, edycja tekstu nie mogą obejść się bez hermeneutyki, a więc bez 
interpretacji. Z drugiej strony -  fenomenologia może pracować tylko na 
materiale historycznym. Historyk i fenomenolog współpracują z sobą, ale 
mają różne cele. Historyk chce pokazać to, co było, fenomenolog zaś chce 
to zrozumieć.

Nie jest psychologią religii. Psychologia szuka zrozumienia psychiki 
człowieka religijnego, ale w religii ukazuje się coś więcej niż tylko psychi
ka. Człowiek cały jest aktywny. Psychologia ujmuje więc część zjawiska, 
fenomenologia zaś czyni to w sposób pełniejszy. Nie jest filozofią religii. 
Fenomenologia przygotowuje filozofię. Będąc natury systematycznej, tworzy 
pomost pomiędzy różnymi dyscyplinami historii religii a rozważaniami 
filozoficznymi. Fenomenologia ta jedynie prowadzi do kwestii, które są 
właściwe filozofii i metafizyce. A filozofia religii nie może obejść się bez 
swojej fenomenologii.

Nie jest teologią. Teologia i filozofia pretendują do odkrycia prawdy, a 
fenomenologia stosuje epoche, wstrzymuje sąd o istnieniu i o prawdziwości.
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Teologia mówi o wymiarze horyzontalnym, który prowadzi do Boga, i o 
wymiarze wertykalnym, który od Boga pochodzi. Teolog mówi o Bogu, w 
fenomenologii Bóg nie jest ani przedmiotem, ani podmiotem, nie jest bo
wiem fenomenem, nie ukazuje się.

Fenomenologiczny sposób podejścia do religii charakteryzuje się tym, że 
rozważa się materiał empiryczny, zwykle historyczny, celem wykrycia analo
gicznych struktur powszechnych. Są one podstawą do ujęcia religijnych 
danych jako całości, a następnie jej zinterpretowania i zrozumienia. Fenome
nologia religii jest przeto humanistyczno-filozoficzną nauką o istocie religii
i jej przejawach, bada wewnętrzną strukturę religii, głównie morfologię 
sacrum. Nie interesuje się ani historycznym rozwojem religii, ani proble
mem jej pochodzenia. Jej zadanie polega na odrywaniu się i abstrahowaniu 
od wszelkiej postawy niefenomenologicznej187.

Historia fenomenologii w tym ujęciu jest krótka. Świadomie uprawia się 
ją od czasów P. D. Chantepie de la Saussaye. Ale elementy fenomenologii 
można zauważyć w pracach historyków religii od dawna. Toteż historia 
fenomenologii nieodłącznie wiąże się z historią religii. Fenomenologia religii
-  bardziej może niż jakakolwiek inna dyscyplina religiologiczna -  jest 
dynamiczna w tym sensie, że rozwija się, przybierając różne postaci pod 
wpływem aktualnych prądów filozofii humanistyki188.

Tacy autorzy, jak: F. Hiigel, N. Sóderblom, R. Otto, G. van der Leeuw,
F. Heiler, J. Wach, G. Mensching, M. Eliade rozwinęli aktualny nurt feno
menologiczny w religioznawstwie. Zastosowali oni metodę analizy „przeży
cia” i „zrozumienia”, odgradzając się od ujęcia ściśle historycznego (potrak
towali historię nie dynamicznie, lecz statycznie) i czysto filozoficznego.

Sumując powyższe uwagi trzeba stwierdzić, że fenomenologia religii 
może być:

1. nauką humanistyczną, gdy opisuje się zjawiska religijne i związane z 
religią tak, jak one są dane w rozmaitych empirycznie dostępnych płasz

187 Wyjaśnienie, czym jest fenomen, fenomenologia i fenomenologia religii, czerpiemy 
głównie z opracowania tego zagadnienia przez Ci. van der Leeuwa (Fenomenologia religii, 
tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1978, s. 711-737).

188 Por. Phenomenology o f  Religion, wyd. J. D. Bettis, New York 1969; D h a v a- 
m o n y, art. cyt.; G. W i d e n g r e n ,  Some Remarks on the Methods o f the Pheno
menology o f Religion, „Acta Universitatis Upsaliensis”, 17(1968) 250-260; t e n ż e ,  Pheno
menology o f Religion, Roma 1973.
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czyznach: historycznej, psychologicznej, socjologicznej, ale interpretując, 
wyróżnia się pewne struktury ogólne, klasyfikuje różne zjawiska, aby dojść 
do rozumiejącego ujęcia religii. Sposób uprawiania tej nauki zgodny jest z 
filozofią humanistyki, ukształtowaną zarazem przez egzystencjalizm, struktu- 
ralizm i hermeneutykę. Uzyskana koncepcja religii ma charakter niemal 
filozoficzny189;

2. nauką ejdetyczną, a więc raczej filozoficzną, gdy obserwuje się zja
wiska w świadomości i przez tzw. ogląd istotowy (Wesenschau) ujmuje się
i opisuje istotę religii. Zawsze stosuje się przy tym „zasadę zasad” fenome
nologii: „Każda źródłowo prezentująca naoczność jest źródłem prawomoc
ności poznania, że wszystko, co się nam w »intuicji« źródłowo (by się tak 
wyrazić w swej cielesnej samoobecności) przedstawia, należy po prostu 
przyjąć jako to, co się prezentuje, ale także jedynie w tych granicach, w 
jakich się to prezentuje”190.

Przedstawicielem tak rozumianej fenomenologii religii jest przede wszyst
kim M. Scheler. Jego filozofia czy fenomenologia religii była zastosowa
niem metody fenomenologicznej, ukształtowanej przez filozofię Husserla, do 
ujęcia i ujaśnienia fenomenu religijnego. Materiałem wyjściowym było dla 
Schelera przede wszystkim doświadczenie religijne typu chrześcijańskiego. 
Z góry ograniczył on pojęcie religii do religii personalistycznych. Dla niego 
zjawisko religii zaczyna się dopiero tam, gdzie dostrzega się osobowego 
Boga191.

Jaki jest stosunek fenomenologii religii do interesującego nas problemu 
definicji religii? Otóż wydaje się, że fenomenologia religii jako wiedza 
dążąca do ujęcia istoty, zrozumienia całości zjawiska stanowi szczególnie 
odpowiedni teren do sformułowania definicji uniwersalnej, a zarazem głębo
kiej. Przedstawiciele tej dyscypliny rzeczywiście jej dostarczają.

Van der Leeuw uważa, że w poczuciu własnej niewystarczalności czło
wiek szuka czegoś poza sobą, szuka jakiejś mocy, potęgi; religią stanowi 
właśnie odpowiedź na naturalną tendencję człowieka do udoskonalenia włas

Por. D h a v a m o n y ,  art. cyt.
1 E. H u s s e r I, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum.

D. Gierulanka, Warszawa 1967, s. 78 n.
1,1 Dz. cyt., s. 347-355, 386-535. Por. W. E. P a r I, M ax Scheler’s Philosophy o f  

Religion, California 1934; G. F e r r e t t i, Sviluppo e struttura della filosofia della 
religione in M. Scheler, „Rivista di filosofia neo-sccolastica”, 62(1970) 394-432.
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nego życia, nadania mu głębszego i bogatszego sensu i wobec tego jest 
„poszerzaniem życia aż do ostatecznych granic”192.

M. Eliade natomiast określa religię jako kontakt o charakterze relacji 
międzyosobowej, oparty na pewnej wiedzy o świecie i człowieku i jakby 
kontynuujący (aktualizujący) zaistniałe kiedyś zdarzenie (bezpośredni kontakt 
z Bogiem, pierwotne objawienie?), traktowane jako archetyp naszych stosun
ków z sacrum. Religia -  według niego -  jest uwiecznieniem i uświęceniem 
tego, co przemijające, nadaniem nowego sensu, jakby boskiego wymiaru 
temu, co przygodne193.

Przytoczone określenia religii świadczą o tym, że nie jest chyba możliwe 
sformułowanie uniwersalnej i ogólnie ważnej jej definicji treściowej, dosta
tecznie bogatej, na gruncie jednej nauki, nawet wówczas, gdy tak syntetycz
nie i wielostronnie ujmuje swój przedmiot. Powody są różnorakie.

Fenomenolog już w punkcie wyjścia musi mieć jakieś pojęcia dotyczące 
dziedziny ontycznej i poznawczej, a zwłaszcza pojęcia religijności. Co wię
cej, niektórzy fenomenologowie utrzymują, że sam badający musi być czło
wiekiem religijnym, mieć doświadczenia religijne. Postawa religijna i wiara 
myśliciela zawsze w jakiś sposób określają fenomenologię religii194.

Zresztą -  zgodnie z założeniami fenomenologii -  badacz może wyjść z 
konkretnej postaci religii, w której żyje. Chodzi o dostrzeżenie istoty religii 
w jakimś jednorazowym ucieleśnieniu. Ponieważ jednak dopiero przez po
równanie z innymi postaciami religii łatwiej odróżni się to, co istotne, od 
tego, co nieistotne, fenomenologia religii musi sięgać do rezultatów porów
nawczego studium religii. Fenomenologia religii ze swej natury ma powiąza
nia z innymi naukami religiologicznymi: historią, psychologią i socjologią 
religii.

Niemniej jednak definicje religii proponowane przez fenomenologów 
religii wydają się spośród wszystkich dotychczasowych najbardziej głębokie

1.2 Dz. cyt., s. 720-722.
1.3 Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966, s. 7-39.
1.4 Zwykle postuluje się u fenomenologa pozytywny stosunek do religii. „Kto absolutnie 

wrogo przeciwstawia się religii, temu ona nigdy nie odsłoni swej istoty. Kto zaś posiada 
religię, ten posiada ją w pewnej, skonkretyzowanej postaci: gdyż ogólnie pojęta religijność 
nie istnieje. Postawa religijna zatem i wiara myśliciela zawsze w jakiś sposób określają 
fenomenologię religii" (H ii r i n g, dz. cyt., s. 16 n ). „[...] czym jest religia, trzeba pytać 
ludzi religijnych" (tamże, s. 12).
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i pełne. Same sformułowania ich różnią się co do stopnia informatywności, 
ekspresji oraz impresji, ale trudno byłoby je traktować wyłącznie jako wizje 
subiektywistyczne. Nade wszystko zaś nie wolno przy tym zapominać, że 
rozumienie, będące podstawą określenia religii, stanowi poznanie, które 
bezpośrednio bazuje na filozoficznym poznaniu człowieka i jego aktywności. 
Tylko wtedy bowiem można rozumieć fakt humanistyczny195.

D. TEOLOGICZNE NAUKI O RELIGII

Charakteryzują się one głównie tym, że zwykle związane są z określoną 
religią. Wśród nauk teologicznych dotyczących religii wyróżnia się apologe- 
tykę i teologię religii.

a) APOLOGETYKA RELIGII

Stanowi ona uzasadnienie konkretnej religii, dociekając słuszności jej 
roszczeń do jedyności. Ma zwykle -  wskazując na naturalne źródła religii
-  charakter wprowadzający do teologii. Nadto broni jej podstawowych 
prawd przed zarzutami innych religii196. Apologetyka zasadniczo nie podej
muje problematyki definicji religii. Związana jest z teologicznym określa
niem religii oraz z własną determinacją konkretnej religii.

1.5 Fenomenologiczne badanie religii uchodzi za typowe dla analizy istoty religii. Nie 
zajmując w tej sprawie stanowiska, chcemy zwrócić uwagę na fakt, że badanie istoty religii 
mieści się w analizie struktury religii. Stąd esencjalna analiza religii rozciąga się analogicz
nie na rozmaite nauki religiologiczne.

1.6 Apologetyka katolicka jest nauką, która uzasadnia nadprzyrodzony charakter chrześ
cijaństwa katolickiego. Rozważania dotyczące istoty i genezy religii stanowią część wstępną 
tak rozumianej apologetyki (por. K o p e ć ,  dz. cyt., s. 3-17). Istnieją zresztą nawet w 
myśli katolickiej różne koncepcje apologetyki (zob. W. K w i a t k o w s k i ,  Apologety
ka totalna, t. I: Przedmiot i metody apologetyki nowoczesnej, Warszawa 19513; J. M y ś- 
k ó w, Apologetyka a teologia, „Studia W armińskie”, 2(1965) 171-204).
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b) TEOLOGIA RELIGII

Bada ona, w świetle uznanego przez siebie objawienia (stąd różne teolo
gie), rolę rozmaitych religii w dziele zbawienia. Katolicka teologia religii
-  w przeciwieństwie do protestanckiej teologii religii -  nie rozwinęła się 
szerzej. Szczególnie aktualnym dziś problemem z tej dziedziny jest pytanie
o pozytywne szanse zbawienia poza religią chrześcijańską197. Określenie 
religii, istotnie funkcjonujące w teologii religii, ma charakter normatywny. 
Determinuje, jaka religią powinna być w ramach przyjętego objawienia, i 
według tego osądza inne religie. Stąd trudno tu mówić o szukaniu dosta
tecznie uniwersalnej definicji religii. Akcydentalnie występujące określenia 
religii są przejęte z religioznawstwa.

§ 3. FILOZOFIE RELIGII

Dokonane w pierwszym paragrafie przedstawienie historii dociekań nad 
religią, zwłaszcza filozoficznych, ukazało możliwość bardzo różnorodnego 
uprawiania filozofii religii, co w konsekwencji tłumaczy wielość filozoficz
nych teorii religii. Choć na przełomie XIX i XX w. istniało zafascynowanie 
rozwojem wiedzy szczegółowej o religii, to jednak zróżnicowanie religiolo- 
gii wzmogło potrzebę jakiejś filozofii religii, choćby w celu bądź zwieńcze
nia rozmaitości rezultatów, bądź wytłumaczenia podstaw tej rozmaitości. 
Sami przedstawiciele religioznawstwa empirycznego wyrażali przekonanie,

1,7 Por. A. D a r I a p, Religionstheologie, [w:] Sacramentum Mundi. Theologisches 
Lexikon fu r Praxis, pod red. K. Rahnera, A. Darlapa, t. IV, Freiburg i .Br. 1969, s. 264-272; 
R. G u a r d i n i, Religion und Offenharung, Wiirzburg 1958; H. R. S c h I e t t e, 
Die Religionen ais Thema der Theologie, Freiburg 1963; t e n ż e ,  Theologie der Religio- 
nen, Freiburg 1964; G. T  h i I s, Propos et prohlemes de la theologie des religions 
non-chretiennes, Louvain 1966; V. B o u b I i k, Teologia delle religione, Roma 1973; 
T. D a j c z e r, Teologia religii, [w:] Chrześcijaństwo wśród religii, Warszawa 1990, 
s. 45-65.
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że czysto humanistyczne nauki o religii, a więc historia (wspomagana przez 
etnologię), psychologia i socjologia religii, nie wyczerpują możliwości nau
kowego rozpatrywania zjawisk religijnych. Uważano więc, że teorie te nale
ży dopełnić przez ujęcia filozoficzne, które dopiero -  wydaje się -  są naj
bardziej uprawnione do tego, by dotrzeć do istoty religii.

O potrzebie filozofii religii wypowiadali się właśnie empiryści, tacy jak 
W. James czy D. I. Chantepie de la Saussaye, który wyróżnił trzy koniecz
ne sukcesywne stadia w naukach o religii: historię, fenomenologię i filozo
fię religii. Dopiero w filozofii można postawić zasadnie pytanie, jaka jest 
natura religii, oraz wydać sąd o prawdziwości religijnego przekonania i od
powiedzieć na kwestię, czy istnieje realnie przedmiot przeżycia religijnego.

Terminem „filozofia religii” oznacza się obecnie bardzo różnorodne typy 
dociekań dotyczących religii. Status metodologiczny filozofii w ogóle bywa 
rozmaicie określany198. Dla wielu nawet termin „filozofia religii” budzi 
wątpliwości i podejrzenia. Toteż trudno mówić o jednej tylko filozofii reli
gii albo w ogóle o filozofii religii. Trzeba zawsze bliżej określić, o jaki typ 
poznania filozoficznego chodzi. Dotyczy to zresztą nie tylko filozofii religii, 
ale także i innych dyscyplin filozoficznych, np. antropologii filozoficznej, 
filozofii moralności, filozofii sztuki. Najogólniej, filozofia religii stanowi 
studium, w którym usiłuje się określić ontyczną istotę (naturę) religii i 
wskazać na czynniki ostatecznie wyjaśniające fakt istnienia religii. Zaczyna
jąc od opisu konkretnych przeżyć i postaw oraz ich obiektywnych korela-

Istnieją zasadnicze trudności w określaniu, czym jest filozofia religii, co jest jej 
przedmiotem (religią naturalna, pozytywna, przyrodzona, nadprzyrodzona?), jaka jest jej 
metoda i cel. Istnieje na ten temat obszerna literatura. Zob. np. M. J a w o r s k i ,  
Problem filozofii religii, „Studia Philosophiae Christianae", 3(1967), nr 2, s. 169-194;
H. D u m e r y, Vne philosophie de la religion est-elle possible?, [w:] A ctes du X lrmr 
Congres International de Philosophie, t. II: Philosophie de la religion, Amsterdam -Louvain 
1953; t e n ż e ,  ( ritiąue et religion. Problemes de methode en philosophie de la religion, 
Paris 1957; A. U s o w i c  z, Współczesna filozofia religii, „Znak”, 10(1958) 911-919; 
J. C o l l i n s ,  The Emergence o f Philosophy o f  Religion, New Haven 1967; 
L. D u r r e, Themes in Contemporary Philosophy o f Religion, „The New Scholasticism”, 
43(1969) 577-610; K. S c h m i t z, Philosophy o f Religion and the Redefinition o f  
Philosophy, „Man W orld”, 3(1970), nr 2, s. 54-82; A. V e r g o t e, La philosophie de 
la religion, „Revue philosophique de Louvain”, 68(1970), nr 99, s. 385-393; van R i e t, 
Philosophie et religion', J. K. R o t h, Problems o f lite Philosophy o f Religion, Scranton 
1971; C h a r I e s w o r t h, dz. cyt.
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tów, dąży się do ujęcia najogólniejszych pryncypiów religii, a w konsek
wencji do osądzenia ostatecznej roli religii nie tylko w kulturze, ale także 
w całej rzeczywistości. Osobnym działem filozofii religii jest teoria pozna
nia religijnego199.

Jak wynika z przeglądu dziejów kształtowania się nauk religiologicznych, 
filozofia religii jako odrębna dyscyplina powstała w czasach nowożytnych. 
W starożytności i w średniowieczu problemy religii redukowano do proble
mu archć świata -  Absolutu i włączano je w refleksję metafizyczną, doty
czącą całej rzeczywistości, lub teologiczną, podejmowaną dla celów apologe- 
tycznych czy praktycznych. W chrześcijaństwie zagadnienie religii rozważa
no przeważnie w ramach teologii, a szczególnie apologetyki.

Nowożytna filozofia religii wiąże się z ruchem emancypacji filozoficzne
go myślenia spod panowania teologii, a intensywny rozwój filozofii religii 
zaczyna się od momentu pojawienia się problemu filozofii człowieka, a 
zwłaszcza od czasu, gdy zakwestionowano religię jako zjawisko koniecznie 
związane z naturą ludzką i ludzką kulturą. Na rozwój refleksji nad religią, 
która jest również (choć nie tylko) dziedziną kultury, wpłynęło także zainte
resowanie się filozofią kultury.

Współcześnie istnieje wiele sposobów rozumienia filozofii religii -  tak 
jak jest wiele koncepcji i kierunków filozofii w ogóle -  nie mówiąc już o 
tym, że jest dużo filozoficznych teorii religii. Filozofia religii uprawiana w 
ramach filozofii klasycznej stanowi zastosowanie teorii bytu, antropologii 
filozoficznej i filozofii kultury do zjawiska religii. Zróżnicowanie filozofii 
religii płynie jednak nie tylko z wielości kierunków filozoficznych, ale

1M Niektórzy inaczej interpretują filozofię religii. Uważają, że historycznie było to 
przygotowanie powstania i rozwoju religioznawstwa empirycznego; aktualnie -  zbiór cennych 
wypowiedzi o zjawiskach religijnych, w szczególności o psychologicznej i logicznej stronie 
religii; ogólnokulturalnie -  przyczynek do lepszego zrozumienia miejsca religii w całokształ
cie kultury ludzkiej oraz czynnik podnoszący poziom myślenia ogólnego (por. 
P o n i a t o w s k i ,  dz. cyt., s. 175-179). O różnych ujęciach i rozumieniach filozofii 
religii zob. Z. J. Z d y b i c k a, Przegląd literatury z  zakresu filozofii religii 1068- 
1973, „Zeszyty Naukowe KUL", 16(1973), nr 3-4, s. 129-135; J. P. M a c k e y, The 
Naturę and the Scope o f the Philosophy o f Religion, [w:] Akten des XIV. Internationalen 
Kongresses fu r  Philosophie, Wien 2-9 September 1068 [Organisationskomitee: Leo Gabriel 
i /«.], t. V, Wien 1970, s. 300-307; O a t z e m e i e r, dz. cyt., t. I, s. 78-90; 
W. A. C h r i s t i a n ,  Three Kinds o f Philosophy o f Religion, „The Journal of Reli
gion”, 37(1957) 31-36.
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także z możliwości: 1° różnorodnego potraktowania zjawiska religii, a mia
nowicie: zajęcia się konkretną religią, religią w ogóle, całym zjawiskiem lub 
pewnymi jego elementami (np. poznaniem religijnym, językiem religijnym 
itp.); 2° przyjęcia uprzednich rozwiązań dotyczących przedmiotu religii 
(problem zupełności i adekwatności definicji religii); 3° różnorodnego rozu
mienia celów filozofii religii (dostarczenie założeń dla teologii, stworzenie 
racjonalnej religii -  nowożytny liberalizm, ograniczenie się wyłącznie do 
krytyki religii -  Marks, unicestwienie problemu religii -  redukcjonizm, 
uzasadnienie tolerancji -  T. Hobbes, J. Locke, P. Bayle, zaspokojenie we
wnętrznej potrzeby, zdystansowanie się wobec własnej wiary i doświadcze
nie jej w świetle własnego rozumu)200.

A. PRÓBA TYPOLOGII FILOZOFII RELIGII

Faktem jest, że historycznie istniało i współcześnie istnieje wiele sposo
bów rozumienia i uprawiania filozofii religii. Obierając przede wszystkim 
formalne kryteria podziału, można by dokonać pewnego uporządkowania 
istniejących filozofii religii. Pomoże to nam z jednej strony zrozumieć 
wielość sposobów wyjaśniania zjawiska religii, a z drugiej -  uchwycić ich 
strony pozytywne i negatywne (ograniczenia).

Spośród wszelkich możliwości przeprowadzenia podziału istniejących 
przede wszystkim współcześnie (historycznie tylko w charakterze ilustracji) 
typów filozofii religii wybieramy -  wydaje się -  najprostszą i najbardziej 
odpowiednią dla uporządkowania różnych ujęć201. Bierzemy pod uwagę

200 Por. W. T r i I I h a a s, Religionsphilosophie, Berlin-N ew  York 1972, 
s. 12-19.

201 Istnieją pewne próby uporządkowania różnych koncepcji filozofii religii. Na przykład
I. Mancini (Filosofia della religione, [w:] Filosofia, religione, religioni, pod red. F. Tinello, 
Roma 1967, s. 11-48) wyróżnia pięć zasadniczych: 1° hermeneutyka wielkich tradycji religij
nych; 2° filozofia religii typowa dla oświecenia, a polegająca na redukcji zjawiska religii do 
kategorii świeckich (Schleiermacher, Kant, Hegel); 3° strukturalistyczna filozofia religii; 
4° filozofia religii oparta na przeżyciu religijnym; 5° kerygmatyczna, przedmiotowa, skoncen
trowana na boskim a priori -  filozofia wiary.
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epistemologiczny charakter filozofii i stosowane w niej metody. Sposób 
uprawiania filozofii religii jest bowiem wyznaczony przez podstawowe spo
soby rozumienia filozofii w ogóle, zwłaszcza zaś jej przedmiotu i zadań.

Biorąc pod uwagę aspekt epistemologiczny, możemy zaproponować trzy 
typologie filozofii religii:

1. Typologia ze względu na stosunek do innych nauk

1° F i I o z o f i e a u t o n o m i c z n e .  Zbudowane są na pod
stawach ściśle filozoficznych, zasadniczo i wprost nic zależą od innych 
dziedzin poznania, a więc od poznania występującego na terenie nauk szcze
gółowych czy od poznania właściwego wierze objawionej. Posiadają zatem 
swoiste dane do wyjaśnienia w ramach określonej metody wyłącznie filozo
ficznej. Dla filozofii autonomicznych charakterystyczne jest to, że specjalną 
rolę odgrywa w nich intuicja, zresztą różnie rozumiana. Filozofie te mogą 
być: opisowe, interpretacyjne oraz wyjaśniające.

1’ Opisowe (deskryptywne, receptywne) filozofie religii przyjmują szcze
gólny rodzaj doświadczenia, czyli doświadczenie religijne, które opisują 
szczegółowo i w ten sposób przybliżają zjawisko religii. Mogą być różnego 
rodzaju:

a) Te, które uważają doświadczenie religijne za intuicyjne, pozaracjonalne 
ujęcie relacji człowieka do Boga, akcentują subiektywny i osobisty charakter 
przeżyć religijnych. Podstaw religii szukają w rozmaitych pokładach psychi
ki człowieka, jego potrzebach, pragnieniach, uczuciach i odczuciach. Do-

Inną jeszcze typologię filozofii religii prezentuje Mann (dz. cyt., s. 27-61). Wyróżnia trzy 
typy filozofii religii: 1° filozofia religii jako filozoficzne uzasadnienie religii (z rozumu, z 
etyki, z intuicji i z ducha); 2° filozofia religii jako krytyka religii (z rozumu, z etyki, z 
intuicji i z ducha); 3° filozofia na podłożu pozafilozoficznym (z teologii, z religioznawstwa 
i z psychologii religii). Trzeba zauważyć, że nie jest to podział rozłączny, a poza tym dalsze 
rozróżnienia (z rozumu, z etyki, z intuicji i z ducha) są dokonywane na różnych płaszczyz
nach.

Można by także sklasyfikować filozofię religii ze względu na jej stosunek aprioryczny 
do religii i wtedy należałoby wyróżnić: filozofię religii uprawianą z punktu widzenia religij
nego, filozofię religii uprawianą z punktu widzenia zdecydowanie antyreligijnego (np. mar
ksizm) oraz neutralną filozofię religii. Dokonanie prawidłowego podziału filozofii religii nie 
jest sprawą prostą. Najczęściej podziały te nie spełniają warunku rozłączności.
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świadczenie religijne jest wszechstronnie opisywane. Prekursorem współczes
nych tego typu filozofii religii jest F. Schleiermacher, a głównymi reprezen
tantami są W. James i H. Fries.

b) Również do swoistego doświadczenia religijnego odwołują się fenome
nologowie religii. Różnica między ich ujęciami polega na różnej proporcji 
między opisem i interpretacją oraz na różnym charakterze wyjściowego 
doświadczenia. Toteż należy wyróżnić fenomenologię bardziej humanistyczną
i zaliczyć tu R. Otta, M. Eliadego i van der Leeuwa oraz filozoficzną 
M. Schelera, która ma charakter bardziej interpretacyjny.

T  Interpretacyjne, czyli takie, które nie poprzestają na opisie doświad
czenia religijnego czy świadomości religijnej, lecz dokonują interpretacji 
zgodnie z założeniami filozofii, którą reprezentują. Są to:

a) Fenomenologia religii (filozoficzna), która fenomen religii interpretuje 
odwołując się do swoistego doświadczenia aksjologicznego (doświadczenie 
świętości), dąży do ujęcia istoty religii, istoty boskości, natury aktu religij
nego i interpretuje zgodnie z przyjętymi założeniami (przyjęcie apriorycznej 
idei boskości, sfery absolutnej w człowieku, z którego wypływa akt religij
ny. Głównym reprezentantem filozoficznej fenomenologii religii jest M. 
Scheler.

b) Hermeneutyczne filozofie religii, które są interpretacyjną refleksją nad 
„mową religijną”, będącą „mową symboli i mitów”. W tzw. mowie integral
nej zostały wypowiedziane tajemnice życia ludzkiego w formie zagadki, 
którą, by odgadnąć, trzeba na nowo wszystko odtworzyć i przetworzyć. 
Wychodząc od symboli, filozofia tworzy dzieło racjonalne. Tego rodzaju 
filozofia ma trzy etapy: opis fenomenologiczny występujących symboli, ich 
interpretację (świat symboli opisany przez fenomenologię nie jest ostatecznie 
koherentny) oraz dopełniającą refleksję w myśl zasady „symbol daje do 
myślenia” (P. Ricoeur).

c) Analityczne filozofie religii, rozwijane w kontekście filozofii lingwis
tycznej, które opisują oraz interpretują język religijny, jego funkcjonowanie
i na drodze analizy pragmatycznej dążą do interpretacji zjawiska religii. 
Próbę analitycznej filozofii religii zaprezentował m.in. J. T. Ramsey.

3 ’ Wyjaśniające filozofie religii, które uprawiane w nurtach filozofii 
maksy mai istycznych dążą do -  w jakimś sensie -  ostatecznego wyjaśnienia 
religii. Mogą być:
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a) Spekulatywne, które wyjaśniają zjawisko religii na podstawie uprzed
nio zdobytej wizji świata, charakteryzują i oceniają religię według przyję
tych uprzednio form, typów, struktur, schematów. W taki sposób wyjaśniali 
religię G. F. Hegel, I. Kant czy L. Feuerbach.

b) Transcendentalistyczna filozofia religii, rozwijana w ramach filozofii 
pokantowskiej, która szuka koniecznych, apriorycznych, podmiotowych wa
runków religii. Analiza różnych form ludzkiego działania ujawnia momenty 
absolutności: w theoria -  „jest”, w praxis -  dążenie do absolutnego dobra, 
w poiesis -  transparentność ludzkich dzieł. Stanowią one konieczne warunki 
religii, która jest realizacją koniecznego ukierunkowania ograniczonego i 
relatywnego człowieka do tego, co nieograniczone, absolutne (J. B. Lotz).

c) Klasyczna, realistyczna filozofia religii, która koncentruje się na fakcie 
istnienia religii, interpretuje i wyjaśnia poprzez wskazanie na ostateczne 
czynniki ontyczne wyjaśniające religię.

2° F i l o z o f i e  n i e a u t o n o m i c z n e .  Zbudowane na 
podstawach pozafilozoficznych, wiążą się istotnie z heterogenicznymi typami 
poznania. W zależności od charakteru tego poznania wyróżnia się następują
ce filozofie religii:

1’ związane z dyscyplinami humanistycznymi
a) historyczno-kulturowe,
b) socjologiczne;

2 ’ związane z dyscyplinami humanistycznymi i filozofią
a) psychoanalityczne,
b) analityczno-krytyczne;

3’ związane z wiarą lub teologią.

2. Typologia ze względu na charakter źródeł poznania

1° filozofie religii dopuszczające źródła poznawcze wyłącznie racjonalne;
2° filozofie religii dopuszczające źródła poznawcze także pozaracjonalne

1’ naturalne,
2 ’ nadnaturalne.
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3. Typologia ze względu na przedmiot i cel

l ° P r z c d k r y t y c z n a  f i l o z o f i a  r e l i g i i .  Ma z 
religią ten sam przedmiot, chociaż ujmuje go z filozoficznego punktu wi
dzenia (teologia naturalna). Jedynym myślicielem utożsamiającym w sensie 
ścisłym przedmiot religii i filozofii jest Hegel.

2° S c e p t y c z n a  f i l o z o f i a  r e l i g i i .  Związana jest 
z metodycznym wątpieniem. Przedmiotem jej są dogmatyczne zdania teolo
gicznej filozofii oraz ich filozoficzne uzasadnienie. Postać krytyczną przy
biera wtedy, gdy „nie dostrzega” niczego tam, gdzie dogmatyczne sądy 
utrzymują, że coś „widzą”. Grozi jej niebezpieczeństwo zdogmatyzowania 
punktu widzenia, z jakiego przeprowadza krytykę. Historycznie taką koncep
cję filozofii uzasadniały: praktyczna tolerancja (T. Hobbes, J. Locke, 
P. Bayle), myśl o powszechnej ważności (w sensie podstawowych prawd) 
prawdziwej religii (Herbert z Cherbury, B. Spinoza), rozczarowanie wobec 
każdego historycznego uzasadnienia religii (E. Lessing), wątpliwość, czy jest 
coś w ogóle, co mogłoby uzasadnić jakąkolwiek religię.

3° K r y t y c z n a  f i l o z o f i a  r e l i g i i .  Filozofia ta nie 
pyta już, „co” i „ile” można dowiedzieć się o religijnym przedmiocie oraz 
„w jaki sposób można to poznanie uzasadnić”. Całą swą uwagę koncentruje 
na religijnej intencji. Przestaje więc być filozofią Boga, filozofią zdań dog
matycznych. Przedmiotem jej jest religią, ujęta w granicach podmiotowości 
(intencji religijnej). Przedmiotowa treść tych intencji jest czymś drugorzęd
nym. Nic wypowiada się też na temat realności przedmiotów religijnego 
przeżycia. Interesują ją jedynie możliwe sensy religijnych intencji jako 
takich, ich rodzaje i struktury, ich stosunek do religijnie intencjonalnego 
przedmiotu. Zmierza więc do przebadania -  opierając się na rozumie -  
sensowności religijnych intencji w świadomości oraz ich zgodności z inten
cjonalnym religijnym przedmiotem. Świadomość tu jest brana w rozumieniu 
Fichtego, Hegla i Schleiermachera202.

"°2 Podział taki proponuje Tri11haas (dz. cyt., s. 41-68).
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B. POZAKLASYCZNE KONCEPCJE FILOZOFII RELIGII

1. A u to n o m ic z n e  f i lo z o fie  r e lig ii -  obejmują te wszystkie próby zbudo
wania filozofii religii, które opierają się na podstawach wyłącznie filozoficz
nych, bez istotnego odwoływania się do innych źródeł poznania. W pozna
niu filozoficznym ważną rolę odgrywa różnie rozumiana intuicja. Filozofie 
te mogą być typu opisowego, interpretacyjnego i wyjaśniającego.

1° O p i s o w e

1’ Intuicyjno-doświadczalne filozofie religii. Opierają się one na pozara- 
cjonalnych -  ale naturalnych -  źródłach poznawczych. Podstaw religii szuka 
się w rozmaitych pokładach psychiki człowieka, jego potrzebach, pragnie
niach. Ich punktem wyjścia jest przeżycie ludzkie, ujęte intuicyjnie. Akcen
tuje się jego subiektywny, osobisty i doświadczalny charakter.

Klasycznym autorem dla tego typu ujęcia jest F. D. Schleiermacher. 
Stawiając problem własnego terenu i własnego charakteru religii, oddzielił 
ją od sfery myślenia (filozofia) i działania (etyka), a wskazał na „kontem
plację” i „uczucie” jako na istotę religii. W tym kontekście zrozumiałe jest 
podane przez Schleiermachera określenie religii jako „uczucia całkowitej 
zależności od Boga”203.

Podobnie ujmuje religię J. F. Fries -  jako „poczucie żywe i bezpośrednie 
pokrewieństwa tego, co czasowe, i tego, co wieczne”. Przy tym to poczucie

203 W ujęciu Schleiermachera chodzi o „uczucie”, że byt ludzki i ludzkie życie są 
bytem i życiem w Bogu. Tego uczucia jedności nie można oddzielić od aktywności moralnej
i spekulatywnej; jest ono w stosunku do nich wyższe. Dogmaty zależą od doświadczenia 
religijnego, lecz doświadczenie religijne nie jest zależne od dogmatów. Religia opiera się 
więc na intuicji syntetyzującej i emocjonalnej. Nie jest ważne, co jest tym przedmiotem 
religijnym, lecz chodzi o to, by był on odczuwany jako „całość” . W pierwszym okresie 
swojej twórczości Schleiermacher ( Uber die Religion, (Berlin 1799) Hamburg 1958, s. 30) 
całość tę utożsamiał z Uniwersum (panteizm), później natomiast przykładał większą wagę 
do oddzielania świata i Boga. Religia, miłość wszechświata staje się uczuciem całkowitej 
zależności w stosunku do Boga.
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(.Ahnung) rozumie jako „preuczucie", dla którego nie ma żadnego abstrak
cyjnego pojęcia i które nie może być wyrażone przez żaden sąd estetyczny.

W. James reprezentuje jeszcze inny typ religijnego empiryzmu, związany 
z jego pragmatyzmem. Religia opiera się całkowicie na doświadczeniu. 
Wprawdzie dialektyka pojęciowa może klasyfikować fakty doświadczenia, 
określać je, interpretować, ale one z niej nie pochodzą. Doświadczenie 
religijne ujawnia związek wierzącego z Bogiem, który jest bytem działają
cym, osobowym i skończonym. Bóg nie jest ani transcendentny, ani absolut
ny. Wiara w Boga jest uczuciem celowościowym, któremu wartość nadaje 
konkretne działanie (czyn).

Podobne stanowisko zajmuje T. Dewey, dla którego religią stanowi „pod
stawę”, rozumianą jako konkretny akt adaptacji podmiotu do jakiegoś idea
łu, do jakiejś „całości”. Ta całość nie może być ujęta pojęciowo ani przez 
refleksję; jest dziełem wyobraźni.

Z tego dziedzictwa wyrasta również filozofia religii R. Otta, według 
którego istotą religii jest „doświadczenie misterium”, możliwe dzięki temu, 
że człowiek, wyposażony w specjalną zdolność, zwaną sensus numinis (kate
goria a priori porządku irracjonalnego), ujmuje intuicyjnie w danych tego 
świata lub we własnym wnętrzu świętość (mysterium tremendum i fasci- 
nans).

2' Fenomenologiczne teorie religii. Chodzi tutaj o dyscypliny typu raczej 
opisowego niż ejdetycznego, które stanowią pomost pomiędzy różnymi 
dyscyplinami szczegółowymi o religii a rozważaniami filozoficznymi.

Na podstawie materiału empirycznego, najczęściej historycznego, ale 
także psychologicznego i socjologicznego, dąży się do wykrycia analogicz
nych struktur powszechnych w ten sposób, by można dane religijne ująć 
jako całość, a następnie tę całość zinterpretować i zrozumieć. Fenomenolo
gia religii w tym rozumieniu jest nauką o fenomenie religii i jego przeja
wach (R. Otto, G. van der Leeuw, G. Mensching, M. Eliade)204.

204 Dokładny opis fenomenologii religii zob. rozdz. III, § 2.
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2° I n t e r p r e t a c y j n e

1’ Fenomenologiczne teorie religii. Stwierdzają one zachodzenie fenome
nu religii i dążą do ujęcia istoty bóstwa, świętości jako przedmiotowych 
korelatów czy sensów tych fenomenów (w wyniku oglądu ejdetycznego). 
Fenomenologia przeżyć religijnych i ich przedmiotów nie wychodzi poza 
sensy ukonstytuowane w tych przeżyciach, wyznaczone przez ich intencje. 
Stwierdza tylko, w jaki sposób jest dane (jak się jawi) bóstwo lub świętość. 
Może ona ujawnić warstwy konstytuujące przeżycie religijne. Nie rozwiązuje 
i nic może rozwiązać problemu obiektywnego istnienia przedmiotu przeżycia 
religijnego205.

2’ Hermeneutyczna teoria religii. Filozofia religii w ujęciu Ricoeura 
wyrasta z tego nurtu filozofii współczesnej, która punktem wyjścia refleksji 
filozoficznej czyni „mowę integralną”, czyli mowę symboli i mitów. Filozo
fia jest interpretacyjną refleksją nad symbolami206. W mowie integralnej 
wszystko już zostało wypowiedziane w formie zagadki, którą by odgadnąć, 
trzeba na nowo wszystko odtworzyć i przetworzyć.

Symbol ma moc objawiania, zawiera wicie sensów. Sam z siebie nie 
należy do porządku czysto racjonalnego. Zawiera pewien rodzaj „wiary”. 
Odpowiada na intencjonalność specyficzną, która nie jest czysto poznawcza. 
Pochodzi nie z rozumu, Iccz z wyobraźni. Objawia człowieka w jego infra- 
racjonalności, nieświadomości, historyczności. Korelatywnie symbol objawia 
świat, którego człowiek doświadcza, w którym żyje i którego pragnie, tzn. 
świat wartości, świat „kulturalny”.

Współcześnie, kiedy język staje się coraz bardziej językiem ścisłym i 
jednoznacznym, językiem technicznym, podatnym na formalizację, powstaje 
zainteresowanie mową integralną -  symbolami i mitami. Filozofia współ

■0;i Por. A. S t ę p i e ń ,  Zagadnienie Boga w fenomenologii, [w:] O Bogu dziś, 
pod red. B. Bcjze, Warszawa 1974, s. 90 n.

206 Swoją koncepcję filozofii prezentuje Ricoeur w artykule Le symbole donnę a penser, 
„Hsprit”, 27(1959), nr 7-8, s. 60-76 (Symbol daje do myślenia, „Res Facta”, 1973, nr 7, s. 8- 
18). Zoh. także jego: Finitude et culpabilite, Paris 1960; Egzystencja i hermeneutyka, oprać. 
S. Cichowicz, Warszawa 1975. Por. B. M o n d i n, La filosofia del simbolismo religioso 
di Paul Ricoeur, rAquinas”, 14(1971) 34-48; D. 13. K I e m m, The Ilermeneutical Theory 
o f  Paul Ricoeur. A Constructive Analysis, New York 1983.
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czesna czyni je punktem wyjścia rozważań antropologicznych i metafizycz
nych. W nich znajduje materiał do refleksji. Stanowi;) one coś „pierwotne
go”, co można poddać refleksji i krytyce. Przyjmuje się trzy główne obsza
ry występowania symbolu: religię, marzenia senne i poezję.

Symbole powiązane z obrzędami i mitami stanowią mowę sakralną. Na 
przykład niebo stanowi symbol tego, co najwyższe, wzniosłe i niezmierzone, 
uporządkowane i potężne, jasnowidzące i mądre, nieporuszone, wszechmoc
ne. Symbol taki jest jakby nieprzebrany i pojawia się naraz w obrębie 
trzech porządków: kosmicznego, etycznego i politycznego. Niebo jest tylko 
jednym spośród licznych przykładów symboli, których interpretację podaje 
np. M. Eliade. Ich funkcja polega na „ustaleniu prawzorów dla wszystkich 
obrzędów i dla wszystkich czynności mających jakieś znaczenie”207.

W religii abstrakcja od wiary stawia nas wobec języka „symbolicznego”, 
który tworzy bardzo bogaty system wyrażeń. Jest to język pełny. Religia tak 
rozpatrywana staje się swoistym faktem kulturowym. Pozostaje aktywnością 
sui generis, odpowiadającą na specyficzną „intencjonalność” -  sens sacrum. 
Święty tekst nie jest rozważany jako objawiony czy jako słowo Boże, lecz 
jako dyskurs czysto ludzki, „objawiający”. Ricoeur uwzględnia tekst Biblii, 
ale w tym stopniu, w jakim ten posługuje się mitem w bogatym i aktual
nym tego słowa znaczeniu, tj. jako symbolem i oryginalnym szyfrem tego, 
co „święte”. Symbole i mity nie tworzą całej religii, lecz są rodzajem infra
struktury pozaracjonalnej.

Wychodząc od symboli, filozofia tworzy dzieło racjonalne. Chce pokazać 
to, co ma wartość w kulturze. Tego rodzaju filozofia zawiera trzy etapy: 
opis fenomenologiczny, hermeneutykę (świat symboli opisany przez fenome
nologię nie jest ostatecznie koherentny) oraz filozofię (hermeneutyka doma
ga się dopełniającej refleksji).

Fenomenologia jest więc pierwszym stadium, które Ricoeur nazywa „ro
zumieniem symbolu przez symbol” czy przez ogół symboli. Rozumienie to 
może przybierać różną postać. Ricoeur rozpatruje je na przykładzie analiz 
przeprowadzonych przez Eliadego.

Pierwsza postać rozumienia polega na wydobywaniu i zestawianiu licz
nych wartości samego symbolu, np. symbolu nieba. To samo niebo oznacza

207 Dz. cyt.
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transcendencję bezmiaru, ogólnego ładu, kosmicznego, etycznego i politycz
nego porządku.

Druga postać rozumienia -  rozumienie danego symbolu przez inny sym
bol, przez co obejmuje się coraz większy krąg symboli, pokrewnych mu, 
np. w przypadku symbolu nieba: górę, wieżę itp.

Trzecia postać rozumienia -  dany symbol rozumie się przez jakiś obrzęd 
i mit, a więc przez inne przejawy sacrum. W ten sposób np. symbolika 
wody wyjaśnia się w symbolice gestu zanurzenia.

Czwarta postać rozumienia ukazuje, w jaki sposób w tym samym symbo
lu ulegają scaleniu liczne sfery doświadczenia. Fenomenologia religii ujaw
nia na liczne sposoby swoistą spoistość symbolów, jakby symboliczny sys
tem.

Drugie stadium filozofii stanowi hermeneutyka, która wychodząc od 
wstępnego zrozumienia, stara się przez interpretację odkryć głębszy sens. 
Występuje tu tzw. koło hermeneutyczne: „Należy rozumieć, żeby uwierzyć, 
lecz trzeba wierzyć, żeby zrozumieć”. Nigdy interpretator nie dotrze do 
tego, o czym mówi tekst, jeśli nie wczuje się w „aurę” badanego sensu. 
Hermeneutyka akcentuje pokrewieństwo zachodzące między myślą a tym, 
ku czemu zwraca nas życie, pokrewieństwo myśli z rzeczą, o której mówi.

Dzięki „kołu” zataczanemu przez hermeneutykę można dzisiaj obcować 
z sacrum, uwydatniając zrozumienie wstępne, które ożywia interpretację. 
„Tym samym hermeneutyka -  zdobycz współczesności -  stanowi jeden z 
kilku środków, które pozwalają »współczesności« pokonać w sobie to, co 
doprowadziło do uniepamiętnienia sacrum [...] Jestem przeświadczony, że 
byt może znów do mnie przemówić, oczywiście już nic pod przedkrytyczną 
postacią wiary bezpośredniej, ale jako coś powtórnie bezpośredniego, do 
czego odnosi mnie hermeneutyka. Ta powtórna prostoduszność ma być 
praktycznym odpowiednikiem przedkrytycznej hierofanii”208.

Trzecie stadium filozoficzne to stadium myślenia wychodzącego od sym
boli. Filozof wkracza do królestwa symboli za pośrednictwem fenomenologii 
religii, mitów, poezji oraz ścisłej hermeneutyki poszczególnych tekstów. 
Zadaniem filozofa jest wynosić sens na wyższy poziom, kształtować go w 
twórczej interpretacji. Najistotniejsze, co może zrobić i za co spoczywa

R i c  o e u r, Symbol daje do myślenia, s. 16.
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odpowiedzialność na jego samodzielnym myśleniu, to posługiwanie się sym
bolem jako detektorem rzeczywistości i opracowanie -  zgodnie ze wskazów
kami danej mistyki -  empiryki uczuć, której punkt ciężkości i punkt odnie
sień tkwią w wielkich systemach (Ricoeur rozpatruje to na przykładzie 
symboliki zła). Zadanie filozofa polega na rozwiązywaniu zagadki człowieka 
na podstawie symboli chaosu, pomieszania i upadku. „Filozoficzna interpre
tacja symbolu polega -  pisze Ricoeur -  na opracowaniu kategorii egzysten
cjalnych, które wyrażają najgłębsze i najważniejsze możliwości Dą
sem"209. Wychodząc od sfery symboli, rozumienie bytu ludzkiego pozo
staje otwarte.

Każdy symbol jest jakąś hierofanią, jakimś przejawem więzi człowieka 
z sacrum. Zadaniem filozofa, który rozpatruje symbol, jest przerwanie kręgu 
samowiedzy, a więc subiektywności, wyjście poza antropologię i włączenie 
człowieka do całości, transcendentnej całości niebios, immanentnej całości 
wegetacji, zaniku i odrodzenia itp.

„Symbol daje do myślenia -  pisze Ricoeur -  cogito jest wewnątrz bytu, 
a nie odwrotnie, powtórna prostoduszność byłaby więc równocześnie po
wtórnym przewrotem Kopernikańskim. Okazałoby się bowiem, że byt, który 
występuje w cogito, odkrywa, iż akt, dzięki któremu odrywa się od całości, 
nadal należy do bytu zwracającego się doń z wezwaniem w każdym sym
bolu.

Filozofia, której zalążkiem jest symbol, stanowiłaby tedy całkowite prze
ciwieństwo apologetyki, która stara się przewodzić refleksji w jej marszu 
ku nieznanemu; już na wstępie bowiem osadza ona człowieka wewnątrz 
tego, co jest jego podstawą, i zleca refleksji odkryć racjonalność przepajają- 
cą tę podstawę. Jedynie filozofia, która żywi się mową pełną, potrafi 
oderwać się od tego, co ją umożliwia, i zajmować się wytrwale tcmatyzacją 
racjonalnej i uniwersalnej struktury własnego powołania. Na tym polega w 
mych oczach pobudzająca siła symbolu”210.

Interesujące są rozważania Ricoeura, w których usiłuje on dojść do właś
ciwego rozumienia religii (wiary) przez analizę i wyciągnięcie wniosków z 
jej zaprzeczenia -  atcizmu. Na przykładzie analizy negacji idei Boga doko

Tamże, s. 18.
' 10 Tamże.
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nanej przez dwu reprezentatywnych przedstawicieli ateizmu: Freuda i Nie
tzschego Ricoeur usiłuje wskazać drogę do właściwego rozumienia Boga i 
religii. Jego zdaniem ateizm może być drogą dojścia do wiary211.

Ateizm -  według Ricoeura -  wyrasta z rozumienia religii związanego z 
archaiczną strukturą życia, opierającą się na lęku przed karą i pragnieniu 
opieki. „Oskarżenie i opieka” stanowią właśnie punkty deformacji religii i 
rozumienia Boga. Ich zanegowanie przez ateizm może -  zdaniem Ricoeura
-  prowadzić do wiary usytuowanej ponad oskarżeniem i opieką.

Ricoeur pokazuje, że Freud i Nietzsche rozumieją Boga jako właśnie
źródło owych zakazów i opieki. Zakaz i potępienie -  według Nietzschego
-  przychodzą „z góry", z zewnątrz; ukonstytuowane są w ideale będącym 
„miejscem wyższym nad wolę światową”. Wyjaśniając genezę tej idei, wy
kazuje pustkę owego miejsca, które powstało ze słabości zniewolonej woli, 
dokonującej projekcji samej siebie aż w niebiosa. Ustanowienie tego ideału 
jest dziełem metafizyki i oznacza pogardę dla życia, zniesławienie ziemi, 
nienawiść wobec prężności instynktów i zazdrość słabych w stosunku do 
silnych. Zniesienie metafizyki prowadzi do nihilizmu, jest zniesieniem owej 
idei Boga i dokonuje się w dziejach.

Superego Freuda jest również konstrukcją idealną, z której wypływa 
zakaz i potępienie; jest instancją, która śledzi, sądzi, potępia.

Zastanawiając się nad genezą rozumienia Boga jako gwaranta porządku 
moralnego, Ricoeur dochodzi do przekonania, że jest nią specjalnego rodza
ju metafizyka, ontologia czy ontoteologia, przede wszystkim Kantowska i 
pokantowska. Kant bowiem sprowadził religię do moralności, a ideę Boga 
do Najwyższego Prawodawcy i Stróża porządku moralnego. I taki Bóg 
moralności, który okazuje się Bogiem oskarżenia i potępienia, współcześnie 
poniósł klęskę, został odrzucony. Ateizm zarówno Freuda, jak i Nietzschego 
jest skierowany przeciw Bogu pojętemu jako zasada i fundament etyki zaka
zu i potępienia. Człowiek współczesny nic jest zdolny do przyjęcia takiej 
formy życia moralnego, która byłaby prostym poddaniem się cudzej woli, 
nawet gdyby w grę wchodziła wola Boska.

211 Tezę taką stawia i uzasadnia P. Ricoeur w swoim szkicu pt. Religia, ateizm, wiara, 
zamieszczonym w wydanym w Polsce zbiorze jego prac: M. P h i I i b e r t, Paul Ri
coeur, czyli wolność na miarę nadziei. Szkic o twórczości i wybór tekstów, tłum. E. Bień
kowska, W. Bortnowska, S. Cichowicz, Warszawa 1076, s. 228-255.
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Tutaj dostrzega Ricoeur możliwość wyjścia z kręgu ateizmu i dojścia do 
wiary, która byłaby stosunkiem do Boga jako Słowa, stosunkiem czystym, 
bezinteresownym, nie zakładającym jeszcze żadnego zakazu i oskarżenia, 
stosunkiem nie dającym się wyrazić w kategoriach powinności i obowiązku.

Chodzi o egzystencjalny stosunek między człowiekiem a Słowem, którego 
konsekwencją byłaby etyka pragnienia bycia, wysiłku istnienia. U podstaw 
leży Słowo i afirmacja własnego istnienia. Chodzi o „rozumiejące słysze
nie”, które zmieniałoby istnienie ludzkie. Taka ontologia polega na widzeniu 
pozaetycznym, „poza dobrem i złem”, i dokonuje się w całej „niewinności 
stawania się”. Taki Bóg, nie będący źródłem nakazów i potępienia, nie jest 
również Bogiem opieki, opatrzności, ustalonego porządku (teodycei). Jest to 
Bóg proroków czy Hioba.

Dla Hioba objawienie całości nie jest najpierw oglądem, widzeniem, jest 
głosem -  słyszeniem. Pan mówi to, co istotne. Nie mówi o Hiobie, mówi 
do Hioba i to wystarcza. Zdarzenie słowne jako takie tworzy więź, sytuacja 
dialogu jest sama w sobie rodzajem pociechy. Jest to pocieszanie polegające 
na samym szczęściu przynależności do Słowa (Logosu), na byciu jako Lo
gos. To szczęście przychodzi wraz z możnością tworzenia (prapoezja). Umi
łowanie tworzenia jest formą pocieszenia, które nie zależy od żadnej ze
wnętrznej nagrody i zarazem dalekie jest od wszelkiej zemsty.

3 ’ Lingwistyczne teorie religii. W ramach tego nurtu należy umieścić 
filozofię religii rozumianą jako analiza języka religijnego, prowadzoną środ
kami, którymi rozporządza współczesna semiologia. Analiza taka ma na celu 
sprecyzować charakter tego rodzaju języka i jego funkcji (wskazanie na 
semantyczne i pozasemantyczne funkcje języka sakralnego). Może to być 
analityczna filozofia religii, która na podstawie badań szeroko rozumianego 
języka religijnego (mity, symbole) wyjaśnia zjawisko religii w ogóle. U 
wielu współczesnych filozofów religii pochodzących z kręgów anglosaskich 
i związanych z protestantyzmem filozofia religii niemal utożsamia się z 
filozoficzną analizą języka religijnego212. Są to filozofie zajmujące się 
przede wszystkim stroną formalną religii. Może to być także filozofia po

■12 Na temat tego rodzaju dociekań nad religią zoli. C' h a r I e s w o r t h, dz. cyt., 
s. 145-174.
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znania religijnego czy analityczno-krytyczne dociekanie jego natury oraz 
wartości213.

3° W y j a ś n i a j ą c e

1 ’ Aprioryczno-spekulatywno-wyjaśniające filozofie religii. Korzystając z 
analizy przeżyć religijnych, tego rodzaju filozofie pozornie przybierają po
stać aposteriorycznej filozofii religii. W rzeczywistości są to redukcje teorii 
religii do jakiejś uprzedniej wizji filozoficznej, zdobytej intuicyjnie. Religię 
charakteryzuje się i ocenia według apriorycznie przyjętych form, typów, 
struktur, schematów lub po prostu spekulatywnych obrazów świata. Wielu 
filozofów, zwłaszcza począwszy od Kanta i Hegla, uprawia filozofię religii 
w sposób czysto spekulatywny. Mogą tu występować różnorodne orientacje. 
Zawsze jednak jest to ujęcie zjawiska religii na kanwie uprzednio zdobytej 
wizji świata. Religia stanowi jeden z elementów systemu obejmującego całą 
rzeczywistość. Klasycznym przykładem jest tu filozofia Kanta i Hegla (a 
poprzednio Descartes’a). Do tego nurtu należałoby zaliczyć wszystkich 
strukturalistów. Tłumaczą oni zjawiska poprzez determinację, która ostatecz
nie jest konstrukcją rozumu ludzkiego na różnych poziomach. Strukturalizm 
podporządkowuje to, co jest ewentualnie historyczne, szczególne w fakcie 
religijnym, pozaczasowej, formalnej strukturze, którą widzi w jakimś wymia
rze kategorialnym i fragmentarycznym, np. na poziomie ducha (Hegel) lub 
na poziomie nieświadomym (Levi-Strauss).

Punktem wyjścia w tak uprawianej filozofii religii nie jest dany empi
rycznie fakt religii, który należałoby opisać oraz -  interpretując go -  dociec 
jego specyfiki. Jest nim raczej aprioryczny system, w ramach którego ujmu
je się poszczególne zjawiska. Toteż występujące tu definicje religii mają 
charakter wybitnie aprioryczny; są konstrukcjami apriorycznymi.

~13 Por. Z u u r d e e g ,  A n Analytical Philosophy o f Religion. Taki charakter ma 
również filozofia religii rozwijająca się w ostatnich dziesiątkach lat, zwłaszcza w USA. Filo
zofia ta najczęściej sprowadza się do metodologicznej, utrzymywanej w duchu analitycznym, 
refleksji nad pewnymi kwestiami dotyczącymi teologicznych problemów zawartych w wierze
niach religijnych.
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Określenie istoty religii w tym nurcie zależy od tego, co uzna się za 
strukturę podstawową, ostateczną warstwę rzeczywistości. Sam sposób postę
powania jest następujący: najpierw opisuje się fakty i ustala ich historyczne 
antccedensy tak daleko, jak tylko da się sięgnąć w przeszłość, następnie 
wydobywa się te fakty na „światło dzienne”, aby je zintegrować w znaczącą 
całość214. Ta ostatnia operacja jest decydująca dla definicji religii. Nie ma 
jednak adekwatnych reguł determinujących przebieg integracji. Istnieją pod
stawy, że chodzi tu o dość arbitralną inwencję. Stąd tak wiele i tak różno
rodnych interpretacji i określeń religii. Zwykle tego rodzaju filozofie redu
kują zjawisko religii do jakiejś innej dziedziny, np. Kant do moralności, 
Hegel do filozofii.

2' Transcendentalistyczne filozofie religii. Chodzi tu o filozofię religii 
prezentowaną przez niektórych przedstawicieli metody transcendentalnej, 
przede wszystkim zaś czołowego współczesnego filozofa tej orientacji -  
J. B. Lotza.

Zgodnie z charakterem tej filozofii punktem wyjścia w filozofowaniu jest 
analiza ludzkiego działania, celem natomiast -  znalezienie koniecznych, 
apriorycznych warunków możliwości ludzkiego działania. Ludzkie działanie 
rozumiane jest tu bardzo szeroko, jako llieoria, praxis i poiesis. Jest ono 
dla człowieka jedyną daną bezpośrednią. Wszystko inne jest dostępne czło
wiekowi o tyle, o ile jest mu udzielone przez to działanie. Myśl Lotza 
rozwija się wprawdzie w powiązaniu z myślą Tomasza z Akwinu, ale jed
nocześnie i Kanta, Hegla, Marćchala, Heideggera. W filozofii uprawianej 
przez Lotza pyta się o konieczne, aprioryczne warunki religii. Analiza róż
nych form ludzkiego działania wskazuje na zawarte w nich momenty abso- 
lutności. W llieoria jest nim „jest", w praxis -  dążenie do absolutnego 
dobra, w poiesis -  transparentność dziel ludzkich.

W strukturze ludzkiego działania i w strukturze relacji: „ja”-„ ty ”-„m y” 
(które człowiek tworzy jako osoba) tkwią zarodki religii, pozwalające się 
najogólniej scharakteryzować jako konieczne ukierunkowanie ograniczonego 
i relatywnego człowieka do tego, co nieograniczone, czyli absolutne215.

214 Por. C. I. ć v i - S t r a u s s ,  M yśl nieoswojona , tłum. A. Zajączkowski, 
W arszawa 1969, s. 379.

215 Por. J. U. I, o 1 z, Ich - du -  wir. Frugen um Jen Menschen, Frankfurt a.M. 1968, 
s. 185-252.
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3 ’ Krytyka religii. Jest ona przeważnie krytycznym analizowaniem i 
ocenianiem głównych pojęć związanych z religią. Może mieć charakter 
przygotowawczy dla filozofii religii albo -  częściej -  zastępczy216.

Krytyka religii dokonuje się albo według kryteriów ustalonych wewnątrz 
dyscyplin religiologicznych, albo na kanwie ateistycznych systemów filozo
ficznych (Feuerbach, Marks, Engels, Freud, Sartre). •

Krytyka religii może wypływać z pobudek religijnych lub antyreligijnych. 
W pierwszym przypadku chodzi albo o oczyszczenie religii, powrót do 
autentycznych źródeł (tzw. powrót do źródeł i poprawienie aktualnego stanu 
religii), albo o wykazanie wyższości jednej religii nad drugą. Krytyka religii 
drugiego typu zwykle wychodzi z ideologicznych przesłanek ateistycznych 
(np. marksistowska krytyka religii).

W sumie krytyka religii stanowi historycznie zmienny zespół dociekań 
analizujących, wyjaśniających i oceniających religię lub jej poszczególne 
przejawy. Pewne zaczątki krytyki religii występują już w starożytności (np. 
u Ksenofancsa). Współczesne formy krytyki religii wyrastają zwykle z a- 
priorycznych założeń dotyczących natury rzeczywistości (materializm, mo- 
nizm) czy natury człowieka (deifikacja człowieka).

Gdy chodzi o pogląd na naturę religii wyrażoną w definicji religii, trzeba 
wyraźnie rozróżnić krytykę przeprowadzaną wewnątrz religii od krytyki 
zewnętrznej wobec religii. W pierwszym przypadku krytyka dotyczy określo
nej religii i już w punkcie wyjścia zakłada zrozumienie istoty religii, nie 
dążąc do formułowania definicji religii. W ateistycznych krytykach religii 
określenie religii ma zwykle -  pod względem formalnym -  charakter gene
tyczny (np. definicja Comte’a, Marksa, Freuda), pod względem treściowym 
natomiast -  charakter redukcyjny. Religia w tym ujęciu nie ma charakteru 
autonomicznego, stałego, właściwego i koniecznego dla natury ludzkiej; 
wywodzi się z innych, bardziej pierwotnych zjawisk lub jest nienaturalnym

216 Jednym z największych krytyków religii, głównie chrześcijaństwa, był Nietzsche; 
do współczesnych krytyków należą m.in.: A. Marcuse (krytyka religii razem z krytyką 
społeczeństwa), R. Garaudy (religia stanowi kompendium historii człowieka), E. Bloch, 
M. Horkheimer, Th. v. Adorno. Por. G a g e r n, dz. cyt.; Die Religion der Religionskritik, 
wyd. W. Schmidt, Miinchen 1972; F. W. K a u t z e n b a c h ,  Religionskritik der 
Neuzeit, Miinchen 1972.
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środkiem w działaniu grupy społecznej. Suponuje to wcześniejsze założenia 
ontyczne (ateizm i materializm) i teoriopoznawcze (agnostycyzm)217.

2. Nieautonomiczne filozofie religii -  tzn. takie, które są zbudowane na 
podstawach pozafilozoficznych.

1° F i l o z o f i e  r e l i g i i  z w i ą z a n e  z n a u k a 
m i  h u m a n i s t y c z n y m i  ( r e l i g i o z n a w s t w o ) .  
Stanowią one jakieś uogólniające, syntetyzujące ujęcie wiedzy otrzymanej 
w zakładanej dyscyplinie. Takie filozofie nie stanowią odrębnej dyscypliny 
filozoficznej, lecz są ogólnymi teoriami nadbudowanymi na wiedzy religio- 
logicznej, wyrosłej z religioznawstwa.

1’ Filozofia religii związana z historią i etnologią. Koniec XIX i począ
tek XX w. obfitowały w różne teorie, dotyczące zwłaszcza pochodzenia 
religii. Opierają się one na materiale historycznym i etnologicznym, inter
pretowanym za pomocą różnych metod (np. filologicznej, antropologiczno- 
-ewolucyjnej). Zwykle przyjmowano określone założenia ontologiczne, a 
wnioski, do jakich dochodzono, najczęściej miały charakter uogólnionej 
wiedzy historyczno-antropologicznej.

Na szczególną uwagę zasługuje typ interpretacji zjawisk religijnych doko
nany w szkole kulturowo-historycznej, założonej przez W. Schmidta (1868- 
1954), w ramach której badania przeprowadzali: W. Koppers, M. Gusinde 
i P. Schebesta.

Metoda kulturowo-historyczna zakładała, że rozwój grup etnicznych opie
ra się na tradycji kulturowej niezależnych -  szerokich geograficznie -  jed
nostek, zwanych kręgami kulturowymi, a nie na zjawiskach natury, jak 
postulowała metoda ewolucyjna. Sądzono, że badania religijności współcześ
nie żyjących, rozsianych po różnych miejscach globu, ludów pierwotnych, 
stojących na najniższym szczeblu kultury, pozwalają na odtworzenie stanu 
religijności w ogóle (związek między typem kultury i religią).

Opierając się na tych szczegółowych badaniach etnograficznych i powyż
szych założeniach, przedstawiciele szkoły kulturowo-historycznej głosili

217 ' t *Tamże.
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pramonoteizm (wiara w istnienie Istoty Najwyższej u najstarszych chronolo
gicznie ludów), wiązany z praobjawieniem. Według tej teorii ludy pierwotne 
wyznawały etyczny monoteizm, ulegający stopniowemu skażeniu aż do 
zdegenerowanych form religii (np. wielobóstwo)218.

2’ Filozofia religii związana z socjologią. Najbardziej typowym przedsta
wicielem filozofii religii wyrosłej na podłożu socjologii jest twórca francus
kiej szkoły socjologicznej, E. Durkheim (1858-1917). Należeli do niej m.in.: 
M. Mauss, L. Levy-Bruhl, R. Hertz, M. Halbwacks, H. Berr.

Koncepcja badania oraz interpretacji zjawisk religijnych wiąże się u 
Durkheima z poglądami na naturę społeczeństwa. Społeczeństwo -  według 
niego -  to nie suma jednostek, lecz jakby odrębny byt. Wszystkie dziedziny 
kultury związane są z życiem społecznym, wyrastają ze świadomości zbioro
wej. Dlatego badania Durkheima nie dotyczyły religii w ogóle, lecz społecz
nych zjawisk religijnych.

Świadomość społeczna, nie będąca sumą świadomości jednostek, kieruje 
życiem ludzkości i stwarza ludzką kulturę. Cechą charakterystyczną zjawisk 
społecznych jest poczucie przymusu, odczuwalnego w świadomości indywi
dualnej (właśnie pod wpływem świadomości zbiorowej).

Religia stanowi zasadniczą formę życia grupy, jej „duszę”. Jest ona 
jednak, podobnie jak moralność, odbiciem świadomości zbiorowej (świado
mości grupy)219.

3 ’ Filozofia religii związana z psychologią. Są to przede wszystkim 
psychoanalityczne teorie religii. Są one przykładem wiedzy o religii budo
wanej na przeżyciach psychicznych, a interpretowanych zgodnie z przyjęty
mi założeniami dotyczącymi natury człowieka, kultury i całej rzeczywistości. 
Zachodzi tu swoiste połączenie wiedzy psychologicznej i filozoficznej. 
S. Freud, C. G. Jung i E. Fromm dostarczają teorii religii zróżnicowanych 
co do jej źródeł i funkcji. Wspólną cechą wyżej wymienionych przedstawi

~18 Zob. W. S c h m i d t ,  Der Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-kritischc 
und positive Studie, t. I-XII, Munster 1926-1055. Analizę metodologiczną tej teorii przepro
wadził Bronk (Język etnologii religii na przykładzie teorii religii W. Schmidta).

219 Koncepcję religii i wiedzy o niej zawarł E. Durkheim w l.es formes elementaires 
de la vie religieuse. Le systeme en Australie (Paris 1912).
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cieli psychoanalizy jest wyjaśnianie zjawiska religijnego przez działanie 
nieświadomych instynktów, popędów, struktur oraz ich podejście funkcjonal
ne i pragmatyczne220. Jak zmiana założeń filozoficznych wpływa na inter
pretację danych psychologicznych, jasno widać na przykładzie poglądów 
W. Daima. Przyjmuje on -  za M. Schelcrem -  istnienie w ludzkiej psychi
ce sfery absolutnej, z której wypływa dążenie człowieka do posiadania 
Absolutu. Ponieważ sfera absolutna ma -  jak cała psychika -  wymiar świa
domy i nieświadomy, człowiek może uznać za Absolut jakieś wartości 
względne („bożek”). Zadaniem psychoterapii jest znalezienie drogi do praw
dziwego Absolutu i relatywizacja bożka"1.

2° F i l o z o f i e  r e l i g i i  z w i ą z a n e  z w i a r ą  
l u b  t e o l o g i ą .  Ten typ filozofii religii stanowi najczęściej teolo- 
gizujące wyjaśnienie faktu lub doktryny konkretnej religii (w kulturze euro
pejskiej jest to religią chrześcijańska). Występuje jako racjonalizująca inter
pretacja wielkich tradycji religijnych, z tym że może być uprawiana albo 
bardziej filozoficznie, gdy chodzi o zrozumienie religii, albo bardziej apolo- 
getycznie, gdy filozofia religii stanowi rozumową penetrację wiary lub ra
cjonalne umotywowanie prawd wiary. Dałoby się ją określić jako religijną 
filozofię hermeneutyczną, która oczywiście może przybierać rozmaite posta
ci. Taką filozofię religii nazywa się czasem „filozofią wewnątrz religii”. 
Tego rodzaju filozofię religii uprawiał św. Augustyn i wiciu kontynuatorów 
jego myśli. Aż do oświecenia filozofia religii była właśnie hermeneutyką 
tradycji chrześcijańskiej.

W bliskim do niej stosunku pozostaje to, co można by nazwać „keryg- 
matyczną filozofią religii”, która -  o ile koncentruje się na boskim a priori
-  zamienia się w filozofię wiary. Chodzi o filozofię religii uprawianą na 
przykład przez S. Kierkegaarda czy K. Bartha. Zachodzi tu racjonalizacja 
faktu wiary chrześcijańskiej. Akcentuje się -  zgodnie ze znanym powiedze
niem Pascala: „Nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie już nie znalazł” -  przede 
wszystkim moment uprzedniości wezwania Bożego. Istotą religii jest więc

220 Bliższego omówienia poglądów psychoanalityków dokona się w rozdz. III.
221 Por. W. D a i m, Umwertung der Psychoanalyse, Wien 1951.
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wezwanie aprioryczne w stosunku do przeżyć religijnych człowieka, którego
• 2°2odpowiedź stanowi jedynie konsekwencję owego w ezw ania"”.

Przyjmując zasadniczo chrześcijańską koncepcję religii, myśliciele należą
cy do tego nurtu opisują stany charakterystyczne dla postawy człowieka 
odpowiadającego na wezwanie Boga. Określenia tego rodzaju mają więc 
raczej charakter ujaśniający niż wyjaśniający, choć suponują określoną kon
cepcję religii.

Tutaj można także zaliczyć filozofię religii rozumianą jako teorię religij
nej praktyki (religiosen Praxis), charakterystyczną dla kultur wschodnich 
(trudno oddzielić myśl religijną i filozoficzną), dociekań niektórych myśli
cieli starożytnych (np. Platon, Plotyn) i chrześcijańskich (Orygenes, Boe- 
cjusz, mistycy, Pascal), systemów, które bezpośrednio służą teologii (J. Hes- 
sen, E. Przywara, E. Brunner, P. Tillich, R. Guardini, K. Rahner), oraz 
refleksji nad religią dokonywanych przez współczesnych religijnie zoriento
wanych egzystencjalistów (G. Marcel).

Rahner stara się określić charakter filozofii religii przez wyjaśnienie jej 
stosunku do teologii. Teologia jest „usłyszeniem” objawienia osobowego, 
transcendentnego Boga, skierowanego do człowieka. Jej podstawą jest słowo 
Boże (logos). Wszelkie nauki poza teologią opierają się na słowie człowie
ka, są więc antropologiczne. Jedynie teologia jest wiedzą, która zasadza się 
na historycznym słowie Boga, zaadresowanym do człowieka.

W teologii można wyróżnić podwójny moment: proste słuchanie słowa 
Bożego oraz systematyczne opracowywanie usłyszanego słowa.

Mówiąc o teologii, Rahner ma na myśli przede wszystkim pierwszy 
moment (kerygmę) jako proste „słuchanie” słowa Bożego, jego recepcję w 
wierze. Taka teologia istnieje nie dlatego, że człowiek myśli, ale dlatego 
przede wszystkim, że Bóg mówi. Nie można tu jednak wykluczyć udziału 
człowieka, ponieważ nic byłoby słowa Boskiego, gdyby nic było człowieka 
zdolnego słuchać. Istnieje więc antropologia teologiczna, nic tylko w tym 
znaczeniu, że Bóg objawia człowiekowi podstawową strukturę istoty ludz
kiej, ale i w tym sensie, że samozrozumienie człowieka, nawet niezreflekto-

Religia, a właściwie wiara, jest dla Kierkegaarda (Bojaźń i drżenie. Choroba na 
śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1%9) aktem najbardziej egzystencjalnym, aktem 
oddania się człowieka Bogu, który pierwszy oddał się człowiekowi. Jest relacją między 
dwiema osobami, które wzajemnie oddają się sobie.
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wane, jest warunkiem teologii. Ponieważ słuchanie objawienia „w przyszłoś
ci” suponuje pewną konstytucję fundamentalną człowieka, słowo Boga, aby 
człowiek mógł je pojąć, musi stać się słowem człowieka. Z tego wynika, 
że teologia powinna być poprzedzona przez antropologię teologiczną w 
szerszym sensie, którą Rahner określa jako „antropologię teologiczną fun
damentalną" (będąc wiedzą filozoficzną, implikuje ona i suponuje całą meta
fizykę). Jej treść przyjmuje i pogłębia antropologia teologiczna w ścisłym 
sensie.

Tak rozumiana antropologia teologiczna fundamentalna jest -  zdaniem 
Rahnera -  filozofią religii w ścisłym sensie. Traktuje o człowieku rozumia
nym jako byt, który w swojej historii jest zdolny do słuchania ewentualnego 
objawienia Boga. Filozofia religii w tym ujęciu jest przede wszystkim filo
zoficzną determinacją religii. Posługuje się narzędziami poznawczymi właś
ciwymi filozofii. Określa religię w świetle naturalnego rozumu, wychodząc 
od istoty człowieka i natury świata (który jest dany) oraz od fundamental
nych, koniecznych, formalnych zasad myśli. W ten sposób szuka się okreś
lenia istoty religii. Filozofia religii nie zadowala się tylko prostym opisem 
kulturowego fenomenu religii, ale stawia problem prawdy. Musi więc dojść 
do poznania Boga pozaświatowego, absolutnego i osobowego. Rahner okreś
la religię jako egzystencjalny związek całego człowieka z Bogiem. Wszelkie 
religie, stwierdzane empirycznie, są o tyle religiami, o ile zawierają ten 
egzystencjalny związek człowieka z Bogiem żywym.

Filozofia religii ściśle związana jest z antropologią i metafizyką. Skoro 
filozofia religii wskazuje stosunek egzystencjalny człowieka do Boga, musi 
posiadać poznanie nie tylko Boga, ale także człowieka, jako koniecznie 
związanego z Bogiem. Wszelka filozofia religii implikuje afirmację podmio
tu człowieka. Antropologia metafizyczna pokazuje człowieka jako byt, który 
w całej wolności i konieczności znajduje się wobec Boga i ewentualnego 
objawienia. Ta antropologia jest „fundamentalnie teologiczna”. I jeśli filozo
fia religii chce powiedzieć, wychodząc z antropologii, jaka ma być religia 
człowieka wobec Boga, to musi wymagać, aby człowiek przygotowywał się 
do przyjęcia w swojej historii słowa żyjącego, wolnego Boga.

Filozofia religii jest więc filozofią (ujęciem bytu przez skończony umysł 
człowieka). Jej pierwszy i ostatni akt wskazują na możliwości teologii. 
Ukazują bowiem byt, który jest zdolny usłyszeć Słowo, jeśli kiedyś przy
jdzie na ziemię. A ponieważ Słowo przyszło i musi być usłyszane, perma

141



Nauki religiologiczne

nentnym zadaniem filozofii religii jest realizowanie w dziedzinie poznania 
aksjomatu: „facienti quod est in se Deus non denegat gratiam”. Filozofia 
religii nie jest więc ekwiwalentem teologii. Można ją traktować jako „filo
zofię chrześcijańską” w specjalnym tego słowa znaczeniu. Nie w tym sensie, 
że teologia jest dla niej normą negatywną czy pomaga w wypracowywaniu 
metafizycznych problemów, ale że jest jej ostatecznym zakończeniem. Filo
zofia ta jest ujęciem człowieka jako bytu, który jest przeznaczony do słu
chania ewentualnego objawienia Bożego i który ostateczne swoje wyjaśnie
nie znajduje w teologii. Filozofia dobrze rozumiana jest skierowana na 
„przyszłość”, jest „przygotowaniem Ewangelii” i dlatego jest chrześcijańska. 
Filozofia religii jako zrozumienie człowieka związanego z wolnym Bogiem 
nie może determinować ani zawartości objawionego słowa Bożego, ani 
nawet jego ewentualnej faktyczności.

Teologia opiera się na słowie Bożym. Jest ona ujęciem słowa Boga 
żywego. Poprzedza ją filozofia religii. Sianowi ona warunek teologii „usły
szanej”, zależnej od słowa Boga223.

W ramach współczesnego egzystencjalizmu filozofia religii nie powstała 
jako odrębna dyscyplina, ale znajduje się tam wiele wnikliwych analiz, 
które wchodzą w zakres filozofii religii i które przyczyniły się do pogłębie
nia znajomości charakteru związku człowieka z Bogiem. Dotyczy to przede 
wszystkim twórcy egzystencjalizmu, S. Kierkegaarda, oraz teistycznie zorien
towanej filozofii G. Marcela.

Marcel w swoich analizach dotyczących ludzkiej egzystencji, ludzkiego 
losu, jawiącego się w przeżywaniu, wykazał, że ludzkie „ja” w swojej naj
głębszej strukturze jest otwarte na „ty", i to zarówno na „ty” kategorialne
-  ludzkie, jak i na „Ty” absolutne -  Boskie. Otwarcie się na transcendencję 
jest -  zdaniem Marcela -  istotną cechą ludzkiej egzystencji. Jest ono zwią
zane z faktem bycia człowiekiem. Każdy człowiek może tę właściwość 
odkryć w swojej ludzkiej egzystencji, może jej doświadczyć, jeśli tylko 
głębiej wniknie w siebie, jeśli nawiąże głębszy kontakt z „samym sobą”. 
Ten rys otwartości ludzkiego „ja” na „ty” Marcel często nazywa „ontolo- 
gicznym wymogiem”, „wymogiem bytu” lub „potrzebą transcendencji”.

223 Wykład filozofii religii zawiera się w K. Rahnera H or er des Worles. Zur Grundle- 
gung einer Religionsphilosophie, Miinchen 1941. Por. także: S. S i m o n s, Philosophie der 
Offenbarung in Auseinandersetzung mil Hórer des Worles von K arl Rahncr, Stuttgart 1966.
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Wyrazem ontologicznego wymogu jest tajemniczy apel, który pochodzi z 
wnętrza ludzkiego „ja” i wzywa do „przekroczenia siebie” w kierunku 
„ty”224.

Człowiek „obudzony do rzeczywistości”, dobrze sobie zdający sprawę ze 
swej kondycji ludzkiej, jest zawsze zdolny usłyszeć ten wewnętrzny a- 
pel. Świadomy swojej niewystarczalności, winien ustawicznie wchodzić w 
interpersonalną komunię z innymi225. Urzeczywistnienie tej więzi jest wa
runkiem jego własnego istnienia (esse = coesse, etre = coetre).

Marcel równocześnie zauważa, że człowiek nie jest w stanie urzeczywis
tnić doskonałej więzi osobowej z „ty” ludzkim. Każdy związek międzyludz
ki zawiera w sobie jakiś brak; zdarzają się nieporozumienia, zdrady. Czło
wiek jednakże, pomimo wszystko, pragnie „komunii doskonałej”. Z głębi 
ludzkiego „ja” wypływa bowiem apel, domagający się zupełnego, nie nara
żonego na zdradę darowania się (oddania) drugiemu. Taką intersubiektywną 
komunię może człowiek -  zdaniem Marcela -  urzeczywistnić tylko z „Ty” 
absolutnym, z Bogiem. Tylko w tej komunii nie są możliwe ani zawód, ani 
zdrada226.

Komunia ludzkiego „ja” z Bogiem może przybierać rozmaite formy. 
Wyraża się ona przede wszystkim w wierze, nadziei i miłości. Są to zasad
nicze formy partycypacji ludzkiego „ja” w „Ty” absolutnym.

Poznanie istnienia Boga możliwe jest -  według Marcela -  na drodze 
wewnętrznego doświadczenia, a nie racjonalnego dyskursu. Dlatego Marcel 
bardzo sceptycznie i krytycznie odnosi się do tzw. dowodów na istnienie 
Boga, formułowanych na terenie filozofii klasycznej. Absolut stanowi tajem
nicę, wobec której, zdaniem Marcela, zawodzi wszelka próba racjonalizacji.

Bóg, w filozofii Marcela, pojawia się jako racja uzasadniająca i usensow- 
niająca wewnętrzne przeżycia człowieka (wiarę, nadzieję i miłość); transcen
dentne „Ty” -  Bóg -  jest początkiem i kresem wędrówki człowieka (homo 
viator), jest „Ostateczną Odpowiedzią" na ludzki apel, „Ucieczką Absolutną”

2:4 G. M a r c e l ,  Le mystere de l'elre , t. II: Foi et realite, Paris 1951, 
rozdz. „L’exigence ontologique”.

225 Por. t e n ż e ,  Od sprzeciwu do wezwania, tłum. S. fcawicki, Warszawa 1965, 
s. 186-189.

226 Por. R. T r o i f o n t a i n e s ,  De l'existence a Vetre, t. II, Paris 1953, 
s. 277-290.
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ludzkiego dramatu227. W ten sposób Marcel wyjaśnił religię od strony 
podmiotu ludzkiego.

Problem istoty religii w tak rozumianej filozofii religii jest dość prosty. 
Chodzi bowiem zwykle o określoną -  najczęściej chrześcijańską -  religię, 
która stanowi osobowy związek człowieka z Bogiem. Zasadniczy pogląd na 
istotę religii jest wspólny wszystkim uprawiającym ten typ religii. Szczegóły 
w określeniach zależą od tego, jakich „narzędzi” filozoficznych używa się 
do interpretacji religii.

§ 4. KLASYCZNA FILOZOFIA RELIGII

Jak widać z dokonanego tu przeglądu, współcześnie istnieje wiele róż
nych sposobów ujęcia i wyjaśnienia fenomenu religijnego w ramach szeroko 
rozumianej filozofii religii. Na czoło ujęć współczesnych wysuwają się 
fenomenologia w różnych wersjach oraz teorie filozoficzno-kulturowe. Do
minuje więc ten typ filozofii religii, który związany jest z naukami huma
nistycznymi o religii i stanowi uogólniające lub syntetyzujące poznanie tego, 
co na temat fenomenu religijnego mogą powiedzieć: historia, psychologia 
i socjologia religii (filozofia na płaszczyźnie humanistyki). Nowe prądy w 
teorii humanistyki oddziaływają na filozofię religii pośrednio.

Zawsze niemal, gdy współcześnie uprawia się filozofię religii autono
micznie, ma ona w jakimś stopniu charakter fenomenologiczny. Ogólne 
struktury treściowo-formalne ujmuje się intuicyjnie, a nie docieka się on
tycznych, egzystencjalnych, ostatecznych uwarunkowań zjawiska religii. 
Dawniej natomiast filozofia religii najczęściej miała charakter pozaracjonal- 
ny, bo albo była związana z wiarą, albo utożsamiała się z rozmaicie rozu
mianym intuicyjnym (typu irracjonalnego) poznaniem przeżyć. Racjonalna

227 Jest to główna idea występująca w jego: Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei 
(tłum. P. Lubicz, Warszawa 1959).
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filozofia religii miała znowu nierzadko charakter zbyt aprioryczny. Należy 
przy tym zaznaczyć, że wszyscy filozofowie spekulatywni, korzystając z 
analizy przeżyć religijnych, pozornie nadają filozofii religii postać aposterio- 
ryczną. W rzeczywistości są to redukcje religii do jakiejś uprzedniej wizji 
filozoficznej, nie będącej wyjaśnieniem świata danego w doświadczeniu. 
Religię charakteryzuje się i ocenia według apriorycznie przyjętych form, 
typów, struktur, schematów lub po prostu spekulatywnych obrazów świata.

Istnieje przeto uzasadniona potrzeba aposteriorycznej filozofii religii, 
zorientowanej tcoretyczno-eksplanacyjnic, tzn. takiej, która wychodząc z 
empirycznie danego faktu religii, interpretowałaby go w kategoriach ontycz
nych wyjaśniających, a nic normujących lub wartościujących i dążyłaby do 
ostatecznego wyjaśniania. Ponadto religią, będąc faktem ludzkim pozostają
cym w relacji do Absolutu, domaga się uwzględnienia i wszechstronnego 
zbadania wszystkich aspektów rzeczywistości, w której człowiek żyje i 
działa, także tych transcendentnych, do których jest w istotny sposób przy
porządkowany. Jedynie w ramach antropologii i metafizyki klasycznej moż
na zinterpretować i wyjaśnić przez wskazanie ostatecznych pryncypiów 
ontycznych jakikolwiek fakt ludzki, a więc także i fakt religii.

By uznać te możliwości i perspektywy tego rodzaju filozofii, trzeba 
wziąć pod uwagę fakt, że zarówno metafizyka, jak i antropologia filozoficz
na w klasycznym nurcie filozoficznego myślenia opierają się na języku 
naturalnym, uwzględniając jego struktury. Od czasów bowiem Sokratesa, 
który w dyskusji z sofistami zwrócił uwagę, iż na terenie etyki należy 
przekroczyć strukturę poznania znakowo-umowną i sięgnąć do znakowo-na- 
turalnej, a więc do sensu wyrażeń ogólnych, filozofia zasadniczo związała 
się z analizą sensu samej „rzeczy". Arystoteles, poszerzając językową bazę 
Platona, oparł się nie tylko na sensach wyrażeń ogólnych, ale także na 
sądach wyrażonych w zdaniach. Charakter orzecznika (kategoria) przynależ
nego do podmiotu wskazuje na ujęty charakter samego bytu. Uporządkowa
nie orzeczników w zdaniu stało się podstawą ukazania bytu substancji i 
jego właściwości. Tomasz z Akwinu zwrócił uwagę na podwójną funkcję 
wyrażenia „jest": jako łącznika zdaniowego i jako terminu stwierdzającego 
faktyczne istnienie rzeczy. Stało się to podstawą wypracowania koncepcji 
poznania analogicznego i transcendentalnego. Klasyczny zatem nurt filozo
ficznego poznania nierozdzielnie wiąże się z językiem naturalnym, jego 
zreflektowanym używaniem oraz zastosowaniem do analiz filozoficznych,
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interesujących się ogólnym aspektem istnienia różnych dziedzin rzeczywis
tości. Wskazywanie na czynniki uniesprzeczniającc istnienie bytu w ogóle, 
faktu człowieka, bytu moralnego czy bytu religijnego staje się podstawą 
wyróżnienia różnych dziedzin filozofii. W naszym przypadku chodzi o 
wskazanie ostatecznych czynników (tzw. czynników uniesprzeczniających) 
faktu istnienia bytu religijnego (religii), co dokonuje się w filozofii religii 
w jej klasycznym rozumieniu228.

A. PRZEDMIOT I CEL

Przedmiotem badania w punkcie wyjścia filozofii religii są empirycznie 
dane fakty religijne, rozumiane jako:

1. fakty dane w przeżyciu ludzi religijnych, jednostek lub grup (fakt 
wewnętrzny dany w przeżyciu wewnętrznym), wyrażające się w specyficz
nym zachowaniu się indywidualnym i grupowym, dostępnym obserwacji. 
Fakty te wskazują na poczucie zależności i dążenie człowieka do jakiejś 
rzeczywistości w stosunku do niego transcendentnej, traktowanej jako dru
gie, mocne „Ty”. Jest to fakt realny specyficznej egzystencji człowieka, 
egzystencji religijnej;

2. fakty kulturowe o wymiarze historycznym, socjologicznym, psycholo
gicznym (fakt istnienia konkretnych religii).

Przedmiotem filozofii religii jest więc szczególny typ odniesienia (relacji) 
osoby ludzkiej, bytu duchowo-materialnego, do rzeczywistości pozaludzkiej, 
transcendentnej, albo inaczej mówiąc -  jako istnienie wykraczające poza 
siebie, istnienie „ku”, otwarcie się na „kogoś", ujawnione w konkretnych 
faktach religijnych.

Por. M. A. K r ą p i e c, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1975, s. 7-24.
O potrzebie filozofii religii uwzględniającej perspektywy antropologii i metafizyki piszą: 
R. Vancourt (Myśl współczesna a filozofia chrześcijańska, tłum. W. Sukiennicka, Warszawa 
1966, s. 139-169), M. Jaworski (art. cyt., s. 169-194) i W. Stróżewski (Erich Fromm: per
spektywy i redukcje, „Znak", 19(1967) 593-630. Por. także: Z. J. Z d y b i c k a, Czym 
jest i dlaczego istnieje religią?, „Zeszyty Naukowe KUL”, 16(1973), nr 3-4, s. 3-17.
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Filozofia religii nie zatrzymuje się na opisie przejawów i zachowań 
religijnych oraz ich wyrazów. Jej przedmiot formalny jest specjalistyczny. 
Fakt dany empirycznie ujmuje się w aspekcie istnienia -  „że jest”, a więc 
w aspekcie jego realności. Filozofię religii interesuje sam fakt zachodzenia 
relacji człowieka do czegoś lub kogoś „poza”, relacji typu powinnościowe- 
go, dynamicznego. Materiał empiryczny ukazuje, że chodzi tu o bycie w 
relacji dynamicznej, która musi być aktualizowana, a nie o statyczne pozo
stawanie w relacji. Jest to więc relacja dynamiczna, aktualizująca się według 
schematu: możność-akt.

Wychodząc od stwierdzenia danych w doświadczeniu faktów religijnych, 
ujmuje się je jakościowo uniwersalnie, a istnieniowo -  transcendentalnie. 
Intelektualne ujęcie tego, co konieczne w faktach religijnych, i transcenden- 
talizacja ich są istotne dla tego rodzaju realistycznej filozofii religii.

Celem tak rozumianej filozofii religii jest ostateczne wyjaśnienie danego 
empirycznie i ujętego ogólnoegzystencjalnie faktu religii. Pod adresem faktu 
religii kieruje się pytanie, dlaczego religia w ogóle istnieje, jakie są racje 
podmiotowe i przedmiotowe tego zjawiska, że człowiek czuje się odniesiony 
do kogoś „poza” i pragnie z nim się połączyć, widząc w nim najwyższą 
wartość dla własnego życia. Chodzi więc o wyjaśnienie religii za pomocą 
ostatecznych pryncypiów bytu (wyjaśnia się strukturą wewnątrzbytową i 
międzybytową). Zmierza się do uzasadnionej odpowiedzi na pytanie: jak 
ostatecznie tłumaczy się fakt religii pod względem ogólnoegzystencjalnym? 
Dzięki czemu taki ludzki fakt indywidualny i kulturowy, jakim jest religia, 
istnieje? Chodzi o wskazanie ontycznych, bytowych podstaw religii229.

Dotykamy tu sprawy najistotniejszej dla całej wiedzy religiologicznej. W 
filozofii religii dąży się do uzasadnienia tezy o realności relacji religijnej, 
co obejmuje uzasadnienie twierdzeń dotyczących członów relacji i podstaw

" Podobnie uważa Vancourt (M yśl współczesna a filozofia chrześcijańska, s. 139), 
pisząc: „Filozofia nie może odrywać się od ziemi, lecz musi opierać się na doświadczeniu
i wysuwać problemy tkwiące korzeniami w rzeczywistości, w życiu, w działaniu ludzkim pod 
wszystkimi jego przejawami, na wszystkich jego etapach. Toteż, gdy filozof zajmuje się 
religią [...], to jego punktem wyjścia nie jest jakieś pseudopojęcie; przeciwnie, odwołuje się 
on do faktów, zastanawia się nad nimi. Innymi słowy, filozof tomista usiłuje zająć pewną 
postawę wobec zjawisk religijnych i je  wyjaśnić, przy tym nie chodzi o wyjaśnienie psycho
logiczne, socjologiczne, historyczne czy teologiczne, ale o wyjaśnienie wyłącznie rozumowe, 
właściwie mówiąc -  metafizyczne".
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religijnego związku. Ogromnie ważna jest zwłaszcza sprawa istnienia i 
natury drugiego członu relacji religijnej (przedmiotu religijnego). Nie jest 
on dany poznawczo wprost, bezpośrednio, w całej swej „okazałości”. W 
doświadczeniu dana jest jego potrzeba, przeczucie, intuicja, odczucie, prze
świadczenie. Ograniczając się do danych doświadczenia bezpośredniego, nie 
jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy przedmiot ten nie jest tylko zhipostazo- 
waną abstrakcją cech ludzkich, „ty” stworzonym przez ludzkie „ja”. Jednak
że ani na terenie nauk szczegółowych o religii, ani fenomenologii, ani 
filozofii religii pokantowskiej nie można rozstrzygnąć tezy o realnym istnie
niu czy nieistnieniu przedmiotu religijnego.

Realistycznie i obiektywistycznie zorientowana filozofia religii, powiązana 
z teorią bytu, dysponuje odpowiednimi narzędziami poznawczymi, by roz
strzygnąć, czy przedmiot odniesienia religijnego istnieje obiektywnie, czy 
jest tylko tworem ludzkiej świadomości.

Poznanie więc ma charakter klasycznie prawdziwościowy oraz koniecz- 
nościowy, tzn. tezy filozofii religii dotyczące istnienia członów religijnej 
relacji oraz ich ontycznych podstaw mają charakter zdań koniecznych i 
dotyczą stanów realnych.

Filozofia religii nie rozstrzyga natomiast problemu, która religia jest 
prawdziwa. Jednakże wyklucza te, które wydają się dla człowieka nieodpo
wiednie, tzn. takie, w których przedmiot relacji religijnej (religijnego odnie
sienia) rozumie się niewłaściwie.

B. METODA

Metoda realistycznej filozofii religii jest analogiczna do metod innych 
dyscyplin filozoficznych, np. antropologii filozoficznej czy etyki. Dla faktów 
danych w doświadczeniu, intelektualnie ujętych z punktu widzenia ogólnoeg- 
zystencjalnego, szuka się ostatecznych racji ontycznych (w wewnętrznej 
strukturze bytu i w koniecznych związkach międzybytowych). Można wyróż
nić trzy zasadnicze etapy dociekań:

1. W pierwszej fazie chodzi o stwierdzenie faktów religijnych; są one 
dane w doświadczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, jako fakty indywidual-
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ne i społeczne. Są to najróżnorodniejsze przeżycia religijne: akty miłości, 
bojaźni, lęku, dążenie do zjednoczenia, składanie ofiar, modlitwa itp. Do
świadczenie ma charakter zmysłowo-intelektualny.

2. W drugim etapie następuje uniwersalizacja i transcendentalizacja da
nych materiału empirycznego. Uogólnienie nie ma charakteru indukcyjnego. 
Wchodzi tu w grę intuicja intelektualna, pozwalająca w nagromadzonym 
materiale empirycznym dostrzec to, co konieczne, istotne, co występuje 
wszędzie. W ten sposób dochodzi się do ujęcia istoty faktu religijnego 
(odniesienia religijnego) i ujęcia koniecznych jego elementów, bez czego nie 
byłby faktem religijnym (uniwersalizacja i transcendentalizacja)230.

3. W ostatniej fazie, najbardziej zasadniczej dla filozofii religii tego 
typu, chodzi o wyjaśnienie egzystencjalnie ujętego faktu religii, czyli o 
wskazanie ostatecznych ontycznych czynników podmiotowych i przedmioto
wych wyjaśniających fakt istnienia religii. To wyjaśnienie i uzasadnienie 
dokonać się może w ramach poznania typu filozoficznego, a więc w naj
bardziej teoretycznych wyjaśnieniach trzeba odwołać się do teorii bytu i 
antropologii filozoficznej.

Na podstawie analizy przeżyć religijnych można stwierdzić, że religią 
stanowi zawsze odniesienie, skierowanie (relacje) człowieka do przedmiotu 
religijnego, który w jakiś sposób dopełnia, wzmacnia egzystencję człowieka. 
Dla określenia charakteru tej relacji trzeba przeto dokładnie sprecyzować: 
podmiot relacji (człowieka), jej przedmiot oraz podstawę relacji.

Skoro w antropologii filozoficznej człowiek ukazuje się jako osoba ot
warta na „ty" i analiza ludzkiego poznania oraz ludzkiej miłości pokazuje 
otwartość osoby ludzkiej na „Ty” nieskończone, a w teorii bytu przyjmuje 
się istnienie osobowego Absolutu jako racji wyjaśniającej istnienie bytów 
niekoniecznych, wskazuje to na podmiotowe i przedmiotowe uzasadnienie 
religii. Dzięki temu można stwierdzić, że istnienie religii tłumaczy się osta
tecznie wewnątrzbytową strukturą człowieka oraz faktem istnienia osobowe
go Absolutu i zachodzącą między nimi relacją ontyczną. Człowiek istnieje 
na mocy uczestnictwa w istnieniu Boga, który jest źródłem istnienia i Dob
rem Najwyższym (partycypacja).

■,0 Ujęcie to przypomina pod pewnym względem opis analityczny, o jakim  mówi 
T. Ozeżowski (O metodzie opisu analitycznego, [w:] t e n ż e ,  Odczyty filozoficzne, Toruń 
1958, s. 197-207).
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Przy wyjaśnianiu ujętego intelektualnie i transcendentalnie związku reli
gijnego kierujemy się regułami rozumowań, głównie rozumowań nie wprost 
i dedukcyjnych, posługując się pojęciami i zasadami teorii bytu i antropo
logii filozoficznej. Filozofia religii dokonuje więc wyjaśnienia swoistych 
faktów i uzasadnienia swoistych tez w ramach antropologii filozoficznej 
i teorii bytu.

C. POKREWNE DYSCYPLINY FILOZOFICZNE

a) FILOZOFIA RELIGII A ANTROPOLOGIA I TEORIA BYTU

Filozofia religii nie stanowi działu antropologii ani teorii bytu (metafizy
ki); jest odrębną dyscypliną filozoficzną. Ma własne fakty do filozoficznego 
ujęcia i wyjaśnienia. Są to fakty religijne (fenomen religijności). Fakty 
ujmowane w punkcie wyjścia związane są z sytuacją egzystencjalną człowie
ka i grup ludzkich. Nie tłumaczą się ostatecznie i bezwzględnie własną 
naturą, przeto ich interpretacja i wyjaśnienie muszą uwzględniać cały kon
tekst ludzki i ogólnobytowy. Już nawet uniwersałizacja i transccndentalizacja 
danych empirycznie faktów religijnych jest szczególnym typem uniwersaliza- 
cji i transcendentalizacji filozoficznej.

W teoretycznym wyjaśnianiu ostatecznym faktu religii filozofia religii 
korzysta z aparatury pojęciowej antropologii filozoficznej i teorii bytu w 
ogóle, łącznie z teorią Absolutu, oczywiście dostosowując te pojęcia do 
własnego materiału empirycznego. Tworzy także własne pojęcia, które pre
cyzuje przez porównanie ich z pojęciami ogólnofilozoficznymi231.

Metodologicznie więc filozofia religii suponuje teorię bytu i antropologię 
filozoficzną. By wyjaśnić fakt religii, potrzebna jest znajomość człowieka,

"31 Sytuacja metodologiczna filozofii religii jest analogiczna do sytuacji etyki (zob. 
T. S t y c z e ń ,  Zarys etyki, cz. I: Metaetyka, Lublin 1974) czy nawet antropologii -  
w stosunku do metafizyki (zob. S. K a m i ń s k i ,  Z metafilozofii człowieka, [w:] 
M. A. K r a p i e c. Ja -  człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974, 
s. 425-439).
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wiedza na temat istnienia Boga, ich wzajemnych relacji. Ostateczne więc 
pryncypia, za pomocą których wyjaśnia się dany empirycznie fakt religii, 
bierze z teorii bytu i antropologii. Filozofia religii posługuje się pojęciem 
bytu wymodelowanym na osobie, a nie na rzeczy. Jeśli w teorii bytu, po
sługującej się transcendentalnym i analogicznym pojęciem bytu, jakby zatra
ca się jego osobowy wyraz lub przynajmniej nie docenia się osobowej 
postaci bytu (jako podmiotu istniejącego w sobie i dla siebie), to w filozofii 
religii uwzględniającej teorię bytu (i analogiczne pojęcie bytu) posługujemy 
się przede wszystkim pojęciem bytu osobowego, a więc bytu w jego szczy
towej formie.

Byt osobowy jest nam poznawczo dostępny bezpośrednio poprzez nasze 
ludzkie przeżycia. Teoretycznie opracowywany w antropologii filozoficznej 
(jako podmiot aktów moich -  świadomych i wolnych), staje się podstawą 
konstrukcji pojęcia bytu osobowego Absolutu, ku któremu zmierza osoba 
ludzka w wewnętrznym dialogu, pojmując go jako „Ty” w nieskończonych 
wymiarach osobowości.

Słowem, filozofia religii zasadniczo posługuje się pojęciem bytu nie jako 
rzeczy (zespołu koniecznych cech, które jakoś istnieją), lecz bytu-osoby 
(podmiotu swoich działań), które oznacza bądź osobę ludzką, bądź podmiot, 
który jest radykalną, nieskończoną inteligencją i radykalną, nieskończoną 
wolnością, jako że jest istnieniem samym przez się -  Bogiem.

b) FILOZOFIA RELIGII A FILOZOFIA BOGA (TEODYCEA)

Ustalenie relacji między filozofią religii a filozofią Boga zależy od rozu
mienia i sposobu uprawiania tej ostatniej. W ramach filozofii klasycznej 
filozofia Boga nie stanowi odrębnej, autonomicznej dyscypliny. Jeśli charak
terystyczne dla każdej dyscypliny filozoficznej uprawianej zgodnie z kla
sycznym modelem filozofowania jest doświadczalne ujęcie badanego przed
miotu, to zrozumiałe jest, że człowiek nie poznaje bezpośrednio istnienia 
ani natury Boga. Filozofia Boga nie ma więc własnych danych doświadcze
nia, które by interpretowała i wyjaśniała. Nie może zatem stanowić dyscyp
liny autonomicznej -  jest wiedzą komplementarną, złożoną z fragmentów 
metafizyki, antropologii filozoficznej, etyki, często poszerzoną o dane nauk
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przyrodniczych, które poddane refleksji filozoficznej wskazują na koniecz
ność przyjęcia istnienia Boga.

Inna jest sytuacja metodologiczna filozofii religii. Jest ona dyscypliną 
autonomiczną. W punkcie wyjścia ma odrębne od innych dyscyplin dane do 
wyjaśnienia, dostępne w bezpośrednim wewnętrznym i zewnętrznym pozna
niu. Jest to fakt religii czy poszczególne fakty religijne. W filozofii religii 
opisuje się je, interpretuje i wyjaśnia zgodnie z modelem poznania metafi
zycznego, szukając czynników ontycznych wyjaśniających fakt istnienia 
religii. Skoro religią okazuje się relacją między człowiekiem i Transcenden- 
sem, konieczna jest bliższa charakterystyka człowieka jako podmiotu religij
nego i tu filozofia religii może korzystać z danych antropologii filozoficz
nej. Podobnie przy wyjaśnianiu drugiego członu relacji religijnej (Transcen- 
densu) może sięgać do filozofii Boga, gdzie znajdzie szeroko opracowane 
zagadnienie istnienia i natury Boga.

Między filozofią religii i filozofią Boga występuje więc relacja krzyżo
wania. Jeśli filozofia religii ma zawierać metafizyczne wyjaśnienie religii, 
musi korzystać z filozofii Boga.

c) FILOZOFIA RELIGII A HUMANISTYCZNE NAUKI O RELIGII

Humanistyczne nauki o religii zajmują się określoną kategorią faktów 
religijnych (przeżyciami religijnymi, zachowaniem się religijnym, doktryną 
religijną, dziejami religii jako dziedziny kultury ilp.), badając je w aspekcie 
właściwym danej dyscyplinie. W punkcie wyjścia więc dokonuje się już 
pewnego wyboru rozpatrywanego aspektu. Poszczególne dyscypliny interesu
je właściwy im punkt widzenia, a więc ujmują one religię jako fakt psy
chiczny, społeczny, dziejowy i szukają dla niego racji w tej samej perspek
tywie, co dane fakty. Nauki humanistyczne dostarczają interesującej wiedzy 
na temat przeżyć religijnych, zachowań się religijnych itp. Poszczególne 
dyscypliny religiologiczne, wskazując na czynniki psychiczne (psychologia 
religii), społeczne (socjologia religii), dziejowe (historia religii) konkretnych 
danych empirycznie faktów religijnych nic podają racji ostatecznych. Szuka
ją jedynie prawidłowości w aspekcie racjonalnego zachowania się ludzi. 
Filozofia religii może korzystać z pewnych opisów psychologii czy socjolo
gii religii dla własnego poznania faktów religijnych. Nauki humanistyczne
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implikują, a nawet wysuwają pewne problemy, których nie są w stanie same 
rozwiązać, np. kwestię, czym religią jest (istota religii), czy istnieje realnie 
przedmiot odniesienia religijnego. Są to właśnie problemy filozoficzne. 
Metodologicznie filozofia religii jakby uprzedza nauki szczegółowe o religii. 
Znajdują one w niej uwyraźnienie i uzasadnienie swoich implikacji. Wiedza 
zdobyta w filozofii religii -  jako najbardziej podstawowa -  jest bardziej lub 
mniej suponowana w humanistycznych naukach o religii.

d) REALISTYCZNA FILOZOFIA RELIGII A FENOMENOLOGIA

Chodzi tutaj o fenomenologię jako typ filozofii, prezentowaną w najdos
konalszej formie przez M. Schclera. Jest to fenomenologia o nastawieniu 
ejdetycznym, a więc dążąca do ujęcia istoty bóstwa lub świętości jako 
przedmiotowych korelatów czy sensów tych fenomenów. Fenomenolog może 
powiedzieć, w jaki sposób jawi się bóstwo lub świętość, może ujawnić 
warstwy konstytuujące przeżycie religijne. Fenomenologia przeżyć religij
nych nie może wyjść jednak poza sensy ukonstytuowane w tych przeży
ciach, wyznaczone przez ich intencje. Nie jest to więc droga do rozstrzyg
nięcia najistotniejszego zagadnienia dla filozofii religii -  problemu stwier
dzenia istnienia obiektywnego, a nie czysto intencjonalnego przedmiotu 
przeżyć religijnych. Fenomenologia może stworzyć ontologię (w rozumieniu 
fenomenologicznym) religii, ale nie jej teorię realistyczną. Realistyczna 
filozofia religii dociera do stanów bytowych, egzystencjalnych i mając per
spektywę teorii bytu realnego, podejmuje próbę rozstrzygnięcia problemu 
obiektywnego istnienia przedmiotu intencji religijnej (osobowego Boga).

Realistyczna filozofia religii „nie chce -  jak pisze H. Dumery -  być 
tylko obecna przy genezie nowego sensu, przy ukazaniu się wartości, 
które pretendują do zmiany życia każdego człowieka. Chce wiedzieć, czy 
ten sens nie jest redukowalny, czy te wartości są autentyczne. Dalej chce 
się upewnić, czy są one prawdziwe [w sensie: obiektywnie istniejące -  
przyp. Z. J. Z.]"232.

232 Phenomenologie et religion, s. 64 n.

153



Nauki religiologiczne

e) FILOZOFIA RELIGII A TEOLOGIA

Filozofia religii obejmuje te prawdy dotyczące relacji religijnej i jej 
podstaw, które są rezultatem wyłącznie racjonalnej analizy rzeczywistości, 
bez odwoływania się do wiary i objawienia. Jej twierdzenia ujmują religię 
w ogóle, o ile ona znajduje swoją podstawę w szeroko rozumianej osobowej 
naturze człowieka i sposobie istnienia człowieka.

Teologia dotyczy religii konkretnej, pozytywnej, historycznej, np. religii 
chrześcijańskiej. W religii chrześcijańskiej, ujętej w wymiarze pozytywnym, 
historycznym, istnieją prawdy objawione, których człowiek nie jest w stanie 
w pełni zrozumieć, a tym bardziej racjonalnie uzasadnić. To te tajemnice 
wiary w ścisłym sensie, które poznaje się dzięki objawieniu, a afirmuje w 
akcie wiary, stanowią główną domenę zainteresowań teologii.

Filozofia religii, jako rozumowe wyjaśnienie faktu religii, obejmuje po
znanie ontycznych struktur koniecznych w zakresie stosunków między czło
wiekiem i Bogiem. Może wyjaśniać fakty dane w przeżyciu religijnym, np. 
strukturę aktu wiary. Nie jest jednak zdolna wyjaśnić wyłącznie racjonalnie 
asercji treści wiary, a więc nie może wkroczyć w dziedzinę dostępną jedy
nie teologii. W studium określonej religii, takiej jak np. religia chrześcijań
ska, filozofia napotyka granice. Prawda jako korelat postawy wiary objawia 
inny porządek, który wymyka się rozumowi. W filozofii dla afirmacji twier
dzenia potrzebna jest oczywistość przedmiotowa lub uzasadnienie dyskur- 
sywne. Nieoczywiste intelektualnie i nie dające się uzasadnić racjonalnie 
twierdzenia wiary nie mogą zyskać afirmacji filozoficznej.

Filozofia rozważa religię z punktu widzenia rozumu, abstrahuje od wiary. 
Tym samym jednak nie neguje tego, co w swojej analizie pomija, a więc 
tego, co dla rozumu jest niepojęte.

Jeśli w odróżnieniu od takiego stanowiska wielu filozofów religii w swo
jej analizie deformuje chrystianizm, dzieje się tak nie dlatego, że rozpatrują 
go z punktu widzenia rozumu, ale dlatego, że redukują go do tego, co zdol
ni rozumem pojąć. Wpadają w racjonalizm, identyfikując rzeczywistość z 
tym, co mieści się w granicach jej zmysłowo-rozumowego ujęcia233.

2,3 Na temat relacji: filozofia religii-teologia zob. ciekawe uwagi w: van R i e t, 
Philosophie et religion , s. 96-105; K a u f m a n, art. cyt.



R o z d z i a ł  II

FAKT RELIGII -  PODSTAWOWE ASPEKTY

Zgodnie z realistycznym rozumieniem filozofii punktem wyjścia analizy 
filozoficznej jest empirycznie dany fakt, który jest badany, kontrolowany i 
który stanowi podstawę dalszych analiz oraz interpretacji. W przypadku 
filozofii religii będzie to fakt religii, czyli -  używając często spotykanego 
wyrażenia -  fenomen religii (zdarzenie religii).

Przed przystąpieniem do filozoficznego ustalenia faktu religii i analiz 
przedmiotowych narzuca się konieczność uczynienia kilku uwag i refleksji 
natury ogólnomctodologicznej, związanych z determinacją faktów w ogóle, 
które stanowią podstawę wyjaśniania i uzasadniania. Pozwoli to lepiej i 
jaśniej przeprowadzić dociekania merytoryczne w interesującej nas dzie
dzinie.

We współczesnej metodologii nauk nastąpiła pewna zmiana stanowiska 
co do charakteru punktu wyjścia w naukach realnych. O ile dawniej utrzy
mywano, żc musi być on oczywisty, nie podlegający zakwestionowaniu, i 
że takiej wiedzy dostarcza doświadczenie (dogmat empiryzmu), to współ
cześni metodologowie nauk dalecy są od tak wielkiego zaufania w stosunku 
do doświadczenia. W doktrynie hipotetyzmu K. Poppera Uik uzasadnia się 
to stanowisko: dane doświadczenia nie prezentują „czystych faktów” („na
gich faktów”), są bowiem zawsze wyrażone w jakimś języku, który zawiera 
element teoretyczny, nawet jeśliby to był język potoczny, do którego naj-
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częściej odwołujemy się w naukach realnych, a zwłaszcza w realistycznie 
rozumianej filozofii . To, co nazywamy danymi doświadczenia, nie jest 
więc prostą fotografią rzeczywistości, lecz -  jak słusznie zwrócono uwagę 
na początku naszego stulecia -  zawiera element konstrukcyjny, związany 
choćby właśnie z językiem, zawsze przecież uprzedzającym wiedzę. W 
związku z tym stwierdzono również, że nie ma ostrego przedziału między 
zdaniami obserwacyjnymi i teoretycznymi. Każde zdanie obserwacyjne za
wiera przeto jakiś element teorii i dlatego trzeba tu mówić o gradualizmie 
między doświadczeniem i teorią, a nie o ich dychotomii. Ingerencja elemen
tu teoretycznego w zdaniach obserwacyjnych może być mniejsza lub 
większa2.

W związku z powyższym trzeba przy ustalaniu faktów pierwotnych w 
naukach opierających się na doświadczeniu dokonać możliwie daleko posu
niętego zneutralizowania wpływów czynnika teoretycznego oraz poddać dane 
doświadczenia pewnej kontroli, porównać je z innymi danymi, by z nich 
„wyłuskać” fakt ujęty możliwie najbardziej neutralnie i nicpowątpiewalnie. 
Poza tym w trakcie przeprowadzania dociekań naukotwórczych trzeba ciągle 
wracać do empirycznych sytuacji pierwotnych, wyjściowych, nie ma bowiem 
raz na zawsze przyjętych przesłanek czy „faktów bezwzględnych”.

Jeżeli powyższe uwagi dotyczą wszystkich nauk realnych i determinacji 
wszelkich faktów naukowych, to w szczególny sposób odnoszą się do faktu 
tak złożonego i trudnego do poznawczego ujęcia, jakim jest religią. To 
tłumaczy, że fakt religii jest różnorodnie ujmowany w różnych dyscyplinach 
religiologicznych i że między religiologami istnieją poważne kontrowersje 
co do samego określenia faktu w jego najbardziej podstawowym ujęciu 
empirycznym. Powody takiego stanu rzeczy są wielorakie:

1. Fakt religii jest faktem indywidualno-egzystencjalnym. Jest egzysten
cjalną, bytową sytuacją w jakimś sensie daną w indywidualnym doświadcze

1 We współczesnej metodologii nauk panuje przekonanie, że terminy obserwacyjne nie 
są pozbawione treści teoretycznej. Por. na ten temat: J. G i e d y m i n, O teoretycznym 
sensie tzw. terminów i zdań obserwacyjnych, [w:] Teoria i doświadczenie. Zbiór referatów 
z Konferencji w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1966, s. 91-109; 
B r o n k, Język etnologii religii, s. 137-146.

2 Wiąże się to z ogólną tendencją w metodologii nauk oddalania się od wszelkich 
odmian skrajnego empiryzmu (por. K a m i ń s k i ,  Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, 
s. 173-178).
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niu ludzkim i równocześnie stanowi fakt społeczno-kulturowy. Człowiek 
uczy się aktualizowania tego faktu, doświadcza go w pewnej kulturze i 
wyraża to swoje doświadczenie w języku określonej kultury. Co więcej, 
człowiek współczesny zwykle wiąże przeżycia religijne z jakąś pozytywną 
religią, suponującą określony światopogląd, teorię Boga i przeznaczenia 
ludzkiego.

2. Jako fakt egzystencjalny jest związany z osobowym życiem człowieka, 
znajduje się na linii relacji osobowych. Fakt religijny, będąc faktem osoby, 
a więc bytu całkowicie nie zdeterminowanego prawami przyrody, jest 
ogromnie zróżnicowany, jak zróżnicowane są wszelkie akty osobowe.

3. W determinacji faktu religii trudno dotrzeć do sytuacji poznawczo 
pierwotnej, samej sytuacji egzystencjalnej, do wiedzy całkowicie przednau- 
kowej. „Przednaukowa” wiedza współczesnego człowieka na temat faktu 
religii poszerzona jest o to, co twierdzi coraz bardziej rozbudowująca się 
i rozpowszechniająca różnorodna wiedza o religii, a ona już podaje opis, 
który nie jest wolny od interpretacji.

Filozofia religii za punkt wyjścia obiera „własne fakty”. Chce dotrzeć do 
sytuacji podstawowej, egzystencjalnej, do faktów ujętych możliwie najbar
dziej neutralnie. Naukotwórcze pytanie filozofii religii jest proste i wytycza 
zasadniczy tok dociekań: czym jest i dlaczego istnieje religia? jakie są osta
teczne racje ontyczne tego, że religia towarzyszy człowiekowi na wszystkich 
szerokościach geograficznych i we wszystkich czasach, mimo że zmieniają 
się pewne formy życia religijnego? Skoro formy zmieniają się, a sam fakt 
religii trwa, to musi być coś, co nie jest uwarunkowane tylko społecznie 
i kulturowo.

Punkt widzenia dociekań filozofii religii można więc określić jako ogól- 
noegzystencjalno-ostateczny. Niemniej jednaik, zwłaszcza na etapie opisu 
fenomenu religijnego, odwołując się do wiedzy przednaukowej, nie jesteśmy 
w stanie całkowicie oderwać się od tego, co na jego temat mówią: psycho
logia, socjologia czy fenomenologia religii, które opisują fakt religijny z 
różnych aspektów i które zwykle opierają się na przeżyciach czy zachowa
niach się religijnych, dokonujących się w zdeterminowanych religiach.

Wobec tego w analizie twierdzeń dotyczących faktu religijnego konieczna 
będzie specjalna czujność i precyzja, by z jednej strony ująć możliwie jak 
najbardziej czysty i naturalny fakt religijny, a z drugiej -  wskazać na spe
cyfikę analizy oraz interpretacji filozoficznej.
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Jeszcze raz pragniemy tu zaznaczyć, że w realistycznej filozofii religii 
nie chodzi o interpretację określonej religii; nie czyni ona też przedmiotem 
swoich dociekań doktryn religijnych wielkich religii -  hinduizmu, buddyz
mu, islamu, judaizmu czy chrześcijaństwa; nie jest również jej celem jak 
najbardziej szczegółowy opis aktów i stanów religijnych czy ich zewnętrz
nych objawów. W filozofii religii chodzi o stwierdzenie faktu religii, 
uchwycenie jego istotnych elementów i metafizyczne ustalenie charakteru 
bytu religijnego, który stanowi ontyczną podstawę całego zdarzenia 
religijnego.

§ 1. FAKT RELIGIJNY DANY W DOŚWIADCZENIU

Zanim przystąpimy do analiz treściowych, trzeba dokonać pewnych roz
różnień i uściśleń terminologicznych -  co nnleży rozumieć przez wyrażenia: 
„fakt religijny”, „fenomen religijny”, „zjawisko religii”?3

Doświadczenie historyczne i współczesne informuje nas o istnieniu bar
dzo różnorodnych aktów, stanów, form zachowania się, przeżyć, które okre
śla się jako fakty czy zjawiska religijne. Faktem religijnym są takie akty 
ludzkie, jak modlitwa, wyznanie grzechów, składanie ofiar, bardzo różnorod
ne obrzędy; faktem religijnym są prawdy religijne, wiara poszczególnego 
człowieka czy społeczności religijnej w istnienie Boga, fakt objawienia, jego 
interpretacji, przekazywania itp.; faktem religijnym są różnorodne przeżycia 
w stosunku do bóstwa czy Boga, jak np. przeżycie lęku, skruchy, poczucia 
winy, uwielbienia, prośby; faktem religijnym są wspólnoty religijne, Kościo
ły, zakony itp.; faktem religijnym są także istniejące (historycznie i współ
cześnie) religie, np. hinduizm, islam, buddyzm, judaizm, chrześcijaństwo; 
faktem religijnym jest również samo odniesienie człowieka do rzeczywistoś
ci innej niż on sam i społeczność, w której żyje, a więc do transcendentne-

3 Pojęcia te szerzej omawia J. W aardcnburg (dz. cyt., s. 28 nn.).
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go przedmiotu, określanego przez współczesnych religiologów jako sacrum,
o ile odniesienie to wyraża się w określonej aktywności człowieka.

Porządkując ten niezmiernie bogaty materiał faktów religijnych, można 
wyróżnić w nim:

1. akty i stany oraz ich objawy
-  poznawcze,
-  emocjonalne,
-  dążeniowe;

2. ich podstawę ontyczną
-  podmiot,
-  przedmiot,
-  relację.

Jaki jest wzajemny stosunek przytoczonych tu faktów? Faktem religijnym 
w pierwotnym, podstawowym znaczeniu jest samo odniesienie, skierowanie 
człowieka do rzeczywistości transcendentnej. Dane jest ono zalążkowo w 
pierwotnym doświadczeniu człowieka siebie jako osoby, własnej ograniczo
ności i potrzeby transcendencji, w sposób bardziej rozwinięty w przeżyciu 
religijnym, a ujawnia się zasadniczo w specjalnym zachowaniu się człowie
ka, wyrażonym w aktach religijnych. Modlitwa, ofiara są podstawowymi 
aktami religijnymi, czyli realizacją owego odniesienia. Poszczególne religie 
natomiast -  jako zespół prawd i dyrektyw dotyczących zachowania się 
religijnego oraz instytucje -  stanowią złożony fakt kulturowy, obejmujący 
zachowanie się religijne człowieka wraz z determinacją i organizacją religij
nej aktywności człowieka, wyrastającymi z owego odniesienia człowieka do 
rzeczywistości transcendentnej.

Przedmiotem zainteresowania filozofii religii jest przede wszystkim on
tyczna podstawa aktów i stanów religijnych oraz religijnego zachowania się. 
Dojście poznawcze do niego może być dwojakie: przez bezpośrednie dotar
cie do egzystencjalnej, pierwotnej sytuacji człowieka albo przez analizę 
aktów, stanów, przeżyć religijnych, które pośrednio wskazują na ich podsta
wę ontyczną (podmiot-przedmiot-relacja). W naszych rozważaniach wyko
rzystamy obydwie drogi. Skoro faktem jest to, co dane w doświadczeniu, 
to zarówno jeden, jak i drugi rodzaj faktów jest dany doświadczalnie. Trze
ba jednak bliżej określić, o jakie doświadczenie tu chodzi.

Wiadomo, że sam termin „doświadczenie” nie jest jednoznaczny i że nie 
ma zgody wśród teoretyków poznania, co on oznacza. Nic zatem dziwnego,
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że i wśród religiologów brak precyzji w posługiwaniu się terminem „do
świadczenie religijne”. Nadto istnieje wiele teorii doświadczenia, zawężają
cych lub poszerzających jego zakres, stąd trudność w precyzyjnym określe
niu, czym jest doświadczenie religijne .

Dla wyznaczonych tu sobie celów musimy przyjąć pewne ustalenia ogól
ne. Doświadczenie stanowi bezpośrednie poznanie czegoś jednostkowego, co 
dane jest naocznie jako aktualnie istniejące. Bezpośredniość tego poznania 
polega głównie na tym, że przedmiot jest dany bez pośrednika nieprzezro
czystego (bez medium quod).

Istnieją dwa zasadnicze typy doświadczenia:
1. zewnętrzne (spostrzeżenie zewnętrzne) -  gdy jego przedmiotem jest 

coś zewnętrznego wobec podmiotu poznającego;
2. wewnętrzne -  dotyczy życia psychicznego (spostrzeganie życia psy

chicznego). Należy tu samoświadomość przeżywania (zachodzenia) stanu lub 
czynności oraz spostrzeżenie stanów, aktów, własności i dyspozycji psy
chicznych podmiotu poznającego. Nazywane jest introspekcją lub samo
świadomością. Może to być: 1° samoświadomość prosta -  przeżywanie, 
czyli współświadomość zachodzenia aktu lub stanu świadomości, oraz 2° sa
moświadomość refleksyjna, czyli akt świadomości, którego przedmiotem jest 
inny akt lub stan świadomości. Refleksją jest wewnętrzne spostrzeżenie 
obecnej (introspekcją) i przypomnienie minionej (retrospekcja) fazy naszego 
życia psychicznego.

Spostrzeżenie wewnętrzne ujmuje bezpośrednio poznawczo jednostkowy 
przedmiot psychiczny (akt, stan, własność, tendencja, sprawność), przynale
żący do spostrzegającego „ja”, jako coś zastanego, aktualnego, realnie ist
niejącego. Podmiot poznający w spostrzeżeniu wewnętrznym ujmuje aspekt 
swego życia psychicznego niedostępny jakiemukolwiek innemu podmiotowi 
poznającemu5.

4 Na lemat różnorodnego rozumienia samego lerminu „doświadczenie”, różnych teorii 
doświadczenia i ich wpływu na ujmowanie doświadczenia religijnego interesująco pisze 
J. E. Smith (Doświadczenie i Bóg, tłum. D. Petsch, Warszawa 1971, zwł. s. 26-51). Por. 
także: Z. J. Z d y I) i c k a. Problem doświadczenia religijnego, „Roczniki Filozoficzne”, 
25(1977), z. 2, s. 5-24.

5 Próby uściślenia pojęcia doświadczenia prezentuje A. B. Stępień (Teoria poznania. 
Zarys kursu uniwersyteckiego, Lublin 1971, s. 29-36; Rodzaje bezpośredniego poznania, 
„Roczniki Filozoficzne”, 19(1971), z. 1, s. 95-126; Rola doświadczenia w punkcie wyjścia
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Aplikując powyższe ustalenia do dziedziny faktów religijnych, trzeba 
zaznaczyć, że doświadczenie religijne może być rozumiane w dwojakim 
sensie: jako źródło wiedzy o faktach religijnych oraz jako rodzaj poznania 
religijnego (poznanie bezpośrednie występujące w aktach religijnych; chodzi 
głównie o bezpośrednie, doświadczalne ujęcie przedmiotu religijnego -  
sacrum).

Obecnie chodzi nam o doświadczenie religijne w pierwszym znaczeniu, 
a więc jako źródło wiedzy o faktach religijnych. Sprawa i w tym przypadku 
nic jest prosta. Wiąże się to ze swoistością faktu religijnego. Nie jest on 
faktem prostym, składa się z różnych faz i aspektów. Dlatego doświadczenie 
religijne, jako droga do poznania faktu religijnego, obejmuje poznanie róż
nych stanów i aktów, które współstanowią fakt religijny.

Fakt religijny dany jest więc w doświadczeniu wewnętrznym siebie jako 
osoby, będącym samoświadomością swojej bytowej i osobowej niewystar- 
czalności oraz samoświadomością transcendencji w stosunku do świata rze
czy i osób i pragnieniem ostatecznego dopełnienia egzystencjalnego, a także 
w doświadczeniu stanów i aktów religijnych, które może być doświadcze
niem wewnętrznym, będącym samoświadomością przeżywania stanów i 
aktów religijnych, oraz doświadczeniem zewnętrznym, będącym obserwacją 
indywidualnych i społecznych form zachowania się religijnego6.

metafizyki, „Zeszyty Naukowe KUL", 17(1964), nr 4, s. 29-37).
6 Problem doświadczenia religijnego stanowi jeden z najtrudniejszych i najbardziej 

kontrowersyjnych zagadnień religiologicznych. Problem zarysował się ostro zwłaszcza od 
czasów W. Jamesa (Doświadczenie religijne, tłum. J. Ilem pel, Warszawa 1958) i tzw. teolo
gów empirystów, którzy przyjmując określony typ doświadczenia religijnego, w konsekwencji 
sprowadzali religię do pewnego rodzaju uczuć, co mogło powodować przekonanie, że przed
miot religijny jest rzeczywistością immanentną w stosunku do świata. Problem doświadczenia 
religijnego podjęty przez psychologów, fenomenologów i filozofów łączył się zasadniczo z 
poglądami na naturę i funkcję przedmiotu religijnego (sacrum). Istnieje w tej sprawie wiele 
odrębnych stanowisk. Problem wymaga rozpatrzenia w ramach teorii poznania religijnego. 
Częściowo będzie on podjęty w III rozdz. niniejszej pracy. Obecnie sygnalizujemy ważniejsze 
pozycje: R. Cr u a r d i n i, Objawienie, natura i form y, tłum. A. Paygert, Warszawa 
1957; Religious E.rperience and Trullt, wyd. S. Ilook, New York 1961; J. U. L o t  z, Zur 
Struktur der religiósen Erfahrung, [w:] Interpretation der Welt. Festschrift fu r  Romano 
Guardini, Wflrzburg 1965, s. 205-226; M. J a w o r s k i ,  Religijne poznanie Boga we
dług Romano Guardiniego, W arszawa 1967; T. R. M i l e s ,  Religious Experience, 
London 1972; J. A. K ł o c z o w s k i. Doświadczenie religijne, „Znak", 25(1973) 
1221-1233; K. R i e s e n h u b c r ,  Existenzerfahrung and Religion, Mainz 1968;
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A. DOŚWIADCZENIE EGZYSTENCJALNEJ NIEWYSTARCZALNOŚCI 
OSOBY LUDZKIEJ

Jak zaznaczono wcześniej, fakt religijny jest złożony -  wielofazowy. 
Toteż doświadczenie religijne nie dotyczy tylko wprost przeżyć religijnych, 
ale i faktów, które je poprzedzają i warunkują i które stanowią jakby jego 
fazę wstępną. Jest to przede wszystkim stan bytowej niewystarczalności 
osoby ludzkiej i pragnienie przekroczenia go. Doświadczenie tego stanu 
dane jest człowiekowi w podwójnym przeżyciu: o charakterze bardziej nega
tywnym -  doświadczenie własnej niewystarczalności bytowej i pozytywnym
-  samoświadomość transcendencji i dążenie do znalezienia wartości zdolnej 
do utrwalenia go w bycie, nadania mu pełnego egzystencjalnego sensu.

Podstawowym, pierwotnym, zasadniczym przeżyciem człowieka jest do
świadczenie własnej bytowej, egzystencjalnej niewystarczalności, niepełności. 
Używając języka filozoficznego, nazwalibyśmy je doświadczeniem przygod
ności bytowej. Człowiek jest świadomy swego istnienia, swego bytu („że 
jest", „że istnieje”). Równocześnie doświadcza na różny sposób i zdaje 
sobie sprawę z tego, że nie panuje nad własną bytowością, że ona nie 
zależy całkowicie od niego. Ma poczucie posiadania istnienia, ale nie bycia 
istnieniem. Doświadcza własnej egzystencjalnej kruchości, egzystencjalnego 
zagrożenia, i to zagrożenia od wewnątrz. Wyraża sie to w przeżyciu lęku, 
trwogi, które towarzyszą wszystkim przeżyciom ludzkim, a które w pewnych 
sytuacjach, tzw. momentach granicznych (cierpienie, kataklizmy, śmierć 
bliskiej osoby), nabierają większej intensywności i specjalnego wyrazu, 
urastają do dominujących doświadczeń ludzkich.

Człowiek doświadcza własnej zależności od otoczenia -  przyrody i od 
innych osób, co wiąże się z poczuciem tego, że sam nie może sobie dać 
tego, czego pragnie, że nie jest tym, który w pełni może panować nad 
swoim istnieniem. Gdy to sobie uświadamia, zależność ta nic tylko nie

F. L i v c r z i a n i, Esperienza dcl Sacrn e filosofia , Roma 1970; M. J a w o r 
s k i ,  Doświadczenie religijne, „Zeszyty Naukowe KUL”, 16(1973), nr 3-4, s. 19-28. 
Współczesną dyskusję na temat doświadczenia religijnego referuje R. Ogiermann (Die Próbie- 
malik der religioscn Erfahrung. Zur heutigen Diskussion, „Scholastik”, 37(1962), z. 4, 
s. 481-513).
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znika, ale nawet się potęguje. Byt ludzki, egzystencja ludzka uwikłana jest 
w najrozmaitsze związki ze światem rzeczy i ze światem osób.

Doświadczenie własnej niewystarczalności, kruchości, przygodności byto
wej łączy się u człowieka z potrzebą przekroczenia ograniczeń, z dążnością 
do upełnienia, do osiągnięcia utrwalenia w bycie, do uchwycenia jakiegoś 
dobra, które by nadało wartość i sens jego egzystencji niepełnej, kruchej, 
zmiennej. Wyraża się to w ludzkim pragnieniu szczęścia, które towarzyszy 
w sposób mniej lub bardziej uświadomiony wszystkim przeżyciom człowieka 
i jest drugą -  pozytywną -  stroną doświadczenia własnej sytuacji egzysten
cjalnej.

Do zaakceptowania i wyrażenia przeżyć związanych z przygodnością 
ludzkiej egzystencji, a równocześnie z pragnieniem jej przekroczenia przy
czyniły się dociekania współczesnej filozofii podmiotu, zwłaszcza pewnych 
odmian egzystencjalizmu. Wraz z uwypukleniem przeżycia kruchości własnej 
egzystencji ukazały „otwartość” bytu ludzkiego, i to otwartość wielostronną, 
także na „Ty” mocne, transcendentne7. Doświadczenie potrzeby tej trans
cendencji przejawia się w różny sposób.

7 Marcel (Le mystere de l ’etre, t. II, rozdz. „L’exigence ontologique”) mówi tu o 
„wymogu bytu", przeżywanym i doświadczanym przez osobę ludzką, przejawiającym się w 
doznawaniu „niewystarczalności” (insatisfaction lub insuffisances). Por. także: 
W. A. L u i j p e n, Fenomenologia egzystencjalna, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 
1972, s. 411-417. Zwraca na to uwagę również E. Fromm (dz. cyt., s. 186), łącząc doświad
czenie religijne z doświadczeniem własnej sytuacji egzystencjalnej: „Jednym z aspektów 
doświadczenia religijnego jest [...] zdanie sobie sprawy z życia i własnego istnienia oraz z 
zagadkowego problemu własnego stosunku do świata. Istnienie, własne i naszych bliźnich, 
nie jest przyjmowane za rzecz oczywistą, lecz odczuwane jako problem, nie jest odpowie
dzią, lecz pytaniem ”.
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B. DOŚWIADCZENIE TRANSCENDENCJI OSOBY LUDZKIEJ

a) TRANSCENDENCJA WOBEC ŚWIATA PRZYRODY

Osoba ludzka nie jest czystym duchem, nie jest „ja” niezależnym od 
ciała. Nie stanowi całości zamkniętej, która jedynie przechodziłaby przez 
wcielenie, tak jak to pojmował np. Platon (człowiek to wcielony Bóg). 
Człowiek jest duchem, który „dokonuje się” w cielesności. Jest „ja-w-ciele” 
i „ja-w-świecie”. Człowiek doświadcza siebie jako istoty żyjącej, wkorzenio- 
nej w cały kontekst życia świata przyrody -  roślin i zwierząt. Posiadając 
ciało, jest elementem świata natury. Ale już nawet swoją cielesnością różni 
się od bytów nieświadomych. Posiada ciało z jednej strony mniej doskonałe 
od zwierząt, bo jest mniej niż inne zwierzęta przystosowany do warunków 
życia w przyrodzie, mniej wyspecjalizowany w walce o byt, można powie
dzieć -  jest wyobcowany z natury. Równocześnie nawet jednak przez swą 
cielesność transcenduje świat przyrody i doświadcza tej transcendencji przez 
nieustanne doskonalenie swych możliwości, przez zdolność przystosowywa
nia się do coraz to nowych warunków, przez możność przekształcania śro
dowiska naturalnego oraz tworzenia techniki i kultury8.

Człowiek jest człowiekiem dzięki swemu życiu duchowemu -  poznaniu 
intelektualnemu i miłości. Zycie duchowe człowieka jest zawsze jednak 
związane z ciałem, choć z ciałem swoistego rodzaju, będącym właśnie na 
usługach ducha.

Będąc bytem równocześnie materialnym i duchowym, człowiek jest „by- 
tem-granicą” i stale znajduje się w polu napięć między ograniczonością 
związaną z materią i nieograniczonością związaną z duchem, między rela- 
tywnością i absolutnością. To poczucie ograniczoności i dążenie do jej 
przekroczenia nieustannie sobie uświadamia.

Człowiek staje przed ogromnym i trudnym do wykonania zadaniem, które 
polega na ciągłym przekraczaniu ograniczoności, by wzbogacony tym, co

Na transcendencję bytu lud/kiego w stosunku do świata przyrody wskazują naw*t 
przedstawiciele biologicznie zorientowanej antropologii (por. np. A. G e h I e n, Der 
Menach, setne Natur und seine Stellung in der Welt, Bonn 19551; A. P o r t m a n n, 
Biologische Fragmente zu einer I.eltre vom Mensclten, Basel (1951) 1969s).
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nieograniczone, „wracać do siebie”, rozwijając swe możliwości. Ujawnia się 
to przez ustawiczne wychodzenie z siebie ku czemuś poza, ku czemuś więk
szemu, doskonalszemu, i powroty (reditio com ple ta f. To „wychodzenie”
i „powrót” odbywają się nieustannie. Wciąż odsłaniają się bowiem przed 
człowiekiem nowe horyzonty, nowe wartości, nowe cele, a człowiek zdoby
wając je -  bogaci się wewnętrznie. W taki obraz człowieka da się włączyć 
ewolucję i historyczność. W filozofii powiedzielibyśmy -  osoba ludzka jest 
potencjalna, tworzy siebie przez kontakt z innymi rzeczami i osobami. Cie
lesność włącza człowieka w świat materialny i w jego prawa rozwoju, du
chowość natomiast czyni go twórcą, wyciskającym w zastanym i ewoluują
cym świecie ludzkie znamię.

Człowiek uświadamia sobie swoje zakorzenienie w świecie i równocześ
nie swoją odrębność od świata. Uświadamiając sobie realne związki ze 
światem, wie, że nie wchodzi w świat natury jako jego część czy funkcja, 
ale transcenduje go jako byt osobowy, świadomy swego bytu i ogarniający 
byt w ogóle, transcenduje go jako byt zdolny do wyboru przedmiotu swego 
poznania i przedmiotu swej miłości. I właśnie przez brak całkowitej deter
minacji w tym zakresie -  przekracza świat przyrody. Jako taki jest jedynym 
bytem, dla którego problemem staje się własny byt czy problem bytu w 
ogóle. Tym, co najbardziej różni człowieka od pozostałych bytów, jest fakt, 
że ma świadomość swego bytu i perspektywę ogólnobytową, ma świado
mość skierowania na byt -  jakby powiedzieli egzystencjaliści.

Człowiek jest bytem zdolnym postawić pytanie o sens swojego bytu 
(swego życia) i w tym pytaniu właśnie najbardziej przejawia się transcen
dencja osoby ludzkiej w stosunku do wszystkich innych bytów. Tylko czło
wieka interesuje universum bytowe (byt w ogóle) oraz zajmowana w nim 
pozycja. Stawia więc pytanie o sens własnego życia i potrzebuje na nie 
odpowiedzi. Człowiek -  jak zauważa Heidegger -  jest bytem, który w swej 
egzystencji zajmuje się swym bytem, a pytanie o byt-w-ogóle jest sposobem 
bycia-człowieka10.

9 Por. s. T h o m a s ,  De Ver., 1,  9.
10 Por. L u i j p e n, dz. cyt., s. 405 nn. W edług jego interpretacji Heidegger rozu

mie byt jako podłoże bytów ograniczonych, nieskończony horyzont, przekraczający poszcze
gólne granice jednostkowych bytów.
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Religijny wymiar życia ludzkiego związany jest ze zdolnością postawie
nia pytania o „kierunek” własnej egzystencji. Człowiek zadaje pytanie nie 
tylko pod adresem „skąd” swego bytu, lecz także -  „dokąd”11. Pragnąc 
poznać podstawę swego bytu, poszukuje nie tylko źródeł swego zaistnienia, 
ale również swego celu -  najwyższej wartości, która usensowniłaby jego 
życie12. Istnieje wiele ludzkich celów, które odpowiadają wielu możliwym 
sposobom ludzkiego „bycia-w-świecie”. Ale żaden konkretny, skończony cel 
nie stanowi celu człowieka, który adekwatnie zaspokoiłby jego „pragnienie 
naturalne”. Człowiek w stosunku do pojawiających się bytów jest wolny 
właśnie dlatego, że wszystkie one są ograniczone, skończone, nieabsolutne.

W ten sposób stwierdza się istniejący w człowieku paradoks. Człowiek 
wtedy jest sobą, gdy jest skierowany na to, co nieskończone, nieograniczo
ne. Brak dążenia człowieka ku nieskończoności jest równoważny z utratą 
siebie13.

„Samogruntujący się projekt”, którym jest człowiek, staje się niezrozu
miały, a nawet absurdalny, gdy pojmuje się go wyłącznic jako „projekt-w- 
-świecie”. „Naturalne pragnienie” ludzkiego bytu należy zrozumieć jako 
skierowanie człowieka do bytu transcendentnego, skierowanie istotne dla 
osobowości ludzkiej. Człowiek nie pragnie być Bogiem, lecz pragnie wi
dzieć Boga. Człowiek -  według Marcela -  jest skierowaniem do transcen

11 Por. S m i t h ,  dz. cyt., s. 52-74.
12 Potrzeba wartości organizującej, usensowniającej ludzkie życie jest zawsze brana pod 

uwagę w doświadczeniu religijnym. Fromm (dz. cyt., s. 186) za Tillichem nazywa ją „troską 
ostateczną": „Inną cechą doświadczenia religijnego jest to, co Paul Tillich nazwał »troską 
ostateczną«, troską o sens życia, o samourzeczywistnienie człowieka, o wypełnienie zadania, 
które stawia nam życie. Ta »troska ostateczna* nadaje drugorzędne znaczenie wszelkim 
pragnieniom i celom, jeśli nie przyczyniają się do dobra duszy i samourzeczywistnienia. W 
porównaniu z przedmiotem »troski ostatecznej« tracą one wszelką wartość. Likwiduje ona 
w sposób konieczny rozdział między świętym a świeckim, bowiem przyporządkowuje sobie 
i kształtuje to, co świeckie” .

1 Por. L u i j p e n, dz. cyt., s. 413 n. „Dopóki byt-człowieka rozumiany jest jako 
zanurzenie w »byciu-w-świecie«, dopóki przeznaczenia jego poszukuje się wyłącznie w 
posiadaniu świata, dopóty nie ma nadziei dla człowieka. Nadzieja ma swe źródło nie w 
»byciu-w-świccie«, lecz w »byciu-w-świecie-ale-w-przekraczaniu go« ( in-der-Welt-uber-die- 
-W elt-hinaus-sein), które realizuje się w miłości" (tamże, s. 415 n.).
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dentnego bytu, nadzieją w Bogu, jest „wezwaniem”. Cały byt ludzki jest 
„wołaniem do Boga”14.

Szeroko opisywane przez egzystencjalistów doświadczane przez jednostkę 
„otwarcie” bytu ludzkiego na nieskończoność wskazuje na pewne dyspozy
cje, które dotyczą już ontycznej struktury i ontycznej sytuacji człowieka w 
świecie i mogą stanowić -  od strony przeżyć ludzkich -  przekonującą 
podstawę wyjaśnienia filozoficznego.

Perspektywa ogólnobytowa, którą człowiek jest zdolny ogarnąć, stanowi 
wyjaśnienie możliwości pojawienia się religii. Można by krótko powiedzieć: 
człowiek jest bytem religijnym, ponieważ jest osobą myślącą i bytem meta
fizycznym (w rozumieniu egzystencjalistów). Postawa religijna wiąże się z 
osobową naturą człowieka, a jej korzenie tkwią w zdolności do myślenia. 
Można by powiedzieć, że Bóg pokazuje nam swoje istnienie poprzez nasze 
istnienie. Religia -  jak słusznie zauważa F. C. Copleston -  opiera się na 
„doświadczeniu przygodności osoby ludzkiej ” . Doświadczenie własnego 
bytu ukazuje nam, że jesteśmy „bytcm-w-sobie” i „bytem-dla-siebie”, a 
równocześnie że o tyle realizujemy siebie, o ile jesteśmy otwarci na byty 
drugie. Doświadczając siebie, doświadczamy własnej niepełności, zależności, 
skończoności i pragnienia nieskończoności; słowem -  doświadczamy własnej 
przygodności, która nabiera szczególnego natężenia w uświadomieniu sobie 
kresu ludzkiego istnienia wobec śmierci. Byt ludzki, który sobie nie wystar
cza, ma świadomość swojej przygodności i przygodności świata zewnętrzne
go. Ta pierwotna świadomość postuluje istnienie bytu pełnego, absolutnego, 
który byłby uzasadnieniem i dopełnieniem osobowego życia człowieka.

Świadomość własnego statusu ontycznego, relacje ze światem rzeczy, a 
przede wszystkim postulowane relacje międzyosobowe prowadzą do uświa
domienia sobie pragnienia intersubiektywności z „Ty” mocnym, transcen
dentnym.

14 Por. Od sprzeciwu do wezwania, s. 52 n. „Jeśli mogę wierzyć w Absolutne Ty, w 
Byt, w którym niemożliwa jest niewierność, zdrada, jeśli mogę wierzyć w Miłość tego Bytu 
do mnie, jeśli wolno mi kochać ten Byt, to mogę być zdolny do definitywnej zgody na 
siebie. Ta świadomość skierowania nosi nazwę »nadziei«; jest to wiara w M iłość” 
(L u i j p e n, dz. cyt., s. 416 n ).

15 Por. wypowiedź Coplestona zamieszczoną w: P. O r t e g a t, Philosophie de la 
religinn, t. II, Louvain-Paris 1948, s. 810 n.
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b) TRANSCENDENCJA WOBEC INNYCH OSÓB I WOBEC SPOŁECZNOŚCI

Powyższa charakterystyka człowieka stanowi podstawę zrozumienia jego 
stosunku do innych osób i do społeczności.

Człowiek, mimo że posiada ciało, że jest zanurzony w świecie, na mocy 
swego życia duchowego zmierza do samoświadomości, do identyczności z 
sobą, posiadania siebie. Niejako posiadając siebie, potrafi zachować dystans 
wobec bodźców zewnętrznych oraz wewnętrznych i wszystko włączyć w 
realizację siebie.

Istotna różnica między bytami świadomymi („ja”) i pozbawionymi świa
domości siebie („nie-ja”) polega na możności „powrotu do siebie” lub jej 
braku, na możności przekroczenia granic własnego „ja” i powrotu, co decy
duje o poznawczym i wolitywnym „posiadaniu siebie”. Przekraczanie to jest 
możliwe dzięki skierowaniu bytu ludzkiego na byt w ogóle, dzięki wprost 
nieskończonej potencjalności osoby ludzkiej w zakresie poznania i miłości. 
Poprzez miłość, gruntującą się na poznaniu, człowiek jakby wychodzi z 
siebie, otwiera się na wszystkie inne byty, a żaden z nich nie wyczerpuje 
ludzkiej potencjalności. Przez to otwarcie się na byt w poznaniu i miłości 
człowiek realizuje się, samourzeczywistnia siebie.

Człowiek może poprzez poznanie i miłość wejść w kontakt ze wszyst
kim, co istnieje. Mówi się, że człowiek nawet z bytami nieświadomymi 
może prowadzić jakiś dialog (pradialog). Ale świat bytów nieświadomych, 
świat infraludzki nie jest odpowiednim partnerem dialogu. Raczej służy jako 
narzędzie, środek do celów istotnie ludzkich.

Człowiek spotyka w świecie inne -  drugie osobowe „ja”. Otwiera się 
przed nim nowa rzeczywistość, nowa sfera bytów, z którymi może wejść 
we wzajemny kontakt (sfera intersubiektywności i relacji międzyludzkich).

Jeśli człowiek, istniejąc jako byt osobowy, przez kontakty z innymi staje 
się coraz bardziej osobą, jeśli życic autentycznie ludzkie implikuje obecność 
drugiej osoby, i to obecność podwójną: fizyczną (rzeczywistą) i obecność 
przez słowo, któremu się wierzy i ufa, to -  z punktu widzenia czysto ludz
kich doświadczeń -  realizacja ludzkiego istnienia potrzebuje. objawienia i 
oddania się poprzez wiarę (które stanowią podstawowe kategorie doświad
czenia ludzkiego). W osobową strukturę człowieka („ja” w społeczności 
osób) wpisana jest otwartość na byt osobowy, który pojawia się poprzez 
swoje słowo, czyli na „Ty” niewidzialne i wszechmocne.
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Człowiek doświadczając swojej konieczności powiązania z innymi osoba
mi ludzkimi, mając poczucie zależności i więzi społecznej -  doświadcza 
jednak wobec innych osób i wobec wszelkich grup społecznych swojej 
transcendencji, którą w różny sposób manifestuje (może powiedzieć „nie”).

Przechodząc od analizy przeżyć na płaszczyznę interpretacji, można po
wiedzieć, że właściwe relacje, ujmowane w schemat: „ja”-„ ty ”-„m y”, moż
liwe są tylko w perspektywie „Ty” transcendentnego. Tylko w stosunku do 
Niego poszczególne jednostki, poszczególne człony tej relacji mają zagwa
rantowany rozwój, sens, wolność.

Czynnikiem łączącym społeczność („my”) jest wspólny cel (wspólne 
dobro), który może być osiągany poprzez wspólne poznawanie (komunikacja 
w prawdzie), wspólne chcenie (komunikacja w obrębie wartości) i wspólne 
działanie. Chociaż społeczność często dąży do osiągnięcia dóbr rzeczowych, 
to jednak dobra osobowe są racją istnienia samej społeczności. Społeczność 
jest zawsze dla osoby, ponieważ wszelkie dobra rzeczowe są od osoby 
bytowo niższe, a więc osoba nie może być im bez reszty podporządkowana. 
W każdej społeczności musi pozostać żywe napięcie między konkretnym 
dobrem a bezgraniczną perspektywą dobra, prawdy, piękna, do której osta
tecznie dąży każdy z jej członków. Ostateczną więc racją i wyjaśnieniem 
każdej społeczności ludzkiej może być jedynie Dobro Najwyższe. Ono gwa
rantuje wolność i autonomię osoby ludzkiej i jej ostateczne spełnienie.

Niemożliwe jest transcendowanie osoby ludzkiej bez transcendencji. Jej 
potrzeba przejawia się implicite we wszelkim ludzkim dążeniu i działaniu. 
Osoba ludzka, świadome „ja” ludzkie, dążące do identyczności z sobą i 
nigdy tej pełnej identyczności nie osiągające, zrozumiałe jest dopiero po 
przyjęciu istnienia osoby będącej pełnią, najdoskonalszą identycznością16.

Okazuje się to dopiero w interpretacji filozoficznej. Mamy jednak dla 
takiej interpretacji podstawy doświadczalne. Człowiek czuje, że jego życie 
świadome, przynajmniej częściowo nacechowane wolnością, nie może bez 
reszty tłumaczyć się tylko działaniem nieświadomych bytów materialnych, 
ale tłumaczy się i uzasadnia przez odniesienie do jakiejś innej, mocnej 
osoby, ku której cała nasza bytowość i cała psychika są skierowane17.

16 O świadomości transcendencji osoby ludzkiej wobec natury i osób por. L o t z, 
Ic h -d u -w ir ,  zwł. s. 185-251.

17 Por. M. A. K r ą p i e c, Religia i nauka, „Znak”, 19(1967), nr 7-8, s. 861-887.
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Religia ostatecznie opiera się na doświadczeniu przygodności i samoświa
domości transcendencji osoby ludzkiej, które wpisane jest we wszystkie 
świadome, a nawet nieświadome przeżycia ludzkie. Takie doświadczenie nie 
może, co prawda, w pełni usprawiedliwić całej relacji religijnej. Na jego 
podstawie można jednak stwierdzić fakt niezmiernie ważny, mianowicie że 
osoba ludzka, gdziekolwiek się znajduje, we wszelkich warunkach, zawsze 
wybiega w poznaniu, dążeniu (miłości) i zachowaniu się ku „komuś” moc
niejszemu, ku osobie o specjalnej mocy, która jest jej nieodłącznym towa
rzyszem życia, zdolna ją dopełnić, wesprzeć, umocnić jej kruchą, przygodną 
egzystencję.

Ponieważ najdoskonalszym danym bezpośrednio bytem dla człowieka jest 
własne „ja” -  jako podmiot świadomy i wolny -  człowiek ekstrapoluje ten 
model i konstruuje „ja” mocne, uzasadniające, które wiązane jest w różnych 
religiach z różnymi rzeczywistościami: elementami przyrody (Słońce, zwie
rzęta, jakaś nieokreślona siła), antropomorficznie wyobrażonymi bogami itp.

Dopiero przyjęcie istnienia osoby transcendentnej, pełnego „Ja” ostatecz
nie wyjaśnia fakt istnienia osoby niepełnej i relacje: „ja”-„ ty ”-„m y” oraz 
tkwiące w ludzkim działaniu otwarcie na Transcendens. W doświadczeniu 
zatem statusu egzystencjalnego osoby ludzkiej, w doświadczeniu charakteru 
relacji: „ja”-„ ty ”-„m y”, w charakterze ludzkiego działania znajdujemy pod
stawy religii -  konieczne otwarcie ograniczonego człowieka na to, co nie
ograniczone, absolutne.

Oczywiście, nie jest to jeszcze religią, ale są to ontyczne, a więc ko
nieczne, nieodzowne podstawy fenomenu religii. Może jednak powstać pyta
nie, jak się to dzieje, że religią nie jest udziałem każdego człowieka, że 
zwłaszcza współcześnie obserwujemy zanik świadomości zależności od „Ty” 
transcendentnego i zanik dążenia do Niego.

Owa relacja konieczna, transcendentalna, bo związana ze statusem on
tycznym osoby ludzkiej, może być nic w pełni uświadomiona w człowieku. 
Przyczyniają się do tego m.in. dominujące prądy myślowe (ateizm zawsze 
wiążący się z pozytywistycznym, relatywistycznym typem poznania), zagu-

170



Fakt religijny dany w doświadczeniu

bienie człowieka w Absolucie (panteizm) oraz postawienie człowieka na 
miejsce Absolutu (deifikacja człowieka)18.

C. DOŚWIADCZENIE AKTÓW I STANÓW RELIGIJNYCH

a) SAMOŚWIADOMOŚĆ PRZEŻYWANIA RELIGIJNEGO

Przeżywanie stanu niewystarczalności oraz doświadczenie transcendencji 
stanowią fazę nieodzowną, choć nie zawsze występują w przeżyciach religij
nych w sposób w pełni uświadomiony. Jest to jednak element logicznie 
podstawowy doświadczenia religijnego. O ile doświadczenie siebie jako 
osoby i swojej sytuacji egzystencjalnej ukazuje potrzebę drugiego, mocnego 
„Ty", przeżycia religijne ujawniają świadomość obecności tej osoby, jej 
charakter i stosunek do człowieka. Dlatego, by pełniej, bardziej wszech
stronnie ukazać „fenomen religijny", dokonamy analizy przeżycia religijne
go. Chodzi o stwierdzenie faktu istnienia przeżyć religijnych, ustalenie ich 
charakteru. Stanowi to -  obok poprzednio opisanego doświadczenia -  punkt 
wyjścia filozofii religii.

W związku z takim postawieniem sprawy może się zrodzić wątpliwość, 
czy rozpoczynanie filozofowania od analizy przeżyć nie grozi psychologiz- 
mem i czy nie zatraci się wówczas różnicy między realistyczną filozofią a 
psychologią czy fenomenologią religii.

Aby uniknąć nieporozumień, trzeba od razu wyjaśnić, że przeżycie reli
gijne może być: 1° źródłem wiedzy o fakcie religijnym -  pełni wówczas 
rolę informatora o fakcie religijnym; chodzi tu o doświadczenie wewnętrzne 
człowieka, który posiada samoświadomość przeżywania aktów i stanów 
religijnych; 2° przedmiotem wiedzy o religii.

Filozofia religii interesuje się przeżyciem religijnym jako źródłem wiedzy 
o religii. Analiza przeżycia religijnego ma ujawnić konkretne, realne skład
niki faktu religijnego i czynniki, które będą przedmiotem interpretacji filo-

18 Szerzej na ten temat pisze Lotz (Ic h -d u -w ir , s. 209-215).
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zoficznej. Chodzi więc o dotarcie do faktu danego w przeżyciu, a nie o 
samą rzeczywistość przeżywania. Natomiast dla psychologii czy fenomenolo
gii ejdetycznej przeżycie religijne, jako fakt psychiczny, jest przedmiotem 
wiedzy o religii19.

Świadomość religijna (samoświadomość przeżywania) przysługuje pod
miotowi przeżywającemu akty i stany religijne. Przeżycie religijne jest za
wsze jednostkowe, w jakimś sensie nieprzekazywalne. Zdarzeniami danymi 
w samodoświadczeniu są konkretne, realne jednostkowe stany i akty, takie 
jak: fascynacja, uwielbienie, prośba, poczucie winy, skrucha, dialog osobowy 
z przedmiotem religijnym. Ludzie religijni często dokonują dokładnych 
opisów swoich przeżyć religijnych, co stanowi źródło informacji o przeży
waniu religijnym. Trudno je tu dokładnie przedstawiać i analizować. Są to 
rzeczy znane.

Literatura religiologiczna, zwłaszcza psychologiczna i fenomenologiczna 
1. poł. XX w., obfituje w opisy różnych stanów świadomości religijnej 
(przeżyć religijnych)20. Psychologowie religii, tacy jak K. Girgensohn czy 
W. Gruehn, oraz fenomenologowie: R. Otto, M. Scheler i M. Eliade dostar
czają wiele interesującego materiału na temat tego, co dzieje się w podmio
cie religijnym wówczas, gdy kontaktuje się on z przedmiotem religijnym,

ig Podobna sytuacja zachodzi w etyce. Jeśli analizuje się przeżycie moralne czy do
świadczenie moralności, nie chodzi o nie jako o fakt psychiczny, lecz jako drogę do pozna
nia faktu moralnego, który -  według T. Stycznia (dz. cyt., s. 20 n.) -  jest relacją powinnoś
ci, a według M. A. Krąpca (Przeżycie moralne a etyka, „Znak", 16(1965) 1129-1146) -  
faktem decyzji.

20 Dla myśli współczesnej charakterystyczne jest dowartościowanie i uznanie wagi 
przeżycia religijnego w życiu człowieka. Można by nawet mówić o jakim ś ponownym odkry
ciu go po utraceniu z pola widzenia w czasach nowożytnych. W oświeceniu uważano, że 
istotę zjawiska religijnego wyczerpuje się w rozumowym poznaniu i moralnym zachowaniu 
się. Pozytywizm upatrywał w religii prymitywną formę etapu rozwoju ludzkości. Dla niektó
rych religią jest przesądem, a nawet oszustwem, służącym określonym celom społecznym i 
ekonomicznym. W naszym wieku nastąpiła rewaloryzacja przeżycia religijnego. W ielu współ
czesnych badaczy dąży do ukazania jego bogactwa, jego niezastąpionej funkcji w rozwoju 
osoby ludzkiej. Por. W. K w i a t k o w s  k i ,  Poglądy tv nowoczesnej psychologii 
religii na budowę (ontyczną i intencjonalną) przeżycia religijnego, „Polonia Sacra”, 5(1952) 
224-227; W. T a b a c z y ń s k i ,  Wpływ przeżycia religijnej wartości normatywnej na 
postawę osobową człowieka, „Studia Theologica Varsaviensia", 10(1972), nr 1, s. 3-16; 
J. M a j k o w s k i ,  Religijność a formacja osobowości ludzkiej, [w:] Być człowiekiem, 
pod red. L. Baltera, Poznań 1974, s. 327-342.
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określonym we współczesnej literaturze jako sacrum. Obecnie nie chodzi 
nam ani o pełną prezentację ich wyników, ani o dopełnienie ich już i tak 
szczegółowych oraz bogatych opisów21. Chodzi o to, by z tego, co oni 
opisują, wyłuskać te elementy faktu religijnego, które pomogą go zdetermi
nować ontycznie. W miejsce opisu konkretnych stanów świadomości będzie
my dążyli do ujęcia ogólnej struktury przeżyć religijnych, co nam pozwoli 
ustalić istotne elementy faktów religijnych danych w samodoświadczeniu.

Mimo wielu cennych prac w tej dziedzinie, zwłaszcza Otta i Schelera 
oraz współczesnych psychologów religii, określenie chociażby charakteru 
przeżycia religijnego nadal pozostaje rzeczą trudną, zwłaszcza gdy chce się 
wskazać na elementy wspólne wszystkim religiom i ważne dla dokonania 
pewnych precyzacji filozoficznych. Związane jest to z rozmaitością postaw 
religijnych, podyktowaną zarówno różnym, właściwym danemu kręgowi 
kulturowemu rozumieniem przedmiotu religijnego, jak i charakterem aktyw
ności religijnej, wielością religii, a przede wszystkim osobowym i bardzo 
osobistym charakterem przeżyć religijnych oraz ingerencją elementów teore
tycznych nawet w opisie przeżyć religijnych22.

O ile w doświadczeniu siebie jako osoby, w doświadczeniu własnej 
niewystarczalności egzystencjalnej i transcendencji, przedmiotem doświadcze
nia jest sam człowiek, a „Ty” mocne jawi się w pragnieniu, dążeniu, jako 
cel-kres, o tyle przeżycie religijne charakteryzuje się przeświadczeniem o 
faktycznym istnieniu rzeczywistości transcendentnej i egzystencjalnym po
wiązaniu z nią.

21 Dokładny opis przeżycia religijnego, wykorzystując osiągnięcia wybitnych psycholo
gów, prezentuje W. Póll (D as religióse Erlebnis und seine Strukturen, Munchen 1974). Por. 
także: U. B o o s - N u n n i g ,  Dimensionen des Religiositat. Zur Operationalisierung 
und Messung religióser Einstellungen, M unchen-M ainz 1972. Jako zasadnicze prace pionier
skie w tej dziedzinie uważa się: K. G i r g e n s o h n ,  Der seelische Aujbau des reli
giósen Erleben, Giitersloh 19302; G r u e h n, dz. cyt.; H. S u n d e n, D ie Religion 
und die Rollen. Eine psychologische Untersuchung der Frómmigkeit, Berlin 1966; 
J. P a s t u s z k a ,  Struktura świadomości religijnej, [w:] Pastori et M agistro, Lublin 
1966, s. 307-337; W. K e i 1 b a c h, Religióses Erleben , Munchen 1973.

22 Jako czynniki warunkujące przeżycie religijne wymienia się: 1° czynniki indywidual
ne -  podmiotowe: ogólny i religijny poziom osoby ludzkiej, odpowiednie nastawienie danej 
osoby do czynnika przedmiotowego (mówi się o nastawieniu otwartym lub zamkniętym); 
2° czynniki przedmiotowe -  zewnętrzne lub wewnętrzne (słowo kaznodziei, zjawiska natury, 
świadomość dawnego przeżycia religijnego).
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Przeżycie religijne w swojej strukturze nie różni się zasadniczo od in
nych przeżyć ludzkich, chociaż zawiera pewne cechy swoiste. Trudno tu 
zgodzić się z Schelerem, który twierdził, że akt religijny stanowi specjalny 
rodzaj działania psychicznego, wyznaczony podmiotową sferą absolutną i 
przedmiotem, ku któremu jest skierowany21. Jak wykazały wszechstronne 
badania, w przeżyciu religijnym biorą udział wszystkie nawarstwienia psy
chiki -  od świadomości do sfery najniższej. Przeżycia religijne, będąc akta
mi i stanami osób, angażują wszystkie elementy psychiki (a nawet i ciało 
ludzkie): poznawcze, emocjonalne i wolitywne. I tak jak niepowtarzalna jest 
osoba w swojej indywidualności, tak niepowtarzalne i niewymierne są jej 
przeżycia osobowe24.

Zdając sobie sprawę z ogromnego bogactwa typów przeżyć religijnych, 
będziemy starali się o wskazanie ich zasadniczych momentów i elemen
tów. Ciągle musimy zdawać sobie sprawę z tego, że będziemy dokonywać 
przybliżonej typologii zdarzeń, które wymykają się spod wszelkiej systema
tyzacji. Opis poniższy więc, by mógł ująć całość ogólnej struktury przeżycia 
religijnego, będzie z konieczności zawierał pewne świadome uproszczenia.

W tych niezmiernie złożonych i bogatych przeżyciach ludzkich, jakimi 
są przeżycia religijne, można wyróżnić trzy podstawowe fazy, które z kolei 
stanowią złożone procesy ludzkie25.

1. Pierwsza faza obejmuje początkowy kontakt człowieka z przedmiotem 
religijnym (sacrum), będący percepcją religijną, dostarczającą informacji o 
przedmiocie religijnym. Jest to faza analogiczna do percepcji poznawczej 
w przeżyciu moralnym czy estetycznym. Podmiot jest tu jakby bierny, jest

23 Dz. cyt., s. 523.
24 „Analiza fenomenologiczna prezentuje akt religijny jako funkcję osobowościową jak 

najgłębiej sięgającą we wnętrze człowieka” (M. J a w o r s k i ,  Bóg religii jako najwyż
sza wartość, „Znak”, 24(1972) 908). Psychologowie religii podkreślają zaangażowanie całej 
jaźni w przeżycie religijne; wprawdzie w innych przeżyciach związanych z wartościami, a 
więc w przeżyciu estetycznym i moralnym, występuje także wewnętrzny udział jaźni, ale w 
przypadku przeżycia religijnego jest on najintensywniejszy (por. G r u e h n ,  dz. cyt., 
s. 115; P o l  I, dz. cyt., s. 124-240).

25 Zachodzi pewne podobieństwo między przebiegiem przeżycia religijnego a innych 
przeżyć, zwłaszcza przeżycia estetycznego. Dlatego w opisie przeżycia religijnego pewną 
pomocą była znajomość opisu przeżycia estetycznego dokonanego przez R. Ingardena (Prze
życie estetyczne, [w:] t e n ż e ,  Studia z estetyki, t. III, Warszawa 1970, s. 97-174; O po
znaniu dzieła literackiego, tamże, s. 3-251).
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receptorem. Aktywność leży po stronie przedmiotu, który w jakiś sposób 
daje znać o swojej obecności, objawia swoją obecność, odsłania siebie, 
„uderza” w podmiot, jakby wytrącając z dotychczasowego (pozareligijnego) 
biegu życia.

Podmiot w tej fazie przeżycia, będąc stroną bierną, jest jednak zdolny 
do przyjęcia tego „uderzenia” ze strony przedmiotu religijnego. Wchodzą 
tutaj w grę dwojakiego rodzaju uzdolnienia (potencjalności): naturalne (wła
dze poznawcze i wolitywno-emocjonalne) oraz tzw. potencjalności obedien- 
cjalne, o których mówi się w teologii chrześcijańskiej. Chodzi tu o pomoc 
(łaskę), która płynie ze strony Boga i wzmacnia zdolności percepcyjne 
człowieka w tej dziedzinie. Sprawia to, że zdolność odebrania „uderzenia” 
ze strony przedmiotu religijnego w podmiocie ludzkim nie jest wymierna 
ani w stosunku do działającego przedmiotu, ani do naturalnych władz czło
wieka. Religijny „bodziec” może działać na różne sposoby oraz znajdować 
bardzo zróżnicowany rezonans w podmiocie. Główny problem związany z 
pierwszą fazą przeżycia religijnego, polegającą na ujawnieniu się obecności 
przedmiotu religijnego, dotyczy sposobu, w jaki odsłania on swą obecność. 
Innymi słowy chodzi o to, skąd biorą się treści poznawcze mówiące o 
przedmiocie religijnym, które człowiek a firmuje i które są zapoczątkowa
niem dalszych faz przeżycia religijnego.

Wszyscy religiolodzy są raczej zgodni co do tego, że przedmiot religijny, 
zwany we współczesnym religioznawstwie najczęściej sacrum  czy numino- 
sum, nie jest dostępny człowiekowi ani w całej okazałości, ani naocznie 
wprost.

Otto i Scheler wiele uwagi poświęcili zagadnieniu percepcji poznawczej, 
towarzyszącej przeżyciu religijnemu, wskazując na jej swoistość. Otto usiło
wał przy tym objąć w swych analizach wszelkie przeżycie religijne, Scheler 
natomiast ograniczył się do analizy przeżycia religijnego właściwego religii 
uznającej osobowego Boga.

Według Otta przedmiot religijny -  numinosum -  nie jest dostępny czło
wiekowi całkowicie w poznaniu typu pojęciowego. Przedmiot religijny jest 
czymś, co oddziaływa na człowieka i wywołuje w nim reakcje natury raczej 
emocjonalnej: napawa go uczuciami analogicznymi do przerażenia, lęku, a 
równocześnie fascynuje i przyciąga. Niemożliwe jest poznawcze dotarcie do 
numinosum, ale możliwe jest doświadczenie rozumiane jako intuicyjne „od
czucie” boskości dzięki specjalnej zdolności ducha ludzkiego, którą Otto
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określa jako sensus numinis. Dzięki niemu człowiek doświadcza sacrum. 
Odczucie sacrum jest aktem oryginalnym, specyficznym, w wyniku którego 
człowiek poszukuje komunikacji z numinosum.

Numinosum -  według Otta -  jest dostępne człowiekowi w szczególnej 
reakcji „odczuciowo-uczuciowej”, jaką wywołuje w przeżywającej jaźni. 
Ogarnia ono i porusza jaźń ludzką określonym uczuciem. Otto sprowadza 
je do kilku typowych: uczucie tajemnicy pełnej strachu (mysterium tremen
dum), wyrażające absolutną niedostępność, „inność” (numinosum), uczucie 
wszechmocy absolutnej (tremendum maiestas), podziwu (mirum). Odczuwana 
tajemnicza rzeczywistość jest czymś obcym i dziwnym, czymś, co w ogóle 
wymyka się z zasięgu rzeczy zwykłych, zrozumiałych i znanych, a więc 
swoich -  wobec tego jest ukryte i przeciwstawne temu, co zwykłe, i właś
nie dlatego przepełnia człowieka wstrząsającym uczuciem „nieoczekiwane
go”. Jakościowa treść numinosum, dana w odczuciu religijnym, jest z jednej 
strony czymś odpychającym (tremendum wraz z maiestas), a z drugiej -  
czymś szczególnie pociągającym, czarującym, fascynującym (fascinans), 
czymś, co razem z odpychającym elementem tremendum wchodzi w osobisty 
kontrast-harmonię. Z tak „objawiającego się” w odczuciu ludzkim numino
sum wyrastają odpowiednie doznania i dokonania (czyny religijne)26.

Dla Schelera fenomen religijny zaczyna się dopiero tam, gdzie wchodzi 
w grę osobowy Bóg27. Tym, co łączy obydwu myślicieli, jest zaakcento
wanie swoistości przeżycia religijnego oraz podkreślenie intencjonalnego 
charakteru aktu religijnego (jest skierowany na swoisty przedmiot). Ich 
stanowisko w dziedzinie poznania przedmiotu religijnego można by określić 
jako „intencjonalne odczuwanie”'  . Akcentuje się w ten sposób to, że 
przeżycie religijne można zrozumieć jedynie ze stanowiska przedmiotu, 
który je determinuje, oraz to, że ma ono charakter poznania zaangażowane
go, w którym biorą udział władze emocjonalno-wolitywne. Te słuszne uwagi 
nie charakteryzują jednak adekwatnie percepcji poznawczej w przeżyciu 
religijnym. Nadto trzeba zaznaczyć, że analizy Otta i Schelera były dokony
wane na kanwie materiału psychologicznego, socjologicznego czy historycz

26 Por. R. O t t o ,  Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek 
do elementów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Warszawa 1968, zwł. s. 37-76.

27 Dz. cyt., s. 535.
"8 Por. H ii r i n g, dz. cyt., s. 17.
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nego (z zakresu historii religii), zawierającego pełne opisy przeżyć religij
nych, w których występowało pojęcie boskości, Boga czy inaczej rozumia
nego sacrum.

Dla określenia charakteru poznawczego kontaktu człowieka z przedmio
tem religijnym konieczne jest użycie terminu „objawienie”. Pełne przeżycie 
religijne, a w konsekwencji wszelka religią implikuje objawienie -  czy to 
naturalne, czy nadprzyrodzone. Termin „objawienie” wyraża to, że kontakt 
poznawczy z przedmiotem religijnym nic jest bezpośredni, że jest zawsze 
poznaniem poprzez znaki, symbole, słowa, które są pośrednikami mającymi 
sugerować, wywołać w myśli fizycznie nieobecne osoby i rzeczy. Przedmiot 
religijny „przemawia” pierwszy, w jakiś sposób „mówi” o swojej obecności, 
ale nigdy nie ujawnia się wprost29. Poznanie religijne jest zawsze pozna
niem poprzez różnego rodzaju naturalne znaki i symbole (hierofanie; obja
wienie naturalne)30. Mogą to być słowa-rzeczy lub słowa-znaki językowe 
czy słowa-zdarzenia, które przedmiot religijny sam „wypowiada”, objawiając 
swe istnienie i mówiąc o swym życiu oraz o zamiarach w stosunku do 
człowieka (objawienie nadprzyrodzone). Zresztą te dwa sposoby objawiania 
się są raczej dopełniające się niż wykluczające. Percepcja poznawcza w tego 
rodzaju przeżyciach ludzkich jest nie tyle widzeniem i oglądem, ile „słysze
niem” objawiającego swoją obecność i swoje plany Boga. Człowiek, który 
jest zdolny przyjąć skierowane do niego słowo, odpowiada na nie wiaią. 
Wiara dotyczy właśnie takiej rzeczywistości, która nie jest wprost dostępna 
percepcji poznawczej. Asercja treści poznawczej w przeżyciu religijnym nie 
jest więc narzucona stanem rzeczy, czyli oczywistością przedmiotową lub 
rezultatem rozumowania, lecz jest aktem wydanym pod naciskiem woli w 
wyniku dostrzeżenia wartości osobowej objawiającego się przedmiotu religij
nego. Wiara ma więc charakter poznania zaangażowanego osobowo, skoro

29 Oczywiście, niekoniecznie musi tu chodzić o objawienie w sensie chrześcijańskim. 
Może to być tzw. objawienie naturalne. Poza tym człowiek, żyjąc i wychowując się w 
społeczności, wiedzę o przedmiocie religijnym zwykle otrzymuje od niej. Chodzi o przyswo
jenie i akceptację wiedzy, która nie jest wprost dostępna w doświadczeniu. O pojęciu obja
wienia zob. również: E. R i d e a u, Objawienie. Słowo Boże, tłum. K. W róblewska, 
Warszawa 1974.

?0 Podkreśla to M. Eliade (Sacrum, mil, historia, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 
1970, s. 132 n.), twierdząc, że doświadczenie religijne ma za przedmiot zawsze hierofanie, 
a nie wprost rzeczywistość sacrum.
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w ten sposób absorbuje wolę, której aktywność polega na dążeniu do ujrza
nego dobra (miłość).

Moment akceptacji wolitywnej ze względu na „osobowe” motywy jest 
istotnym elementem wiary. W odróżnieniu od przeżycia czysto poznawcze
go, gdzie akt poznania ma charakter wizji przedmiotowej, w przeżyciu 
religijnym już w jego pierwszej fazie mamy do czynienia z poznaniem 
osobowym, zaangażowanym, uwarunkowanym przez miłość, co wskazuje na 
osobowy charakter relacji religijnej.

O ile słowo i odpowiedź na nie są właściwym sposobem komunikacji 
interpersonalnej, to zachodzi ona właśnie w percepcji religijnej. Jej istotą 
jest uświadomienie sobie przez poznający podmiot obecności żywej, mocnej 
osoby lub siły ujętej na sposób osoby, która przemawia, a człowiek daje jej 
odpowiedź. Koniecznym momentem przeżycia religijnego jest więc uznanie 
przez całą psychikę obecności „kogoś”, kto „mówi”.

Jeśli cechą każdego przeżycia poznawczego jest odsłonięcie, objawienie 
się przedmiotu, w wyniku którego człowiek zdobywa informację o nim, a 
nie sam tworzy treści poznawcze, to sprawdza się to w pełniejszej jeszcze 
mierze w stosunku do przedmiotu religijnego. Istotny dla przeżycia religij
nego jest fakt, że inicjatywa wychodzi od strony przedmiotu, od strony 
objawiającego się sacrum, które samo siebie oznajmia. Dostrzeżenie go 
przez człowieka i przyjęcie dokonuje się na gruncie jakiegoś poczucia włas
nej niewystarczalności i potrzeby dopełnienia. Dzięki temu objawiające się 
sacrum -  chcące wejść z człowiekiem w kontakt -  znajduje rezonans. Prze
życie religijne ma charakter dialogu międzyosobowego. W swojej istocie 
jest ono dialogiczne (komunikacja przez słowo), tak jak charakter dialogu 
ma wszelki akt religijny.

„Akt religijny -  pisze Scheler -  wymaga, w odróżnieniu od wszelkich 
innych aktów poznania, nawet tych z dziedziny metafizyki, odpowiedzi, 
jakiegoś przeciwnego czy odwzajemnionego aktu ze strony przedmiotu, do 
którego -  zgodnie ze swoją intencjonalną istotą -  zdąża. To samo już 
stwierdza, że o religii może być mowa tylko tam, gdzie jej przedmiot ma 
postać Bożej osoby .

31 Dz. cyt., s. 535.
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2. W drugiej fazie złożonego przeżycia religijnego następuje przejęcie 
aktywności przez podmiot „uderzony” obecnością przedmiotu religijnego. 
Jeśli proces religijny zaczyna się od pewnej afirmacji obecności przedmiotu 
religijnego, to najciekawsze, a zarazem najtrudniejsze jest uchwycenie cha
rakteru przejścia od afirmacji obecności, percepcji treści pojawiającej się w 
świadomości człowieka przeżywającego religijnie do zmiany nastawienia z 
postawy świeckiej na religijną. U różnych ludzi to przejście odbywa się 
różnie. Zależne jest to od bardzo wielu czynników. Zawsze najpierw uderza 
szczególna jakość wyrażająca się w uznaniu odrębności, inności, transcen
dencji przedmiotu religijnego w stosunku do wszystkiego, co normalne, 
codzienne, zwykłe .

Świadomość przedmiotu religijnego wywołuje pewne stany emocjonalne, 
które otwierają właściwy proces przeżycia religijnego. Polegają one na tym, 
że ta obecność sacrum, „uderzając” swoją jakością, doskonałością, wywołuje 
w podmiocie przeżywającym stan niepokoju, podniecenia, zdziwienia, a 
następnie pobudza do zwrócenia się ku niemu, wzbudza pragnienie kontaktu 
z nim, posiadania go (przedmiot religijny uznany jest przez człowieka jako 
jego osobista wartość).

To podniecenie, wywołane obecnością przedmiotu religijnego, przeradza 
się następnie w pewną formę upodobania (zakochania się w nim). Człowiek, 
dostrzegając w objawiającym się przedmiocie religijnym najwyższe osobowe
i osobiste dobro, angażuje się osobowo. Wywołuje to złożone przeżycie 
emocjonalne, w którym można wyodrębnić różne stany, z taką perfekcją 
opisywane przez Otta czy innych religiologów, ale najgłębiej przejawia się
-  gdy chodzi o osobowe bóstwo -  w wierze, nadziei i miłości. Reakcja 
emocjonalna człowieka w stosunku do sacrum wyraża się w szeregu aktów 
wewnętrznych i wewnętrzno-zewnętrznych, które można najogólniej określić 
jako pietas -  postawa czci, szacunku, mogąca przybierać najróżnorodniejsze 
formy w poszczególnych kulturach i u poszczególnych osób.

Ostatecznie celem osobowego kontaktu z bóstwem nie jest jednak tylko 
postawa czci czy szacunku, lecz dążenie do zjednoczenia się z nim jako 
najwyższym dobrem, najwyższą wartością. To wzbudza specjalny rodzaj

32 Współcześni religiolodzy podkreślają tę okoliczność, często nazywając przedmiot 
religijny jako „coś innego” (valde aliud)', pojęcie sacrum  rozumiane jako przeciwstawienie 
profanum  także zawiera element odrębności, oddzielenia, nawet przestrzennego.
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emocji i dążeń, który można określić jako głód posiadania sacrum (pragnie
nie, pożądanie, miłość).

Równocześnie człowiek uświadamia sobie swoją odrębność, inność w 
stosunku do tego „stanu idealnego”, który uznaje w sacrum. Wywołuje to 
w nim uznanie swojej niedoskonałości i potrzeby przemiany, możliwie naj
pełniejszego dostosowania się, upodobnienia się do sacrum.

W przeżyciu religijnym jest więc zawarty apel do działania, które ma na 
celu nie tylko oddanie hołdu, uznanie swojej zależności, oczekiwanie pomo
cy, ale także przygotowanie podmiotu do zjednoczenia z bóstwem, uznanym 
za najwyższe dobro, godne miłości.

W miarę pogłębiania się poznania sacrum -  pogłębia się, dynamizuje 
dążenie do nasycenia się sacrum, do utrwalenia posiadania go. Aktywność 
podmiotu w tej fazie przeżycia religijnego -  analogicznie jak w fazie po
przedniej jego zdolność percepcyjna -  może mieć charakter zarówno natu
ralny, jak i nadprzyrodzony. Działanie człowieka koncentruje się na przygo
towaniu siebie do dialogu, skoro jest on świadomy własnej odrębności i 
niegodności w stosunku do bóstwa. Wszystkie religie wyraźnie zawierają 
uznanie potrzeby oczyszczenia, by móc wejść w kontakt z bóstwem, i wy
pracowują specjalne techniki oczyszczenia i „życia wewnętrznego” (joga 
hinduska, asceza neoplatońska czy asceza i mistyka chrześcijańska), które 
mają dopomóc w uzyskaniu, różnie zresztą rozumianym, połączenia z bós
twem. W mistyce chrześcijańskiej np. aktywność naturalna wsparta jest 
specjalną łaską, która działając w człowieku, przygotowuje go do zjednocze
nia z Bogiem. Implikuje to jednak metody oczyszczenia wewnętrznego, 
opisywane przez wielkich mistyków chrześcijańskich, np. Jana od Krzyża 
czy Katarzynę Sieneńską, zwane oczyszczeniem zmysłów (noc zmysłów) i 
oczyszczeniem ducha (noc ducha), które mają doprowadzić do zjednoczenia 
z Bogiem. Własna aktywność podmiotu jest tu przeniknięta działaniem łaski 
tak, że przeżycie mistyczne -  według doktryny chrześcijańskiej -  nie jest 
współmierne do stosowanej techniki; jest owocem działania Ducha Świętego 
w odpowiednio przygotowanej duszy.

3. W trzeciej fazie następuje pełna aktualizacja uświadomionej w poprze
dnich stadiach więzi z sacrum poprzez czyn (akt religijny), skierowany 
wprost do przedmiotu religijnego lub wykonany ze względu na niego w 
stosunku do innych osób. Dopiero czyn, akt religijny ma wieńczącą kwalifi
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kację religijną, czyli spełnia właściwą funkcję religijną -  uświęca. Stanowi 
to religijną praxis.

Jak różne i niepowtarzalne są osoby ludzkie, tak z różnym zaangażowa
niem władz intelektualnych, emocjonalnych, wolitywnych, a nawet motorycz- 
nych dokonują aktów religijnych, które mają na celu coraz pełniejszą aktua
lizację więzi z sacrum. Ostateczne zaktualizowanie się aktywności religijnej 
ma miejsce wówczas, gdy całe działanie Transcendensu (Boga) spotyka się 
z pełnym dostrojeniem się człowieka, gdy znajduje w nim pełny rezo
nans. Na przykład według teologii chrześcijańskiej taka aktywność religijna 
jest spowodowana działaniem Ducha Świętego (teoria darów Ducha Święte
go). Pod wpływem tego działania podmiot jakby osiąga pewną konnatural- 
ność z Bogiem, na skutek której człowiek staje się gotowy do prowadzenia 
dialogu, wyczulony na wszelkie porywy ku dobru, oraz osiąga stan tzw. 
kontemplacji wlanej.

W jakimś stopniu we wszystkich religiach, ale najwyraźniej w chrześci
jaństwie, fakt religijny przebiega więc od biernego odbioru działania Boga 
(pierwsza faza) poprzez różnego rodzaju aktywności, mające na celu coraz 
większe wyzwalanie się człowieka z ograniczeń związanych z materią, coraz 
większe „uduchowienie” i skierowanie się ku Bogu (druga faza), aż do 
stanu zawładnięcia, zaktualizowania się więzi, zjednoczenia, będącego wstę
pem, przygotowaniem do pełnego życia z Bogiem i w Bogu, które ma być 
udziałem człowieka po śmierci (trzecia faza).

Całość faktu religijnego danego w przeżyciu religijnym można by ująć 
w następujący schemat: spotkanie-dialog-unia, z tym oczywiście, że w 
różnych religiach (i u różnych ludzi) te poszczególne etapy mają rozmaity 
charakter.

Tym, co różni na przykład teorię mistyki chrześcijańskiej od teorii 
wszelkich mistyk naturalnych, jest fakt, że ostateczne zjednoczenie (unia) 
z Bogiem nic jest proporcjonalnym skutkiem aktywności podmiotu religijne
go, lecz jest współpracą z darem pochodzącym od Ducha Świętego, miesz
kającego w człowieku. Zachodzi też różnica celu. O ile na przykład dla 
mistyków wschodnich uduchowienie polega na coraz pełniejszym uświado
mieniu sobie pierwiastka niematerialnego, który jest w człowieku, i absolut
nej jedności z bóstwem (pantcizm), o tyle w mistyce chrześcijańskiej udu
chowienie, choć zakorzenione w niematerialnej duszy człowieka, jest osta-
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tecznie dziełem Ducha Świętego, a najpełniejsze zjednoczenie z Bogiem nie 
łączy się z zatraceniem świadomości własnej odrębności bytowej.

b) OBSERWACJA ZEWNĘTRZNYCH PRZEJAWÓW PRZEŻYĆ RELIGIJNYCH

Religia jest przede wszystkim zdarzeniem poszczególnego, indywidualne
go człowieka, zdarzeniem wewnętrznym, danym w przeżyciu wewnętrznym 
(samodoświadczeniu). Jest sprawą subiektywną, jest tym, co -  jak mówi 
A. N. Whitehead -  „człowiek zrobi ze swoją samotnością”33. Przeżycia 
religijne, chociaż zasadniczo same w sobie wewnętrzne, wsobne, dokonujące 
się w psychice człowieka, uzewnętrzniają się w słowach i w zachowaniu się 
człowieka. Kult religijny, obrzędowość religijna stanowią właśnie charakte
rystyczne dla człowieka uzewnętrznianie wewnętrznych aktów religijnych. 
Zespół zewnętrznych przejawów wewnętrznego życia religijnego określa się 
mianem zachowania się religijnego. Religia stanowi więc taki sposób bycia, 
który może być spostrzeżony, zaobserwowany przez siebie samego oraz 
innych ludzi. Zewnętrzne przejawy przeżyć religijnych stanowią zatem 
przedmiot doświadczenia zewnętrznego (obserwacji), którego wyniki dopeł
niają charakterystyki podstawowego faktu religijnego w punkcie wyjścia 
filozofii religii.

Obserwacja może dotyczyć zachowania się poszczególnych ludzi oraz 
zachowania się grup -  społeczności religijnych.

1. Religijne zachowanie się poszczególnych ludzi może być dostępne 
naszej bezpośredniej obserwacji. Istnieją -  możemy to stwierdzić empirycz
nie -  ludzie dokonujący aktów religijnych, ludzie modlący się, składający 
ofiarę, spełniający różnorodne obrzędy religijne. Możemy zaobserwować ich 
gesty, postawę zewnętrzną (stoją, klęczą, tańczą), usłyszeć wypowiadane 
przez nich słowa. W akcie ofiary dar często ma charakter materialny, wobec 
tego możemy go spostrzec. Dostępny obserwacji jest także obrzęd ofiarni- 
czy, w którym następuje zmiana charakteru użytkowania daru; zostaje on 
wyjęty z normalnego użytku świeckiego i przeznaczony dla bóstwa. Nie jest 
naszym celem dokładny opis zachowania się religijnego ludzi religijnych;

33 Cyt. za: J. B o c h e ń s k i ,  Logika religii, tłum. S. Magala, Warszawa 1990,
s. 24.

182



Fakt religijny dany w doświadczeniu

dokonuje tego fenomenologia czy psychologia religii. Tutaj chodzi raczej
o wskazanie tego, co wspólne i co charakterystyczne dla religijnego zacho
wania się człowieka i co ujawnia fakt ontycznie podstawowy. Obserwacja 
postaw, gestów, słów, różnorodnych form obrzędów i zachowań się człowie
ka religijnego świadczy o przeżywaniu przez niego obecności „kogoś”, z 
kim nawiązuje dialog osobowy (rozmawia), kogo prosi, uwielbia, adoruje, 
z kim „wadzi się” czy komu składa ofiary, a więc o zachodzeniu relacji 
osobowej.

2. Religia jest sprawą najbardziej osobistą, ale ma równocześnie swój 
wymiar społeczny, jest zjawiskiem społecznym, tj. zespołem wydarzeń doko
nywanych w grupach ludzkich. Grupy te cechuje specjalne zachowanie się, 
zwane religijnym. Istnieją więc wspólne cechy zachowania się członków 
grup religijnych. We wszystkich kulturach i we wszystkich społeczeństwach 
dawnych i współczesnych stwierdzamy istnienie wspólnot religijnych, insty
tucji religijnych, które organizują wspólnotowe formy kultu i wspólnotowe 
formy zachowania się ludzi religijnych (liturgia, wspólne składanie ofiar, 
wspólna uczta ofiarna, procesje, pielgrzymki itp.). Charakterystyczną cechą 
takiego zachowania się jest używanie szczególnego języka (religijnego). 
Stanowi on zespół swoistych znaków, symboli wskazujących na obecność 
we wspólnocie kogoś, kto -  choć niewidoczny -  jest celem wspólnoty i 
organizuje ją od wewnątrz, oraz zespół znaków i symboli, za pomocą któ
rych człowiek wyraża swój stosunek do tej osoby. Język ten zrelatywizowa- 
ny jest zasadniczo do danej wspólnoty religijnej i wiąże się z przyjęciem 
szeregu prawd religijnych, stanowiących credo danej religii.

Analiza języka religijnego może również stanowić drogę prowadzącą do 
poznania natury religii, przede wszystkim faktu konkretnej religii34.

34 Ta droga dotarcia do natury faktu religijnego jest rozpowszechniona zwłaszcza 
obecnie. Jest to związane z rozumieniem języka jako „sposobu życia". Język jest językiem 
dla kogoś, odbiciem stosunków, jakie zachodzą między ludźmi, środkiem komunikacji między 
osobami. Język ma więc zawsze charakter społeczny. Język religii stanowi środek komunika
cji między rzeczywistością sakralną i osobami ludzkimi, a więc poznanie go daje wgląd w 
naturę relacji religijnej i jej członów. Por. na ten temat: A. B r o n k, Charakterystyka 
języka religii w filozofii analitycznej, „Zeszyty Naukowe KUL”, 16(1973), nr 3-4, s. 29-44; 
T r i I 1 h a a s, dz. cyt., s. 219-269.
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Dokonana prezentacja i analiza doświadczenia religijnego, zwłaszcza 
przeżycia religijnego, pozwalają na ustalenie istotnych elementów faktu 
religijnego.

Biorąc przeżycie religijne od strony materialnej, wskazuje ono na trzy 
zasadnicze elementy: 1° sakralny -  boski -  przedmiot; 2° osobę ludzką 
przeżywającą szczególne z nim związki jako ze źródłem swego istnienia i 
najwyższym dobrem, usensowniającym jej osobowe życie; 3° to, co stanowi 
podstawę specjalnej, dynamicznej relacji między osobą ludzką i rzeczywis
tością sakralną. W przeżyciu religijnym człowiek ukazuje się więc jako 
szczególny korelat dwuczłonowego związku, którego krańcem jest rzeczywis
tość wobec człowieka transcendentna, pojmowana zazwyczaj jako drugie, 
mocne „Ty”.

Biorąc natomiast przeżycie religijne od strony formalnej, trzeba stwier
dzić, że ma ono charakter wybitnie osobowy, tzn. zaangażowana jest w nim 
cała osoba ludzka, oraz że osobowość człowieka wpływa na jego charakter 
(nastawienia, potrzeby, motywy człowieka kształtują przeżycie religijne)35.

Analiza doświadczenia pozwala również wskazać na źródło dynamicznego 
charakteru relacji religijnej. Człowiek odczuwa potrzebę rzeczywistości 
transcendentnej, czuje się od niej zależny, uznaje ją jako wartość osobistą,
i to wartość najwyższą. Ona stawia wobec niego pewne wymagania (zwią
zek z sacrum ma charakter powinnościowy), które z kolei wywołują specy
ficzne formy zachowania się poszczególnego człowieka i grup religijnych. 
Aktywność ta ma na celu osiągnięcie kontaktu życiowego i jakiejś formy 
jedności z przedmiotem religijnym oraz z innymi członkami społeczności 
religijnej36.

Najbardziej istotnym elementem faktu religijnego jest relacja osoby ludz
kiej do „Ty" transcendentnego (sacrum), o którego istnieniu człowiek reli
gijny jest głęboko przeświadczony.

35 Osobowy charakter przeżycia religijnego i wskazywanego przez niego faktu religijne
go wiąże się również z charakterem języka religii. Jest to język, którym mówi się przeważ
nie o osobach i do osób.

36 Jako trzeci element -  obok postawy zdziwienia i troski -  Fromm (dz. cyt., s. 186) 
wylicza właśnie postawę „jedności nie tylko z sobą samym i nie tylko z innymi ludźmi, lecz 
z wszelkim życiem i ponadto z całym wszechświatem, jako konieczny element doświadczenia 
religijnego".
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W związku z tym trzeba poruszyć sprawę bardzo istotną i jednocześnie 
trudną: problem pierwotności poznawczej sacrum. Otóż wydaje się, że sac
rum nie jest kategorią poznawczo pierwotną, tzn. jawiącą się człowiekowi 
w bezpośrednim doświadczeniu, jak sugerują fenomenologowie. Pierwotne 
jest doświadczenie przygodności osoby ludzkiej, a sacrum  jest kategorią 
pochodną w stosunku do przeżycia swojej przygodności i transcendencji, 
tzn. będącego w sposób konieczny udziałem każdego człowieka (każdy 
doświadcza własnej niewystarczalności bytowej). Fakt osobowej niewystar- 
czalności człowieka jest jakby pierwszą fazą faktu religijnego, logicznie 
podstawową i niezmiernie ważną jako punkt wyjścia filozoficznej interpreta
cji, pretendującej do ujęć realnobytowych i zarazem ogólnych. Doświadcze
nie religijne byłoby więc doświadczeniem nadbudowanym na doświadczeniu 
osobowej przygodności człowieka i potrzeby umocnienia.

Na mocy doświadczenia możemy stwierdzić istnienie osób, które pozosta
ją w relacji uznawania i dążenia do „Ty” transcendentnego (osoby transcen
dentnej). To uznawanie i dążenie przejawiają się w aktach i stanach po
znawczych, emocjonalnych i wolitywnych. Przejdziemy więc do ich bardziej 
szczegółowego opisu, by móc pełniej scharakteryzować fakt religijny.

§ 2. RELIGIA JAKO AKT PSYCHICZNY

A. ASPEKT POZNAWCZO-DOŚWIADCZENIOWY

Na przeżycie religijne składają się akty i stany (ich objawy):
-  poznawcze,
-  emocjonalne,
-  dążeniowe (wolitywne)

oraz ich podstawa ontyczna (przedmiot-podmiot-relacja).
Chcąc bliżej określić fakt religijny, przeprowadzimy bardziej szczegółową 

analizę wyróżnionych jego aspektów: poznawczego, emocjonalnego i dąże-
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niowego. By nie było nieporozumień, raz jeszcze należy mocno podkreślić, 
że w konkretnym przeżyciu religijnym momenty poznawcze, emocjonalne
i wolitywne występują razem, są z sobą ściśle zespolone, organizują się w 
strukturę złożoną. Akty te czy zespoły aktów (procesy) nie tworzą zamknię
tej całości, lecz są otwarte na wpływy zewnętrzne: znajdują się w stanie 
żywej wymiany ze środowiskiem naturalnym i społecznym. Przeżycie religij
ne ma więc strukturę dynamiczną, otwartą na działanie środowiska; zawiera 
elementy wrodzone i środowiskowe.

Wiodącą rolę wśród komponentów postawy religijnej pełni poznanie. W 
zależności bowiem od poznania religijnego (treści religijnych) kształtuje się 
reakcja uczuciowa oraz działanie praktyczne. Zmiana w dziedzinie poznaw
czej zmienia w jednostce i grupie religijnej uczucia i tendencje do działa
nia. W przeżyciu religijnym poznanie przechodzi w „zachowanie” -  w 
postępowanie religijne37.

W związku z tym strona poznawczo-informacyjna w fakcie religijnym -  
zdobycie i akceptacja prawd religijnych -  stanowi moment niezmiernie 
ważny.

Sprawa nie jest prosta. Problem źródeł i charakteru afirmacji prawd 
religijnych stanowi najtrudniejsze zagadnienie w całcj wiedzy o religii.

Konkretny człowiek najczęściej zdobywa prawdy religijne -  podobnie jak 
informacje dotyczące innych dziedzin życia -  za pośrednictwem społeczno
ści, w której wychowuje się i żyje. Uczy się prawd religijnych od społecz
ności, w której żyje, może też sam zdobywać informacje poprzez lekturę 
dzieł religijnych itp.

Z filozoficznego punktu widzenia ważne są tu dwie sprawy: ostateczne 
źródło prawd religijnych oraz charakter ich asercji.

Gdy chodzi o sprawę pierwszą, to po wszystkich próbach racjonalnego 
czy doświadczalnego uzasadnienia prawd religijnych, dokonywanych zwłasz
cza w ostatnim stuleciu, trzeba przyjąć, iż poznanie występujące w ramach 
religii ma zawsze charakter akceptacji objawienia. Używając terminu „obja
wienie”, niekoniecznie należy odnosić go do objawienia nadprzyrodzonego, 
chrześcijańskiego. Chodzi o podkreślenie, że prawdy religijne nie są do 
zdobycia na drodze wyłącznie empirycznej czy na drodze rozumowania oraz

97 Por. M a j k o w s k i, dz. cyt., s. 337.
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że zwykle przekazuje je społeczność religijna. Mamy więc tu do czynienia 
z rzeczywistością świadectwa, autorytetu i zaufania mu. Objawienie zawiera 
odpowiedzi na pytania, na które człowiek nie może uzyskać pełnej odpowie
dzi w doświadczeniu dotyczącym świata (w świecie powstają pytania -  
odpowiedź przychodzi „z góry”)38.

Gdy chodzi o sprawę drugą, czyli asercję tych prawd, to jest ona ko
niecznym warunkiem zachodzenia przeżycia religijnego. Samo poznanie 
treści religijnych nie jest jeszcze faktem religijnym. Konieczna jest akcepta
cja tych prawd, uznanie ich za osobistą własność. Charakter tej asercji różni 
się od asercji w poznaniu czysto informatywnym. Nic dokonuje sie ona na
mocy doświadczenia czy rozumowania, lecz zaufania; dla oznaczenia charak- 

. . .  . . teru tej asercji używamy terminu „wiara .
Najbardziej symptomatycznym i newralgicznym punktem poznania i uzna

nia prawd religijnych jest poznanie i asercja istnienia przedmiotu religijnego 
(bóstwa, sacrum , Boga).

Problem jest o tyle trudny i skomplikowany, że graniczą tu wiedza natu
ralna, w jakiś sposób doświadczalna, i objawienie. Problem jest rozległy i 
ma ogromną literaturę. Nie zamierzamy go szerzej omawiać, chcemy tylko 
wskazać na linię rozwiązań zgodną z prezentowaną tu koncepcją poznania 
i religii40.

Między pojęciem przedmiotu religijnego, jakie się tworzy na podstawie 
doświadczenia siebie i świata, doświadczenia dążenia do posiadania wartości 
dopełniającej życie ludzkie, doświadczenia potrzeby drugiego, mocnego 
„Ty”, a koncepcją przedmiotu religijnego występującą w konkretnej religii 
i w konkretnej kulturze istnieje luka, która doświadczalnie nie może być 
wypełniona. Lukę tę wypełnia właśnie objawienie, w którym poprzez pewne 
znaki przedmiot religijny objawia swoją obecność. Tłumaczy to różnorod
ność koncepcji bóstwa, możliwość deformacji, błędów itp.

J8 Nie znaczy to, że wszelkie poznanie religijne jest całkowicie irracjonalne. W iele 
prawd religijnych, w tym także prawda o istnieniu osobowego Boga, ma pewne podstawy 
nawet doświadczalne. Całość informacji dotyczących rzeczywistości sakralnej, tajemnicy 
człowieka, stosunku Boga do człowieka, jaka funkcjonuje w poszczególnych religiach, nie 
jest jednak możliwa do zdobycia na drodze doświadczenia; informacje te nie mogą być 
również w ramach języka religii zweryfikowane.

39 Por. na ten temat: K r ą p i e c, Religia i nauka, passim.
Do sprawy tej wrócimy jeszcze przy wyjaśnianiu faktu religijnego w III rozdziale.
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Istniejące w konkretnych religiach pojęcie bóstwa czy jakkolwiek inaczej 
pojętego przedmiotu religijnego dane jest poprzez pośredniki, tzn. jakąś 
rzeczywistość różną od niego, która jest zdolna do przekazania informacji
o obecności przedmiotu religijnego i znajduje się między objawiającym się 
a tym, który odbiera objawienie. Pośrednik (znak, symbol) więc -  to za
wsze rzeczywistość, której istotę stanowi wskazanie poza siebie.

Objawienie jest zawsze skierowane „do” i „dla” kogoś. Muszą więc być 
osoby zdolne je podjąć i zinterpretować. W przypadku chrześcijaństwa od
biór objawienia odbywa się za pośrednictwem jednostek, które żyją w 
szczególnej społeczności rozumiejących (znających konwencję znaczeniową). 
Dotyczy to w sposób analogiczny wszystkich innych religii, bo w każdej 
symbole religijne są poznawane i tłumaczone w jakiejś społeczności religij
nej, co wskazuje również na społeczny charakter poznania religijnego (języ
ka religijnego) i zjawiska religii w ogóle.

Pośredniki objawiające obecność (znaki, „słowa”) mogą być bardzo róż
norodne. Klasyfikując je najogólniej, można wyróżnić:

-  sytuacje historyczne, układ zdarzeń historycznych,
-  osoby (święte, powołane do mediacji, prorokujące),
-  porządek i układ przyrody.
Gdy chodzi o religijne poznanie przedmiotu religijnego (Boga), jest to 

uznanie jego obecności w znakach (mediach). Modelem przybliżającym 
charakter tego poznania jest poznanie zachodzące między osobami (ja—ty). 
W sytuacji spotkania ludzkie „ja” jest bezpośrednio wobec innego „ja”, 
czyli wobec „ty”, a jednak trzeba pośredników czy form ekspresji, by „ty” 
ujawniło się, dało się poznać. Coś analogicznego zachodzi w poznaniu 
religijnym. Bóg (sacrum) jest obecny w pośredniczących elementach. Funk
cjonują one jako znaki, a znaki domagają się odczytania oraz interpretacji 
przez tego, kto je odbiera.

Społeczność ujmuje to objawienie w formy spisanego dokumentu, zawie
rającego rejestr objawionych wydarzeń oraz ich interpretacji. Jest to nie
zbędne dla zbudowania podstaw społeczności religijnej. Z biegiem czasu 
zapis poszerza się, interpretacje wzrastają i w ten sposób powstaje doktryna 
religijna, w naszej kulturze zwana teologią. Wyraża ona wiarę i wyznacza 
granice społeczności religijnej, nadając w ten sposób kształt religii pozytyw
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nej. Ujęcie objawienia może mieć inne formy, bardziej fabularne, mniej 
przestrzegające rygorów ścisłości (symbole, mity itp.)41.

Sumując powyższe rozważania, możemy w następujący sposób scharakte
ryzować poznanie religijne. Biorąc pod uwagę skierowanie podmiotu pozna
jącego na przedmiot religijny, jest to poznanie bezpośrednie. Zawsze doty
czy drugiego członu relacji religijnej wprost. Tę sytuację obrazuje linia 
prosta, tak jak w sytuacji spotkania z drugą osobą nasze poznanie jest 
wprost skierowane na nią. Biorąc natomiast pod uwagę sposób ujawniania 
się przedmiotu religijnego, jest to poznanie pośrednie i ta pośredniość jest
o wiele większa niż w przypadku poznania obecnej drugiej osoby ludzkiej, 
którą poznajemy przez jej słowa, gesty itp. Charakteryzując poznanie religij
ne od strony przedmiotu, jest to poznanie dokonujące się poprzez pośredniki 
nieprzezroczyste, instrumentalne, poprzez tzw. media quod, tzn. takie po
średniki, które aby mogły pełnić funkcję pośrednika w poznaniu, muszą 
uprzednio same stać się przedmiotem naszego poznania. Najbardziej typowe 
są tu pośredniki rzędu poznawczego (per quod)\ wyrażenia słowno-języko- 
we, gesty, pewne czynności sakralne (liturgia, obyczaje itp.)42.

Typ poznania właściwy religii wiąże się z charakterem języka religijnego: 
jest to język symboliczny, metaforyczny, a nie język jednoznaczny.

Po tej -  bardzo ogólnej -  charakterystyce poznania religijnego od strony 
przedmiotu (rzeczywistości religijnej) nasuwa się potrzeba krótkiej charakte
rystyki tego poznania od strony podmiotu. Chodzi o to, jak przebiega pro
ces poznawczy i jakie momenty wchodzą tu w grę. Charakterystykę tego 
poznania można by ująć w następujące punkty:

1. W poznaniu religijnym zawsze występuje współczynnik emocjonalny. 
Poznanie treści prawd religijnych, a zwłaszcza ich akceptacja, zależne jest 
ponadto od nastawienia człowieka, jego postawy moralnej, jego wrażliwości, 
jego ogólnej kultury. Stąd wiele mówi się w literaturze religiologicznej o

41 Aspekty poznawcze religii, a zwłaszcza problem związku między doświadczeniem 
i objawieniem w dziedzinie poznania Boga, w sposób wyjątkowo jasny, porządkujący i 
wszechstronny ujmuje Smith (dz. cyt.).

42 Takie postawienie sprawy nie wyklucza doświadczenia Boga w sensie świadomości 
Jego obecności, samoświadomości przeżyć związanych z afirmacją Jego istnienia itp. Tylko 
w tym sensie można mówić o doświadczeniu Boga.
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elementach irracjonalnych w poznaniu religijnym i jego uwarunkowaniu 
etycznym.

2. Poznanie religijne jest zawsze poznaniem zaangażowanym w podwój
nym znaczeniu: z jednej strony pragnienie poznania i wola akceptacji, ko
nieczna przy asercji prawd religijnych, są warunkiem koniecznym tego 
poznania, a z drugiej -  poznanie religijne ma charakter powinnościowy, 
zawiera apel do działania, dotyczy więc zachowania, postępowania człowie
ka (jest doświadczeniem wartości, która zobowiązuje).

3. Poznanie religijne ma charakter praktyczny, a nie czysto informatyw- 
no-teoretyczny (nie propter ipsum scire). Jest poznaniem dla zwiększenia 
przeżyć, umiłowania, zwiększenia aktywności, sprzęga się istotnie z dąże
niem -  miłością i postępowaniem, stąd akcentuje się performatywną funkcję 
języka religii.

4. Poznanie religijne nigdy nie jest poznaniem czystym -  zawsze jest i 
przeżywaniem. Przenika całość przeżycia religijnego, wszystkie jego fazy. 
Inna jest funkcja momentów poznawczych w religii niż w poznaniu czysto 
informatywnym. Służą one nie tylko do udzielania podmiotowi informacji
o pewnej dziedzinie, ale także są środkiem do zorientowania życia, uformo
wania postawy, postępowania czy do kontemplacyjnego zatopienia się pod
miotu w przedmiocie, ukazywanym w tym poznaniu.

5. Poznanie religijne jest poznaniem złożonym z różnorodnych elemen
tów; dane jest w aktach intuicji, doświadczenia, rozumowania, odczucia itp.

Z charakterem poznania religijnego, zwłaszcza asercji prawd religijnych, 
wiąże się problem rozstrzygalności prawdziwości tego poznania. Rozstrzy- 
galność jest tu utrudniona, bo w grę wchodzą pośredniki i czynniki subiek
tywne. Wartość prawdy nie stanowi w tego rodzaju poznaniu wartości na
czelnej. Toteż rozstrzygalność nie jest możliwa wewnątrz tego rodzaju po
znania. Chcąc rozstrzygnąć prawdziwość jakiegoś zdania, np. dotyczącego 
istnienia Boga i Jego przymiotów, trzeba przenieść je na inną płaszczyznę, 
np. poznania filozoficznego.
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B. ASPEKT EMOCJONALNO-WOLITYWNY

Jak wynika z poprzednio przeprowadzonych rozważań, w przeżyciu reli
gijnym ważną rolę pełni czynnik uczuciowy i pożądawczy, co zresztą mogło 
stać się powodem powstania teorii redukujących dziedzinę religii do sfery 
uczuciowej (Schleiermacher) czy wolitywnej (Kant). Wszyscy teoretycy 
religii zgadzają się co do tego, że przeżycia religijne są pełne dynamicznoś- 
ci emocjonalnej, a religia jest dziedziną ludzkiej działalności, w której 
dominują emocje43.

Opis struktury przeżycia religijnego i uwagi dotyczące poznania religijne
go wykazały, że czynniki poznawcze i emocjonalne w przeżyciu religijnym 
są z sobą ściśle zespolone, i to tak dalece, iż praktycznie trudno byłoby je 
rozdzielić. W teorii jednak to czynimy, narażając się, oczywiście, na nie
uniknione w takich przypadkach schematyzacje i uproszczenia.

Akty uczuciowe stanowią pierwszą formę odpowiedzi podmiotu religijnie 
przeżywającego na dostrzeżoną czy uświadomioną obecność przedmiotu 
religijnego, o którego realnym istnieniu jest głęboko przeświadczony.

Te reakcje uczuciowe są bardzo zróżnicowane. Ich opisów dokonują 
psychologowie i fenomenologowie religii, ukazując całą gamę odcieni uczuć 
religijnych (zwanych niekiedy uczuciami numinotycznymi)44. Charakter ich 
zależy od wielu czynników: typu religii, typu osobowości religijnie przeży
wającego podmiotu, jego wrażliwości emocjonalnej, głębi życia religijnego, 
charakteru bodźca itp.

Wszyscy religiolodzy zgodni są nie tylko co do faktu, żc dla tego typu 
przeżyć jest charakterystyczne emocjonalne zabarwienie i dynamika, ale 
także i co do tego, że uczucia religijne mają charakter ambiwalentny (Otto, 
Eliade), co wiąże się, przynajmniej w pewnym stopniu, z -  nieprzekraczalną 
całkowicie dla podmiotu religijnego -  tajemniczością przedmiotu religijnego 
i naturalnymi odruchami człowieka znajdującymi się wobec transcendentnej 
rzeczywistości, która jednocześnie pociąga go i odpycha. Jest to szczególnie 
widoczne, gdy człowiek znajduje się w sytuacji, w której sacrum  domaga

43 Por. B o c h e ń s k i ,  dz. cyt., s. 23.
44 Por. zwłaszcza: O t t o ,  dz. cyt., s. 37-76.
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się od niego całkowitego oddania, gdy człowiek musi podjąć ważną de-
■ 45

cyzję •
Podobnie jak w przeżyciu estetycznym, można w przeżyciu religijnym 

wyróżnić wstępną emocję religijną, wywołane przez nią następstwa oraz 
różne formy odpowiedzi emocjonalnej, kształtujące się na poszczególnych 
etapach rozwoju przeżycia religijnego46.

Terminem „wstępna emocja religijna” można by objąć te uczucia i do
znania, które towarzyszą człowiekowi wówczas, gdy przeżywa on swoją 
osobową przygodność, niewystarczalność; samotność i potrzebę dopełnienia 
przez drugie osobowe, mocne „Ty” (pierwsza faza faktu religijnego). Można 
jednak odnieść ją do pełnego przeżycia religijnego, w którym człowiek 
ujmuje siebie jako korelat rzeczywistości transcendentnej. Wówczas „pier
wsze słowo” należy do przedmiotu religijnego objawiającego swoją obec
ność. Jeśli jakieś słowo lub przedmiot dają znać o obecności sacrum, pod
miot religijny skupia się na tej obecności, która wywołuje reakcje uczucio
we. Niektórzy religiolodzy, jak np. N. Sóderblom czy G. van der Leeuw, 
za najbardziej pierwotne uważają uczucie zdziwienia, które prowadzi do 
koncentracji na przedmiocie i wyrywa z normalnego biegu życia, stanowiąc 
początek dalszego zainteresowania się przedmiotem religijnym; inni wysuwa
ją na pierwszy plan uczucie zależności czy samotności47.

W wyniku pierwszej reakcji uczuciowej, związanej z początkową fazą 
faktu religijnego, następuje koncentracja na przedmiocie religijnym i uświa
domienie, że stanowi on dla podmiotu religijnego osobistą wartość, a więc 
coś cennego, co wzbudza pragnienie dążenia do kontaktu z nim, posiadania 
go. Do istoty świadomości religijnej należy uznanie przedmiotu religijnego 
(Boga) za wartość, i to wartość najwyższą. Wartość tę oznacza się terminem
„S W ię tO S C  .

Z przeświadczeniem człowieka religijnego, że przedmiot religijny stanowi 
dla niego najwyższą, osobistą wartość i obiektywnie najdoskonalszą rzeczy
wistość, wiążą się dalsze reakcje uczuciowe i dążeniowe. Mogą być one 
różnorodne i bogate; szeroko je opisuje literatura religiologiczna. Ograniczy

45 Por. F. I i a d e, Traktat o historii religii, s. 455.
46 Por. I n g a r d e n ,  Przeżycie estetyczne, s. 97-102.
47 Por. van der L e e u w ,  dz. cyt., s. 773.

Por. J a w o r s k i ,  Bóg religii jako  najwyższa wartość, s. 908.
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my się tu do przytoczenia najbardziej typowych i najczęściej akcentowanych 
przez religiologów. Są to:

1. Uczucie tajemniczości -  przedmiot religijny (sacrum) jawi się zawsze 
jako coś innego, jako wartość transcendentna w stosunku do wszystkich 
pozostałych wartości, jako coś ukrytego i zagadkowego, co wykracza poza 
zwykły bieg rzeczy ziemskich.

2. Wyzwala to w człowieku uczucie fascynacji, szacunku, z pewnym 
udziałem bojaźni, lęku i gotowości podporządkowania się. Ta ambiwalencja 
uczuć i postawy człowieka wobec sacrum została zaakcentowana we współ
czesnym religioznawstwie (Otto, Eliadc), z tym że Otto eksponuje szczegól
nie moment negatywny (lęk, bojaźń). Negatywna reakcja uczuciowa ma 
istotny związek z brakiem oglądowości w kontakcie z sacrum. Przez swą 
transcendencję ontyczną i poznawczą sacrum nigdy nie jest w pełni ujaw
nione, a człowiek nie jest w stanie go całkowicie poznać i ocenić stosunek 
sacrum do siebie. Jest to lęk i bojaźń swoistego typu. Opisuje to w sposób 
plastyczny Otto:

„Słowo sanctus wywołuje poczucie istnienia czegoś, co wymaga niezrów
nanego szacunku i w czym należy uznać najwyższą obiektywną wartość. 
Bojaźń, jaką wzbudza świętość, nie jest równoznaczna ze zwykłą trwogą, 
którą odczuwamy przed bezwzględnością władzy, przed tremenda maiestatis, 
w obliczu której możliwe jest tylko ślepe i przerażone posłuszeństwo. Tu 
solus sanctus nie jest okrzykiem trwogi, lecz pełnym szacunku pochwalnym 
pozdrowieniem; nie jest zwykłym bełkotem człowieka w obliczu czegoś, co 
stanowi wyższą od niego potęgę, ale jest również słowem, przez które 
człowiek chce uznać i wywyższyć to, co posiada wartość przerastającą 
wszelkie wyobrażenie. Człowiek nic wywyższa potęgi absolutnej, która 
demonstruje swoje prawa, wywierając przymus, ale wywyższa potęgę, która 
ze swej istoty ma prawo stawiać najwyższe wymagania i zasługuje na to, 
by jej służyć, ponieważ jest tego godna”49.

3. Sacrum  jawiąc się jako wartość najwyższa, a więc coś doskonałego, 
wielkiego, wspaniałego, mocnego, spełniającego cechy najwyższego ideału, 
wzbudza uczucie zainteresowania, fascynacji i pragnienie, by się do niego 
zbliżyć.

49 Dz. cyt., s. 86 n.
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4. Uczucie zależności od uświadomionego i obecnego przedmiotu religij
nego, który ontycznie przewyższa podmiot. Otto określa to jako „uczucie 
zależności stworzenia” (Kreaturgefiihl). Przeżyciu religijnemu towarzyszy 
świadomość własnej egzystencjalnej niepełności, niewystarczalności, kruchoś
ci własnego istnienia, słabości, a nawet poczucie winy i braku, stąd w 
stosunku do sacrum pojawia się uczucie wymieniane przez wszystkich reli- 
giologów, określane przez Otta jako „uczucie stworzenia, które pogrążone 
jest we własnej nicości i przemijaniu wobec tego, co jest ponad wszelkim 
stworzeniem”50.

W zależności od towarzyszących czynników poznawczych konstytuuje się 
postawa podmiotu wobec sacrum i różne formy dalszej odpowiedzi emocjo
nalnej. Dominują uczucia, w których wyraża się uznanie najwyższej wartoś
ci sacrum: podziw, upodobanie, miłość.

Powyższe reakcje nie pozostają w sferze emocjonalnej, lecz kształtują 
postawę człowieka wobec sacrum i całe jego postępowanie. Następuje zo
rientowanie działania ludzkiego w dwu kierunkach: by wyrazić uznanie 
sacrum za najwyższą wartość oraz aby przemienić siebie, oczyścić, upodob
nić do sacrum, by móc się z nim zjednoczyć.

Gdy chodzi o sprawę pierwszą, można by wymienić znowu szeroki wa
chlarz uczuć, które kształtują postawę człowieka wobec sacrum. Najogólniej 
można ją określić jako pietas, czyli stosunek ostrożnego, delikatnego 
szacunku, brania na serio, liczenia się z nim, postawa hołdu, czci i ado
racji51.

Treść drugiej reorientacji można wyrazić słowem „miłość”. Najbardziej 
właściwe i dominujące w pełnym przeżyciu religijnym jest uczucie zasadni
cze we wszelkich związkach interpersonalnych -  uczucie miłości, wyrażają
ce się w pragnieniu i dążeniu do jedności z sacrum, „komunii” z nim, co 
stanowi drogę do pełnego rozwinięcia życia wewnętrznego. Pragnienie 
jedności z innymi osobami -  przy zachowaniu własnej integralności i odręb
ności -  jest najpotężniejszym i najbardziej twórczym uczuciem ludzkim, 
które spaja ludzi w rodzinę, społeczność. W znacznie pełniejszym stopniu 
odnosi się to do relacji człowieka do Boga, najwyższej wartości, najbardziej

50 Tamże, s. 39.
51 Por. A. S t a n o w s k i ,  Fenomen religijny, „Więź", 14(1971), nr 7-8, s. 62.
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pożądanego dobra, z którym związek przez miłość najpełniej udoskonala 
człowieka.

Przez wielu teoretyków religii miłość (doświadczenie miłości) zorientowa
na dwustronnie jest uznana za podstawowe przeżycie religijne, co znowu 
świadczy o wyraźnie osobowym charakterze związku religijnego52.

W przeżyciu religijnym miłość dominuje ponad wszelkimi innymi uczu
ciami i wyraża się w formie związku z Bogiem, fakcie zawarcia przyjaźni, 
włączenia i wkorzenienia w Boga. Miłość w sensie religijnym nie jest oczy
wiście postawą czy uczuciem zupełnie harmonijnym. Implikuje wahania i 
niepokoje, przechodzi różne stadia, burze i walki. Oznacza tu postawę ak
tywną, ma charakter powinnościowy, który ma wyrazić się w postępowaniu, 
i ostatecznie oznacza „dar” z siebie -  bycie dla osoby drugiej jako istotny 
moment wzajemnej relacji. Dlatego miłość i ofiara w religii są ściśle złą
czone. Nic też dziwnego, że podstawowym i występującym we wszystkich 
religiach aktem religijnym jest właśnie ofiara jako wyraz i konieczny waru
nek miłości.

Fenomenologowie religii opisują formy i kształty miłości, występujące 
w różnych religiach. Dla przykładu przytoczymy niektóre z nich53. U Gre
ków sama miłość miała charakter boski, była boska ze swojej natury, a 
Eros stanowił pierwotny poryw świata. Nawet w religii hinduskiej, którą 
podaje się zawsze jako przykład religii niepersonalistycznych, pan osobowy 
Iśwara zajmuje centralne miejsce w religii i wyzwala miłość człowieka, 
pociągając go do siebie. Miłość jest największym przykazaniem Jahwe w 
religii judaistycznej: „będziesz miłował”, z tym że Izraelitom towarzyszy 
przeświadczenie, iż Jahwe ich pierwszy umiłował i w ybrar4. Wiąże się to 
ze szczególnym u nich rozumieniem miłości, która w Starym Testamencie 
przejawia się przede wszystkim w kulcie i w posłuszeństwie wobec Jahwe.

Najdoskonalszą formę przybiera miłość w chrześcijaństwie. Bóg jest 
Miłością i z miłości zsyła Syna na ziemię. Chrystus jest człowiekiem ko
chającym Boga i Bogiem kochającym człowieka. Dynamika miłości jest tu 
inna niż w religii greckiej. Tam ruch miłości był jednostronny -  przebiegał

52 Por. van der L e e u w, dz. cyt., s. 544-550.
53 Tamże, s. 498-503.
54 Por. Pwt 6, 5.
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od człowieka „w górę”, tu kierunek jest podwójny -  zstępuje „z wysoka” 
ku człowiekowi, a miłość człowieka jest odpowiedzią na uprzedzającą mi
łość Boga. Chrystus jednoczy w sobie jeden i drugi kierunek. Poza tym dla 
świata antycznego Eros był twórcą kultury, dla chrześcijan Chrystus jest 
zbawicielem. W chrześcijaństwie miłość nie jest jednym z bogów, lecz Bóg 
jest Miłością; miłość chrześcijańska nie jest ani czysto zmysłowa, ani czysto 
duchowa -  angażuje całego człowieka i obejmuje wszystkie związki ży
ciowe.

Agape (w odróżnieniu od fileo  czy erao) suponuje odpowiedź na inicjaty
wę Boga -  dar. Istotna jest tu postawa Boga, który pierwszy siebie daruje 
człowiekowi. Ze strony człowieka jest to przede wszystkim akceptacja, 
przyjęcie daru i odpowiedź na dar Boga własnym darem55. Bóg zstępuje 
ku człowiekowi i ujawnia swoją miłość; miłość ludzka jest odpowiedzią na 
tę propozycję56.

W ostatnich etapach przeżycie religijne stanowi więc doświadczenie 
miłości. Intymność, bliskość związku osoby ludzkiej z osobą Boga cechuje 
pozytywną kulminację przeżycia religijnego. Zwykle mówi się tu o doświad
czeniu mistycznym, które jest poczuciem niewypowiedzianego związku z 
Bogiem, poczuciem Jego obecności, bliskości owładniającej i uszczęśliwiają
cej człowieka, choć wyobrażeniowo, przedstawieńiowo niedostępnej.

Od strony uczuciowej cały proces przeżycia religijnego cechuje szczegól
ny niepokój poszukiwawczy, pełna dynamiki zmienność. W końcowej fazie 
przeżycia religijnego następuje pewne uspokojenie w tym sensie, że docho
dzi do jakiegoś zapatrzenia, kontemplacji, poczucia bliskości. Towarzyszą 
temu uczucia, w których następuje uznanie wartości, i to wartości najwyż
szej -  najwyższego dobra: upodobanie, podziw, zachwyt, ekstaza. Można 
by to określić jako emocjonalno-kontemplacyjne doświadczenie wartości 
najwyższej.

Istotne jest zwrócenie uwagi na aktywne rozumienie miłości w religii. 
Miłość do Boga czy jakkolwiek rozumianego sacrum nie jest poznaniem 
Boga czy myślą o miłości do Boga, lccz działaniem, na mocy którego

55 Por. 1 J 4, 10.
56 Miłość w chrześcijaństwie wiąże się z poczuciem synostwa Bożego. Człowiek staje 

się dzieckiem Bożym nie z racji naturalnego pochodzenia, lecz na mocy bezinteresownej 
łaski Bożej -  miłości Bożej przez wiarę (por. Rz 8, 14-19; 1 J 3, 1).
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człowiek upodabnia się do Niego i jednoczy z Nim. Nawet w takich reli- 
giach, jak braminizm, buddyzm czy taoizm nie wystarcza poznanie, lecz 
zakłada się właściwe postępowanie, mające za zadanie ukierunkowanie życia 
ku Bogu oraz przemianę człowieka, by mógł się z Nim połączyć. O właści
wy sposób życia chodzi również w chrześcijaństwie. Chrystus wyraźnie 
mówi: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali” (J 13, 15).

§ 3. RELIGIA W ASPEKCIE PRAKTYCZNYM

Jeśli cały przebieg przeżycia religijnego można by ująć w schemat, któ
rego etapy byłyby wyznaczone przez następujące terminy: obecność-spotka- 
nie-unia (zjednoczenie), to do zrealizowania tego nie wystarczą tylko mo
menty natury poznawczo-przeświadczeniowej i emocjonalno-wolitywnej, choć 
pełnią one niezmiernie ważną rolę, lecz konieczne są pewne akty-czyny 
wewnętrzne i zewnętrzne (praxis religijna). Wydawałoby się, iż zachodzi 
duże podobieństwo między przeżyciem estetycznym i przeżyciem religijnym, 
ale w tym właśnie punkcie zarysowuje się zasadnicza różnica. Momenty 
emocjonalno-kontemplacyjne stanowią punkt kulminacyjny przeżycia este
tycznego, natomiast kulminacyjny punkt w przeżyciu religijnym poprzedzony 
jest elementem dążeniowym, wyrażającym się ostatecznie w działaniu. Do
świadczenie związku z sacrum zawiera moment powinnościowy -  wzywa 
do działania, i to działania podwójnego rodzaju: skierowanego wprost do 
sacrum oraz do osób ludzkich. Działanie wewnętrzne i działanie zewnętrzne 
konstytuują spotkanie i przygotowują podmiot przeżywający religijnie do 
zjednoczenia z Bogiem oraz tworzą wspólnotę religijną.

W działaniu religijnym zachodzi specjalny związek między tym, co dzieje 
się wewnątrz podmiotu religijnego, i wyrazami zewnętrznymi, między tym, 
co związane jest z duchowo-materialną strukturą osoby ludzkiej, i jej spo
łecznym charakterem. Człowiek musi obiektywizować swoje przeżycia we
wnętrzne, uzewnętrzniać je w swoim zachowaniu. Wszystko, co zewnętrzne,
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ma swoje źródło wewnątrz i odwrotnie: nie istnieje uczucie bez słów, ges
tów, myśl bez formy działania; nawet mistyka potrzebuje słów57.

Istnieje wiele różnorodnych czynów religijnych, poprzez które człowiek 
wyraża swój stosunek do bóstwa i aktualizuje uświadomioną w przeżyciu 
religijnym perspektywę zjednoczenia z nim. Zdając sobie sprawę z ich 
bogactwa i bardzo zindywidualizowanego charakteru (są aktami osób), moż
na jednak ująć je w podstawowe kategorie: a) kult, obejmujący różne formy 
modlitwy oraz różnego rodzaju obrzędy, wśród których wyróżnia się obrzęd 
ofiarniczy, oraz b) asceza i doskonalenie moralne.

W związku z powyższym Tomasz z Akwinu mówiąc o aktach religij
nych, wyróżnia dwa ich rodzaje: właściwe, przez które człowiek odnosi się 
wprost do samego Boga (kult), oraz wtórne, warunkujące kontakt z Bogiem 
czy będące jego skutkiem (odnoszą się one albo do osób drugich, albo do 
samego podmiotu przeżywającego religijnie czy nawet do innych rzeczy -  
asceza, postępowanie moralne)58.

A. DZIAŁALNOŚĆ KULTOWA

Kult oznacza jakąkolwiek działalność -  tak wewnętrzną jak i zewnętrzną
-  jaką człowiek spełnia w uznaniu (in recognitionem) wartości (najwyższej 
wartości) Boga oraz dla obudzenia w sobie i w innych szacunku (existima- 
tionem), który w stosunku do niego należy żywić59.

57 Wzajemną relację między stroną wewnętrzną i zewnętrzną aktów religijnych, między 
elementem duchowym i materialnym charakteryzuje Tomasz z Akwinu (5. th., Il-II, 81, 7 c) 
w następujący sposób: „in divino cultu necesse est aliquibus corporalibus uti, ut eis quasi 
signis quibusdam mens hominis excitetur ad spirituales actus quibus Deo coniungitur; et ideo 
religio habet quidem interiores actus quasi principales, et per se ad religionem pertinentes: 
exteriores vero actus, quasi secundarios, et ad interiores actus ordinatos”.

58 Por. tamże, 1 ad 1.
59 Nie jest sprawą łatwą jednoznaczne określenie kultu i wyliczenie szczegółowych 

praktyk, które wchodzą w jego zakres. Wśród religiologów istnieją różnice w tym zakresie. 
Niektórzy utożsamiają kult z religią, inni rozumieją go szerzej i dla wyrażenia tego, czym 
jest, używają dodatkowo terminów synonimicznych: obrzęd, ryt, rytuał. Por. na ten temat: 
J. W i e r u s z - K o w a l s k i ,  Język a kult. Funkcja i struktura języka sakralnego,
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Kult przejawia się w zróżnicowanych czynnościach jednostki i grupy 
religijnej, które stanowią środki praktycznego, życiowego kontaktu człowieka 
z rzeczywistością sakralną60.

Podkreśla się społeczny charakter kultu nawet wówczas, gdy poszczegól
ne czynności spełnia jednostka. „W rzeczy samej, w faktach religijnych 
ujawnia się wszędzie nie tylko wpływ, ale i czynne współdziałanie całej 
grupy społecznej. Ściśle mówiąc, nie ma indywidualnych czynności religij
nych [...] Charakter społeczny ma nawet modlitwa. W religiach pierwotnych 
chór jest jedyną uznaną formą modlitwy, a w religiach dopuszczających 
modlitwę jednostkową skuteczność tejże dotyczy zawsze całej grupy wyzna
niowej, choćby modlący się miał jedynie cele egoistyczne na oku. Teore
tycznie modli się on zawsze nie tylko w swoim imieniu, ale we wszystkich 
współwyznawców imieniu. Istnieje kult publiczny i prywatny, lecz nawet ten 
ostatni ma zawsze wymiar społeczny”61.

We współczesnym religioznawstwie akcentuje się semiotyczny (znakowy) 
charakter kultu religijnego, ujmując go jako system i jako działanie. Jako 
system stanowi zbiór znaków, związanych z określonym zespołem wierzeń 
oraz instytucji religijnych; jako działanie zaś -  konkretnie dokonywane 
czynności religijne, znaczeniowo związane w czasie i miejscu z ogólnym 
systemem kultowym.

Kult jest więc pewnym zbiorem różnorodnych znaków, za pomocą któ
rych następuje komunikacja między człowiekiem religijnym i rzeczywistością

„Studia Religioznawcze”, 1973, nr 6, s. 5-157.
Jedni autorzy bardziej podkreślają wymiar indywidualny kultu, inni -  społeczny. 

Najbardziej słuszne wydaje się stanowisko, które zajmuje R. Will (Le culte. Etudes d ’histoire  
et de philosophie religieuse, t. I: Le caractere religieux du culte, Strasbourg-Paris 1925; 
t. II: Les fnrm es du culte, Paris 1929; t. III: Les elements sociaux du culte, Paris 1935). 
Pisze on: „[...] kult stanowi wyraz doświadczeń i aspiracji religijnych indywidualnych, które 
rozwijają się i nasilają dzięki pośrednim zjawiskom pomocniczym aż do połączenia w jedno 
z uczuciami całej wspólnoty religijnej” (t. I, s. 15); „Kult jest wyrazem świadomości wspól
noty religijnej, uwypuklającym i pogłębiającym aspiracje i doświadczenia, które przekazuje 
za pomocą zjawisk pośrednich psychice jednostki” (tamże, s. 15 n.). Istnieje więc wzajemne 
oddziaływanie kultu indywidualnego i społecznego: kult indywidualny dąży do kształtu 
społecznego, kult społeczny zaś wpływa na kult wewnętrzny jednostki (por. 
W i e r u s z - K o w a l s k i ,  art. cyt., s. 25).

61 S. C z a r n o w s k i ,  Socjologiczne określenie faktu religijnego, [w:] t e n ż e ,  
Dzieła, t. II, W arszawa 1956, s. 238.

199



Fakt religii -  podstawowe aspekty

sakralną. Wśród tych znaków znaki słowne odgrywają rolę pierwszoplanową 
(towarzyszą im znaki niesłowne -  motoryczne, optyczne itp.)62.

Trzeba zauważyć, że wszystkie religie przypisują specjalne miejsce i moc 
słowu, słowu bóstwa i słowu człowieka skierowanemu ku niemu, co znowu 
jest dowodem osobowego rozumienia związku religijnego; i to we wszyst
kich religiach.

Interesujące są starożytne rozważania hinduskie na temat słowa: „[...] ze 
słowa żyją wszyscy bogowie, ze słowa żyją zwierzęta i ludzie [...] Słowo 
jest niezniszczalne, jest pierworodnym wiecznego prawa rta, matką wed, 
pępkiem nieśmiertelności”63.

Różne są formy słownego zwrotu człowieka do bóstw: krzyk, apel, wzy
wanie, zaklęcia. Okrzyk pierwszych chrześcijan „maranatha” stanowi właśnie 
przykład wezwania kultowego. Nosi ono zwykle formę spontaniczną, choć 
istniały też formy ustalone, za pomocą których zwracano się do Boga.

Typowy przejaw kultu w postaci słownej stanowi m o d l i t w a .  
Modlitwa jest najbardziej podstawowym i najbardziej doskonałym aktem 
religijnym, występującym w różnych postaciach we wszystkich religiach; 
wyraźnie świadczącym o osobowym traktowaniu przez człowieka jakkolwiek 
rozumianego bóstwa. Modlitwa bowiem ze swojej natury jest dialogiem, 
rozmową z Bogiem. Partnerem tego dialogu może być wprawdzie jakaś 
niewidzialna moc czy jakiś inny byt, który przez podmiot przeżywający 
religijnie zawsze jest jednak uważany za kogoś, kto słucha i odpowiada, a 
więc kto jest traktowany jako drugie, mocne „Ty”. W świadomości religij
nej ludzi modlących się istnieje przeświadczenie o realności osoby słuchają
cej, o stałej jej obecności. I dlatego można z nią porozmawiać tak, jak 
rozmawia się z obecną osobą. Występuje też świadomość wyraźnej odręb
ności siebie i świata od rzeczywistości sakralnej, do której człowiek się 
zwraca.

Na przykład F. Heiler charakteryzuje modlitwę następująco:
„Trzy momenty tworzą wewnętrzną strukturę przeżycia modlitwy: wiara 

w żywego, osobowego Boga, wiara w Jego rzeczywistą, bezpośrednią obec
ność i dramatyczne obcowanie z Bogiem, którego obecność człowiek prze

62 Por. W i e r u s z - K o w a l s k i ,  art. cyt., s. 26 n.
63 Cyt. za: van der L e e u w, dz. cyt., s. 465.
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żywa [...] Modlitwa jest żywym obcowaniem człowieka religijnego z Bo
giem, którego pojmuje jako osobę i przeżywa obecność; obcowaniem, które 
odzwierciedla formy ludzkich stosunków społecznych”64.

Ponieważ modlitwa jest „mówieniem” (orare idem est ac dicere65), jest 
aktywnością intelektu, jest aktem rozumu: „[...] oratio quae pertinet ad 
partem intellectivam, est praecipua inter actus religionis, per quam religio 
intellectum hominis movet in Deum”66. Modlitwa zatem stanowi najwyższy 
akt religijny jako akt umysłu -  najwyższej władzy67.

Modlitwa zawiera ogromne bogactwo treści i akcentów -  od groźby aż 
do pokornego poddania, od prośby pełnej trwogi i niepokoju aż do absolut
nego zaufania. Daje to podstawy do wyróżnienia typów modlitwy: prośby, 
uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania itd. Mimo to można by powie
dzieć, że modlitwa ma zawsze charakter prośby (oratio estpetitio  dicentium 
a Deo)68. Człowiek modli się, by coś otrzymać, by nastąpiła zmiana jego 
doli, i jeśli nawet wyraża swoje uczucia czci i hołdu wobec bóstwa ze 
względu na jego wartość, czyni to w nadziei, że i w ten sposób dokona się 
w nim jakaś przemiana, że osiągnie osobiste dobro. Wspólnym zasadniczym 
zadaniem wszystkich postaci modlitwy jest coraz pełniejsza wewnętrzna 
integracja człowieka oraz aktualizacja jego więzi duchowej z Bogiem i 
wzajemnej między ludźmi, a nie poinformowanie Boga o ludzkich potrze
bach czy ludzkiej sytuacji, które i tak Bogu są znane. To zadanie modlitwy 
trafnie określa św. Augustyn mówiąc, iż modlimy się nie po to, by Boga 
poinformować, ale po to, by „tworzyć siebie” (ut homo construatur) jako 
osobę skierowaną ku Bogu. Modlitwa, jak zresztą i inne przejawy kultu, 
kształtuje postawę człowieka wobec Boga; ze swej natury ma więc charakter 
wychowawczy.

64 Das Gebet. E ine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung, 
Munchen 1918. Na temat modlitwy zob. również: M. M a u s s, La priere et les rites 
oraux, [w:] t e n ż e ,  Oeuvres, t. I: I.es fonctions sociales du sacre, Paris 1968, 
s. 375-399; J. M a j k o w s k i ,  Z psychologii wyrazu katolickiej modlitwy, „Roczniki 
Filozoficzne”, 5(1957), z. 4, s. 134-152; B. B o c c a s s i n o, La preghiera, Roma 
1967.

65 S. T h o m a s ,  S. th., II-II, 83, 1.
66 Tamże, 83, 3 ad 1.
67 Por. tamże, ad 3.
68 Tamże, 83, 1.
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W modlitwie, chociaż zasadniczo jest ona aktem wewnętrznym, jest 
skierowaniem rozumu człowieka do Boga („podniesieniem duszy do Boga”), 
bierze udział cały człowiek, towarzyszą jej, przynajmniej niekiedy, słowne 
wyrazy oraz pewne gesty czy postawa ciała.

Modlitwa może być prywatna i wspólna -  publiczna, która przyjmuje 
postać liturgii. Liturgia zawiera różnego rodzaju słowa i znaki niesłowne. 
Jest dialogiem ludu z Bogiem i rozmową uczestników zgromadzenia litur
gicznego między sobą. Jej celem jest więc pomóc nie tylko wejść jednostce 
w osobisty kontakt z Bogiem, ale również ukonstytuować wspólnotę religij
ną, zacieśniać jej wzajemne więzy.

Najdoskonalszym modelem modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w 
religii chrześcijańskiej jest „Ojcze nasz”, które jakby streszcza charakter 
relacji między człowiekiem i Bogiem i zawiera model wzorowej postawy 
człowieka wobec Boga. Modlitwa, będąc dialogiem, jest słowem i prośbą, 
jest również pewną aktywnością woli ludzkiej w stosunku do woli transcen
dentnego „Ty”, z tym jednak, że celem modlitwy i jej punktem kulminacyj
nym jest prośba, by stała się „Twoja, nie moja wola” (posłuszeństwo 
Bogu)69.

Modlitwa, jako akt duchowy, wyzwala duchowe energie, jest źródłem 
przyczynowania duchowego, które ma realne skutki czy to w stosunku do 
osoby modlącej się, czy tej, za którą człowiek modli się, czy w jakimś 
szerszym zasięgu. Postawa skoncentrowanej kontemplacji -  modlitwy jest 
największą z ludzkich aktywności, stanowi aktywność ducha ludzkiego, 
która ma realne skutki. Stąd usprawiedliwienie istnienia osób, które modlit
wę, kontemplację obierają za główną formę aktywności osobistej i wspólno
towej (zakony kontemplacyjne w kulturze chrześcijańskiej, a indywidualne 
śluby religijne czy instytucje religijne w innych religiach i kulturach).

O f i a r a  stanowi -  obok modlitwy -  akt religijny występujący we 
wszystkich religiach historycznych i współczesnych jako wyraz uznania 
przez człowieka wielkości sacrum, wyraz hołdu i czci (kultu), swojej zależ
ności, pragnienie przebłagania i prośby. Ofiara jako przejaw kondycji czło
wieka i jego stosunku do Boga jest tak nieodłączna od życia ludzkiego, że

69 Analizę modlitwy „Ojcze nasz" przedstawia J. Jeremias (Das Vater Unser im Lichte 
der neueren Forschung, Gótlingen 1956).
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św. Tomasz uważa, iż składanie ofiar Bogu przez człowieka należy do 
prawa naturalnego .

Skoro u podstaw wszelkiej religii jest fakt własnej egzystencjalnej niewy- 
starczalności, zależności oraz dostrzeżenie Boga jako ostatecznego celu życia 
(dobra), zapewniającego osobiste szczęście, człowiek dąży do osiągnięcia 
Go, zjednoczenia się z Nim. Wszelka aktywność religijna zmierza właśnie 
do zjednoczenia z bóstwem w akcie miłości. Aktywny charakter miłości 
polega na tym, że zawsze jest ona dawaniem, jest wyjściem z siebie, by 
być z drugim, a nie tylko otrzymywaniem. Zdolność miłowania polega 
właśnie na darowywaniu siebie osobie drugiej. Realizuje się to również w 
stosunkach człowieka z Bogiem czy jakkolwiek rozumianym bóstwem, co 
znowu bardzo wyraźnie świadczy o osobowym charakterze relacji religijnej 
(faktu religijnego)71.

Ofiara, dar nie oznaczają tylko dania jakiegoś przedmiotu, są zawsze 
realizacją dążenia człowieka do zjednoczenia się z Bogiem, rozumianym 
jako osoba -  ktoś, kto dar odbiera i nań reaguje. Darowanie, ofiarowywanie 
przedmiotu oznacza wniesienie w istnienie drugiej osoby czegoś swojego, 
a więc czegoś z siebie. Ten, kto otrzymuje dar, jednoczy się nie tylko z 
otrzymaną rzeczą, lecz przede wszystkim z tym, kto daje. Ofiarowanie 
czegoś komuś zawsze oznacza ofiarowywanie mu czegoś z siebie; otrzyma
nie czegoś od kogoś to przyjęcie czegoś z jego bytu duchowego, z jego 
duszy. Dotyczy to również stosunków między człowiekiem i Bogiem -  wraz 
z darem ofiarnym człowiek oddaje się do dyspozycji Bogu72.

Istotą ofiary religijnej jest więc dar z siebie, darowanie własnej osoby 
osobie transcendentnego „Ty”. Skoro transcendentne „Ty” jest w większości 
religii rozumiane jako byt duchowy, dlatego ofiary duchowe, wewnętrzne 
są istotne w relacji religijnej.

Tomasz z Akwinu wyróżnia trzy rodzaje dóbr, które człowiek może 
złożyć Bogu w ofierze: 1° dobra duszy, ofiarowywane przez pobożność, 
modlitwę oraz inne akty wewnętrzne, i to stanowi w religii chrześcijańskiej 
główną formę ofiary; 2° dobra ciała, ofiarowywane przez męczeństwo, abs-

70 S. ih., 11-11, 85, i.
71 Por. tamże, 2.
72 Van der L e e u w ,  dz. cyt., s. 398-408.
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tynencję czy powściągliwość; 3° dobra zewnętrzne. Ofiarowanie Bogu dóbr 
zewnętrznych stanowi symbol, znak, jakby zastępstwo daru z siebie.

Człowiek nie bardzo chętnie oddaje od razu siebie; chętniej składa na 
ofiarę zwierzęta, zboże, nawet swoje dzieci. Ale dając coś swojego, nawet 
dary materialne, daje to jakby w zastępstwie siebie, w ten sposób ucząc się 
„bycia-dla-Boga”. Funkcja ofiary, jakakolwiek by ona była, jest zawsze taka 
sama -  uczy i prowadzi do darowania siebie jako osoby osobie „Ty” trans
cendentnego. To oddanie siebie konstytuuje najgłębszą więź z Bogiem. Jest 
zjednoczeniem z Nim w miłości.

Podobnie jak w przypadku modlitwy, istnieją ofiary indywidualne i 
wspólnotowe, które konstytuują wspólnotę, także istniejącą „dla”. Ofiara 
wspólnotowa zwykle połączona jest z ucztą ofiarną, co znowu świadczy o 
dialogowym i osobowym charakterze tego aktu religijnego.

B. ASCEZA I DOSKONALENIE MORALNE

Przeżyciu religijnemu człowieka towarzyszy świadomość własnej niedo
skonałości, niemocy, a nawet poczucie winy wobec doskonałego Boga. 
Toteż integralnym jego elementem jest potrzeba oczyszczenia, udoskonalenia 
się, przygotowania do zjednoczenia się z tym, co święte, doskonałe, nieska
lane. Dlatego nieodłącznym składnikiem wszelkiej religii jest proces oczysz
czenia się, ascezy, doskonalenia się moralnego zgodnie z wymaganiami 
bóstwa (posłuszeństwo).

Wyrazem potrzeby przemiany wewnętrznej są różne formy oczyszczeń, 
występujące we wszystkich religiach. Mają one na celu: 1° wybawienie od 
zła i uzyskanie dobra (odłączenie od mocy złych i złączenie z mocami 
dobrymi); 2° odnowienie życia, a nawet inicjacja jakiejś nowej formy życia 
(chrzest w chrześcijaństwie jako nowe narodzenie z wody i z ducha).

Innym typem oczyszczeń są tzw. oczyszczenia rytualne. W Talmudzie np. 
zawarte jest wyrażenie „Pismo brudzi ręce”. Człowiek, który miał w rękach 
Biblię, musi dokonać rytualnego oczyszczenia. Konieczne jest ono wówczas, 
kiedy człowiek zetknął się z czymś świętym, z sacrum, z tajemnicą. Bezpo
średnie wejście w fizyczny kontakt z tym właśnie, co „inne”, wymaga do-
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konania jakiegoś obrzędu, zanim człowiek przejdzie do zajęć codziennych. 
Jest to oczywiście związane ze swoistym rozumieniem sacrum  i „nakaz” ma 
charakter dydaktyczny. Chodzi o uświadomienie człowiekowi jego niedosko
nałości i potrzeby przemiany. Zmieniona koncepcja świętości w chrześcijań
stwie przynosi inne formy i nowe obrzędy oczyszczenia, które dotyczą 
przede wszystkim ducha ludzkiego, potrzebującego przemiany, metanoi, by 
móc połączyć się ze świętym Bogiem73.

C. KULT A JĘZYK RELIGII

Z praktycznym aspektem fenomenu religii łączy się problem języka reli
gijnego. Aktywność praktyczna (działalność religijna), zachowanie się ludzi 
religijnych stanowią -  jak powiedzieliśmy -  zbiór znaków, za pomocą 
których człowiek wyraża swój stosunek do Boga, nawiązuje z Nim kon
takt. Samo religijne działanie -  jako obiektywizacja wewnętrznych przeko
nań i przeżyć -  ma charakter znakowy. Poza tym religią w ogóle posługuje 
się swoistym językiem, zwanym językiem sakralnym, będącym bogatym 
zbiorem znaków, spełniających (w różnych proporcjach) wszystkie funkcje 
semio tyczne74.

Jeśli chodzi o interesujące nas w tej chwili praktyki religijne, to i one 
spełniają funkcję informatywną, choć nie jest to ich funkcja zasadnicza75. 
Modlitwa, różne obrzędy liturgiczne i pozaliturgiczne zawierają takie teksty,

73 Por. tamże, s. 335-341.
74 Por. na ten temat: W i e r u s z - K o w a l s k i ,  art. cyt.; B r o n k ,  Cha

rakterystyka języka religii w filozofii analitycznej; J. S i k o r a ,  Rola czynnika emocjonal
nego w języku religii, „Euhemer”, 12(1968), nr 1, s. 11-21.

Poznawcza funkcja języka religii stanowi zagadnienie najbardziej dyskusyjne. Problem 
polega na tym, że język religijny informuje, opisuje rzeczywistość, która nie jest człowieko
wi dostępna wprost w doświadczeniu. O ile w początkach zainteresowania się językiem 
religii odmawiano mu tej funkcji, co wiązało się z zacieśnieniem języka informatywnego do 
pewnej-kategorii języka, obecnie przeważa stanowisko przeciwne; oczywiście, jest to funkcja 
poznawcza swoistego typu.
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które pozwalają modlącym się przyswoić sobie pewne treści (pojęcia, zasa
dy) dotyczące rzeczywistości religijnej, co wpływa na kształtowanie ich 
postaw praktycznych. Kult stanowi w religii jedną z form nauczania prawd 
religijnych. Modlitwa i obrzędy religijne są zazwyczaj „pierwszą szkołą” 
kształcenia myślenia i zachowania się religijnego. Dziecko najpierw uczy 
się modlić do Boga, a dopiero później o Nim mówi76. Dotyczy to także 
ludzi dorosłych -  modlitwa utrzymuje w postawie dotychczasowej lub zmie
nia na lepsze myślenie człowieka w stosunku do Boga, innych i siebie.

W obrzędach kultowych przeważa jednak język ekspresywny, promotyw- 
ny i performatywny.

1. Ekspresywna funkcja języka kultowego polega na tym, że w poszcze
gólnych działaniach kultowych, np. w modlitwie, w obrzędach ofiarniczych, 
człowiek ujawnia własne przeżycia i przekonania; w działaniu religijnym 
uzewnętrznia to, co dzieje się w jego wnętrzu. Wypowiedź religijna, dzięki 
swoistym cechom (odrębny od potocznego styl), informuje o przeżyciach 
religijnych autora tekstu i jego odbiorcy. Ważną rolę pełnią tu czynniki 
towarzyszące tekstowi, a więc znaki ikoniczne, symbole o nasyceniu emo
cjonalnym, muzyka (melodia, rytm).

2. Promotywna funkcja języka kultowego polega na nakłanianiu słuchacza 
do podjęcia określonych działań. Z tą funkcją najbardziej wiąże się wycho
wawcza rola obrzędów religijnych. Dlatego tak wiele mówi się np. w chrze
ścijaństwie o wychowaniu przez liturgię („liturgia jest punktem wyjścia i 
punktem dojścia wychowania religijnego”, „bez liturgii nie może być mowy
o chrześcijańskim wychowaniu”). Wiąże się z tym przekonanie, że modlitwa 
służy nie tylko rozmowie z Bogiem, ale rozbudzeniu w modlącym się ta
kich uczuć i doznań, które ugruntowują w nim przekonania religijne. Znane 
jest powiedzenie starochrześcijańskich ascetów: „nie wiara rodzi modlitwę, 
ale z modlitwy rodzi się wiara”77.

3. Wiąże się to z performatywną funkcją języka sakralnego, który zawie
ra większość wypowiedzi mających na celu nie tyle stwierdzenie faktów, ile 
dokonywanie pewnych aktów, jak np. formuła: „ja ciebie chrzczę”. Język 
religii, jako określony sposób zachowania się ludzi, stanowi wyraz gotowoś-

76 Por. W i e r u s z - K o w a l s k i ,  art. cyt., s. 61.
77 Tamże, s. 73.
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ci poddania się Bogu, Jego rozkazom i poleceniom. Według Evansa -  głów
nego rzecznika performatywnego charakteru języka religii -  performatywne 
akty religijne są „performatywami korelatywnymi”: ludzie ci reagują swoimi 
słowami na działanie rzeczywistości sakralnej78.

§ 4. PRZEŻYCIE RELIGIJNE A INNE PRZEŻYCIA LUDZKIE

Specyfika faktu religijnego, danego w przeżyciu religijnym, ukaże się 
jaśniej przez porównanie go z innymi faktami specyficznie ludzkimi, danymi 
w odpowiednich przeżyciach: poznawczym, moralnym i estetycznym.

A. PRZEŻYCIE RELIGIJNE A PRZEŻYCIE POZNAWCZE

Istotnym momentem dla przeżycia poznawczego jest kontakt podmiotu 
poznającego z przedmiotem poznawanym, który ujawnia się, odsłania pozna
jącemu podmiotowi. Zasadniczym celem poznania jest uzyskanie informacji 
i posiadanie wiedzy o danym przedmiocie (cel teoretyczny). Wiedza ta 
wyraża się w możności wydawania sądów -  zdań prawdziwych lub preten
dujących do prawdziwości o danym przedmiocie. Wartością realizowaną w 
aktach poznawczych jest wartość prawdy, będąca zgodnością myśli poznają-

78 F.vans znany jest przede wszystkim dzięki analizom języka Biblii. W edług niego 
język Biblii i objawienia nie jest tylko językiem deskryptywnym, ale także językiem autoim- 
plikatywnym i jako taki stanowi podzbiór języków  performatywnych. Jeżeli Bóg przemawia 
do człowieka za pomocą jakiegoś „zdarzenia" lub „działania” , to tym samym zobowiązuje 
się wobec niego i ujawnia mu swoją istotę. Podobnie język, którym człowiek posługuje się 
mówiąc do Boga, jest językiem  samoimplikatywnym: nie chodzi w tym przypadku o zwykłą 
akceptację istnienia Boga, lecz o formę osobistego zaangażowania się względem Boga i Jego 
spraw (por. B r o n k, Język etnologii religii, s. 39 n.).
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cego z poznawanym stanem rzeczy. Podmiot poznający jest tu bardziej 
bierny -  treść aktu poznawczego odczytuje z rzeczywistości, a nie tworzy 
jej. Asymiluje więc treści dane mu z zewnątrz. Asercja (moment realizacji 
prawdy) jest podmiotowi poznającemu narzucona przez obiektywny stan 
rzeczy (oczywistość przedmiotową w przypadku poznania bezpośredniego 
albo i jakieś rozumowanie w przypadku poznania pośredniego). Nie wcho
dzą tu w grę -  albo przynajmniej nie powinny wchodzić -  momenty emo- 
cjonalno-wolitywne79.

Relacje, jakie konstytuują akt poznawczy, określa się jako relacje osobo- 
wo-rzeczowe (kontakt podmiotu z przedmiotem). Muszą w nich nastąpić 
procesy obiektywizacji i asymilacji (psychicznej, duchowej) przedmiotu 
przez podmiot. W przeżyciu poznawczym podmiot -  choćby był nim byt 
osobowy -  traktuje się jak „rzecz”, czyli zespół kwalifikacji, które chce się 
poznać, przyswoić, zasymilować, a nie jako osobę, z którą nawiązuje się 
osobisty kontakt. W przeżyciu religijnym, a ściślej -  w przeżyciu faktu 
religijnego, ma miejsce związek między odrębnymi i zachowującymi swą 
odrębność podmiotami-osobami. Fakt religijny to relacja międzypodmiotowa
-  osoby z osobą. Jeśli w przeżyciu religijnym występują momenty poznaw
cze, to -  jak wynika z wyżej przeprowadzonych analiz -  mają one inny, 
bo cząstkowy i towarzyszący, charakter. Poza tym poznanie występujące w 
fakcie religijnym jest swoiste ze względu na źródło i charakter asercji zdań 
religijnych (zaufanie, przekonanie, że warto wierzyć). W samą strukturę 
poznania religijnego wchodzą momenty wolitywno-emocjonalne (szacunek 
i miłość między osobami): wszelkie poznanie religijne ma charakter pozna
nia osobowo zaangażowanego, które zmusza do określonego działania; po
znanie religijne jest najczęściej również doświadczeniem powinności. War
tością realizowaną w religii jest świętość.

79 Na temat przeżycia poznawczego por. S t ę p i e ń ,  Teoria poznania, s. 21-29; 
S. K a m i ń s k i ,  Od spostrzeżeń do poglądu na świat, [w:] O Bogu i o człowieku, 
t. II, pod red. B. Bejze, Warszawa 1969, s. 127-145.
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B. PRZEŻYCIE RELIGIJNE A PRZEŻYCIE MORALNE

Uświadomienie sobie właściwego charakteru faktu moralnego i ustalenie 
jego związków z faktem religijnym jest ważne ze względu na to, że moral
ność często utożsamia się z religią (Kant) lub że niewłaściwie ustala się 
relacje między tymi dwiema aktywnościami człowieka. Przeżycie moralne
-  podobnie jak przeżycie religijne -  jest wielofazowe i ukierunkowane 
praktycznie na czyn. W pierwszej fazie przybiera ono postać przeżycia 
powinności. Jest to dostrzeżenie takiej sytuacji, która apeluje do poznające
go podmiotu, że powinien wykonać określony czyn. Implikuje ono przeżycie 
dotyczące wartości moralnych (dobra czy zła moralnego). Przeżycie powin
ności i wartości moralnych przechodzi w następnej fazie w przeżycie rodzą
ce postępowanie, aktualizujące się w czynie moralnym (moment decyzji).
Przez czyn zgodny z powinnością człowiek tworzy byt dobry (dobro), który 
ubogaca przede wszystkim podmiot -  autora czynu; czyni człowieka lep
szym, czyli czyni go człowiekiem doskonalszym: człowiek bowiem przez 
akty moralne i przez czyny moralne stwarza i przetwarza siebie -  „buduje 
siebie jako osobę”80.

Pod tym więc względem zachodzi daleko idąca analogia pomiędzy prze
życiem moralnym i przeżyciem religijnym. Różnica dotyczy przedmiotu i 
realizowanej wartości. Przedmiotem aktu moralnego są osoby ludzkie (i sam 
podmiot przeżycia moralnego jako osoba), podczas gdy w przeżyciu religij
nym podmiot kieruje się wprost na osobę transcendentną. Jeśli nawet doty
czy osoby ludzkiej czy siebie, to zawsze w perspektywie i ze względu na 
osobę transcendentną. Wprawdzie osoba transcendentna jest również osta
tecznym wyjaśnieniem faktu moralnego, bo jest ostateczną racją istnienia 
osoby ludzkiej, ale ten „styk” dotyczy nic samego przeżycia czy faktu 
moralnego i religijnego, lecz teorii moralności i teorii religii.

Inne także wartości są realizowane w jednym i drugim typie działalności 
człowieka: w aktach moralnych -  dobro, w aktach religijnych -  świętość. 
Wprawdzie między tymi dwoma rodzajami wartości -  jak plastycznie wyka-

80 O przeżyciu moralnym por. T. S t y c z e ń ,  Doświadczenie moralności, [w:] 
Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne , Kraków 1971, s. 327-355; K r ą p i e c, Ja  -  
człowiek, s. 257-276.
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zał M. Scheler -  zachodzi wzajemna zależność, jednak nie jest ona dana 
w przeżyciu tych faktów, lecz w ich wyjaśnianiu, czyli w teorii.

C. PRZEŻYCIE RELIGIJNE A PRZEŻYCIE ESTETYCZNE

Przeżycie estetyczne -  podobnie jak religijne -  jest złożone. W pierwszej 
fazie kontakt podmiotu z przedmiotem estetycznym wywołuje w podmiocie 
percypującym pewien stan emocjonalny i dążeniowy, w wyniku którego 
podmiot skupia swoją uwagę na przedmiocie. Percepcja estetyczna powstaje 
więc na skutek pewnego stanu emocjonalnego i zawiera zespół aktów po
znawczych, które ujmują jakości przedmiotu estetycznego. Wywołuje ona 
z kolei pewne stany wolitywno-emocjonalne. Dla przeżycia estetycznego 
charakterystyczne jest właśnie to oscylowanie od postawy poznawczej do 
reakcji wolitywno-emocjonalnych, wyrażające się w aprobacie lub dezapro
bacie, będącej wynikiem nasycenia lub zniechęcenia w stosunku do pierw
szych faz (rozkosz, upodobanie lub zawód w stosunku do pierwszej emocji). 
Artykularyzacja tej emocji przybiera postać sądu estetycznego (podoba się 
lub nie). Wartością znalezioną (ukonstytuowaną) w przeżyciu estetycznym 
jest piękno, a jego funkcją to, co S. Ossowski81 określa jako „życie chwi
lą”, a więc oderwanie się od spraw, prac i przedmiotów codziennego życia 
i przeniesienie się w nowy -  „bezinteresowny” z punktu widzenia praktycz
nego -  wymiar.

Właśnie przez ową bezinteresowność i jakby oderwanie się od spraw 
codziennego życia, które nie przynosi wymiernej korzyści materialnej, przez 
to, że ubogaca zwłaszcza emocjonalnie samego człowieka, poszerza jego 
istnienie o nowe wymiary, przeżycie estetyczne bywa niekiedy utożsamiane 
z przeżyciem religijnym. Niewątpliwie, piękno może być czynnikiem religio- 
twórczym, właśnie poprzez umiejętność zachowań bezinteresownych. Zawsze 
też pełni ważną rolę towarzyszącą w przeżyciu religijnym i aktach religij-

81 Por. U podstaw estetyki, Warszawa 1958'1, s. 271-279. Zob. też: I n g a r d e n ,  
Przeżycie estetyczne, s. 97-102.
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nych (religią a sztuka), niemniej istnieje ogromna różnica w przedmiocie i 
celu jednego i drugiego rodzaju przeżyć oraz typie wartości (w religii -  
świętość, w sztuce -  piękno).

W przeżyciu religijnym ostatecznie przedmiotem może być tylko trans
cendentna, a więc realnie istniejąca i kochająca osoba, a celem aktywności 
religijnej jest dążenie do zjednoczenia z nią. Wobec tego przeżycie religijne 
nastawione jest na działanie zmierzające do osiągnięcia realnego połączenia 
(miłość) z Bogiem. Natomiast przedmiotem przeżycia estetycznego może 
być każdy naturalny czy pochodny od człowieka przedmiot, który dostarcza 
podmiotowi przeżywającemu swoistych przeżyć, ale nie pełni osobowej roli 
egzystencjalnej. O ile przeżycie estetyczne odrywa od praktycznej rzeczy
wistości i jakby powoduje „życie chwilą", to przeżycie religijne pełni funk
cję wprost przeciwną -  zakorzenia w coś nieprzemijającego (w wieczność) 
i zmusza do aktywności. Jeśli w pewnym sensie odrywa chwilowo od spraw 
codziennych, to jedynie po to, by uświadomić pełną perspektywę życia i 
włączyć w nią tę codzienną aktywność. Poza tym celem życia religijnego 
jest pewne przeinterpretowanie całego życia ludzkiego, które w perspektywie 
„bycia-ku-Transcendensowi” nabiera nowego, głębszego sensu, celem zaś 
przeżycia estetycznego jest nasycenie się pięknem.





R o z d z i a ł  III

FAKT RELIGII-INTERPRETACJA FILOZOFICZNA

Opis faktu religijnego można by poszerzać w nieskończoność, rozpatrując 
go z różnych punktów widzenia, biorąc jako przedmiot analizy poszczególne 
jego elementy czy wymiary (zewnętrzny, wewnętrzny). Czyni się to dokład
niej w naukach szczegółowych o religii, a zwłaszcza w psychologii i socjo
logii religii. Pełniejszego opisu struktur religijnych dokonuje się również w 
fenomenologii religii, zwłaszcza typu humanistycznego.

Z filozoficznego punktu widzenia ważne jest to, by mając nagromadzony 
materiał empiryczny, dojść do takiego wyjaśnienia fenomenu religii, które 
dawałoby najgłębsze ujęcie istoty religii, czyli odpowiedź na pytanie, czym 
religią jest w aspekcie bytowym, oraz wskazywałoby na ostateczne źródła 
religii, czyli odpowiadałoby na pytanie, dlaczego religią istnieje, jaką funk
cję pełni w życiu ludzkim i w ludzkiej kulturze.

O ile sam fakt istnienia religii jest dany bezpośrednio, a więc w do
świadczeniu, o tyle na podstawie doświadczenia nie można ustalić jego 
ontycznie istotnych elementów ani ostatecznie wyjaśnić, dlaczego w ogóle 
istnieje. Może to dokonać się jedynie w ramach teorii, które suponują wy
jaśnienie przez ostateczne racje i które wiążą się z tezami ontologicznymi 
dotyczącymi natury człowieka i świata.
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§ 1. FILOZOFICZNE ODNIESIENIA 
NIEFILOZOFICZNYCH INTERPRETACJI RELIGII

Historycznie istniało i współcześnie istnieje wiele pretendujących do 
miana filozoficznych interpretacji zjawiska religii. Ich różnorodność prowo
kuje do postawienia pytania, dlaczego tak jest. Dlaczego, wychodząc z 
empirycznie danego faktu religii, dochodzi się do tak różnych wniosków na 
temat istoty religii i źródeł jej istnienia?

Wytłumaczeniem takiej sytuacji jest fakt, że są to sprawy zaangażowane 
nie tylko praktycznie, ale także teoretycznie; nie można wyjaśnić religii w 
oderwaniu od określonej teorii człowieka i całego świata. Teorie religii 
mogą występować w ramach filozofii. Jak istnieją różne teorie człowieka 
i całej rzeczywistości, tak różne muszą być teorie religii. Poza tym różno
rodność wyjaśnień łączy się z wielością nauk zajmujących się religią. W 
zależności od wyróżnionego typu nauki inaczej ustala się sam fakt religijny 
i inaczej określa się jego ogólną istotę (np. inaczej na kanwie psychologii, 
inaczej -  socjologii) oraz szuka się innych czynników warunkujących zacho
dzenie owego zjawiska. Często też absolutyzuje się jakiś jeden wymiar 
religii i w nim upatruje istoty całego fenomenu. Zazwyczaj taka sytuacja 
zachodzi wówczas, gdy buduje się teorię filozoficzną wprost na danych 
jednej nauki (psychologii, socjologii itp.).

Naszym zadaniem będzie znalezienie takiej teorii, która byłaby możliwie 
adekwatna do doświadczanych faktów i najcelniej je wyjaśniała, dając osta
teczną odpowiedź na pytanie, dlaczego czujemy się zależni od Istoty Naj
wyższej, dlaczego doświadczamy wobec Niej powinności oddawania czci, 
dlaczego dążymy do zjednoczenia z Nią, słowem -  dlaczego jesteśmy reli
gijni (rozwijamy aktywność religijną).

Zanim przystąpimy do wyłożenia takiej teorii wyjaśniającej ostatecznie 
i egzystencjalnie, dokonamy krótkiej prezentacji współczesnych najbardziej, 
wydaje się, aktualnych i pretendujących do miana filozoficznych teorii reli
gii. Celowo pomija się tu teorie historyczne z tego względu, że są one na 
ogół znane i były w zarysie anonsowane w rozdz. I.
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Najpierw rozpatrzymy takie teorie, które: 1° opierają się na doświadcze
niu jakiejś jednej nauki, np. psychologii (psychoanalityczne teorie religii), 
socjologii (socjologiczne teorie religii); 2° ujmują fakt religijny ogólnie jako 
fakt kulturowy (Eliade);' 3° szukają podstawowych struktur religii w świado
mości religijnej (fenomenologia religii).

A. PSYCHOANALITYCZNE TEORIE RELIGII

Psychoanaliza obejmuje wielki nurt teoretyczny i praktyczny psychologii 
XX-wiecznej o dużym zasięgu oddziaływania zarówno naukowego, jak i 
popularnego. Jest teorią świadomości ludzkiej, a zwłaszcza jej funkcji, po
wstawania zaburzeń psychicznych, ich diagnozy, a równocześnie jest metodą 
leczenia nerwic i w ogóle terapii psychicznej (drogą do zachowania zdrowia 
psychicznego i osiągnięcia pełnego rozwoju osobowości)1.

Psychoanaliza, w ujęciu wszystkich jej najwybitniejszych przedstawicieli, 
a więc S. Freuda, C. G. Junga i E. Fromma, jest również pewnego rodzaju 
filozofią szukającą nie tylko natury przeżyć psychicznych. Twórcy różnych 
kierunków psychoanalizy, choć teoretycznie zastrzegali się, że nie są filozo
fami, faktycznie stworzyli teorie usiłujące ostatecznie wyjaśnić całego czło
wieka, wszystkie jego przeżycia i różnorakie kierunki jego działalności. 
Psychologia, w ich ujęciu, staje się filozoficzną antropologią -  ogólną teorią 
człowieka i kultury, a w tym także tej jej dziedziny, jaką jest religią. 
Wszyscy wymienieni wielcy psychoanalitycy stworzyli własne teorie religii, 
które, choć konstruowane na terenie psychologii, swymi wnioskami wykra
czają poza nią i mają charakter filozoficzny. I właśnie z tego powodu są 
przedmiotem naszego zainteresowania.

W ramach szeroko rozumianego nurtu psychoanalitycznego każdy z wyżej 
wymienionych autorów jest twórcą odrębnej interpretacji człowieka i faktu 
religii. Pewne momenty pozostają wspólne, a mianowicie wyjaśnianie zja-

1 Na temat psychoanalizy zob. J. A. B r o w n ,  Freud and Post-Freud i ans, London 
1963; J. P r o k o p i u k ,  Posłowie, [w:] Z. F r e u d ,  Człowiek, religią, kultura, 
tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1967, s. 315-350.
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wiska religii, jego struktury, funkcjonowania i rozwoju działaniem nieświa
domych instynktów, popędów, dążeń, struktur oraz funkcjonalne i pragma
tyczne podejście do religii. Różnice są jednak duże, związane z rozmaitym 
rozumieniem samego człowieka, jego pierwotnej sytuacji, jego podstawo
wych potrzeb, charakteru sił religiotwórczych czy akcentowaniem w bada
niach wybranych elementów.

a) RELIGIA KOLEKTYWNĄ NEUROZĄ (SIGMUND FREUD)

Poglądem Freuda (1856-1939), który stał się fundamentem całego nurtu 
psychoanalizy, zwanej także psychologią głębi, jest twierdzenie, że psychicz- 
ność nie jest identyczna ze świadomością. Istnieje także nieświadome życie 
psychiczne. Jaźń ludzka jest trzywarstwowa -  zawiera sferę podświadomych 
popędów (ono -  id), sferę surowych zakazów i osądów (nadjaźń -  super- 
egó) oraz sferę świadomą i rozumną (jaźń -  ego). Korzenie świadomości 
indywidualnej tkwią w popędach biologicznych, zwłaszcza seksualnym, 
zwanym w późniejszym okresie twórczości Freuda popędem życia (Eros), 
oraz w popędzie śmierci (Thanatos).

Freuda teoria człowieka ma zasadniczo charakter materialistyczny i biolo
giczny. Człowiek jest kierowany przez potężne, naturalne, biologiczne popę
dy wrodzone i ograniczany w swym życiu i działaniu surowymi rygorami 
stworzonymi przez kulturę, a więc rygorami natury religijnej, moralnej, 
społecznej. Kultura, dysponując środkami zastępczymi, stanowi kompensatę 
dla tłumionych, bo zagrażających dobru społecznemu, organicznych popędów 
jednostki.

Zgodnie ze swoją zasadą bezwzględnej determinacji zjawisk psychicznych 
przyczynami o charakterze nieświadomym, biologiczno-seksualnym, Freud 
interpretuje religię jaką kompensatę nie spełnionych pragnień organicznych .

2 Problemy związane z religią porusza Freud w następujących pracach: Totem und 
Tabu, Leipzig 1913; Die Zukunft einer Illusion, Leipzig 1927; Das Unbehagen in der Kultur, 
W ien 1930; Der M ann M oses und die monotheistische Religion, Frankfurt a.M. 1938. W 
języku polskim wyjątki tych prac wydane są w zbiorze: F r e u d ,  Człowiek, religią, 
kultura. Na temat teorii religii Freuda zob. m.in.: A. P l e ,  Freud et la religion, Paris 
1968; K. B i r k, Sigmund Freud und die Religion, M unster-Schwarzach 1970; B. C a s- 
p e r, Wesen und Grenzender Religionskritik. Feuerbach, Marx, Freud, W urzburg 1974.
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Podobnie jak początki innych dziedzin kultury, geneza religii tkwi -  
zdaniem Freuda -  w „kompleksie Edypa”, który jest „jądrem” wszelkich 
neuroz3. Pomysł koncepcji kompleksu Edypa zaczerpnął Freud od Darwina 
(horda totemiczna). Kompleks między ojcem i synami zrodził się na tle 
stosunku do matki. Synowie nienawidzili ojca, który stał na drodze do 
zaspokojenia ich popędu seksualnego i pragnienia władzy. Równocześnie 
kochali go i podziwiali. Zbrodnia dokonana na ojcu przez synów budzi 
poczucie winy i chęć zadośćuczynienia. Ten czyn kryminalny stał się po
czątkiem organizacji społecznej, moralności i religii. Sprzeczne uczucia w 
stosunku do ojca są, zdaniem Freuda, treścią ambiwalencji kompleksu ojca 
u wszystkich dzieci i neurotyków.

Religia totemiczna powstała z poczucia winy synów jako próba złagodze
nia tego poczucia i zjednania skrzywdzonego ojca poprzez późniejsze posłu
szeństwo. „Wszystkie późniejsze religie były także próbami rozwiązania tego 
samego problemu, różniąc się jedynie ze względu na stopień kultury, na 
jakim dokonują tej próby, i co do dróg, które wybierają; wszystkie są reak
cjami na to samo wydarzenie, od którego zaczęła się kultura i które odtąd 
nigdy nie pozwoliło spocząć ludzkości”. Religia -  zdaniem Freuda -  jest 
oparta „na poczuciu winy i wynikających z niego wyrzutów sumienia, pod
czas gdy moralność jest oparta częściowo na konieczności społecznej, a 
częściowo na zadośćuczynieniu, którego domaga się poczucie winy”4.

Idee religijne powstają z tych samych potrzeb, co inne osiągnięcia kultu
ry, mianowicie z konieczności obrony przed druzgocącą przewagą natury5 
i związaną z nią „potrzebą ochrony przez miłość”6. Religia powstała we 
wczesnej fazie ludzkiego rozwoju, kiedy to człowiek jeszcze nie był w 
stanie posługiwać się swym rozumem, by dać sobie radę z zewnętrznymi 
i wewnętrznymi siłami. Starał się on z nimi uporać za pomocą „kontrafek- 
tów”, czyli innych sił emocjonalnych, które mają za zadanie tłumienie i 
kontrolowanie tego, z czym nie można sobie poradzić emocjonalnie.

Modelem, według którego Freud kształtuje swoją koncepcję relacji religij
nej, jest obronna postawa dziecka wobec bezradności. Religia jest więc

3 Człowiek, religią, kultura, s. 142.
4 Tamże, s. 131 n.
5 Tamże, s. 164.
6 Tamże, s. 173.
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powtórzeniem doświadczeń doznawanych przez człowieka w okresie dzieciń
stwa. Człowiek usiłuje przezwyciężyć zagrażające jego istnieniu siły w ten 
sam sposób, w jaki to czynił będąc dzieckiem, tzn. polegając na ojcu, po
dziwiając i bojąc się go.

W związku z tym Freud porównuje religię do obsesyjnych neuroz, jakie 
występują u dzieci. Według niego religia stanowi „powszechną neurozę 
obsesyjną ludzkości”, jest ona wywołana warunkami podobnymi do tych, 
które powodują neurozę dziecięcą. „Przerażający efekt infantylnej bezradnoś
ci wzbudził potrzebę ochrony -  ochrony przez miłość -  którą przynosi 
ojciec. I odkrycie, że ta bezradność będzie trwać przez całe życie, wywołało 
konieczność przywiązania się do istnienia ojca, tym razem o wiele bardziej 
potężnego”7. W religii wszystko jest stosunkiem między ojcem i synem. 
Bóg jest uwznioślonym ojcem i tęsknota za ojcem stanowi źródło potrzeby 
religii.

W tym procesie poszukiwania ochrony człowiek tworzy to, co Freud 
nazywa „złudzeniem”. Treść tego złudzenia czerpie człowiek ze swego 
indywidualnego doświadczenia, zdobytego w dzieciństwie. Znajdując się pod 
naciskiem niebezpiecznych wewnętrznych i zewnętrznych sił, człowiek przy
pomina sobie swoje przeżycia z okresu dzieciństwa, kiedy był chroniony 
przez ojca, którego traktował jako kogoś, kto jest mądry i silny. Opiekę zaś 
i miłość ojca mógł zdobyć stosując się do jego poleceń i zakazów (posłu
szeństwo). Podobna sytuacja zachodzi w religii, z tym że idee religijne, 
zwłaszcza idea Boga, i wszelkie koncepcje teistyczne są właśnie „złudzenia
mi”, płynącymi z pragnień człowieka; nie mają podstaw w rzeczywistości 
pozapsychicznej. „Są one złudzeniami, spełnieniami najstarszych, najsilniej
szych i najbardziej uporczywych pragnień ludzkości -  tajemnicą ich siły 
jest siła tych pragnień”8.

Przekonanie o istnieniu Boga jest właśnie takim niesprawdzalnym złudze
niem i nikt nie może być zmuszony, by uważać je za prawdziwe czy przyj
mować je. Jest ono uwarunkowane tylko psychicznie i nie można rozstrzyg
nąć, czy Bóg istnieje rzeczywiście. Iluzja nie musi być błędem. Cechą iluzji 
jest to, że nie pochodzi z pragnień człowieka.

7 Tamże.
8 Tamże.
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Freud nie poprzestaje na takim agnostycznym stanowisku w stosunku do 
„hipotezy istnienia najwyższej istoty”. Sprawę rozstrzyga raczej negatywnie 
i w ten sposób -  przekraczając kompetencje psychologa -  wkracza na teren 
metafizyki.

„My możemy tylko żałować, że pewne doświadczenia życiowe i obserwa
cje natury uniemożliwiły nam przyjęcie hipotezy istnienia takiej najwyższej 
istoty”9. „Byłoby naprawdę bardzo miło, gdyby istniał Bóg, który byłby 
zarówno stwórcą świata, jak i dobroczynną opatrznością, gdyby istniał mo
ralny porządek świata i istniało życie przyszłe, ale jednocześnie jest to 
bardzo dziwne, że wszystko jest właśnie tak, jak byśmy sobie tego sami 
życzyli. I byłoby jeszcze dziwniejsze, gdyby naszym biednym, ciemnym, 
ujarzmionym przodkom udało się rozwiązać te wszystkie trudne zagadki 
wszechświata”10.

Religia -  zdaniem Freuda -  pełni ważne funkcje psychiczne i społeczne: 
uśmierza lęk przed niebezpieczeństwami i trudnościami życia, przynosi ulgę 
psychice indywidualnej, rozwiązując konflikt wyrastający z kompleksu Edy
pa, ustanawia i gwarantuje porządek moralny, dostarcza dla spełnienia spra
wiedliwości i pragnień człowieka przestrzennych i czasowych ram11.

Pełniąc takie funkcje, religia stanowi -  zdaniem Freuda -  zagrożenie dla 
człowieka, wpływa bowiem hamująco na pełny rozwój osobowości. Niebez
pieczeństwo religii polega na tym, że ucząc wierzyć, nie rozwija krytyczne
go myślenia, a ufając opatrzności, nie rozwija samodzielności człowieka. 
Wiąże go także z pewnymi instytucjami, co do których Freud miał wiele 
zastrzeżeń. Poza tym człowiek religijny swoją moralność buduje na niepew
nych podstawach. Ważność bowiem norm etycznych opiera się na tym, że 
są one nakazami Boga (przyszłość etyki zależy od wiary w Boga).

W imię więc obrony podstaw moralności i dla zapewnienia samodzielnoś
ci i wolności człowieka oraz jego wszechstronnego rozwoju Freud postuluje 
negację i likwidację religii.

9 Tamże, s. 220.
10 Tamże, s. 176.

Warto zauważyć, że poczucie braku siły jest -  według Freuda -  przeciwieństwem 
uczucia religijnego. Wyraża to implicite jego własną koncepcję doświadczenia religijnego 
jako doświadczenia niezależności i świadomości własnych sił. Zwraca uwagę na to Fromm 
(dz. cyt., s. 129).
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Odrzucenie religii, jako ochrony iluzyjnej, pozwoli człowiekowi pokonać 
infantylną fiksację. To wyzwolenie spod grożącego i chroniącego autorytetu 
jest warunkiem wolności i dojrzałości. Tylko taki człowiek -  zdaniem Freu
da -  może być rozumny i żyć bez złudzeń, zdobywa więc odwagę decydo
wania o sobie samym i stawianiu czoła rzeczywistości. W rozwoju człowie
ka i zdobywaniu dojrzałości ma miejsce jednak swoiste koło: tylko wtedy 
wyzwoli się on spod nacisku autorytetu, kiedy odważy się myśleć.

Freud potraktował fakt religijny jako psychiczny i społeczny (kulturowy). 
Miał do tego pełne prawo jako psycholog. Niewątpliwie, narzuca się też 
pewna analogia między relacją: człowiek-Bóg i relacją: syn-ojciec. W reli
giach, zwłaszcza chrześcijańskiej, często używa się tego porównania. Ma 
ono jednak charakter metafory, a nie analogii, opartej na relacjach koniecz
nych. Bóg-Absolut nie jest ojcem w ludzkim znaczeniu tego słowa i relacje 
między Nim a człowiekiem są zupełnie innego rodzaju i mają inne podsta
wy. Freud, tworząc pojęcie Boga na kanwie pojęcia ojca, dokonuje Jego 
antropomorfizacji. Zrozumiałe wówczas są jego obawy, że taki Bóg pełniłby 
funkcję ambiwalentną w życiu jednostki i społeczeństwa.

Bezzasadna i wykraczająca poza kompetencje psychologa jest natomiast 
interpretacja idei oraz wierzeń religijnych jako przekonań umotywowanych 
jedynie pragnieniem spełnienia marzeń, a nie mających uzasadnienia w 
rzeczywistości pozapsychicznej12. Psycholog może wypowiadać się na te
mat funkcjonowania wierzeń religijnych w życiu psychicznym, może wska
zywać na ich uwarunkowania i modyfikacje związane z innymi zjawiskami 
psychicznymi, nie ma natomiast odpowiednich narzędzi, aby rozstrzygać 
problemy metafizyczne13. U Freuda negacja ontycznych podstaw genezy 
idei Boga związana jest z uprzednio założonymi twierdzeniami natury onto-

12 Por. H. L. P h i 1 p, Freud and Religious Belief, London 1956.
13 Pod adresem psychoanalizy Freuda wysuwa się w ogóle poważne zastrzeżenia natury 

metodologicznej, że nie spełnia ona kryteriów naukowości. Buduje bowiem ogólną teorię 
zachowania się człowieka na podstawie materiału wąskiego (klinicznego) i wątpliwego (zdo
bytego tylko przez introspekcję). Poza tym psychoanalitycy często niektóre fakty naginają, 
a inne przemilczają, nie uzasadniają swoich twierdzeń, używają wyrażeń mętnych i wielo
znacznych, stosują arbitralne interpretacje. Krytykę psychoanalizy z punktu widzenia metodo
logicznego przeprowadza np. J. Reykowski (Metodologiczne problemy psychologii współczes
nej, Warszawa 1964). Por. także: H. K. W e l l s ,  The Failure o f Psychoanalysis: Front 
Freud to Frnmm, New York 1963; P r o k o p i u k ,  art. cyt., s. 344 n.

220



Filozoficzne odniesienia niefilozoficznych interpretacji religii

logicznej i antropologicznej, jego materializmem i biologiczną koncepcją 
człowieka1 .

b) NIEŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWA ŹRÓDŁEM RELIGII (CARL GUSTAW JUNG)

Jung, uczeń Freuda, nie przyjął zasadniczych koncepcji mistrza, dotyczą
cych natury człowieka oraz zadań i celu psychoanalizy. W ramach wielkie
go nurtu psychoanalitycznego stworzył własny kierunek -  psychoanalizę 
analityczną. Inaczej też niż Freud ujmował genezę, naturę i funkcję 
religii15.

Według Junga człowiek jako istota świadoma rozwinął się z pierwotnego 
nieświadomego stanu tożsamości z organicznym procesem życia. Powstanie 
świadomości stworzyło zasadniczą, jakościową różnicę między nim a naturą. 
Rozwój człowieka ma doprowadzić do ponownego ich połączenia (do 
jedności). Zasada przeciwieństw stanowi podstawową tezę psychologii anali
tycznej. Źródłem dążeń psychologicznych jest biegunowość. Napięcia między 
przeciwieństwami, takimi jak: dobro -  zło, męskie -  żeńskie, świadomość
-  nieświadomość, anima -  persona, ego -  cień, są źródłem energii i stano
wią istotę życia16.

Przeciwieństwa pełnią funkcję kompensacyjną i odgrywają ważną rolę w 
rozwoju człowieka. W wyższych stadiach rozwoju przeciwieństwa zostają 
zharmonizowane i zintegrowane w jednoczącą syntezę. Jedność więc, a nie

14 Por. P. B r u n o ,  Freud i psychoanaliza, „Człowiek i Światopogląd”, 1972, nr 2, 
s. 76-96.

15 Problematykę religii porusza C. G. Jung w następujących pracach: Seelenprobleme  
der Gegenwart, Zurich 1930; Psychologie und Religion, Ziirich 1940; Psychologie und A lche
mie, Zurich 1944; Antwort au f Hiob, Ziirich 1952. Polskie tłumaczenie wybranych tekstów 
Junga ukazało się w zbiorze: C. G. J u n g ,  Psychologia a religia, tłum. J. Prokopiuk, 
Warszawa 1970. Koncepcję religii Junga omawiają m.in.: H. Schaer (Religion und Seele in 
der Psychologie C. G. Jung , Zurich 1946), J. Rudin (Psychotlierapie und Religion, Freiburg 
1960), J. S. Prokopiuk (Karol Gustaw Jung jako psycholog religii, „Euhemer”, 6(1962), nr 1, 
s. 35-61; Posłowie, [w:] J u n g ,  Psychologia a religia, s. 383-431), J. Strojnowski (Psy
chologia religii Junga, „Zeszyty Naukowe KUL”, 6(1963), nr 1, s. 35-45) oraz A. Moreno 
(Jung, bogowie i człowiek współczesny, tłum. S. Ławicki, Warszawa 1973).

16 W ykład doktryny Junga zawiera książka: J. J a c o b i, Psychologia C. G. Junga, 
tłum. S. Ławicki, Warszawa 1968.
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dwoistość, jest celem rozwoju osobowości ludzkiej; cel ten jest ściśle zwią
zany z treścią religijną, a symbolicznie wyraża go archetyp jaźni. Bieguna
mi, między którymi znajduje się człowiek, jest „świat zewnętrzny” i „świat 
wewnętrzny”.

Terminem „świat zewnętrzny” oznacza Jung „świadomość zbiorową”. Są 
to wszystkie możliwe i zobiektywizowane -  na danym stopniu rozwoju 
kultury -  treści świadomości, wartości i normy, tworzące kulturę, oraz 
przestrzenno-fizyczna dziedzina przedmiotów zmysłowych.

Terminem „świat wewnętrzny” oznacza Jung „nieświadomość zbiorową”, 
z której rozwija się nieświadomość indywidualna i psychika świadoma. 
Nieświadomość zbiorowa stanowi dziedzictwo duchowego rozwoju ludzkości, 
które odradza się w konstytucji każdej jednostki. Nieświadomość zbiorowa 
zawiera podstawowe przeciwieństwo między organizacją popędową i archety
pami, tzn. między naturą i duchem. Zasada ducha bowiem jest dana w 
archetypach. Są one reprezentantami psychologicznie koniecznych reakcji na 
pewne typowe sytuacje. Omijając świadomość, prowadzą do zachowań odpo
wiadających psychologicznej konieczności. Archetypy należą do sfery numi- 
nosum, tzn. sfery czegoś absolutnie innego, niezależnego od naszej woli17. 
Istnieją a priori i dlatego nie przemijają wraz z jednostką. Mogą wyłaniać 
się na różnych poziomach psychicznych i przejawiać się w różnych formach 
(symbole, mity).

Na tle tak zarysowanego przez Junga obrazu człowieka i świata zrozu
miała staje się jego interpretacja religii. Istnienie religii jest dla Junga fak
tem stwierdzonym empirycznie. Wiadomości o tym fakcie czerpał przede 
wszystkim z doświadczeń i przeżyć swoich pacjentów. Studiował również 
pisma religijne, mity, opisy przeżyć mistyków, Biblię. Ulegał wpływom 
religijnym zarówno religii chrześcijańskich (głównie protestantyzmu), jak i 
religii wschodnich.

Jung uważa, że religią jest koniecznym elementem psychicznego życia 
człowieka. Religia -  przede wszystkim w znaczeniu „bezpośredniego do
świadczenia religijnego” -  była dla Junga centralną sprawą w życiu jednos
tek, społeczeństw i całych kultur. Religia jest zjawiskiem psychicznym.

17 J u n g, Psychologia a religią, s. 99.
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„Dusza z natury posiada funkcję religijną [...] Gdyby w duszy nie tkwiły 
dające się przeżywać najwyższe wartości [...], to w ogóle nie interesował
bym się psychologią, ponieważ dusza byłaby tylko »nędznym oparem«. 
Wiem jednak na podstawie setek doświadczeń, że tak nie jest i że, co wię
cej, tkwi w niej odpowiednik tych wszystkich rzeczy, które znalazły wyraz 
w dogmatach, a ponadto jeszcze coś, co pozwala być duszy owym okiem, 
którego przeznaczeniem jest oglądać światło [...] Nie ja przypisuję duszy 
funkcję religijną, lecz jedynie przytaczam fakty, które dowodzą, że dusza 
jest naturaliter religiosa, tj. że posiada funkcję religijną”18.

Istotą doświadczenia religijnego jest -  według Junga -  poddanie się 
siłom wyższym od człowieka (stan pochwycenia przez jakąś zewnętrzną w 
stosunku do człowieka siłę). Jung wyraża to w swoim określeniu religii:

„[...] jest to troskliwe i skrupulatne przestrzeganie tego, co Rudolf Otto 
trafnie nazwał numinosum, tj. przestrzeganiem dynamicznej egzystencji lub 
efektu, nie wywołanych przez arbitralny akt woli. Przeciwnie, efekt ten 
ogarnia i opanowuje człowieka, który zawsze jest jego ofiarą, nie zaś twór
cą”19.

Religia -  według Junga -  zawsze pochodzi z objawienia, przy czym 
objawienie rozumie on jako otwarcie się głębi duszy, a więc także jako coś 
psychicznego20.

Poglądy dotyczące natury religii i Boga zależą od natury treści zbiorowej 
nieświadomości, która jest pełna mocy, obdarzona zmysłem tajemnicy i 
silnymi uczuciami. Czynnikami powodującymi przeżycia religijne są archety
py zbiorowej nieświadomości. Ponieważ religią zawsze była ważnym czynni
kiem w zachowaniu człowieka, dlatego archetypy, które gromadzą doświad
czenia przodków, powinny zawierać całe duchowe dziedzictwo ewolucji 
ludzkości, rodzące się na nowo w mózgu każdego człowieka. Religia jest 
zjawiskiem powszechnym, stanowi podłoże innych zdarzeń. Dzieje religii 
zawierają wiele form archetypowych, wśród których najważniejszy jest 
archetyp jaźni.

18 Tamże, s. 224 n.
19 Tamże, s. 99.
20 „Revelatio jest otwarciem się głębi duszy ludzkiej, »objawieniem« -  a więc przede 

wszystkim psychologicznym modus, i, jak wiadomo, nie może być ponadto niczym więcej” 
(tamże, s. 162).
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Przeżycia religijne podlegają ogólnym regułom działania nieświadomości. 
Treści nieświadomości wdzierają się do świadomości w okresie dojrzałości 
człowieka. Świadomość i nieświadomość są krańcami biegunowości, religia 
pojawia się jako czynnik kompensacyjny świadomości. Wielkie religie -  
zdaniem Junga -  potwierdzają istnienie czynnika kompensującego i porząd
kującego, który jest niezależny od „jaźni” i którego natura przekracza świa
domość.

Treść religii Jung utożsamia z treściami nieświadomości zbiorowej. Po
nieważ człowiek podlega ewolucji, treści te -  choć zasadniczo ciągle takie 
same -  pojawiają się w różny sposób, zależnie od stopnia świadomości 
człowieka i konkretnych warunków, w jakich się on znajduje. Jako treści 
zbiorowe, związane są nie z „jaźnią”, lecz z archetypami i są przez czło
wieka przeżywane. Wiąże się je przeto z namiętnościami i uczuciami.

U człowieka pierwotnego treści archetypów pojawiają się jako mity i 
wiążą się z rytuałem magicznym. W miarę ewolucji człowieka i religii mit 
zostaje zastąpiony przez dogmaty, które są symbolicznym wyrazem treści 
nieświadomości-1.

Przedmiot religii -  w ujęciu Junga -  nie istnieje na poziomie świado
mości, jedynie wyciska na niej swój ślad. „Bóg jest archetypem”, który 
odbija się w duszy. „Wszelkie wypowiedzi religijne są wyznaniami psy
chicznymi, które ostatecznie opierają się na procesach nieświadomych, a 
więc transcendentnych w stosunku do świadomości .

W kwestii realnego istnienia przedmiotu wierzeń religijnych Jung jest 
agnostykiem i jego postawa przypomina postawę Kanta. Przyjmuje on za
sadniczo jego krytykę epistemologiczną dowodów na istnienie Boga, w 
wyniku czego jest przekonany o niemożliwości rozstrzygnięcia faktu realne
go istnienia Boga. Ten swój agnostycyzm uzasadnia pragnieniem zachowania 
kompetencji psychologii, pisząc: „Gdyby [psychologia -  przyp. Z. J. Z.] 
uznała Boga choćby tylko za hipotetyczną przyczynę (archetypu Boga), to 
implicite uznawałaby możliwość skonstruowania jakiegoś dowodu na Jego 
istnienie”. Psyche jednak domaga się uznania doświadczenia Boga. Wobec 
tego Bóg jest dla Junga faktem psychicznym, stwierdzonym przez bezpo

21 Por. M o r e n o ,  dz. cyt., s. 8-32.
22 Psychologia a religia, s. 228.
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średnie doświadczenie. Z psychologicznego punktu widzenia obraz Boga jest 
zbiorem idei o naturze archetypowej, reprezentującym pewną sumę energii, 
pojawiającej się w postaci projekcji.

Bóg jest rzeczywistością psychiczną, najintensywniejszym stanem psy
chicznym człowieka, a ostatecznie -  jednym ze sposobów widzenia i prze
żywania siebie. „Bóg absolutny -  pisze Jung -  wcale nas nie obchodzi, 
natomiast Bóg »psychiczny« jest rzeczywistością”23.

Nieuniknioną konsekwencją Junga koncepcji religii i teorii nieświadomoś
ci jest wniosek, że -  w świetle istoty umysłu nieświadomego -  wpływ 
nieświadomości na nas jest „podstawowym zjawiskiem religijnym”24. W 
konsekwencji dogmat religijny i sen stawia Jung na równi jako zjawiska 
religijne, ponieważ jednakowo są wyrazem działania na człowieka siły znaj
dującej się poza nim. Również -  zgodnie z logiką myślenia Junga -  takie 
zjawisko psychiczne, jak obłęd należałoby potraktować jako zjawisko religij
ne. Dla Junga bowiem doświadczenie religijne jest szczególnego rodzaju 
przeżyciem emocjonalnym, polegającym na poddaniu się sile wyższej, nieza
leżnie od tego, czy nazwiemy ją Bogiem czy nieświadomością. Ostatecznie 
więc Jung redukuje religię do zjawiska psychicznego, a zarazem podnosi 
nieświadomość do rangi zjawiska religijnego.

Jung pozytywnie ocenia funkcję religii. Jest ona nieodzowna dla zdrowia 
psychicznego. Jej brak powoduje zakłócenia psychiczne. Religia jest więc 
formą terapii psychicznej i jednym z najbardziej pomocnych czynników w 
psychologicznym procesie przystosowania się do warunków życia. Istotna 
funkcja religii to kompensowanie świadomości, umacnianie „ja” (zwłaszcza 
u ludów pierwotnych) oraz pomoc w przygotowaniu się na śmierć. Jung 
akcentował więc związek religii ze zdrowiem psychicznym, uznawał absolut
ną konieczność religii ze względu na jej rolę integrującą życie psychiczne 
człowieka.

Biorąc pod uwagę tę pozytywną ocenę funkcji religii, zwykle uważa się 
Junga za zwolennika religii i przeciwstawia go Freudowi. Fromm zwraca 
uwagę na powierzchowność tego rodzaju sądów25. Jung w rzeczywistości

23 M o r e n o, dz. cyt., s. 92, 113.
24 Psychologia a religia, s. 46.
25 Dz. cyt., s. 126-133. Zwracają na to uwagę również inni autorzy. Na przykład

E. Glover (Freud or Jung?, New York 1957, s. 167) stwierdza: „System Junga jest zasadni-
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redukuje religię do zjawiska psychicznego i wiąże ją z dziedziną irracjonal
ną i nieokreśloną. Wprawdzie życie religijne jest nierozerwalnie związane 
z całą psychiką, tzn. ze świadomością i z nieświadomością człowieka, jed
nakże jej źródłem i siedzibą jest właśnie nieświadomość zbiorowa. Z jej 
głębi pochodzi tzw. objawienie, narzucające się człowiekowi z przemożną 
siłą i znajdujące się poza oddziaływaniem jego intelektu i woli. Religia ma 
więc źródła całkowicie pozaracjonalne.

Chociaż Jung ogranicza się do analizy religii jako faktu psychicznego, 
to jednak jej interpretacja wykazuje założenia filozoficzne i ma filozoficzne 
konsekwencje. Treści pojęć religijnych nie mają bowiem żadnych podstaw 
rzeczowych, pozapodmiotowych, a religią traktowana jest wyłącznie funkcjo
nalnie i pragmatycznie. Można by więc w poglądach Junga, jak i w innych 
stanowiskach przypisujących pierwotną rolę mitom i symbolom, doszukać 
się śladów idealizmu, pragmatyzmu i relatywizmu26.

c) RELIGIA JAKO OSTATECZNY UKŁAD ODNIESIENIA (ERICH FROMM)

Fromm jest twórcą nowego kierunku w szerokim nurcie psychoanalizy, 
zwanego psychoanalizą humanistyczną lub kulturowo-analityczną.

O ile Freud czynniki biologiczne wysuwał jako najistotniejsze dla zrozu
mienia natury człowieka, Fromm akcentuje przede wszystkim czynniki spo
łeczno-kulturowe. Według niego nawet manifestacje instynktów, mających 
źródła biologiczne, uwarunkowane są przez nie. Poza tym Fromm akcentuje 
rolę stosunków międzyludzkich w rozwoju psychicznego życia człowieka. 
Inaczej też ocenia rolę zachowania seksualnego. Według niego tym, co 
określa zachowanie seksualne, jest charakter człowieka, a nie -  jak uważał 
Freud -  charakter jest zdeterminowany zachowaniem seksualnym27.

czo areligijny. Nikt nie powinien troszczyć się o to, czy Bóg istnieje, a Jung najmniej ze 
wszystkich” .

26 Krytyczne uwagi pod adresem koncepcji religii Junga zob. J. A. K ł o c z o w- 
s k i, Pytania do Junga?, „Znak”, 24(1972) 707-722. Szczegółową analizę z punktu widze
nia filozoficznego przeprowadza Moreno (dz. cyt., s. 110-153). Zob. też: V. W h i t e, 
God and the Unconscious, London 1952; R. H o s t i e ,  Du mythe a la religion, Paris 
1955.

27 Por. J. S. P r o k o p i u k, E. Fromm  -  neopsychoanaliza a problem religii,
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W związku z tym inaczej zapatruje się Fromm na naturę człowieka i 
procesy jego rozwoju. Problem ludzkiej egzystencji stanowi sprawę niepo
wtarzalną, najważniejszą. Najpotężniejsze siły motywujące zachowanie się 
człowieka mają swe źródło w warunkach jego egzystencji, są nierozerwalnie 
związane z losem ludzkim. Całe życie jednostki jest -  według Fromma -  
procesem narodzin siebie („przebudzenia siebie”).

Religia natomiast stanowi próbę rozwiązania egzystencjalnego problemu 
człowieka. Jako psycholog i psychoanalityk, Fromm interesuje się religią -  
jak i innymi zjawiskami kultury -  głównie w aspekcie jej funkcjonowania 
w konkretnych przeżyciach jednostek oraz z punktu widzenia roli pełnionej 
przez nią w procesie kształtowania się osobowości28. Stwierdza wyraźnie:

„Psychoanalityczne podejście do religii zmierza [...] do zrozumienia 
ludzkiej rzeczywistości, kryjącej się za systemami myślowymi. Bada ono, 
czy dany system myślowy jest wyrazem uczuć, które obrazuje, czy jest 
racjonalizacją, kryjącą przeciwne postawy. Co więcej, psychoanaliza pyta, 
czy ten system wyrasta z silnego łożyska emocjonalnego, czy też jest tylko 
pustą opinią .

Punktem wyjścia psychoanalizy humanistycznej jest uznanie szczególnego 
charakteru istnienia ludzkiego. Sposób zachowania się człowieka, jego roz
wój wyrasta -  zdaniem Freuda -  z wrodzonych człowiekowi egzystencjal
nych potrzeb. Fromm -  inaczej więc niż Freud -  rozumie fundamentalne 
siły motywujące człowieka. Najpełniejsze nawet zaspokojenie wszelkich 
potrzeb instynktowych nie rozwiąże jego specyficznie ludzkiego problemu. 
Najsilniejsze bowiem są nie te namiętności i potrzeby, które mają swoje 
źródło w ciele, lecz te, które wyrastają ze szczególnego charakteru jego 
istnienia30. Do najbardziej podstawowych, związanych z warunkami ludz
kiej egzystencji, zaliczyć trzeba następujące potrzeby: wejścia w związek z 
innymi, żywymi istotami (miłość), transcendencji (zdolność twórcza -  po

„Euhemer”, 6(1962), nr 6, s. 22.
Problemem religii zajmował się E. Fromm w następujących pracach: Die Entwick- 

lung des Christusdogmas, Wien 1931; The Sane Society, New York 1955; The A rt o f  Loving, 
New York 1956; Psychoanalysis and Religion, New Haven 1955; Zen Buddhism and Psy- 
choanalysis, New York 1960; Dogma o f  Christ and Other Essays on Religion, Psychology, 
and Culture, New York 1973. Wybór z tych pism zawarty jest w: E. F r o m m ,  Szkice 
z psychologii religii, tłum J. Prokopiuk, Warszawa 1966.

Szkice z psychologii religii, s. 163.
30 Tamże, s. 35.
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trzeba tworzenia), zakorzenienia, poczucia tożsamości oraz posiadania układu 
odniesienia i przedmiotu czci.

Religia wyrasta właśnie z tej ostatniej potrzeby, a zaspokaja ją -  według 
Fromma -  „każdy system myśli i działań, podzielany przez pewną grupę, 
który dostarcza jednostce układu orientacji i przedmiotu czci”31.

Potrzeba jakiegoś systemu orientacji i przedmiotu czci jest integralną 
częścią istnienia ludzkiego. Jest to nawet potrzeba o dużej intensywności. 
Stanowi ona w człowieku najpotężniejsze źródło energii. Człowiek nie ma 
możności wyboru pomiędzy posiadaniem a nieposiadaniem systemów orien
tacji i przedmiotu czci (ideału). Może jedynie wybierać między różnymi 
ideałami, między kultem siły i niszczenia a kultem rozumu i miłości. Wszy
scy ludzie -  zdaniem Fromma -  są „idealistami”. Dążą do czegoś więcej 
niż tylko do osiągnięcia zadowolenia fizycznego. Natomiast różnią się jedy
nie rodzajem ideałów, w które wierzą.

„Nie ma człowieka bez potrzeby religijnej, potrzeby posiadania układu 
orientacji i przedmiotu czci; ale to stwierdzenie nie mówi nam nic o specy
ficznym kontekście, w jakim przejawia się ta potrzeba religijna. Człowiek 
może czcić zwierzęta, drzewa, bożki ze złota lub kamienia, niewidzialnego 
Boga, świątobliwego człowieka czy diabolicznych przywódców. Może on 
czcić swych przodków, swój naród, swą klasę czy partię, pieniądze lub 
sukces”32.

Funkcja religii -  według Fromma -  ma charakter terapeutyczny. Reguły 
terapeutyczne stanowią także kryterium oceny religii i podziału na religie 
autorytatywne i humanistyczne. Religie autorytatywne (np. kalwinizm, fa
szyzm) polegają na uznaniu przez człowieka jakiejś wyższej siły, kontrolują
cej jego los i roszczącej sobie prawo do posłuszeństwa, czci i kultu33. Re
ligie humanistyczne (np. buddyzm, chrześcijaństwo) koncentrują się wokół 
człowieka i jego siły. Celem jest wówczas osiągnięcie największej mocy 
człowieka, a nie największej bezsilności, jak to ma miejsce w religiach 
autorytatywnych.

Fromm uznaje pozytywne funkcje religii humanistycznych. One właśnie 
mają charakter terapeutyczny. Przyczyniają się do rozwoju ludzkich władz

31 Tamże, s. 130.
32 Tamże, s. 137.
33 Tamże, s. 144.
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umysłowych i ludzkiej miłości, niosą pomoc przy próbach znalezienia 
jedności ze światem i w kontaktach człowieka z człowiekiem. To tłumaczy, 
wskazywaną przez Fromma, zbieżność działania religii humanistycznych z 
działaniem psychoanalizy. W jednym i drugim przypadku chodzi o pomoc 
człowiekowi w procesie doświadczenia pełnego „przebudzenia się” czy 
pełnego „narodzenia się”, samourzeczywistnienia się.

Za najważniejsze kryterium wartości religii uważa on -  za egzystencjalis- 
tą P. Tillichem -  „troskę ostateczną”. „Każdy człowiek, który przysłuchuje 
się postawionemu mu pytaniu i który odpowiedź na nie daną przezeń jako 
przez człowieka pełnego, a nie tylko daną przez jego myśl uważa za sprawę 
»troski ostatecznej«, jest człowiekiem religijnym; wszystkie zaś systemy, 
które starają się dać taki rodzaj odpowiedzi, nauczać go i przekazywać, są 
religiami”34.

Dla scharakteryzowania natury postawy religijnej człowieka i oceny jej 
wartości nie jest ważne, czy Bóg istnieje, czy nie. Problem teizmu czy 
ateizmu, sakralności czy świeckości nie wchodzi tu w grę. Istotne jest nato
miast to, czy „troska ostateczna” prowadzi człowieka we właściwym kierun
ku, tzn. czy jest zgodna z rozwojem władz specyficznie ludzkich, a więc 
w konsekwencji -  czy gwarantuje mu postęp. Zresztą Fromm, podobnie jak 
inni psychoanalitycy, skupia swoje zainteresowania przede wszystkim na 
człowieku -  podmiocie religijnym.

W porównaniu z pozycjami wyjściowymi w interpretacji religii np. Mar
ksa i Freuda stanowisko Fromma jest zasadniczo inne. Religijność bowiem
-  według niego -  stanowi konieczną cechę człowieka. Jest elementem 
współkonstytuującym go w sensie psychicznym. Ale religia w ujęciu From
ma jest czymś istotnie różnym od wielkich religii historycznych i współ
czesnych. „Przedmiot orientacji i czci", „troska ostateczna” nie są uwarun
kowane transcendentnie, lecz są wynikiem czysto ludzkiej potrzeby. Fromm 
pomija, czy nawet wyklucza, problem realnego istnienia przedmiotu religij
nego. Można by go usprawiedliwić tym, żc jako psycholog interesuje się 
przede wszystkim człowiekiem, jego psychicznymi potrzebami oraz przeży
ciami i na tej drodze opisuje uwarunkowania zjawiska religii. Nie wydaje 
się jednak, aby pominięcie to było wynikiem ograniczenia badań do terenu

34 Tamże, s. 230 n.
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psychologii. Fromm zajmuje bowiem pozycję metafizyczną, mówiąc, że 
„ostatecznie problem religii nie jest problemem Boga, lecz problemem czło
wieka”35.

Tak więc teorie religii budowane jako najgłębsze interpretacje przeżyć 
psychicznych, chociaż w większości pozytywnie rozwiązują problem konie
czności odniesienia człowieka do jakiejś innej rzeczywistości, to jednak nie 
dysponują odpowiednimi narzędziami i odpowiednią perspektywą poznawczą, 
by rozstrzygnąć problem ontologiczny istnienia i natury przedmiotu potrzeby 
zakorzenionej w psychice ludzkiej. Toteż nic dziwnego, że Fromm, nie 
ograniczając się do tego, na co pozwala badany przez niego teren (psychika 
ludzka), ale wchodząc na teren metafizyki, podaje niepełną i nieautonomicz- 
ną koncepcję religijności. Religia w jego ujęciu nie posiada dwustronnego 
fundamentu realnego. Jest jedynie rzeczywistością funkcjonalną, pełniącą 
rolę, jaką może mieć filozofia czy nauka. Religią może być każdy, nawet 
do pewnego stopnia fikcyjny, układ odniesienia i przedmiot czci, byleby 
pełnił pozytywną rolę w rozwoju samego człowieka. Dotyczy to również 
poglądów Junga.

Wszystkie te ujęcia wyjaśniają zjawisko religii wyłącznie w aspekcie 
psychologicznym. Wiążą je w prawidłowościowe relacje z innymi zdarzenia
mi psychicznymi. Tylko dlatego, że wysuwają daleko idące hipotezy, robią 
wrażenie filozoficznego wyjaśniania. Faktycznie jednak nie wskazują na 
żadne ontyczne racje, które tłumaczyłyby naturę religii oraz istnienie drugie
go członu relacji religijnej. Mniej lub bardziej wyraźnie zatem wyrażają 
agnostycyzm metafizyczny. Ich poglądy związane są z tymi nurtami filozo
fii, które nie uwzględniają możliwości racjonalno-teoretycznego rozstrzygnię
cia sprawy realnego istnienia Boga (dziedzictwo kantyzmu lub przyjęcie 
mitów i symboli jako faktów wyrażających w sposób absolutny podstawowe 
odczucia i wyobrażenia dotyczące podstaw istnienia ludzkiego). Tymczasem 
do budowania podstaw światopoglądowych potrzebna jest wiedza wyjaśniają
ca zjawisko religii ostatecznie i w porządku bytowym, ujmując je ontycznie, 
konkretnie, ale całościowo36. Pożyteczność, a nawet konieczność odmien-

35 Tamże, s. 220.
36 Krytykę koncepcji Fromma z punktu widzenia filozoficznego zob. S t r 6 ż e w- 

s k i, Erich Fromm: perspektywy i redukcje.
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nych epistemologicznie i metodologicznie interpretacji religii narzuca się 
nieodparcie.

B. SOCJOLOGICZNE TEORIE RELIGII

a) RELIGIA WTÓRNĄ ALIENACJĄ (MARKSIZM)

Mówiąc o marksistowskiej teorii religii, trzeba pamiętać o praktycznym 
nachyleniu całego systemu filozofii marksistowskiej, którego ona jest częś
cią. Filozofia ta bowiem stanowi teoretyczne podłoże socjalizmu, a więc 
programu społecznego i politycznego. Stawia sobie cele wyraźnie praktycz
ne. Zadaniem filozofii -  według klasyków marksizmu -  jest nie tylko inter
pretować świat, ale go zmieniać. Znajduje to również wyraz w społeczno- 
-praktycznym podejściu do zjawiska religii37.

Marksizm posługuje się najpierw metodą analizy rzeczywistości ujętej 
historycznie. Wyszedł z określonych dziejowo i społecznie (społeczności 
kapitalistyczne) warunków i odkrył tkwiące w nich sprzeczności. Dążąc do 
zdobycia reguł działania, uświadamiał ludziom ich trudną sytuację, a przede 
wszystkim ich alienację, czyli taki stan, w którym jakaś rzeczywistość po
chodząca od człowieka uzyskuje autonomię i przeciwstawia się mu, pozba-

37 Marksistowska teoria religii wyrosła z pewnego dziedzictwa historycznego: 1° lewicy 
heglowskiej (B. Bauer, A. Rugę), w której postulowano eliminację wyobrażenia Boga na 
rzecz pojęcia samowiedzy ludzkiej, 2° nurtów ateistycznych i krytycznych w stosunku do 
religii, 3° L. Feuerbacha teorii religii, który twierdził, że u podstaw świadomości religijnej 
jest sprzeczność między jednostkowym istnieniem ludzkim i ludzką utraconą istotą gatunko
wą, która, zanim zostanie rozpoznana, przeciwstawia mu się jako panująca nad nim wola 
(por. C z a r n e c k i ,  dz. cyt.). Na temat marksistowskiej teorii religii istnieje obszerna 
literatura polska i zagraniczna. W ymieńmy przykładowo tylko niektóre: Ch. W  a c k e n- 
h e i m, I.a fa illite  de la religion d'apres Karl Marx, Paris 1963; M. V e r r e t, 
Marksiści a religia, tłum. A. Rudzińska, Warszawa 1968; W. P o s t ,  Krilik der Religion  
bei Karl Marx, Munchen 1969; I. K a d e n b a c h ,  Das Religionsverstandnis von Karl 
Marx, Paderborn 1970; E. O l s z a k ,  C.  S t a c i w a ,  Marksistowska teoria religii, 
Warszawa 1970; Wybrane problemy marksistowskiego religioznawstwa, pod red. J. Grudnia, 
Warszawa 1973.
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wia człowieka czegoś, co do niego należy. Skutki alienacji najbardziej za
ciążyły na proletariacie. Wobec tego jest on przedmiotem szczególnego 
zainteresowania i on powinien być pierwszym czynnikiem znoszącym przy
czyny alienacji i prowadzić do pogodzenia człowieka z samym sobą. Zasad
niczym celem praktyki -  w rozumieniu klasyków marksizmu -  jest odrodze
nie człowieka, co jest równoznaczne z uświadomieniem, czym on jest w 
rzeczywistości.

Alienacją mogą być objęte nie tylko dobra materialne, ale także dobra 
duchowe i stosunki międzyludzkie. Występuje ona więc w sferze ideologicz
nej, społeczno-politycznej i ekonomicznej. Religię należy zaliczyć do pier
wszej sfery. Stanowi ona jedną z podstawowych i zasadniczych (ze względu 
na skutki) form alienacji człowieka, choć jest alienacją wtórną w stosunku 
do alienacji ekonomiczno-społecznej. Religia jest zjawiskiem społecznym, 
uwarunkowanym konkretnymi sytuacjami zaistniałymi w przemijających 
(dziejowych) formach społeczeństw. Stanowi specyficzną, złożoną i histo
rycznie zmienną formę świadomości społecznej. Jest zespołem treści i form 
życia duchowego, w którym znajdują swój wyraz (odzwierciedlają się) pro
cesy zachodzące w świecie, a przede wszystkim sprzeczności tkwiące w 
stosunkach życia społecznego. Stanowi więc „wyobrażeniową formę” stosun
ków społecznych38.

Religia, będąc dziejowym wytworem człowieka społecznego, jest zjawis
kiem społecznym, ale wtórnym w stosunku do bytu społecznego, zwłaszcza 
jego form ustrojowych, związanym z brakiem dojrzałości człowieka, nie
umiejętnością właściwego rozwiązywania zasadniczych problemów życia.

„Człowiek -  pisze Marks -  tworzy religię, a nie religią tworzy człowie
ka. Jest ona bowiem świadomością i uczuciami człowieka, który jeszcze 
siebie nie odnalazł lub już ponownie siebie utracił. Człowiek jednak nie jest 
istotą abstrakcyjną, przebywającą poza światem. Człowiek -  to świat czło
wieka, państwo, społeczeństwo. Owo państwo i owo społeczeństwo wytwa
rzają religię, to znaczy spaczoną świadomość świata, gdyż one same są

, . ,,'3Qspaczonym światem .

38 Por. F. E n g e l s ,  Anty-Duhring , Warszawa 1949, tłum. P. Hoffmann, s. 310.
3g Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, [w:] K. M a r k s ,  

F.  E n g e l s ,  D zieła , t. I, Warszawa 1968, s. 457.
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Zgodnie z punktem widzenia materializmu historycznego świadomość 
ludzka jest uwarunkowana przede wszystkim sytuacją ekonomiczną („byt 
określa świadomość”). „Rodzaj produkcji materialnej warunkuje procesy 
życia społecznego, politycznego i duchowego. Istoty ludzkie nie determinuje 
ich świadomość, lecz odwrotnie, ich byt społeczny determinuje ich świado
mość”40. Nie są to wprawdzie jedyne czynniki wpływające na człowieka, 
pełnią one jednak rolę podstawową, rolę „bazy” .

Znajduje to wyraz w poglądach klasyków marksizmu na genezę religii. 
Religia nie ma źródeł ani w naturze człowieka, ani w objawieniu, lecz w 
podlegających zmianie warunkach zewnętrznych, zwłaszcza ekonomiczno- 
-społecznych. Czynniki, które powodują powstanie religii, można sprowadzić 
do trzech zasadniczych. Są to: czynniki wywodzące się ze stosunku człowie
ka do przyrody (przyrodnicze źródła religii), czynniki tkwiące w życiu 
społecznym (społeczne źródła religii) oraz czynniki związane z właściwoś
ciami psychiki ludzkiej (subiektywne źródła religii).

Religia -  zdaniem twórców marksizmu -  powstała w okresie niemal 
całkowitej zależności człowieka od przyrody i była skutkiem poczucia bez
radności wobec jej sił. Siły przyrody dla człowieka pierwotnego są czymś 
obcym, tajemniczym, mającym nad nim przewagę. Człowiek przyswaja sobie 
te siły poprzez ich personifikację. Tego rodzaju czynniki odgrywały religio- 
twórczą rolę w dalekiej przeszłości, kiedy lęk przed nieznanymi zjawiskami 
przyrody prowadził do ich ubóstwienia i oddawania im czci41.

Natomiast na współczesnym Marksowi i Engelsowi etapie rozwoju dzie
jów głównym czynnikiem religiotwórczym były stosunki ekonomiczno-spo
łeczne: alienacja ekonomiczno-społeczna. W społeczeństwach kapitalistycz
nych przedmioty wytwarzane przez człowieka przybierają postać kapitału i 
przeciwstawiają się człowiekowi jako „obca siła, jako siła niezależna od 
producenta”. Wytwór człowieka zaczyna nad nim panować. Pieniądz (kapi
tał) staje się najwyższą wartością, z której robotnik jest okradany. Stwarza 
to sytuację, w której pracownik staje się „towarem”, ocenianym na podsta
wie zasad wydajności, traktowany jest jak rzecz, staje się niewolnikiem, 
istotą nieszczęśliwą. Z tej alienacji gospodarczo-społecznej usiłuje się wydo

ić. M a r k s ,  Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, [w:] K. M a r k s ,
F. E n g e l s ,  Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 1949, s. 338.

41 Por. E n g e l s ,  dz. cyt., s. 391.
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być za pomocą innej alienacji -  alienacji religijnej. Kiedy człowiek nie 
panuje nad warunkami swego istnienia i nad rezultatami własnej aktywności, 
wówczas jego potrzeby nie mogą być zaspokojone i przybierają postać 
religijną. Zależność człowieka od sił społecznych przyjmuje więc postać 
zależności od sił nadprzyrodzonych. Niesprawiedliwość warunków społecz
nych, w których człowiek żyje, prowadzi do tworzenia religii, by znaleźć 
w niej schronienie oraz to wszystko, czego pozbawia go społeczeństwo. 
„Bezsilność klas wyzyskiwanych w walce z wyzyskiwaczami równie nie
uchronnie rodzi wiarę w lepsze życie pozagrobowe, jak bezsilność dzikusa 
w walce z przyrodą rodzi wiarę w bogów, diabłów, cuda itp.”42

Dlatego „religią jest -  pisze Marks -  ogólną teorią tego świata, jego 
skrótem encyklopedycznym, jego logiką w popularnej formie, jego ducho
wym »punktem honoru«, jego entuzjazmem, sankcją moralną, uroczystym 
dopełnieniem oraz jego racją bytu i poszerzeniem. Jest ona fantastycznym 
urzeczywistnieniem istoty ludzkiej, gdyż istota ludzka nie posiada prawdzi
wej rzeczywistości [...] Religia jest westchnieniem uciśnionego stworzenia, 
sercem nieczułego świata, jak jest duszą bezdusznych stosunków. Religia 
jest opium ludu”43.

Mając takie poglądy na genezę i naturę religii, twórcy marksizmu zdecy
dowanie negatywnie oceniają jej funkcję w życiu człowieka jednostkowego
i społecznego. Jest ona przede wszystkim źródłem deformacji praktyki. 
Zmniejsza bowiem twórczą postawę człowieka wobec otoczenia, prowadzi 
do ograniczenia historycznego procesu przekształcania przyrody i tworzenia 
środowiska ludzkiego. Zniekształcając ludzkie potrzeby, przyczynia się do 
utrwalenia tych zależności, przed którymi świadomość religijna była formą 
ucieczki. Wobec tego religią jest szkodliwa dla rozwoju ludzkości, ponieważ
-  jako świadomy czy mimowolny fałsz w sferze poznania -  krępuje „postęp 
ducha ludzkiego przez dzieje” oraz jako „opium ludu” usypia i hamuje 
postęp, zwłaszcza postęp ekonomiczno-społeczny.

Religia wprawdzie stanowi formę protestu przeciw „nędzy rzeczywistej”, 
ale jest to środek nieodpowiedni, zły, bo usypia człowieka, utrzymuje go

42 W. I. L e n i n ,  Socjalizm a religią, [w:] t e n ż e ,  Dzieła, t. X, Warszawa 
1955, s. 71.

43 Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, s. 457 n.
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w iluzji i niewolnictwie i w ten sposób utrudnia mu wydobycie się z tra
gicznego położenia.

Z takiej społecznej oceny funkcji religii wynika postulat likwidacji re
ligii, a nawet prowadzenia walki z nią (w konkretnych warunkach dziejo
wych): „Prawdziwe szczęście ludu nakazuje zniszczyć religię jako złudne 
szczęście. Domaganie się wyzbycia złudzeń jest równoznaczne z domaga
niem się porzucenia sytuacji, której potrzebne są złudzenia. Krytyka religii 
jest więc w zarodku krytyką doliny płaczu, której aureolą jest religią”44.

Rzeczywiste zniesienie religii dokona się jednak dopiero wraz ze zniesie
niem form zależności międzyludzkich, właściwych społeczeństwom klaso
wym. Celem jest więc likwidacja nie wprost religii, lecz jej przyczyn, zmia
na charakteru bytu społecznego i świadomości społecznej.

W konsekwencji klasycy marksizmu wierzą, że religią będzie zanikała w 
miarę rozwoju wiedzy i zmiany warunków społecznych. Zdaniem Engelsa 
rzeczywiste przesłanki religii może znieść tylko „czyn społeczny” -  rewolu
cja. Ten czyn rewolucyjny, który polega na likwidacji klasowej struktury 
życia społecznego, jest historycznym zadaniem proletariatu. Jego celem jest 
stworzenie takich warunków dalszej ludzkiej działalności, w których religij
na forma spełniania pragnień przestanie być koniecznością społeczną. Prole
tariatowi więc przypada pośrednio rola siły znoszącej religię.

„To nie niebo, ale ziemia utrzymuje religię przy życiu i upadnie ona 
automatycznie, gdy rozpłynie się absurdalna rzeczywistość, której ona jest 
teoretycznym wyrazem”45. Zasadniczym źródłem złych układów gospodar
czo-społecznych jest prawo własności prywatnej. Zniesienie to stanowi drogę 
uzdrowienia wszelkich stosunków międzyludzkich.

„Ta materialna, bezpośrednio zmysłowa własność prywatna jest material
nym, zmysłowym wyrazem wyalienowanego życia ludzkiego [...] Religia, 
rodzina, państwo, prawo, moralność, nauka, sztuka itp. są to tylko poszcze
gólne sposoby produkcji podporządkowane ogólnemu prawu. A zatem pozy
tywne zniesienie własności prywatnej [...] jest pozytywnym zniesieniem 
wszelkiej alienacji, czyli powrotem człowieka do religii, rodziny, państwa 
itp., do swego ludzkiego, tj. społecznego bytu. Alienacja religijna jako taka

44 Tamże, s. 458.
45 R. C o f f  y, Bóg niewierzących, tłum. P. Zdziechowski, Paris 1968, s. 44.
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dokonuje się w sferze świadomości, w ludzkim wnętrzu, natomiast alienacja 
ekonomiczna jest alienacją rzeczywistego życia i dlatego też zniesienie tej 
ostatniej obejmuje obie strony” .

„Religijny odblask rzeczywistego świata może w ogóle zniknąć dopiero 
wtedy, gdy stosunki praktycznego, powszedniego życia będą przejrzyście 
występowały przed człowiekiem w jego codziennym bycie jako rozumne 
stosunki między ludźmi i między ludźmi a przyrodą. Społeczny proces 
życiowy, czyli materialny proces produkcji, wtedy dopiero zrzuci z siebie 
zasłonę mistycznych mgieł, gdy stanie się dziełem swobodnie zrzeszonych 
ludzi i znajdzie się pod ich świadomą, planową kontrolą”47.

O ile psychoanalitycy w swojej teorii religii absolutyzowali psychiczny 
wymiar religii, o tyle klasycy marksizmu uogólniają jej wymiar społeczny. 
Religia została sprowadzona do faktu społecznego.

Skoro religia jest również faktem kulturowym, to na jej wyraz zewnętrz
ny (formy zachowania się religijnego) wpływają różne warunki, w których 
człowiek żyje, m.in. także sytuacja ekonomiczna i społeczna. Są to jedne 
z wielu czynników, a nie jedyne. Dlatego wskazanie na nie nie może być 
wskazaniem na ostateczne źródła genezy religii. Dostrzegają to nawet auto
rzy związani z marksizmem (np. P. Togliatii), wyrażając wątpliwość, czy 
istotnie powszechne wykształcenie i przemiany społeczne same przez się 
muszą prowadzić do osłabienia i obumarcia religii48. Doświadczenie histo
ryczne pozwala stwierdzić, że poprawa warunków ekonomiczno-społecznych, 
a więc zniesienie przyczyn alienacji religijnej, nie zawsze idzie w parze' z 
likwidacją religii. Poza tym bezalienacyjny stan człowieka trudno osiągnąć. 
Na miejsce zlikwidowanych źródeł alienacji powstają nowe, o czym świad
czy choćby współczesna sytuacja świata z nowymi źródłami i formami 
alienacji49. Dziś wiele mówi się na temat nowych zagrożeń człowieka, i

46 K. M a r k s ,  Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne, [w:] M a r k s ,  E n g e l s ,  
Dzieła, t. I, s. 578.

47 T e n ż e, Kapitał, [w:] K. M a r k s ,  F. E n g e l s ,  Dzieła, t. XXIII, 
Warszawa 1968, s. 91.

48 S. Vrcan (Współczesna myśl marksistowska wobec zjawiska religii, „Chrześcijanin 
w Świecie", 1972, nr 5, s. 37-51) kwestionuje najważniejsze punkty marksistowskiej teorii 
religii: stosunek elementów indywidualnych do kolektywnych, problem treści świadomości 
religijnej, zagadnienie źródeł religii i jej funkcji hamujących postęp.

4I) Niemożność osiągnięcia stanu bezalienacyjnego wykazują np. A. Schaff (Marksizm
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to stworzonych przez niego samego, będących wytworami jego myśli i 
działania, a więc o energii atomowej, zatruciu środowiska naturalnego, 
słowem -  groźbie takiego przekształcenia natury, w której niemożliwa stanie 
się ludzka egzystencja. Są to perspektywy często opisywane przez futurolo
gów czy przedstawicieli science fiction, niemniej wskazujące na niebezpie
czeństwa realne. Szybki rozwój organizacyjno-instytucjonalnej struktury 
życia społecznego, powstanie wielkich ośrodków dyspozycyjnych, koncentra
cja władzy różnego rodzaju i w różnych zakresach, ogromny wzrost aparatu 
administracyjnego i biurokracji -  stanowią także, zwłaszcza w krajach wy
soko rozwiniętych, nowe sytuacje alienacyjne50.

Gdyby -  teoretycznie wziąwszy -  założyło się możliwość zniesienia 
wszystkich źródeł alienacji, pozostaje problem śmierci, który człowiek musi 
sobie osobiście rozwiązać. A problem ten nie został wymyślony przez reli- 
gię. W marksistowskiej teorii człowieka jest on rozwiązany nie dość 
wszechstronnie i do końca51.

Na koniec, marksistowska teoria religii, choć zbudowana na podstawie 
określonych faktów historyczno-społecznych, wypływa z uprzednio przyję
tych przesłanek ogólnoontologicznych i antropologicznych. Jest to materialis- 
tyczny monizm ontologiczny (co pociąga za sobą ateizm) oraz skrajny an- 
tropocentryzm, tzn. uznanie, że człowiek, wzięty w wymiarze społecznym, 
jest bytem najdoskonalszym i najwyższym; ze względu na niego przyjmuje 
się ostatecznie hierarchię wartości. Rzetelna dyskusja musi sięgnąć właśnie 
do tych spraw podstawowych.

Znamienne jest, że sami marksiści oraz myśliciele wyrośli z tego nurtu
-  właśnie na mocy doświadczenia historycznego -  podali w wątpliwość tezy 
marksistowskiej filozofii religii dotyczące jej genezy i funkcji. Zwłaszcza 
zakwestionowano pogląd o dehumanizującej funkcji religii, hamującej postęp 
oraz tezę, że przemiany społeczne prowadzą do eliminacji religii.

a jednostka ludzka, Warszawa 1965) i L. Kołakowski (Symbole religijne i kultura humanis
tyczna, [w:] t e n ż e ,  Kultura i fetysze, Warszawa 1967, s. 239-261).

50 Problemy te porusza E. Fromm (zwłaszcza w: The Revolution o f Hope: Toward a 
Humanized Technology, New York 1968).

51 Analizę marksistowskiej koncepcji religii zawierają m.in. prace: M. L e I o n g, 
O dialog z  niewierzącymi, tłum. O. Scherer, Paris 1967, s. 49-53; C o f f y, dz. cyt., 
s. 44-60.
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Szczególnie znaczący w tej dziedzinie są we Włoszech: P. Togliatti, 
L. Lombardo-Radice, we Francji -  G. Murry, M. Verret, R. Garaudy, w 
Jugosławii -  V. Pavicevis, S. Vrcan. Nie tylko podkreślali oni, że zmiana 
struktur społecznych i postęp wiedzy nie likwidują wierzeń religijnych, ale 
właśnie wskazali na pozytywną rolę religii, w tym zwłaszcza chrześcijań
stwa, w realizacji postępu społecznego, w obronie wartości ludzkich, we 
właściwym funkcjonowaniu kultury52.

Na tym tle, zwłaszcza wobec nowych zagrożeń powstałych w XX w., 
pojawił się fenomen dialogu między chrześcijanami i marksistami, między 
wierzącymi i niewierzącymi. Szczególnie znaczącymi inspiratorami i rzeczni
kami byli Togliatti i Garaudy53.

Równocześnie w szeroko rozumianym nurcie marksistowskim powstały, 
rozwinęły się i odegrały dużą rolę nowe koncepcje religii, inaczej niż klasy
cy wyjaśniające genezę i funkcje religii w życiu jednostki i w ludzkiej 
kulturze. Trzeba tu wspomnieć E. Fromma, według którego religią jest 
odpowiedzią na jedną z zasadniczych potrzeb człowieka, związanych z jego 
sytuacją, egzystencją, potrzebą posiadania ostatecznego układu odniesienia
i przedmiotu czci, przedmiotu „troski ostatecznej”.

E. Bloch, wyrosły z marksizmu, twórca filozofii nadziei, wypracowuje 
własną interpretację religii, związaną z koncepcją człowieka ukierunkowane
go na przyszłość, tworzącego utopie, będące ważnym i koniecznym elemen
tem jego teorii rozwoju społecznego54.

Być człowiekiem -  według Blocha -  to „być jednym z samym sobą”. 
Zycie ludzkie jest nieustannym poszukiwaniem swojego spełnienia. Źródłem 
tego poszukiwania jest nadzieja rozumiana jako „pęd ku szczęściu”. Nadzie
ja jest skierowana ku wiecznemu „gdzie indziej”, ku lepszemu bytowaniu, 
które Bloch określa jako „summum bonum”. Człowiek nigdy nie może 
zadowolić się tym, co ma. Ostatecznym kresem dążenia człowieka jest on

52 Zob. V r c a n, art. cyt.
53 Por. S. K o w a l c z y k ,  Z problematyki dialogu chrześcijańsko-marksistowskie- 

go, Warszawa 1977.
54 Podstawy filozofii nadziei zawarł E. Bloch w pracy pt. Prinzip Hoffnung  (Frankfurt 

a.M. 1959), na temat religii zaś pisał w: Mart on His Own. Essays in the Philosophy of 
Religion (New York 1974).
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sam, pełne posiadanie siebie. Taki stan człowiek może osiągnąć w socjaliz
mie, który Bloch określa jako „docta spes”.

Wobec takiego rozwiązania problemu nadziei musi nastąpić konfrontacja 
z nadzieją chrześcijańską. Bloch podejmuje ten problem.

„Tam, gdzie jest nadzieja, jest i rcligia. Jeżeli to zdanie jest słuszne, to 
trzeba uznać, że w chrześcijaństwie [...] pojawiła się sama istota religii. To 
znaczy, że nie chodzi w nim już o jakiś mit statyczny, a więc apologetycz- 
ny, ale o mesjanizm eschatologiczny i ludzki, a zatem wybuchowy. Po raz 
pierwszy w chrześcijaństwie znalazł swe miejsce -  ogołocony ze złudzenia 
hipostazy Boga, nawet z tabu mistrzów -  prawdziwie znaczący substrakt 
religii: nadzieja ogarniająca wszystko, nadzieja prawdziwie wybuchowa. Aut 
Caesar, aut Christus -  z tym bojowym okrzykiem wyłania się królestwo 
inne niż królestwo potęgi i ucisku”55.

Chociaż Bloch pozytywnie ocenia funkcję religii, pozostaje jednak wierny 
tradycji marksistowskiej, gdy chodzi o interpretację genezy i charakteru idei 
Boga oraz religii.

Religia -  zdaniem Blocha -  sprowadza się do samoprzekraczania, do 
ruchu transcendencji bez transcendencji niebiańskiej. Z religii zachowuje on 
tylko jej wyraz formalny: ideę całości. Ta całość nie jest z góry zdefinio
wana jak w religii: jest jakimś „jeszcze nie” człowieka. Bloch jest ateistą; 
uważa, że nie istnieje nic poza naturą i poza człowiekiem, a istoty wyższe
i Bóg są tylko „fantastycznym odbiciem naszej własnej istoty” .

Nie istnieje również -  zdaniem Blocha -  życie przyszłe w znaczeniu 
nadawanym przez chrześcijan. Indywidualna śmierć zostaje przekroczona w 
projekcie całościowym, który jednostkę przerasta i który ma sens. Wpraw
dzie w obecnym stanie natura nie przynosi pozytywnego rozwiązania, ale 
nie przynosi również rozwiązania absolutnie negatywnego. Istnieje więc 
możliwość przekroczenia śmierci ku świadomości klasowej (perspektywa 
społeczna), ku projektowi humanizacji natury (perspektywa kosmiczna), a 
także w odniesieniu do losu jednostki (perspektywa antropologiczna). Śmierć 
otwiera nadzieję na światło.

Trudno myśli Blocha w tej dziedzinie jednoznacznie odczytać i określić, 
na czym miałaby polegać wskazana przez niego nadzieja przekraczająca

55 Das Prinzip Hoffnung, s. 166.
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śmierć. Jego zdaniem śmierć nie jest nieodwracalnym wejściem w nicość, 
ale jest negacją tego, co w człowieku nieautentyczne. Jest to bliżej nieokre
ślony stan objawienia człowieka samemu sobie.

W swojej teorii religii Bloch wydobywa z chrześcijaństwa pewne mo
menty mesjanistyczno-profetyczne. W jego perspektywie zasadniczo zmienia 
się jednak wizja chrześcijańska zarówno człowieka (jest osobą!), jak i całej 
rzeczywistości. Człowiek przestaje być podmiotem istniejącym w sobie, 
mającym nadzieję na własne trwanie, przestaje być partnerem realnie istnie
jącego i kochającego Boga-Osoby, staje się elementem w procesie, jednowy
miarowym dążeniem ku nieokreślonej przyszłości . Horyzontalizując i an- 
tropologizując religię, Bloch pozbawia człowieka ostatecznych podstaw 
ontycznych i trwałych podstaw osobistej nadziei. Nadzieja nie ma zakotwi
czenia w trwałości, nieśmiertelności człowieka, a religia traci swoją tożsa
mość, staje się jedną z utopii.

R. Garaudy był prorokiem socjalizmu „o ludzkim obliczu”, człowiekiem, 
który przeszedł przemianę wewnętrzną od postawy ateistycznej do uznania 
się za człowieka religijnego. Według niego „w człowieku objawia się otwar
cie, które może być nasycone tylko tym, co nieskończone. To otwarcie 
ontologiczne stanowi o człowieku”, ukierunkowuje go na religię. Uznaje on 
wiarę chrześcijańską za „ferment przemiany świata”, „dynamizm rewolucyj
ny”. Religia -  jego zdaniem -  mobilizuje energie dla przyszłości postępo
wej. Dobrze rozumiana religia nie jest „mitologią ucieczki, ale dynamizmem

• »57życia .
Garaudy był rzecznikiem dialogu między chrześcijaństwem i marksiz

mem -  „chrześcijanie i komuniści są skazani na budowanie razem przy
szłości, tej przyszłości, która nie będzie mogła być zbudowana »ani prze
ciw chrześcijanom, ani nawet bez nich. Dla losu ludzkości dialog jest 
koniecznością «”58.

56 Por. G. R a u I e t, Humanisation de la naturę, naturalisation de l ’homme (Ernst 
Bloch ou le projet d  une autre rationalite), Paris 1082.

57 Le grand tournant de socialisme, Paris 1069; Perspektywy człowieka. Egzystencja- 
lizm, myśl katolicka, marksizm, tłum. Z. Dutkiewicz, J. Rogoziński, Warszawa 1968; 
M. N e u s c h, U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga, tłum. 
A. Turowiczowa, Paryż 1980.

58 Fni et socialisme, (Alternative socialistcs, t. II), Paris 1974.
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To nowe spojrzenie na religię -  na jej genezę i funkcję -  nie oznacza 
jednak wyjścia poza uznanie religii za ważny fakt psychiczny, społeczny 
czy kulturowy. Nie ma podstaw do twierdzenia, że którykolwiek z przyto
czonych myślicieli rozumie religię jako realną relację człowieka do realnie 
istniejącego Boga. Dotyczy to nawet Garaudy’ego, który złożył wyznanie, 
iż jest chrześcijaninem.

W Polsce konfrontacja marksizmu i chrześcijaństwa, konkretnie marksiz
mu i Kościoła katolickiego, stanowi fenomen złożony, wielostronnie uwarun
kowany. Próby opisu tego fenomenu, a nawet jego oceny już się pojawiły, 
nie ma więc potrzeby powtarzania dostępnych informacji59.

b) RELIGIA JAKO PODSTAWA WIĘZI SPOŁECZNEJ (EMIL DURKHEIM)

Durkheim, twórca francuskiej szkoły socjologicznej, która wywarła wielki 
wpływ na badania socjologiczne naszego stulecia, również stworzył teorię 
religii ściśle związaną z całym swoim systemem (socjologizmem)60.

Dla Durkheima społeczeństwo stanowi swoisty byt „wyższy” niż byt 
jednostki. Charakter i funkcja społeczności wiążą się z charakterem i fun
kcją świadomości zbiorowej, rozumianej nie jako suma świadomości indywi
dualnych, lecz jako swoisty „byt”61. Świadomość zbiorowa kieruje życiem 
ludzkości, stwarza całą kulturę. Religia -  według Durkheima -  jest również

5I) Por. A. B. S t ę p i e ń ,  Rys rozwoju filozofii marksistowskiej i problem dialogu 
filozoficznego z marksizmem od roku 1945, [w:] Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie 
doświadczenia, pod red. A. B. Stępnia, Rzym 1987 s. 19-34. Artykuł zawiera informacje 
dotyczące pozycji opisujących ten dialog. Por także: J. T i s c h n e r ,  Polski kształt 
dialogu, Kraków 1981.

60 Poglądy na temat religii zawarł E. Durkheim w następujących pracach: De la defini- 
tion des phenomenes religieur, „L ’annee sociologique", 2(1897-1898) 1-28; Sur le totemisme, 
tamże, 5(1900-1901) 82-121; Les form es elćmentaires de la vie religieuse. Le systeme totemi- 
que en Australie, Paris (1912) 19604.

61 „Umysł zbiorowy" -  zdaniem Durkheima -  wyobraża sobie rzeczywistość inaczej 
niż „umysł jednostkow y”, ma bowiem odmienną naturę. Społeczeństwo ma odrębny, w łaści
wy sobie sposób istnienia i myślenia. Ma swoje namiętności, przyzwyczajenia, potrzeby, 
które nie są namiętnościami, przyjemnościami i potrzebami jego poszczególnych jednos
tek. Nic więc dziwnego, że człowiek, będąc jednostką, traktuje jako obce te pojęcia, które 
nie są jego pojęciami.
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faktem czysto społecznym i w świadomości społecznej (świadomość zbioro
wa) upatruje on ostateczne źródła religii i moralności. Stanowią one odbicie 
świadomości grupy.

Głównym przedmiotem zainteresowania Durkheima było zagadnienie 
więzi społecznej, integracji społecznej i czynników integracyjnych. W związ
ku z tym w sposób szczególny zajął się strukturą instytucji kontroli społecz
nej, wyrażającej się właśnie w religii i moralności.

W procesie integracji społecznej ważną rolę odgrywają -  zdaniem Durk
heima -  różnego rodzaju symbole, zwłaszcza religijne. „Zycie społeczne we 
wszystkich swoich aspektach i we wszystkich momentach historii staje się 
możliwe tylko dzięki pewnemu szeroko pojętemu symbolizmowi”62. Sym
bole są środkiem wzajemnego przekazywania sobie wewnętrznych stanów 
świadomości poszczególnych jednostek, są narzędziem nawiązywania wza
jemnych między nimi związków, a w konsekwencji stanowią bardzo istotny 
czynnik integracji63.

Ponieważ religią i moralność wyrażane są w swoistej symbolice, pełnią 
specyficzną funkcję integrującą społeczność. Z tego też względu Durkheim 
specjalnie zainteresował się religią. Tezy swoje oparł głównie na badaniach 
religii ludzi nie posługujących się pismem (prymitywni mieszkańcy Au
stralii). Totemizm uważał on zresztą za najstarszą, najbardziej reprezenta
tywną religię ludzkości.

Durkheima nie interesowała treść wierzeń religijnych. Rozpatrując religię 
jako fakt społeczny, koncentrował swoją uwagę na roli, jaką religią pełni 
w grupie. Uważał, że stanowi ona jej element istotny -  „serce”, „duszę” 
grupy. Religia -  według niego -  stanowi „spójny system wierzeń i praktyk, 
odnoszący się do rzeczy świętych, czyli wydzielonych i zakazanych, wierzeń
i praktyk, które wszystkich wierzących i praktykujących łączą w jedną 
wspólnotę moralną, zwaną »kościołem«"64.

Relacja, jaka zachodzi między religią i społecznością, ma charakter zwro
tny:

-  społeczność stanowi ostateczne źródło religii. „Zycie religijne jest 
jakby skoncentrowanym wyrazem całego życia zbiorowego. Jeśli religią

62 Les formes, s. 329.
63 Tamże.
64 Tamże, s. 65.
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zrodziła wszystko to, co istotne w społeczeństwie, to dlatego, że idea spo
łeczna jest duszą religii”65;

-  religia jest najsilniejszym czynnikiem społecznotwórczym; wszystkie 
prawie wielkie instytucje społeczne mają swoje źródło w religii.

Religia pełni funkcję integracyjną wobec grupy na dwa sposoby: poprzez 
wierzenia, a więc „stany opinii polegające na wyobrażeniach”, oraz poprzez 
obrzędy, które stanowią „określone sposoby działania”. Religia, przejawiają
ca się w symbolach, rytach, ceremoniach, obrzędach, dostarcza mocy kon
trolujących dyscyplinę grupy, łączących i ożywiających ją. Praktyki religij
ne, zwłaszcza wspólnego kultu, tworzą i zacieśniają więzy jedności z Bo
giem66. W ujęciu Durkheima znaczy to, że zacieśniają więzy ze społeczeń
stwem, ponieważ Bóg -  według niego -  jest tylko symbolem mocy społecz
nej67.

Wierzenia religijne dokonują podziału wszystkich rzeczy na rzeczy świę
te, które w opinii społecznej mają większą moc, rangę i obdarzane są czcią
i autorytetem, oraz rzeczy świeckie. „Świętymi są rzeczy chronione i izolo
wane przez zakazy, świeckimi zaś te, do których te zakazy są zwrócone. 
Wierzenia religijne to wyobrażenia wyrażające naturę rzeczy świętych oraz 
stosunki, jakie istnieją już to pomiędzy nimi samymi, już to między nimi 
a rzeczami świeckimi”68.

Wierzenia religijne są zawsze wspólne jakiejś określonej społeczności, są 
sprawą grupy i one właśnie tę grupę jednoczą. Jednostki należące do grupy 
mają poczucie powiązania z sobą przez sam fakt posiadania wspólnej wiary. 
Twórcą rzeczy świętych -  według Durkheima -  jest również społeczeństwo. 
„Świętymi są te rzeczy, których wyobrażenia zostały wytworzone przez 
samo społeczeństwo [...] Rzeczami świeckimi, przeciwnie, te, które każdy 
z nas buduje sam według danych dostrzeganych przez swe zmysły i do
świadczenia”69. Rzeczy święte, choć pochodne od społeczeństwa, budzą

65 Tamże, s. 599.
66 Tamże, s. 53. Na ten temat por. także: W. J a c h e r, Emila Durkheima koncep

cja religii jako  czynnika integracji społecznej, „Studia Philosophiae Christianae”, 9(1973), 
nr 2, s. 43.

67 Por. J. I w a n i c k i ,  Pojęcie Boga według Durkheima, „Ateneum Kapłańskie”, 
21(1935), t. 36, s. 484-488.

68 D u r k h e i m, Les form es, s. 56.
69 Tamże.

243



Fakt religii -  interpretacja filozoficzna

jednak szacunek i dzięki autorytetowi wzmacniają więź jednostki ze społecz
nością. Autorytet, jakim są obdarzane, nie jest niczym innym, jak autoryte
tem społecznym, tzn. autorytetem władzy społecznej.

Drugim czynnikiem, dzięki któremu religia pełni wyjątkową funkcję 
integracyjną, są obrzędy i rytuały. Symbole, wierzenia, aby mogły pełnić 
swą rolę jednoczącą grupę, muszą wyrazić się w działaniu. Stąd niezmiernie 
ważna funkcja rytuału jako „zasad postępowania, określających sposób za
chowania się człowieka wobec rzeczy świętych”70.

Ostatecznie więc Durkheim utożsamia zjawisko religijne z teoretycznie 
ujętą strukturą społeczną, a życie religijne -  z życiem społecznym. Zasadni
czym źródłem religii jest funkcjonowanie społeczeństwa. Wszystkie religie, 
jego zdaniem, sprowadzają się do kultu aktualnej społeczności . Jako uza
sadnienie takiego stanowiska przytacza fakty, które wskazują, że zanik wię
zów społecznych łączy się z zanikiem przeżyć religijnych i odwrotnie oraz 
że każdy postęp czy zmiana w dziedzinie religii są uwarunkowane zmianami 
w ustroju społecznym (fakty, oczywiście, zaczerpnięte z totemizmu).

Niewątpliwie, religia stanowi zdarzenie społeczno-kulturowe i pełni fun
kcję integrującą społeczność. Jest to jednak tylko jedna z wielu stron tego 
niezmiernie bogatego i złożonego faktu, jakim jest religia. Durkheim aspekt 
społeczny religii zabsolutyzował i w ten sposób zredukował religię do jed
nego z jej wymiarów. Zupełnie natomiast pominął psychologiczną oraz 
ontyczno-egzystencjalną strukturę i funkcję religii, jaką pełni ona w życiu 
jednostki, oraz jej funkcję ściśle sakralną, gdy brana jest w aspekcie Abso
lutu. W związku z teorią Durkheima narzuca się szereg pytań natury szcze
gółowej i ogólnej, np. jakie jest źródło treści świadomości grupy (świado
mości zbiorowej), skąd oraz jakie są kryteria podziału na rzeczy święte i 
świeckie itp. Jego ogólne tezy wiążą się z implikowanymi przez niego 
założeniami filozoficznymi, dotyczącymi przede wszystkim statusu ontyczne
go społeczności, jej bytowej przewagi nad jednostką, i przesiąknięte są 
socjologizmem w ogóle. Stworzona przez Durkheima filozofia socjologiczna 
nieuchronnie prowadzi do relatywizmu i naturalizmu. U jej podstaw znajdu
je się ontologia zbudowana na apriorycznych założeniach, przypisujących 
społeczności byt samodzielny i radykalnie wyższy niż byt osoby.

70 Tamże, s. 56.
71 Por. M a r g u I, Sto lat nauki o religiach świata, s. 124.
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C. FENOMENOLOGICZNE TEORIE RELIGII

a) RELIGIA OSOBOWYM PRZEŻYCIEM BOSKOŚCI (MAX SCHELER)

W fenomenologii Schelera, rozumianej nie jako psychologia faktu religij
nego czy „fenomenologia konkretna” religii, ale jako „poznanie istotowe 
religii”, chodzi o uchwycenie w doświadczeniu ejdetycznym (Wesenschau) 
istoty, istotnej struktury i korelacji zjawisk religijnych, czyli dąży się do 
ujęcia „logosu w fenomenach”. Schcler ustala trzy zasadnicze cele tak rozu
mianej fenomenologii: 1° analiza istotnych cech boskości (ontologia), 2° 
studium sposobów przejawiania się boskości oraz 3° studium aktów religij
nych, w których objawienie boskości jest dane72.

Schelcr nie przyjmuje tomistycznego podziału na dziedzinę natury i nad- 
przyrodzoności. W tej kwestii filozofia Schelerowska jest wyraźnie antyto- 
mistyczna i raczej zgodna z intuicjami augustyńskimi. Odrzuca pośrednie 
dowodzenie istnienia Boga i przyjmuje rodzaj bezpośredniej intuicji, dzięki 
której człowiek ujmuje sam fenomen boskości (Ausweis). Ponieważ akty 
religijne istnieją często w człowieku w formie nie rozwiniętej, fenomenolo
gia musi próbować je rozbudzać i aktualizować, inaczej proste odniesienie 
do nich nic prowadziłoby do uzyskania oczekiwanego rezultatu.

Podstawowym twierdzeniem zarówno Otta, jak i Schelera była teza o 
autonomiczności fenomenu religijnego: „religią zawdzięcza swe istnienie 
samej sobie”. Religia stanowi samodzielną dziedzinę kultury, bo jest odpo
wiedzią człowieka na daną mu samodzielną wartość. Nie można jej wypro
wadzać z innych zjawisk i nie jest tylko jednym z etapów duchowej kultury 
człowieka. Nie można jej również sprowadzać do filozofii ani wyprowadzać 
z niej, jak to lapidarnie stwierdza Schcler: „Wiara w Boga (religią), nawet 
jej stan naturalny, nie jest łaską metafizyki”73.

72 Schelera fenomenologia religii zawarta jest przede wszystkim w jego pracy pt. Vom 
Ewigen im M enschen, Leipzig (1921) 19685. Na temat jego filozofii religii pisali m.in.: 
W. E. Parł (M ax Sclteler's Philosophy o f Religion, California 1934), A. Bresgen (Religion  
und Philosophie bei Scheler, Bonn 1949), M. Dupuy (La philosophie de la religion chez 
Max Scheler, Paris 1959) i G. Ferretti (art. cyt.).

73 Dz. cyt., s. 337.
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Przekonanie o „autonomii religii” znajduje najsilniejsze oparcie w „feno
menologii aktu duchowego”, którym człowiek dosięga boskości, oraz w 
„fenomenologii samej boskości”. Akt religijny ma swoje własne prawa, 
swoją własną logikę. Przedmiot religijny jest także sui generis, niereduko- 
walny do rzeczywistości żadnego innego rodzaju.

Najbardziej interesującą i rozwiniętą częścią Schelera fenomenologii 
religii jest właśnie studium aktów religijnych. W jego filozofii religii ważną 
rolę odgrywa fenomenologiczne pojęcie intencjonalności świadomości. Jak 
wszystkie akty duchowe, tak i akt religijny jest spontanicznie skierowany 
ku sferze przedmiotowej. Do istoty świadomości religijnej, jak do istoty 
zresztą każdej świadomości, należy być skierowaną na coś innego niż ona 
sama.

Zasada koordynacji aktu i przedmiotu jest zasadą prymatu przedmiotu. 
Właśnie zgodnie z tą zasadą w swojej fenomenologii religii Scheler naj
pierw analizuje boskość, potem akt religijny. Istotę aktu determinuje w jakiś 
sposób jakość ujmowanego przedmiotu. Stąd powiedzenie Schelera, że po
znanie religijne ma charakter objawienia. „Ponieważ wszelkie poznanie reli
gijne ma swoje ostateczne źródło w pewnego rodzaju objawieniu, wszelka 
logika znaczeń aktów religijnych pokazuje prawa, według których rozum 
religijny w człowieku przygotowuje się do otrzymania światła objawie
nia”74.

Akt religijny, w ujęciu Schelera, nie konstruuje przedmiotu, twórczo nie 
przypisuje mu nic, nie jest więc w tym sensie działaniem twórczym. On 
jedynie to, co dane, ujmuje. Jego działanie polega na aktualizacji zawartości 
intencjonalnej i dotyka poprzez intuicję bierną tej zawartości (kontemplacja). 
Ze strony człowieka wymaga to gotowości słuchania i patrzenia, ze strony 
przedmiotu -  otwierania się. „Akt religijny -  pisze Scheler -  nie może sam 
z siebie za pomocą myślenia skonstruować tego, co pojawia się jako przed
miot idei, kontemplowania, myśli człowieka, który go urzeczywistnia. Musi 
on prawdę, do której zdąża, zbawienie i szczęście, którego »szuka«, jakoś 
przyjąć właśnie za pośrednictwem tej istoty, która szuka”75.

74 Tamże, s. 375.
75 Tamże, s. 535.
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Akty religijne należą do istoty świadomości ludzkiej tak jak myślenie, 
akty woli, pamięci itp. Są przejawami pierwotnymi i elementarnymi. Nie 
mają genezy empirycznej w tym sensie, że nie powstają w drodze zespole
nia innych aktów psychicznych. Najważniejsze cechy aktów religijnych to: 
transcendencja ich celu, zaspokojenie ich dążeń przez to, co boskie, a nie 
przez coś innego, oraz oczekiwanie od przedmiotu religijnego odpowiedzi
i wzajemnej miłości. Transcendencja aktów religijnych nasuwa myśl, że w 
psychice ludzkiej istnieje „sfera absolutna” jako ich bezpośredni podmiot i 
źródło, sfera nastawiona na przyjęcie zarówno ontycznych, jak i aksjologicz
nych treści o nieskończonym zasięgu. Treść transcendentna jest nieodłączna 
od ludzkiej świadomości. Każdy duch skończony musi mieć „swojego Boga, 
każdy duch skończony wierzy w Boga albo w bożka”. Różnice dotyczą 
jedynie charakteru tego, co boskie, wynikają z różnych możliwych tu inter
pretacji, które mogą bardziej lub mniej korelować z tym, co właściwie 
boskie.

W analizie idei boskości Scheler wielokrotnie odwołuje się do ustaleń 
Otta. Istotne atrybuty boskości -  to absolutność (atrybut ten nie jest ko
niecznie związany z aktualnym istnieniem) i nieodłączna od niej niezależ
ność, wyższość od wszelkich pozostałych bytów, powszechna przyczynowość 
oraz świętość (doskonałość boska wyrażona w kategoriach wartości). Z tych 
podstawowych atrybutów Scheler wyprowadza jeszcze dodatkowe: ducho
wość (Geistigkeit) oraz charakter osobowy.

Doświadczenie, w którym boskość objawia się osobie religijnej, stanowią 
dwa związane z sobą akty: doświadczenie własnej nicości (Nichtigkeit), 
wyrażone w zdaniu: „Ja niczym, Ty wszystkim”, oraz doświadczenie swojej 
stworzoności (Geschópflichkeit) -  „Nie jestem nicością absolutną, jestem 
stworzeniem Boga”. Zgodnie z Schelerowską interpretacją doświadczenia te 
bezpośrednio, wprost wskazują na byt boski, który jest źródłem tego do
świadczenia. Dopełnia to twierdzeniem, że mamy doświadczenie siebie jako 
odbicia, obrazu Stwórcy i kiedy penetrujemy doświadczenia naszej duchowej 
natury, naprowadza nas to wprost na byt boski.

Czy analiza idei boskości i analiza tak rozumianego doświadczenia po
zwala wyciągać wniosek o realnym istnieniu przedmiotu aktów religijnych? 
Odpowiedź Schelera jest pozytywna. „Tylko realny byt, z istotnymi cechami 
boskości może być przyczyną religijnego usposobienia człowieka”. Nietrud
no spostrzec, że mamy tu interesującą modyfikację kartezjańskiego dowodu
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na istnienie Boga z idei Boga (idea Boga może być wyjaśniona tylko przez 
realnego Boga)76.

Według Schelera akt religijny odznacza się bezpośredniością ujęcia tego, 
co boskie. Poznanie religijne jako takie nie opiera się na poznaniu filozo
ficznym (na dowodach na istnienie Boga). Przeciwnie, dowody te otrzymują 
dopiero swój sens i wartość w poznaniu religijnym jako w swym fundamen
cie. Już w Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik Scheler 
przyjmował istnienie idei boskości jako idei aksjologicznej a priori, której 
ontycznie ani poznawczo nie warunkuje istnienie świata i człowieka. Bos- 
kość, jako swoista jakość aksjologiczna, dana jest człowiekowi bezpośrednio 
oraz intuicyjnie. Początkowo M. Scheler sądził, że afirmacja Boga suponuje 
„doświadczenie religijne pozytywne i specyficzne za pomocą objawienia”77. 
Potem jednak zmienił swoje poglądy na ten temat i uważał, że istnienie 
Boga dane jest tak samo bezpośrednio, jak jakość boskości w akcie religij
nym „naturalnym”, tj. bez pośrednictwa pozytywnego objawienia.

Koncepcja Boga (idea boskości) i sposób jego poznawczego ujęcia zwią
zane są u Schelera z jego koncepcją odrębności porządku bytu i wartości 
oraz priorytetem ujęcia wartości przed ujęciem bytu. Są to koncepcje wystę
pujące już w Formalismus in der Ethik, a rozwinięte w Vom Ewigen im 
Menschen.

Stosunek emocjonalny (percepcja uczuciowa, afektywna -  Fiihlen) do 
przedmiotu transcendentnego poprzedza, zdaniem Schelera, tworzenie idei
i kieruje ich opracowaniem. „Aspiracja religijna ma podstawy w miłości 
Boga jeszcze niezdeterminowanego z punktu widzenia poznawczego”. Cho
ciaż Bóg jest zarazem bytem i wartością, jest przede wszystkim wartością- 
-bytem. Dlatego w ludzkim przeżyciu boskości miłość wysuwa się na 
pierwszy plan.

Czym jest wartość religijna -  świętość w ujęciu Schelera? „Ontyczny, 
syntetyczny aksjomat dla religijnej świadomości opiewa, że to, co »na 
wskroś« i samo przez się tylko pełnowartościowe, jest z rodzaju wartości 
świętości, który to rodzaj wartości nie może przejść i rozpłynąć się w żad

76 Por. S p i e g e 1 b e r g, dz. cyt., I. I, s. 262.
77 Por. Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Halle (1921) 19273, 

s. 303.

248



Filozoficzne odniesienia niefilozoficznych interpretacji religii

nej innej grupie wartości -  czy to będą logiczne wartości poznawcze, aksjo
logiczne, moralne, estetyczne itp.”78

Świętość jest bezwzględnie najwyższą wartością. Istotną cechę wartości 
świętości stanowi -  według Schelera -  to, że jest ona najwyższą wartością 
osoby, „osobą wartości”. Ujęcie osobowości Boga jest znamienne dla filozo
fii religii u Schelera. Ponieważ Bóg jest osobowy, nie może do Niego 
prowadzić poznanie spekulatywne. Istotą osoby jest miłość i wartość, a nie 
tylko byt. Tylko miłość może dostrzec wartość osoby. Miłość jest więc 
warunkiem poznania religijnego.

„Akt, którym pojmujemy zasadniczo wartość świętości, jest aktem pewne
go rodzaju miłości [...], do której istoty należy [...] wnikać w coś, uwzględ
niając osobową postać istoty”79.

„Do istoty osobowego Boga należy zatem, że można poznać Jego istnie
nie tylko za pomocą tego zasadniczego aktu otwarcia się duchowego, zgody 
na przeniknięcie, przeświecenie naszej jaźni [...] Miłość do bóstwa i świę
tości, którą dopiero po jej dążeniu do celu poznajemy jako odwzajemnienie 
miłości, co już przedtem była i do tego samego zdążała, ostatecznie jest 
najbardziej tajemniczym kołem napędowym, wprowadzającym przede wszyst
kim w ruch rozumowe poznanie Boga jako osoby”80.

Fakt, że człowiek jest osobą, znaczy, iż jest stworzony dla społeczności 
z Bogiem, którego istotą jest miłość. Religia jest otwarciem się Bożej mi
łości przez objawienie, a ze strony człowieka dostrzeżeniem i odpowiedzią 
wyrażoną w aktach religijnych wiary, nadziei i miłości. Religia jest więc
-  według Schelera -  osobowym stosunkiem człowieka do osobowego Boga 
odczuwanego jako wartość najwyższa81.

Charakter wartości świętości wyznacza relację między religią a moralnoś
cią. „Aksjologicznie obowiązuje twierdzenie, że świętość należy przedkładać 
ponad wszelkie inne wartości i stąd ma ona prawo sama z siebie wymagać 
dobrowolnej ofiary wszelkiego dobra innego rodzaju wartości. Oto wieczna 
zasada łączenia się religii z moralnością. Ofiara dla świętości jest moralnoś

78 Vom Ewigen im M enschen, s. 390.
19 Formalismus in der E thik, s. 108.
80 Vom Ewigen im M enschen, s. 686.
81 Por. H a r i n g, dz. cyt., s. 134.
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cią religii, lecz również religią samej moralności”82. „Wszelkie możliwe 
wartości »bazują« na wartości nieskończonego osobowego ducha oraz znaj
dującego się przed nim świata wartości [...], a wartości o tyle są absolutny
mi wartościami, o ile znajdują się w tym królestwie .

Skoro człowiek w postawie religijnej spotyka się z Bogiem, skoro ogar
nia go miłość Boża, to znaczy, że będzie razem z Bogiem miłował samego 
Boga (istota aktu religijnego) oraz całkowicie bezpośrednio i równocześnie 
wspólnie z Bogiem -  każdą osobę i wszystkie wartości („amare omnia in 
Deo”). Człowiek nie opuszcza religijnego centrum aktu, by działać jako 
osoba moralna. Moralność łączy się więc z osobowym stosunkiem do świę
tości (personalizm).

Religia stanowi jakby ostateczne uzasadnienie moralności. Istnieje także 
wpływ moralności na religię. Poznanie Boga jest bowiem uwarunkowane 
etycznie. Dobre postępowanie moralne nie tylko świadczy o świadomości 
religijnej, ale także poszerza i pogłębia konkretne poznanie Boga. Moralna 
postawa człowieka ułatwia również wnikanie w wolę Boga84.

Osiągnięcia Schelera w dziedzinie analizy fenomenu religijnego są 
ogromne. Jego analiza aktu religijnego, zaakcentowanie osobowego charak
teru relacji religijnej oraz zagwarantowanie świętości naczelnego miejsca w 
hierarchii wartości stanowią trwałe zdobycze w dziedzinie filozofii religii.

Trudności powstają wówczas, kiedy chce się ustalić relacje zachodzące 
między wartością świętości, ideą boskości i Bogiem realnie istniejącym, co 
wiąże się z Schelerowskim rozdzieleniem sfery wartości i bytu. Wprawdzie 
świętość jest wartością osoby, „osobą wartości” -  jak mówi Scheler -  nie 
jest jednak jasne, jak ona jest poznawczo dana człowiekowi. Optymizm 
poznawczy Schelera w dziedzinie doświadczenia Boga wydaje się zbyt 
wielki, co znowu uwarunkowane jest przyjęciem z jednej strony sfery ideal
nej, a z drugiej -  faktem, że za przedmiot analizy Scheler wziął przede 
wszystkim świadomość chrześcijańską, w której występuje idea osobowego 
Boga. Fenomenologia religii w ujęciu Schelera byłaby zatem jakimś opraco
waniem treści świadomości chrześcijańskiej.

82 Vom Ewigen im M enschen, s. 390.
83 Formalismus in der Ethik, s. 94.
84 Por. Vom Ewigen im M enschen, s. 554 n.
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Taki sposób ujęcia fenomenu religijnego nie rozwiązuje problemu najbar
dziej istotnego dla filozofii religii -  realnego pozapodmiotowego (poza 
świadomością człowieka) istnienia przedmiotu aktów religijnych. Posługując 
się metodą fenomenologiczną, nie mamy możliwości wyjścia poza badaną 
świadomość i odpowiedzi na pytanie, czy idea dana w świadomości ma 
odpowiednik w rzeczywistości obiektywnej. Ocena Schelerowskiej fenomeno
logii religii jest poza tym utrudniona z tego względu, że Scheler zmieniał 
swoją koncepcję boskości. W późniejszym okresie życia odrzucił teistyczną 
koncepcję Boga jako osobowego, wszechmocnego ducha i sformułował nową 
koncepcję Boga, który się staje. Miejscem realizacji czy „deifikacji” tak 
rozumianego Boga jest człowiek. Zmienił się wówczas pogląd M. Schelera 
na przedmiot aktów religijnych. „W miejsce relacji dystansu -  rezultatu 
dziecinnego myślenia i świadomości zobiektywizowanej w nieuchwytne 
stosunki kontemplacji, adoracji i modlitwy prośby -  bierzemy akt, w któ
rym człowiek jest boskością i identyfikuje się z ich duchowymi intencja-

•»85mi
Powyższe poglądy Schelera są pewną reminiscencją poglądów Bergsona 

z pierwszego okresu jego twórczości. Pozostają one w sprzeczności nie 
tylko z myślą chrześcijańską, ale także z wcześniejszymi poglądami samego 
Schelera86.

b) RELIGIA DOŚWIADCZENIEM SA C R U M  (RUDOLF OTTO)

Myślicielem, który obok M. Schelera miał największy wpływ na ukierun
kowanie współczesnych badań religiologicznych, i to zarówno typu humanis
tycznego, jak też filozoficznego i teologicznego, jest R. Otto ze swym 
klasycznym Das Heilige8'1. R. Guardini, M. Eliade, R. Bultmann, P. Tillich

85 Die Stellung des M enschen im Kosmos, Darmstadt 1928, s. 112.
86 Por. S p i e g e l b e r g ,  dz. cyt., t. I, s. 265.
87 D as Heilige. Uber das Irrationale in der Idee des Góttlichen und sein Verhaltnis 

zum Rationalen, (Breslau 1917) Munchen 196335 (Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu 
bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Warszawa 19932). Na 
temat koncepcji Otta zob. m.in.: R. F. D a w i d s o n, Rudolf O tto’s Interpretation o f  
Religion, Princeton 1947; M a r g u 1, Sto lat nauki o religiach świata, s. 192-224; 
J. K e l l e r ,  Wstęp, [w:] O t t o ,  Świętość, s. 7-28; P. C. A I m o n d, R udolf Otto:
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i J. A. T. Robinson nawiązują w jakimś sensie do poglądów Otta oraz jego 
metody analizy fenomenu religijnego. Das Heilige stało się dziełem klasycz
nym w dociekaniach nad faktem religii, wywierając decydujący wpływ na 
podejmowane w tej dziedzinie badania.

Czym jest świętość w ujęciu Otta? By odpowiedzieć na to pytanie, trze
ba pamiętać, że jego poglądy były pewnego rodzaju reakcją na redukcjo
nizm istniejących przed nim teorii religii, zwłaszcza redukcjonizm typu 
kantowskiego, sprowadzający religię do moralności. Chcąc przywrócić właś
ciwe znaczenie „świętości”, Otto analizuje autentyczne teksty religijne, by 
w ten sposób ukazać bogatą treść zubożonego w filozofii nowożytnej poję
cia świętości i wskazanej przez nie rzeczywistości. Na jego oznaczenie 
używa terminu numen (bóstwo).

Główną tezą Otta jest twierdzenie, że w każdej religii występują -  w 
różnych proporcjach -  elementy racjonalne oraz irracjonalne. Obydwa kon
stytuują rzeczywistość religijną. W wielu historycznych religiach akcentuje 
się przede wszystkim z racji potrzeb komunikatywności treści religijnych i 
konieczności formułowania języka religijnego elementy racjonalne i przez 
to zuboża się i deformuje zjawisko religii i jej pojęciowy przekaz. Używa
jąc terminu numinosum, Otto chce się odciąć od redukcjonistycznego rozu
mienia świętości i zaakcentować, że chodzi mu o pełny wymiar faktu reli
gijnego, a więc o jego elementy racjonalne i te, które wprawdzie wymykają 
się racjonalnemu poznaniu, dają się jednak doświadczyć w sobie właściwy 
sposób.

Punktem wyjścia analiz Otta jest doświadczenie religijne, w którym 
numinosum objawia się i jest ujmowalne. Zwrócił przy tym uwagę na swo
istość i odrębność doświadczenia religijnego, zapewniając w ten sposób 
religii autonomiczny, nieredukowalny do żadnego innego zjawiska, status.

W doświadczeniu tym ujawniają się także obydwie strony przedmiotu: 
racjonalna oraz irracjonalna. „Przez racjonalne w pojęciu bóstwa rozumiemy 
to, co z niego wchodzi do jasnego pojmowania naszej zdolności rozumienia, 
w zakres znanych i dających się zdefiniować pojęć. Twierdzimy następnie, 
że wokół tego zakresu pojęciowej jasności znajduje się tajemniczo-ciemna

An Introduction to H is Philosophical Theology, Chapel Hill 1984.
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sfera, która wymyka się wprawdzie nie naszemu uczuciu, lecz naszemu 
pojęciowemu myśleniu i którą o tyle nazywamy czymś irracjonalnym”88.

Zdaniem Otta do rzeczywistości religijnej człowiek dociera dzięki spe
cjalnej władzy, zwanej sensus numinis. Dzieje się to na dwa sposoby: 
1° poprzez „odczucie sacrum” bezpośrednie (od wewnątrz) oraz 2° poprzez 
pośrednie „odczucie sacrum” dzięki zetknięciu się człowieka ze światem, 
którego przedmioty stają się „znakami” (z zewnątrz)89.

Sensus numinis jest kategorią porządku irracjonalnego i odczucie sacrum  
ma charakter zasadniczo pozaracjonalny. W poznaniu tym rozum ma jednak 
swoją rolę do spełnienia: staje się wykładnikiem tego, co dane w odczuciu 
(schematyzacja), jak również wyprzedza aktualizację władz irracjonalnych, 
tworząc obraz świata i dając człowiekowi pojęcie tajemnicy.

Uczucie numinotyczne jest uczuciem, którego nie można wyprowadzić 
z żadnego innego. Z żadnego też nie może się rozwinąć. Jest uczuciem 
jakościowo odrębnym, oryginalnym, pierwotnym nie w znaczeniu czasowym, 
lecz zasadniczym. Wprawdzie coś innego może wpłynąć na jego obudzenie 
i rozwój, lecz ono samo pochodzi z ducha i jego apriorycznych dyspozycji.

Religia w ujęciu Otta jest doświadczeniem mysterium. Realizuje się, gdy 
uczucie otwiera się dla wrażeń rzeczywistości wiecznych, które objawiają 
się przez rzeczy ziemskie i doczesne. Prawda kryje się w rzeczywistości 
wiecznej; w niej jest również siedlisko wszelkiej religii.

Istotnym elementem przeżycia religijnego jest odczucie „zależności stwo
rzenia”. Uczucie całkowitej zależności samego siebie zakłada uczucie całko
witej wyższości (i niedostępności) numinosum. Powoduje to, że numinosum 
(przedmiot religijnego doświadczenia) dane jest w przeżyciu jako tajemnica 
pociągająca i odpychająca (mysterium tremendum et fascinans). Prawdziwie 
tajemniczy przedmiot jest niepojęty nie tylko dlatego, że napotyka się tu 
coś „całkiem innego”, coś, co gatunkowo jest niewspółmierne w stosunku 
do istoty człowieka i przed czym cofa się on w obezwładniającym zdumie
niu. Religijna tajemniczość (prawdziwe mirum) jest czymś innym (aliud

88 O t t o, Świętość, s. 94.
Termin Fiihlen tłumaczony jest zwykle jako „uczucie” . Wydaje się jednak, że nie 

oddaje się w ten sposób właściwej treści tego słowa zgodnie z intencjami Otta. Nie chodzi 
bowiem o uczucie w  sensie wyłącznie emocjonalnym, ale o pewien sposób pozaracjonalny 
„odczucia” tajemniczej rzeczywistości. Dlatego będę raczej używała terminu „odczucie”.
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valde), czymś obcym i dziwnym, czymś, co w ogóle wypada z zasięgu 
rzeczy zwykłych, zrozumiałych i znanych, a więc swojskich. Wobec tego 
jest ukryte i radykalnie przeciwstawne temu, co zwykłe, i dlatego właśnie 
przepełnia duszę wstrząsającym uczuciem nieoczekiwanego90. Religijna, 
jakościowa treść numinosum (której mysterium nadaje formę) jest z jednej 
strony rozwinięciem przełamanego już pierwszego odruchu wobec tego, co 
„budzi grozę” i maiestas, a z drugiej -  tego, co w sposób oczywisty jest 
czymś szczególnie pociągającym, czarującym, fascynującym: czymś, co 
razem z odpychającym elementem tremendum wchodzi w osobliwy kontakt- 
-harmonię91. Dlatego życie religijne zawiera nie tylko bojaźń, ale i miłość, 
prowadzącą do stanów podniosłości i uszczęśliwienia, których znowu nie da 
się wyrazić czysto pojęciowo, lecz jedynie odczuć i przeżyć.

Przedmiotowy odpowiednik uczucia numinotycznego, czyli numinosum, 
jest -  według Otta -  sam w sobie niepoznawalny, podobnie jak kantowska 
rzecz sama w sobie. Jest to raczej jakaś „siła”, która oddziałuje na człowie
ka i o której istnieniu przekonuje go sensus numinis, czyli jest odczuwalna.

„Świętość w pełnym znaczeniu tego słowa jest dla nas kategorią złożoną. 
Składające się na nią elementy stanowią jej racjonalne i irracjonalne części. 
Co do obydwóch elementów jest ona jednak -  co należy z całą mocą pod
kreślić wbrew wszelkiemu sensualizmowi i ewolucjonizmowi -  czystą kate-

. „ Q Tgorią a priori .
W swojej koncepcji poznania numinotycznego Otto wyraźnie nawiązuje 

do koncepcji Kanta i w świętości znajduje spełnienie wszystkich warunków, 
które Kant ustalił w odniesieniu do poznania apriorycznego. Przeżycia numi- 
notyczne wskazują na „ukryte, samoistne źródło urabiania wyobrażeń i 
uczuć, które występują w samej jaźni niezależnie od doznań zmysłowych, 
na »czysty rozum« w najgłębszym tego słowa znaczeniu, który ze względu 
na nadmiar jego treści należy odróżniać od czystego teoretycznego i od 
czystego praktycznego rozumu Kanta jako coś jeszcze wyższego czy głęb
szego. Nazwiemy go dnem duszy”93. Dlatego też „religią nie popada w 
lenno ani z okazji celu (telos), ani z okazji moralności (ethos) i nie żyje

90 O t t o, Świętość, s. 82.
91 Tamże, s. 64.
92 Tamże, s. 148.
93 Tamże, s. 150.
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postulatami, a nawet element irracjonalny w niej posiada swoje własne 
samoistne korzenie w ukrytych głębiach ducha”94. Jest faktem sui generis.

Nie wszyscy ludzie mają jednakową zdolność doświadczenia świętości. 
Zdolność ta to „dar widzenia” (divinatio), którego istota polega na umiejęt
ności dostrzeżenia numinosum w naturze i w zdarzeniach. Umiejętności te 
posiadają ludzie w różnym stopniu i dlatego istnieją osoby bardziej lub 
mniej religijne.

Otta teoria religii jest zrozumiała od strony filozoficznej w tradycji kan- 
towskiej, do której on zresztą świadomie nawiązuje. Przyjęcie apriorycznej 
kategorii świętości (sensus numinis) pozwala wyjaśnić fakt doświadczenia 
religijnego, będącego u Otta swoistym odczuciem numinosum. Pomijając to, 
czy człowiek rzeczywiście posiada ową wrodzoną kategorię świętości (rozu
mianą podmiotowo), powstaje pytanie, co stanowi podstawę do przypisywa
nia jakichkolwiek treści przedmiotowi religijnemu. Wydaje się, że są one 
bardzo niesprecyzowane. Poza tym rodzi się problem transcendencji ontycz
nej numinosum.

Wprawdzie zastosowana przez Otta do analizy faktów religijnych katego
ria świętości okazała się teoretycznie płodna i zdobyła prawo obywatelstwa 
w religioznawstwie, pozwalając formułować definicje religii obejmujące 
także religie nie odwołujące się do osobowego bóstwa, to jednak jest to 
pojęcie wieloznaczne, niesprecyzowane i jego wprowadzenie grozi zatratą 
osobowego i transcendentnego rozumienia przedmiotu religijnego.

Najważniejsze jednak jest to, że metoda zastosowana przez Otta do anali
zy fenomenu religijnego nie pozwala na rozstrzygnięcie, czy numinosum 
faktycznie istnieje, czy można mu przypisać sens metafizyczny. Jak słusznie 
zauważa Stróżewski, „fakt religijnego przeżycia, a w konsekwencji fakt 
samej religii został wielostronnie rozjaśniony, nie został jednak dostatecznie 
wytłumaczony. Do końca nie wiemy, czy akty religijne człowieka mają sens 
dlatego tylko, że są aktami człowieka, czy także dlatego, że skierowują się 
ku czemuś, co naprawdę i obiektywnie jest”95.

94 Tam że, s. 172.
95 U podstaw  nowoczesnej filozofii religii, s. 1608.
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c) ARCHETYPICZNY UNIWERSALIZM HIEROFANII (MIRCEA ELIADE)

Inny typ fenomenologicznego podejścia do badania zjawiska religii pre
zentuje M. Eliade. Opiera się on bardziej na doświadczeniu historyczno- 
-kulturowym niż psychiczno-jednostkowym i dąży przede wszystkim do 
ujęcia jej ogólnych struktur. Poprzez analizę faktów religijnych, pochodzą
cych ze zróżnicowanych czasowo i przestrzennie religii, usiłuje odkryć 
istotę, istotną strukturę religii w ogóle96. Prace Eliadego stanowią bardzo 
interesującą próbę wniknięcia w samą istotę przeżycia świętości na podsta
wie materiału zebranego z różnych czasowo i geograficznie religijnych 
tradycji ludzkości. Jego hermeneutyka faktów religijnych zmierza do wyka
zania, że wszystkie historyczne objawy religijności są realizacjami tego 
samego ruchu świadomości ludzkiej dążącego do przekroczenia rzeczywistoś
ci czasowej, zmiennej, przemijającej97.

Analiza takich faktów religijnych, jak różnego rodzaju symbole religijne, 
bóstwa, rytuały pochodzące z różnych religii pozwoliła Eliademu wykryć 
zachodzenie pewnej homologii struktur, zarówno gdy chodzi o sposoby 
objawiania się sacrum, jak i o postawę człowieka wobec niego. Sformuło
wał też pewne twierdzenia ogólne, które dotyczą natury i sposobów realiza
cji zjawisk religijnych. Prawidłowości te dają się przedstawić w następują
cych punktach:

1° symboliczne i mityczne doświadczenie świata stanowi stały element 
życia ludzkiego; dzięki niemu człowiek poznaje niehistoryczną rzeczywistość 
sakralną i ustosunkowuje się do niej; sacrum jest jakościowo różne od 
profanum, przeciwstawienie sacrum -  profanum  stanowi opozycję: rzeczy-

•  •  •  Q f iwiste -  nierzeczywiste ,

96 Najważniejsze prace M. Eliadego z tej dziedziny: Traite d ’histoire des religions, 
Paris (1949) 19532 (Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966); 
D as Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiósen, Hamburg 1957. Interesujący wybór 
ważniejszych jego esejów stanowi: Sacrum, mit, historia, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 
1970. Por. t e n ż e ,  Historia wierzeń i idei religijnych, t. I, tłum. S. Tokarski, Warszawa 
1988.

97 Por. L. K o ł a k o w s k i ,  Mircea Eliade: religia jako paraliż czasu. Słowo 
wstępne, [w:] E l i a d e ,  Traktat o historii religii, s. XI-XVI.

,8 W arto zaznaczyć, że Eliade akcentuje w pojęciu sacrum  przede wszystkim jego 
rzeczywistość, czyli ontyczną wartość i moc bytową.
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2° rzeczywistość ta nie jest nigdy dana człowiekowi wprost, całkowicie; 
objawienie sacrum  dokonuje się w mitach, symbolach, różnego rodzaju 
przedmiotach zwanych hierofaniami; sacrum może ujawniać się w dowolny 
sposób i w dowolnym miejscu w środowisku świeckim, gdyż ma ono zdol
ność przekształcania każdego przedmiotu kosmicznego w paradoks za pomo
cą hierofanii;

3° wszelkiego typu hierofanie mają charakter dialektyczny -  ujawniają 
paradoksalną zbifeżność sacrum  i profanum, bytu i niebytu, tego, co absolut
ne, i tego, co względne, wieczności i stawania się;

4° toteż istnieje specyficzna ambiwalencja sacrum, i to zarówno psycho
logiczna (przyciąga i odpycha), jak i aksjologiczna (sacrum jest równocześ
nie święte i skalane) oraz

5° ambiwalencja postawy człowieka wobec sacrum; ma ona swoje uza
sadnienie nie tylko w ambiwalentnej strukturze samego sacrum, ale także 
w naturalnych odruchach człowieka znajdującego się wobec transcendentnej 
rzeczywistości, która jest zarazem dobroczynna i niebezpieczna".

Do najbardziej interesujących hipotez wysuniętych przez Eliadego należy 
jego koncepcja archetypu (zaczerpnięta od C. G. Junga). W zaraniu dziejów 
(„in illo tempore”) dokonały się pewne doniosłe wydarzenia religijne. Stano
wią one wzorzec dla wielu czynności i sytuacji będących jakby powtórze
niem tych pierwotnych wydarzeń, nawiązaniem do nich. Każdy mit, nieza
leżnie od swej natury, nawiązuje do jakiegoś archetypu, a każdy rytuał, 
każda czynność mająca jakiś sens, wykonana przez człowieka, jest powtó
rzeniem jakiegoś mitycznego archetypu. Mity, rytuały pełnią funkcję nie 
tylko poznawczą, ale także jakby ontyczną. Objawiają bowiem rzeczywistość 
sakralną oraz wprowadzają w nią człowieka, nadając nowy wymiar jego 
życiu. Dzięki temu ludzka egzystencja spełnia się jednocześnie w dwu pła
szczyznach: w płaszczyźnie stawania się, iluzji oraz w płaszczyźnie wiecz
ności, substancji, prawdziwej rzeczywistości. „Na wszystkich poziomach 
ludzkiego doświadczenia, nawet tych najbardziej prostych, właśnie archetyp 
nadaje wartość egzystencji i tworzy wartości kulturowe .

99 Por. E 1 i a d e, Traktat o historii religii, s. 7-39.
100 Tamże, s. 427.
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W ujęciu Eliadego religią jest kontaktem o charakterze relacji międzyoso
bowej, jakby konstytuującym zaistniałe niegdyś zdarzenie. Bezpośredni kon
takt z Bogiem i pierwotne objawienie traktowane są jako archetyp naszych 
stosunków religijnych.

Zasadniczą funkcją religii jest „wkorzenienie” zmiennego i przemijającego 
życia człowieka w prawdziwą rzeczywistość, „rzeczywistą rzeczywistość” -  
w dziedzinę sacrum. Religia staje się więc uwiecznieniem tego, co przemi
jające, nadaniem nowego sensu, nowego, boskiego wymiaru temu, co przy
godne, przemijające. Dokonuje się to przez ryty i obrzędy religijne, które 
polegają na powtarzaniu archetypicznego gestu spełnionego w zaraniu dzie
jów przez przodków lub przez bogów. Ryt stanowi więc próbę „zontologi- 
zowania” za pośrednictwem hierofanii najbardziej nawet banalnych i mało 
znaczących czynności i gestów. „Ryt przez powtarzanie zbiega się ze swoim 
»archetypem«, a czas świecki zostaje zniesiony. Jesteśmy wówczas świadka
mi [...] tego samego aktu, który został spełniony w zaraniu czasów kosmo- 
gonicznych. Dlatego człowiek archaiczny, przekształcając wszystkie czynnoś
ci fizjologiczne, usiłuje »przejść poza«, dokonać przerzutu poza czas (i poza 
stawanie się) do wieczności”101.

Ostateczny wniosek Eliadego sprowadza się do tego, że zasadnicze stano
wiska i poglądy religijne zostały ustalone raz na zawsze, od pierwszej chwi
li, gdy człowiek uświadomił sobie swoją sytuację egzystencjalną we wszech- 
świecie. Nie ma -  jego zdaniem -  stanowiska i poglądu religijnego, którego 
by człowiek nie znał już od czasów pierwotnych, a już jest rzeczą całkowi
cie niewątpliwą, że wiara w jakąś istotę -  w stwórcę wszechświata -  jest 
zjawiskiem niemal powszechnym. Występuje jakby jedna, wieczna, nie
zmienna w swojej najgłębszej strukturze i istocie, wszechogarniająca religią. 
Zmianom podlegają jedynie formy jej wyrazu. Człowiek wszystkich czasów 
i wszystkich szerokości geograficznych jest człowiekiem religijnym.

Opisy, analizy i wyjaśnienia zjawisk religijnych dokonane przez Eliadego 
są ogromnie interesujące, płodne, doskonale ukazują pewną typiczność zja
wisk religijnych. Świadczą też dobitnie o tym, że religią jest zjawiskiem 
powszechnym, koniecznie związanym ze świadomością człowieka i strukturą

101 Tamże, s. 37 n.
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rzeczywistości. Zbieżności i podobieństwa występujące w różnych tradycjach 
religijnych są uderzające.

Teoria Eliadego jest jednak wyjaśnieniem jakby horyzontalnym zjawiska 
religijnego, związanym zresztą z charakterem metody fenomenologicznej, 
która pozwala ująć ogólne struktury, wskazać typowe przejawy i funkcje 
badanego zjawiska. Stanowi to wiedzę ogromnie cenną o fakcie religijnym. 
Pozostaje jednak otwarty problem, czy sacrum istnieje realnie i jakiej jest 
natury. Rozumienie mitu i symbolu zakłada wiarę w bytowy związek czło
wieka z sacrum. Teoria Eliadego zakłada ponadto wiarę w rodzaj objawie
nia pierwotnego, tłumaczącego ostatecznie pochodzenie symboli religijnych, 
objawienia, które przechowuje się w szczegółowych, tysięcznych, historycz
nie określonych już formach. Hipoteza znana, cenna, wielce praw
dopodobna. Nie wystarcza jednak z filozoficznego punktu widzenia, by 
definitywnie odpowiedzieć na pytanie o ostateczne, ontyczne uwarunkowania 
istnienia religii.

d) PRZEKRACZANIE GRANIC ŻYCIA (GERARDUS VAN DER LEEUW)

Nieco odmienną postać fenomenologii religii prezentuje znany religio
znawca holenderski G. van der Leeuw. Dokonał on przede wszystkim opisu 
i cennej typologii różnorodnych zjawisk religijnych, mniej natomiast uwagi 
poświęcił samej teorii religii102. Znajdujemy jednak u niego dostatecznie 
wiele materiału, by móc o niej mówić.

Punktem wyjścia jego rozważań jest doświadczenie religijne rozumiane 
jako świadomość poszukiwania przez człowieka jakiejś mocy, szukania 
sensu życia i dążenie do przekraczania granic życia danych w konkretnych 
sytuacjach życiowych. Doświadczenie przeżyte stanowi ów fenomen (to, co 
się ukazuje), który może stanowić podstawę interpretacji.

Opierając się na bogatym materiale historycznym zaczerpniętym z róż
nych religii, van der Leeuw usiłuje unaocznić tezę, że między religiami nie

102 Główne dzieło G. van der Leeuwa, w którym zawarta jest jego fenomenologia 
religii, to: Phanomenologie der Religion, Tubingen (1933) 19703 (Fenomenologia religii, 
tłum. J. Prokopiuk, W arszawa 1978). Por. t e n ż e ,  Einfiihrung in die Phanomenologie der 
Religion, Miinchen 1925. '

259



Fakt religii -  interpretacja filozoficzna

zachodzi istotna różnica. Analizując różnorodne fenomeny religijne, np. 
konkretne modlitwy, składanie ofiar, formy społeczności religijnych, dąży 
do uchwycenia wspólnych praw strukturalnych.

Przeżycie religijne ma charakter eschatologiczny, wskazuje na coś poza 
sobą. Oznacza dla człowieka to, co ostateczne -  granicę. Nie mogłoby 
jednak uzyskać tego eschatologicznego znaczenia, gdyby nie było tym, co 
pierwsze (początkiem). W przeżyciu religijnym to odniesienie do czegoś 
„poza” jest obecnością, a dostrzeżenie obecności prowadzi do spotkania i 
do zjednoczenia. Takie są fazy przeżycia religijnego. W zdarzeniu religij
nym pierwszy jest więc nie ten, kto przeżywa, lecz ten, kto się uobecnia, 
objawia. On jest tym, kto ma moc.

Kategoria mocy wysuwa się w teorii van der Leeuwa na plan pierwszy. 
Istotę przedmiotu religijnego stanowi to, że jest on czymś uderzająco in
nym, niezwykłym, ale przyczyną jego inności i „atrakcyjności” jest moc, 
jaką objawia. Moc jest tu synonimem sacrum. Święty i wszechmocny jest 
ten, kto ma moc, która działa na człowieka. Moc występuje w różnych 
rzeczach, osobach, okresach, miejscach itp. Van der Leeuw z właściwą 
historykom i fenomenologom dokładnością opisuje formy objawiania się 
mocy (nosiciele mocy), a ich różnorodność stanowi podstawę wyróżnienia 
odrębnych religii (animizm, fetyszyzm, politeizm, monoteizm).

Człowiek stojący w obliczu czegoś obdarzonego mocą wie, że ma do 
czynienia z jakością, której przedtem nigdy nie doświadczył, której nie da 
się wyprowadzić z czegoś innego. Jest to jakość sui generis i sui iuris, 
którą określa się jako świętą lub numinalną. Człowiek kontaktuje się z 
nosicielami mocy i rzeczy te lub osoby działają na niego. Moc wywołuje 
w człowieku lęk, powodujący odruch unikania, ale równocześnie pociąga i 
człowiek jej szuka. Moc („święta moc”) objawiająca się w przedmiotach lub 
w osobach działa na człowieka: pomaga w konkretnych sytuacjach życio
wych, powoduje jego szczęście, zbawia.

Van der Leeuw opisuje także szczegółowo sposób, w jaki człowiek reli
gijny zachowuje się wobec mocy. Podkreśla podobieństwo tych postaw 
zarówno u ludów pierwotnych, jak i we współczesnych wielkich religiach.

W bogatym przeżyciu religijnym van der Leeuw zaakcentował aspekt 
dążenia do przekroczenia granic życia i szukanie sensu poza tymi granica
mi. To stanowi podstawę do sformułowania określenia religii jako poszerze
nia życia do nieskończoności. Jest to moment ważny, nawet zasadniczy, ale

260



Filozoficzne odniesienia niefilozoficznych interpretacji religii

nie jedyny. Poza tym to, co prezentuje van der Leeuw, stanowi fenomenolo
gię doświadczenia religijnego, próbę jego zrozumienia. Nie mamy tu nato
miast wyjaśnienia, dlaczego tak jest, i rozstrzygnięcia, czy ten „Ktoś”, ku 
któremu człowiek dąży, jest kimś realnym, czy rzeczywiście istnieje.

*

Prezentacja poglądów głównych przedstawicieli fenomenologii religii 
pozwala dokonać oceny osiągnięć i braków tej ogromnej dziedziny wiedzy 
dotyczącej faktu religii.

Dzięki badaniom fenomenologów wiedza o fakcie religijnym została 
bardzo wydatnie poszerzona. Dotyczy to zwłaszcza przeżycia religijnego, 
świadomości religijnej, aktu religijnego, typologii przejawów religijności itp. 
Stanowi to trwały wkład w poznanie tego niełatwego do penetracji, a ogro
mnie bogatego zjawiska, jakim jest religią. O jego bogactwie świadczy 
choćby to, że badając to samo zjawisko, np. doświadczenie religijne, różni 
fenomenologowie inaczej je ujmują, podkreślając jakieś szczególnie ich 
uderzające momenty, stąd inna nieco koncepcja doświadczenia religijnego 
u Otta, Schelera, Eliadego czy van der Leeuwa. Są to ujęcia jakby dopeł
niające się, bo każdy z nich akcentuje właściwe sobie momenty.

Taki dopełniający charakter ma także koncepcja sacrum wypracowana 
przez poszczególnych fenomenologów. Otto w pojęciu sacrum akcentuje 
tajemniczość, która pociąga i odpycha, Eliade -  rzeczywistość (byt rzeczy
wisty), van der Leeuw -  przekraczanie granicy, Scheler -  osobowy charak
ter. Nie są to więc ujęcia wzajemnie wykluczające się i dopiero w sumie 
dają możliwie pełny obraz przedmiotu religijnego jako jawiącego się w 
świadomości człowieka religijnego. Dzięki pracy fenomenologów została 
sprecyzowana istota faktu religijnego, jego swoistość i odrębność od innych 
faktów kulturowych, zwłaszcza tych, które są bliskie religii, np. moralność.

Opisy i typologie zjawisk religijnych dokonane przez fenomenologów są 
ogromnie cenne, interesujące, płodne, niezmiernie poszerzające obraz faktu 
religijnego, jego wstępne zrozumienie i sens.

Metoda fenomenologiczna ma jednak swoje ograniczenia. Dwie sprawy 
wydają się najistotniejsze:
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1. Przypisuje człowiekowi zbyt wielkie możliwości poznawcze -  widze
nia istoty religii, doświadczenia samej boskości itp. Dotyczy to przede 
wszystkim poglądów Schelera, choć w pewnym stopniu odnoszą się także 
do innych fenomenologów religii.

2. Nie dokonuje racjonalnego (obiektywnie kontrolowanego) wyjaśnienia 
istnienia przedmiotu religijnego (sacrum). Ogranicza się tu do opisu, jak 
jest on dany w świadomości religijnej, jaka jest jego istota, nie rozporządza 
natomiast narzędziami poznawczymi pozwalającymi postawić pytanie i roz
strzygnąć je racjonalnie, czy sacrum jest bytem realnym, istniejącym nieza
leżnie od ludzkiej świadomości.

§ 2. UJĘCIE ISTOTY RELIGII W KONTEKŚCIE 
FILOZOFII KLASYCZNEJ

Z dotychczasowych opisów i analiz wynika, że fakt religii jest faktem 
złożonym, jest bowiem faktem psychicznym (por. rozdz. II, § 2), jest sposo
bem działania (por. rozdz. II, § 3), jest także relacją zachodzącą między 
człowiekiem religijnym i różnie rozumianym Transcendensem (relacja on
tyczna).

Niektóre interpretacje historyczne i współczesne absolutyzują wybrany 
aspekt i redukują do niego cały złożony fakt religii. Czynią to na przykład 
psychoanalitycy, redukując zjawisko religii do wymiaru psychicznego, czy 
Marks i Durkheim -  do wymiaru społecznego. Fenomenologowie koncentru
ją swoje dociekania na zawartości świadomości religijnej, nie interesują się 
metafizycznym wymiarem religii.

Religia ma swój wymiar ontyczny, jest relacją ontyczną. W przeżyciu 
religijnym człowiek ujmuje siebie jako korelat dwuczłonowego związku. 
Istotą religii jest przecież odniesienie do bóstwa. Religia jest więc związ
kiem między człowiekiem i Transcendensem. Powstaje problem, jakiego 
typu jest to relacja, co ją warunkuje zarówno od strony podmiotu, jak i
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przedmiotu, jakie są ostateczne, ontyczne podstawy religii. Dlaczego w 
ogóle istnieje i -  jak pokazują dzieje ludzkości -  istnieje w sposób trwały?

Filozofia religii uprawiana w ramach filozofii klasycznej koncentruje się 
właśnie na analizie religii jako relacji ontycznej. Nasze dociekania prowa
dzone w tym rozdziale obejmują:

-  opis religii jako relacji ontycznej (zaczerpnięty z historii religii),
-  prezentację istniejących określeń istoty religii (definicje religii),
-  filozoficzne (klasyczne) określenie istoty religii,
-  filozoficzne wyjaśnienie faktu istnienia religii.

A. OPIS RELIGII JAKO RELACJI ONTYCZNEJ

a) FAKT RELIGII OD STRONY PRZEDMIOTU

Dotychczasowe analizy faktu religijnego ukazywały nam go jako dane 
w doświadczeniu odniesienie człowieka do innej rzeczywistości, traktowanej 
mniej lub bardziej wyraźnie jako druga, mocna osoba, od której człowiek 
czuje się zależny i którą uważa za najwyższą wartość. Nasza uwaga była 
skoncentrowana przede wszystkim na podmiocie przeżywającym religijnie, 
zachodzi więc potrzeba zwrócenia uwagi na sam przedmiot, zwłaszcza że 
wśród religiologów istnieją kontrowersje co do jego natury, a szczególnie 
jego osobowego charakteru.

Historia i fenomenologia religii dostarczają bogatego materiału ilustrują
cego sposób rozumienia przez człowieka owej „innej” rzeczywistości, z 
którą człowiek religijny czuje się związany, którą czci i od której oczekuje 
zbawienia.

Różnorodność wyobrażeń, w jakich ujmowano rzeczywistość sakralną, jest 
bardzo bogata, co dla niektórych religiologów stanowi podstawę wyróżnienia 
różnych typów religii (animizm, fetyszyzm, manizm, totemizm, politeizm,
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henoteizm, monoteizm, panteizm)103 czy różnych sposobów rozumienia re
ligii (religia w węższym i szerszym sensie)104.

Najbardziej interesuje nas klasyfikacja przedstawień o rzeczywistości 
sakralnej ze względu na jej osobowy czy nieosobowy charakter105. Uważa 
się, że istnieją religie, w których sacrum nie ma charakteru osobowego, i 
zazwyczaj tego rodzaju religie zaliczane są do religii w szerszym znaczeniu 
lub w ogóle odmawia się im miana religii (M. Scheler). Byłyby to: ma- 
nizm, fetyszyzm, animizm. Sprawa nie wydaje się tak prosta i wymaga 
osobnego rozpatrzenia106. Zajmiemy się więc pokrótce postaciami religii 
wyróżnionymi ze względu na charakter przedmiotu religijnego.

Religią w szerszym sensie byłoby więc odniesienie człowieka do rzeczy
wistości pozaludzkiej, rozumianej przede wszystkim jako bezosobowa siła 
(mana). Jest to siła, która może występować wszędzie. Każdy przedmiot 
wyjątkowo potężny, wielki, silny, dziwny może być jej siedliskiem. Może 
to być także pewna sprawność, pozwalająca człowiekowi wykonywać rzeczy 
lub czyny, a więc to, dzięki czemu wojownik jest dobrym wojownikiem, 
artysta tworzy piękne rzeczy itp.

Do manizmu jest zbliżony fetyszyzm, w którym za coś boskiego uważa 
się jakieś przedmioty i narzędzia ludzkie, przypisując im nadzwyczajne siły 
i nadludzkie właściwości, jak gdyby w nich zamieszkiwały jakieś duchy. Tę 
rzecz, odznaczającą się jakimiś rzadkimi, wyjątkowymi, nadzwyczajnymi

103 Wyróżnianie typów religii ze względu na charakter przedmiotu wiąże się przede 
wszystkim z zapoczątkowaną przez Com te’a tendencją ewolucyjnego ujmowania zjawiska 
religii. W myśl tej teorii fetyszyzm, totemizm i animizm stanowią pierwotne formy religii 
(por. na ten temat: L. K a c z m a r e k ,  Istota i pochodzenie religii, Poznań 1958, 
s. 197-241). J. Keller (Religia, pojęcie, geneza, klasyfikacja, struktura, [w:] Zarys dziejów 
religii, pod red. J. Kellera [i in.], Warszawa 19682, s. 24 n.) klasyfikuje religie, biorąc pod 
uwagę charakter przedmiotu religijnego, na: ateistyczne, politeistyczne, monoteistyczne, 
panteistyczne i deistyczne.

104 Por. The Encyclopaedia Britannica, t. XIX, kol. 107-112.
105 Stanowski (art. cyt., s. 62-72) koncepcje przedmiotu religijnego sprowadza do dwóch 

zasadniczych typów: dynamicznego i osobowościowego.
106 Na podstawie tego samego materiału empirycznego, ujmowanego oraz interpretowa

nego różnymi metodami, tworzy się teorie religii różniące się między sobą w zakresie rozu
mienia przedmiotu religijnego. Wystarczy choćby zestawić teorie ewolucjonistyczne z teorią 
Schmidta o pierwotnym monoteizmie.
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cechami, bierze się z sobą na wyprawę wojenną, w podróż itp. (fetyszyzm 
zwykle graniczy z magią).

Animizm ma miejsce wówczas, gdy wszystkie przedmioty w przyrodzie 
uważane są za ożywione przez duchy czy dusze. Często siła osobowa utoż
samiana jest z siłą życiową. Wydaje się, że wszystkie kulty koncentrujące 
się wokół Słońca -  kult źródła życia, praźródła energii, życia, kulty fallicz- 
ne -  mają sens witalistyczny.

Węższe rozumienie religii wiąże się z uznaniem osobowego charakteru 
drugiego członu relacji religijnej, w którym człowiek szuka źródeł i sensu 
swojego życia. Chodzi tutaj o wyraźne przekonanie, że partnerem religijnego 
związku może być osoba, choć niekoniecznie musi to być osoba najdosko
nalsza. Zaliczyć tu trzeba wszelkie typy religii przyjmujących wiarę w istoty 
duchowe, zwłaszcza w duchy przodków (animizm), a także różnego rodzaju 
politeizmy. Politeizm zakłada przekonanie, że bogiem dla każdej istoty 
żyjącej jest byt żyjący, który przewyższa człowieka, a wszelkie ludzkie 
zdarzenia mogą być wytłumaczone przez osobę żyjącą, która nie umiera i 
decyduje o losie ludzkim. Dzięki bogom człowiek ma wszystko, co decydu
je o jego życiu jako osoby, a przede wszystkim nie czuje się bezradny w 
świecie otaczających go rzeczy i sił przyrody.

W tym rozumieniu religią wyraźnie oznacza odniesienie człowieka do 
kogoś, a nie do czegoś; do kogoś, kto przynajmniej pod pewnym względem 
ma artybuty bytu osobowego (życie, wolność, miłość, nieśmiertelność oraz 
cechę świętości, rozumianą przede wszystkim jako oddzielenie od tego, co 
zwykłe, codzienne, wprost dostrzegalne (tajemniczość i transcendencja). 
Wyraźnie osobowy i monoteistyczny charakter przedmiotu odniesienia reli
gijnego ma miejsce w islamie, judaizmie i chrześcijaństwie. Scheler ograni
cza fenomen religijny tylko do tego rodzaju odniesienia. „Dopiero tam, 
gdzie »Ty« transcendentne przewyższa cały świat jako całość -  mamy 
prawo mówić o religijnym akcie”107.

Najnowsze określenia oraz interpretacje fenomenu religijnego akcentują 
zarówno personalny charakter odniesienia człowieka, jak i osobowy charak
ter przedmiotu religii.

107 Dz. cyt., s. 530.
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Wydaje się, iż uważnie śledząc historię religii, wgłębiając się w charak
ter uznawanych przez różne religie bóstw i stosunek człowieka do nich, 
można by było znaleźć wystarczający materiał nie tylko ilustracyjny, ale 
także weryfikacyjny dla tezy, że człowiek zawsze -  nawet w religiach, 
które określamy jako kosmiczne, dynamiczne czy panteistyczne -  szukał 
jako osoba drugiej osoby, szukał nie czegoś, lecz kogoś; kogoś, kto mógłby 
odpowiedzieć mu na pytanie o sens życia, pomóc w trudnościach życio
wych, być towarzyszem życia. Człowiek od początku swojej historii był 
świadomy, że uzasadnieniem jego życia osobowego nie mogą być bezosobo
we siły, lecz mocna i kochająca osoba, choć ją sobie nieraz bardzo naiwnie 
wyobrażał108.

Można by więc postawić tezę, że istotne dla faktu religijnego jest osobo
we rozumienie drugiego członu relacji religijnej. Jeśli człowiek oddawał 
cześć Słońcu jako bogu, nie zawsze oznaczało to, że adoruje rzecz material
ną. Najczęściej traktował je jako „hierofanię”, tj. manifestację tajemniczej 
potęgi, i właśnie tę potęgę uwielbiał i z nią nawiązywał kontakt osobowy, 
przemawiał do niej, składał jej ofiary, a więc traktował ją tak, jak się trak
tuje byty osobowe. Uwielbienie przedmiotów kosmicznych było więc zawsze 
połączone z przekonaniem, że są one objawieniem się osobowego bóstwa. 
Na przykład niebo zajmuje ważne miejsce w wielu religiach Chin, Indii, 
Grecji. Wydaje się jednak manifestacją bóstwa najwyższego i wyraża mo
ment jego transcendencji; a więc to, że jest niedostępny, przewyższający 
człowieka. Charakterystyczny jest także proces personifikacji różnych rze
czywistości materialnych. Gdy Zeus każe Temidzie wezwać bogów na radę, 
„idą liczne rzek bogi, oprócz Oceanu, idą Nimfy, co lasy, co krynice czyste 
i co gaje dziedziczą i łąki kwieciste”109. W religii perskiej przedmiotem 
religijnej czci są przede wszystkim cztery elementy przyrody (światło, woda, 
ziemia i powietrze), a więc siły, od których zależało życie; były to jednak 
siły upersonifikowane: Mitra, Waruna, Indra, Prthiwi110. Ciekawym przeja
wem potrzeby zaspokojenia osobowo rozumianego przedmiotu religii jest 
połączenie w bóstwie najdoskonalszych (pod jakimś względem) elementów

108 Por. K r ą p i e c, Religia i nauka, s. 861-887.
H o m e r ,  Iliada, XX, 7-9. O personalistycznym rozumieniu przedmiotu religijne

go w mentalności Greków zob. G i I s o n, Bóg i filozofia, s. 14-42.
110 Por. F. M a c h a l s k i ,  Religie Persji, [w:] Zarys dziejów religii, s. 305.
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ludzkich i zwierzęcych (Re-Harachte w religii egipskiej) . Według 
mitów babilońskich bogowie są panami dobrymi, sprawiedliwymi i straszny
mi; człowiek powinien im służyć z zaufaniem, pokorą i bojaźnią.

Osobowy charakter przedmiotu religijnego zazwyczaj wiąże się z tradycją 
zachodnioeuropejską, gdzie osobowy byt zawsze traktowany był jako naj
wyższy przejaw rzeczywistości i gdzie wyraźna była świadomość odrębności 
osoby od pozostałych bytów. Można jednak przytoczyć wiele przykładów 
religii Wschodu przyjmujących zwykle oprócz siły jakby bezosobowej czy 
jakby bezosobowego prawa, rozumianego panteistycznie, istoty wyraźnie 
osobowe, z którymi człowiek wchodzi w religijny kontakt. Dotyczy to np. 
religii Indii:

„Obok wyobrażenia o odwiecznym prawie, nieosobowym, rządzącym 
światem w Wedzie (tak jak i w okresie powedyjskim) występują inne wyob
rażenia o istocie osobowej, rządzącej za pośrednictwem ustanowionego przez 
siebie prawa. Należy tylko pamiętać, że w najdawniejszej znanej nam epoce 
pojęcia osobowości i nieosobowości nie były jeszcze jasno skrystalizowane; 
wedyjska Rta jest w pewnym sensie zbliżona do greckiego pojęcia Ananke, 
czyli Losu. Losowi podlega nawet »ojciec bogów i ludzi« -  Zeus, znający 
jego decyzje, lecz nie mogący ich zmienić”112.

Ale ta jedyna siła absolutna, której podlega Zeus, nie rządzi nim z ze
wnątrz, lecz od wewnątrz; jest nią jego własna wola. Zeus jest bezsilny 
wobec własnego raz wydanego wyroku113. Podobnie w dżinizmie liczne 
bóstwa wyświadczają ludziom różne dobrodziejstwa, choć same podlegają 
działaniu karmana. Panteon bóstw japońskich, na czele którego stała bogini 
Słońca Amaterasu -  to także byty osobowe, wchodzące w relacje pokre
wieństwa, zależności hierarchicznej itp.114 Przykłady można by mnożyć, 
ale wymienione tu wystarczają do uzasadnienia faktu, że osobowy był przy
najmniej charakter odniesienia w religii.

Gdyby nawet osobowe rozumienie drugiego członu związku religijnego 
nie występowało we wszystkich religiach wyraźnie, to przynajmniej od 
strony podmiotu (człowieka) religia zawsze była traktowana jako szukanie

111 Por. C. K u n d e r e w i c z ,  Religie Egiptu, tamże, s. 342 n.
1,2 E. S ł u s z k i e w i c z ,  Religie Indii, tamże, s. 51.
113 Por. G i 1 s o n, Bóg i filozofia , s. 21.
114 Por. W. K o t a ń s k i ,  Religie Japonii, [w:] Zarys dziejów religii, s. 152 n.
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osobowego uzasadnienia dla życia człowieka. Jeśli w prymitywnych syste
mach religijnych człowiek szukał odpowiedzi na pytanie o sens swoich 
osobowych poczynań i osobowego życia u przedmiotów naturalnych, to 
zawsze chodziło o jego osobowe usprawiedliwienie. Wszelki przedmiot reli
gijnego odniesienia wpływał na życie człowieka, dzięki niemu człowiek 
rozwijał, utrwalał i ochraniał swoje życie jako osoby wśród osób. Mamy 
tego doskonałe świadectwo w różnego rodzaju mitach.

Chociaż w ujęciach mitycznych chodzi o zgodność pomiędzy jakimś 
światem praistniejącym, którego początek i natura nie są podawane w wąt
pliwość, a światem ludzkim, to jednak mity nie odnoszą się tylko do prapo- 
czątku rzeczy. Wszystkie najbardziej zasadnicze i praktyczne sprawy życia 
ludzkiego -  takie zajęcia, jak uprawa roli czy polowanie, pierwsze chwile 
narodzonego dziecka, dojście do dojrzałości, małżeństwo, narodziny, śmierć
-  słowem, całe życie ludzkie w swoich momentach trwałych nie należy do 
świata spraw świeckich. Posiada ono w czasach mitycznych święte pierwo
wzory, w których uczestniczy. W świecie mitycznym bogowie i bohaterowie 
spełniali odwieczne gesty pracy, miłości, wojny i śmierci, a życie ludzkie 
to tylko ich odbicie115.

Ogromnie interesujący moment w rozumienie przedmiotu religii wnosi 
chrześcijaństwo. Jest nim osobowy Absolut, będący zarazem społecznością 
osób. Spełnia się tu rzeczywiście ideał osoby, dla której elementem konsty
tutywnym jest możliwość interpersonalnej komunikacji. Tak rozumiany Bóg 
Trójosobowy jest równocześnie idealnym modelem związku religijnego, 
który zawiera w sobie relację do „Ty” transcendentnego i równocześnie do 
osób drugich w perspektywie horyzontalnej (jedno przykazanie miłości Boga 
i bliźniego).

Pełna charakterystyka faktu religijnego od strony przedmiotu powinna 
objąć dane dotyczące jego relacji nie tylko do człowieka, ale i całego świa
ta -  zagadnienia: czas-wieczność, dobro-zło, relacje między sacrum a 
profanum116.

115 Por. J. D a n i e 1 o u, Bóg i my, tłum. A. Urbanowicz, Kraków 1965, s. 20. 
Interpretacja kultu religijnego jako powtórzenia czy nawiązania do wydarzenia archetypiczne- 
go pochodzi głównie od Eliadego (Traktat o historii religii, passim).

116 Szeroko na ten temat pisze Trillhaas (dz. cyt., s. 81-193).
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b) AKT RELIGII JAKO RELACJA MIĘDZYOSOBOWA

Mówiąc najogólniej, akt religijny jest to akt ludzki, czyli świadome i 
celowe zachowanie się człowieka, w którym wyraża się i konstytuuje jego 
osobowy stosunek do rzeczywistości transcendentnej (sakralnej), a zwłaszcza 
do osobowo rozumianego Boga.

Bliższej charakterystyki aktu religijnego można dokonać przez wskazanie 
jego genezy, struktury oraz sposobu funkcjonowania117.

1 . G e n e z a  a k t u  r e l i g i j n e g o .  Mówiąc o genezie aktu 
religijnego, mamy na myśli fakty (akty) poprzedzające akt religijny. Są nimi
-  jak wykazywaliśmy analizując doświadczenie religijne -  fakt bytowej 
niewystarczalności osoby ludzkiej oraz doświadczana przez człowieka po
trzeba dopełnienia jego osobowego życia przez mocne, transcendentne „Ty”.
Fakt religijny jest złożony i właśnie wstępną jego fazą jest uświadomienie 
sobie przez człowieka bytowej sytuacji, pozycji wśród osób i rzeczy oraz 
potrzeby wartości zdolnej do utrwalenia, usensownienia, dopełnienia osobo
wego życia ludzkiego.

Doświadczenie to leży u podstaw wszelkiego aktu religijnego, znajduje 
w nim wyraz, choć nie musi być aktualnie w każdym akcie religijnym 
uświadamiane. Fakt religii wypływa więc z osobowej, przygodnej i poten
cjalnej struktury bytu ludzkiego.

Doświadczenie własnej bytowej niewystarczalności, przygodności i potrze
by jakiegoś bytu dopełniającego i uzasadniającego (usensowniającego) życie 
osobowe człowiek weryfikuje z otaczającą go rzeczywistością, z kosmosem 
i społecznością osób, w której żyje. Właśnie w tym kosmosie dostrzega 
istnienie i działanie jakichś sił wyższych, tajemniczych, nie znanych. Uświa
domienie sobie zależności od nich czy jakkolwiek rozumianych bóstw jest 
wynikiem uświadomienia sobie sposobu własnego istnienia, konsekwencją 
analizy własnej obecności w świecie.

Przeżywając potrzebę osobowego dopełnienia i dostrzegając istnienie sił 
wyższych w otaczającym świecie, człowiek uważa je za źródło wszystkiego,

117 Por. R. Ł u k a s z y k ,  A kt ludzki, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. I, pod red. 
F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Lublin 1974, kol. 269-273.
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co jest mu potrzebne do życia biologicznego, a więc źródło zdrowia, po
tomstwa, rzeczy materialnych, znaczenia (kultury pierwotne), oraz do rozwo
ju ducha i trwania jako bytu duchowego (kultury późniejsze, bardziej rozwi
nięte). W bóstwie dostrzega również źródło sensu otaczającego go świata, 
a przede wszystkim własnego istnienia.

Chociaż obraz rzeczywistości transcendentnej człowiek modeluje głównie 
na osobowym bycie własnym, bezpośrednio mu poznawczo dostępnym, to 
jednak może ją -  jak pokazuje historia religii -  bardzo różnie sobie wyob
rażać; stąd rozliczne sposoby rozumienia transcendencji (politeizm, panteizm, 
monoteizm itd.).

2. S t r u k t u r a  a k t u  r e l i g i j n e g o .  Akt religijny ma 
charakter relacji międzyosobowej -  jest związkiem między osobą człowieka 
(strona podmiotowa aktu religijnego) i przedmiotem religijnym. Źródła de
terminacji struktury aktu religijnego należy szukać w strukturze relacji mię
dzyosobowych. Relacje między sobą i bóstwem człowiek modeluje na 
związkach zachodzących między osobami ludzkimi, a więc wzory czerpie 
z życia społecznego, w którym żyje. Ponieważ istotnym elementem związ
ków międzyosobowych jest przede wszystkim miłość, przeto ona pełni fun
kcję istotną w kontaktach między człowiekiem i osobą Transcendensu; czło
wiek oddaje jej cześć, składa ofiary, dąży do zjednoczenia z nią.

1° Przedmiot religijny. Jak pokazywaliśmy wyżej, oznacza się go różny
mi terminami: „tajemnica”, „bóstwo”, „coś wyższego”, „inne”, numinosum, 
sacrum  czy „Bóg”. Elementami konstytutywnymi przedmiotu religijnego jest 
jego egzystencjalna transcendencja wraz z realną obecnością najwyższej 
wartości (sacrum) oraz osobowy charakter118.

1’ Egzystencjalna transcendencja. Przedmiot religijny we wszystkich 
religiach jest wyłączony z naturalnego, ziemskiego porządku. Stanowi inną 
kategorię bytową niż człowiek i otaczający go, bezpośrednio dostępny po
znawczo świat. Tę transcendencję człowiek religijny wyraża nazywając 
przedmiot religijny terminami: „inne”, „ponadziemska siła”, sacrum, rozu

Interesujące uwagi na temat przedmiotu religijnego w świadomości religijnej zob. 
J a w o r s k i ,  B óg jako najwyższa wartość.
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miejąc je właśnie jako przeciwstawienie rzeczywistości ziemskiej, doczesnej, 
świeckiej (profanum). Dotyczy to wszystkich, nawet najbardziej pierwotnych, 
religii. Właśnie przez to przeświadczenie o transcendencji przedmiotu religij
nego może on pełnić funkcję dopełniającą i rozszerzającą w stosunku do 
podmiotu religijnego oraz uzasadniającą określone bytowanie podmiotu.

Przeświadczenie o transcendencji rzeczywistości sakralnej (bóstwa, Boga) 
wiąże się u człowieka religijnego z przekonaniem, że nie jest on twórcą 
przedmiotu religijnego: uznaje jego rzeczywistość obiektywną, realną i jest 
przekonany o jego obecności w świecie, a przede wszystkim w życiu czło
wieka (przedmiot religijny stanowi konkretną rzeczywistość życiową)119.

2’ Najwyższa wartość. Najczęściej jest ona oznaczana terminem sacrum. 
We wszystkich religiach przejawia się przekonanie, że przedmiot dany w 
przeżyciu religijnym jest osobistą wartością człowieka, pozostającego w 
relacji do niej, i to wartością przekraczającą wszystkie inne wartości, będącą 
ich ostatecznym źródłem. To uznanie Transcendensu za najwyższą wartość 
wyznacza określoną postawę człowieka. Człowiek uznaje mianowicie swoją 
bezsilność i konieczność otrzymania pomocy, która musi przyjść „z góry", 
i ma głębokie przekonanie, że nie może osiągnąć osobowej pełni, że nie 
może „zbawić się" sam, czuje się zależny, a często i winny, niedoskonały 
oraz oczekuje działania ze strony rzeczywistości sakralnej, które go przemie
ni i przygotuje do życia z bóstwem (zbawi).

3’ Osobowy charakter. Człowiek religijny -  jak wynika z dotychczas 
poczynionych uwag -  modeluje sobie pojęcie sacrum na bycie osobowym, 
dlatego przypisuje mu świadomość i wolność nawet wtedy, gdy nie umie 
w sposób filozoficzny wyrazić istoty samej osobowości. Praktycznie czło
wiek religijny ujmuje Boga jako osobę. Wynika to niezbicie choćby z anali
zy praktyk religijnych (modlitwa, ofiara, obrzędy kultowe), przez które 
wchodzi w dialogowy kontakt z Transcendensem. Ma świadomość, iż Bóg, 
do którego się zwraca, jest kimś, kto go widzi, słucha jego słów i może 
wejść z nim w osobowe relacje, a więc uważa, że jest zdolny udzielić mu

IW W teoretycznym wyjaśnianiu faktu religijnego może wystąpić redukcja sacrum  do 
jakiejś innej rzeczywistości (do przedmiotu filozofii, etyki, sztuki itp.) lub mogą pojawić się 
teorie, według których „Ty” transcendentne jest uznane za wytwór ludzkiej myśli czy ludz
kich pragnień. Nigdy natomiast nie może to mieć miejsca w religii. Do istoty aktu religijne
go należy przeświadczenie o realnej obecności przedmiotu religijnego.
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osobowej odpowiedzi przez miłość, życzliwość, przyjaźń itp. W życiu reli
gijnym człowiek -  świadomy swej odrębności bytowej i moralnej niższości
-  obcuje z Nim jak osoba z osobą.

2° Podmiot religijny. Przekonanie człowieka o transcendencji, realności, 
świętości i osobowym charakterze przedmiotu religijnego kształtuje swoistą 
postawę człowieka wobec niego, którą określamy jako postawę religijną. Jej 
charakterystyczne cechy to responsoryczny charakter oraz totalność zaanga
żowania.

1’ Responsoryczność. Do istoty świadomości religijnej należy przekona
nie, że istnieje niezależna od człowieka rzeczywistość sakralna, która „prze
mawia” do człowieka, i że postawa człowieka ma charakter odpowiedzi na 
jej wezwanie, słowo, miłość. Aktywność religijna ma więc charakter respon
soryczny. Jest też normatywna i osobowa. Określa przekonania religijne, 
kształtuje postępowanie moralne, wpływa na postawę religijną, przejawiajacą 
się przede wszystkim w kulcie, a także w podejmowanej ascezie i mistyce. 
Człowiek ogarnięty myślą religijną porządkuje swoje wnętrze w tym celu, 
by podporządkować się przedmiotowi transcendentnemu przez oddanie się 
mu lub zjednoczenie z nim.

2’ Totalność zaangażowania. Akt religijny domaga się całkowitego włą
czenia się władz poznawczych i wolitywno-emocjonalnych. To pełne zaanga
żowanie władz człowieka jest charakterystyczne dla aktu religijnego i dlate
go błędne są teorie redukujące akt religijny do jednego z czynników (po
znania, woli, uczucia -  a więc intelektualizm, woluntaryzm, emocjonalizm). 
Uniwersalność i wielopłaszczyznowość aktu religijnego podkreślają wszyscy 
współcześni religiolodzy, zwracając uwagę na to, że przeżycie religijne, akt 
religijny jest funkcją całej osobowości człowieka (Ich-Funktion -  K. Girgen
sohn, W. Gruehn). Decydującą rolę w akcie religijnym -  zdaniem Gruehna
-  odgrywa cała jaźń ludzka (Gesamt-Ich), stanowiąca centrum osobowości 
człowieka.

3° Relacja religijna. Zachodzi ona między podmiotem i przedmiotem 
religijnym. Jest bardzo trudna do ogólnego scharakteryzowania, tzn. takiego, 
które odnosiłoby się do wszystkich przeżyć religijnych. Układa się ona 
bardzo rozmaicie w zależności od wielu czynników, przede wszystkim od 
rozumienia sacrum i cechy w nim dominującej. Jeśli za taką uzna się tre-
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mendum, to relacja religijna charakteryzuje się bojaźnią, pokorą itp. Jeśli 
natomiast w rozumieniu przedmiotu religijnego dominują cechy typu fasci- 
nans, to relację cechuje uczucie zaufania, tęsknoty, a przede wszystkim 
miłość. Znajduje to konkretny wyraz w charakterze poszczególnych aktów 
religijnych: modlitwy, ofiar itp.

Najogólniej relację tę -  niezależnie od poszczególnych konkretyzacji -  
można ująć w kategorie międzyosobowego spotkania, dialogu (kontakt przez 
słowo, miłość). Czynnikiem konstytuującym tę relację jest -  mniej lub 
bardziej wyraźne -  uznanie przez człowieka przedmiotu religijnego za źród
ło istnienia i ostateczny cel życia. Między świadomością zależności w ist
nieniu i uznaniem Transcendensu za największe dobro, stanowiące cel życia 
ludzkiego, zawieszona jest wszelka religia.

3. F u n k c j o n o w a n i e  a k t u  r e l i g i j n e g o .  Treść 
aktu religijnego (prawda i program działania) jest różnorodna i właściwa 
poszczególnym religiom, a konkretnie -  człowiekowi spełniającemu akty 
religijne. Związana jest ona z koncepcją przedmiotu religijnego, który deter
minuje akt religijny i wpływa na postawę podmiotu. Istnieje więc odpo- 
wiedniość między rozumieniem przedmiotu religijnego i skierowanym na 
niego intencjonalnie religijnym aktem. Na modyfikację zawartości aktu 
religijnego -  zarówno od strony przedmiotowej, jak i podmiotowej -  wpły
wa ponadto wiele czynników bardzo różnorodnej natury, a więc psychicz
nych, społecznych, kulturowych czy nawet ekonomicznych. Stąd wielość 
form zachowania religijnego i możliwość ich zmian wraz ze zmianami 
warunków społeczno-ekonomiczno-kulturowych. Zależność ta łączy się prze
de wszystkim z poznawczą niedostępnością przedmiotu religijnego oraz z 
faktem, że wartość religijna (świętość) jest zawsze w stadium zdobywania 
(cel), a nie osiągniętego już dobra. Wielostronna zależność aktów religijnych 
od czynników natury pozareligijnej nie jest równoznaczna z redukowalnością 
do tych warunków i nie przekreśla autonomii podstawowych elementów 
struktury aktu religijnego oraz podstawowych jego treści.
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B. TYPOLOGIA OBIEGOWYCH DEFINICJI RELIGII

Przykładowo przytoczone tu interpretacje zjawiska religii pokazują, jak 
różnie może być ono ujmowane i jak rozbieżnie interpretowane. Różnorod
ność i rozbieżność płyną stąd, że:

1. poszczególne teorie wyjaśniają jakieś aspekty czy elementy zjawiska 
religii, dostarczając w ten sposób wiedzy szczegółowej, dotyczącej wybra
nych momentów, nie obejmują natomiast całości zjawiska i w konsekwencji 
wyjaśniają je w sposób nie dość wszechstronny. Poza tym wybrany aspekt 
zazwyczaj absolutyzują i redukują do niego cały złożony fakt religii (psy
choanalitycy -  do wymiaru psychicznego, Durkheim i Marks -  do wymiaru 
społecznego);

2. interpretując religię, wskazują na warunki jej istnienia wprawdzie 
konieczne, ale nie ostateczne lub nie wyjaśniają w sensie klasycznym, po
przestając na dojrzeniu ejdetycznej istoty zjawiska, ujęciu jego funkcjonalne
go sensu i pojęciowym zrozumieniu go (fenomenologia); nie wskazują nato
miast na podstawę ontyczną faktu religii (zwłaszcza nie podejmują problemu 
realnego istnienia przedmiotu religijnego).

Nie jest sprawą ani łatwą, ani prostą ujęcie istoty religii. Świadczy o 
tym fakt istnienia wielu definicji religii. Prób określenia, czym jest religią, 
dokonuje się nieustannie, i to w różnych kontekstach i dyscyplinach .

120 Prawie wszystkie publikacje z bardzo różnych dyscyplin religiologicznych poruszają 
problem definicji religii. Istnieje także szereg pozycji poświęconych wyłącznie temu zagad
nieniu. Dla przykładu podajemy niektóre: L. R i c h t e r ,  Begriff und Wesen der Religion
-  religionsphitosophisch, [w:] Die Religion in Geschichte und Gegenwart, t. V, Tubingen 
19613, kol. 968-976; W. C o h n, Ist Religion Universal? Problem der Definition von 
Religion, „Internationales Jahrbuch fur Religionssoziologie", 1(1965) 201-213; 
W. K. S p i r o, Religion: Problems o f Definition and Explanation, [w:] Anthropological 
Approaches to the Study o f Religion, wyd. M. Banton, London 1966, s. 85-126; P i n, 
art. cyt., s. 415-418; F. J. S t r e n g, Studying Religion. Possihilities and Limitation of 
Different Definitions, „Journal of the American Academy of Religion”, 40(1972) 219-237. 
Wiele miejsca zagadnieniu definicji religii poświęcają zwykle podręczniki filozofii religii. 
Por. np. F. F e r r e, Basic Modern Pltilosopliy o f Religion, New York 1967, s. 30-116. 
Problem definicji religii był również szeroko rozważany i dyskutowany przez polskich reli
gioznawców, zwłaszcza w latach pięćdziesiątych XX w. Por. np. I. A. K r y w i e I e w, 
W sprawie głównej cechy pojęcia religii, „Euhemer”, 1957, nr 1, s. 39-58 (ten sam numer 
„Euhemera” (s. 59-68) zawiera tłumaczenie 48 definicji J. II. Leuby); A. N o w i c k i ,
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Wiadomo, że istnieje niezmiernie wiele definicji religii właśnie ujmujących 
jej podstawowe cechy. Można by przytoczyć ich setki, poczynając od okreś
lenia Cycerona, a kończąc na definicjach współczesnych religiologów .

Przedstawimy tu szereg obiegowych definicji religii. Będzie to z jednej 
strony materiał ilustracyjny, pokazujący, jak różnorodnie można ująć zjawis
ko religii w zależności od zastosowanych metod czy obranego punktu wi
dzenia, a z drugiej strony będzie to materiał, który pozwoli zrozumieć 
względny charakter istniejących definicji, dojrzeć założenia filozoficzne 
ingerujące w ich sformułowania oraz wskazać drogę prowadzącą do określe
nia dokonanego na terenie klasycznej filozofii realistycznej (w terminach 
metafizycznych).

Ponieważ istnieje bardzo wiele określeń religii, trudno je przedstawić bez 
jakiegoś uporządkowania. Dokonuje się zresztą pewnych typologii określeń 
religii, biorąc pod uwagę różne kryteria podziału. Przytoczymy kilka spo
śród istniejących, by na tym tle przedstawić próbę własnego uporządkowania 
definicji religii.

1. Podział ze względu na sposób otrzymywania definicji122

1. Definicja indukcyjna, uzyskana za pomocą metody swoistej abstrakcji, 
najczęściej stosowana przez historyków religii. Mając do dyspozycji szeroki

Rola kategorii „form y” i „treści" w definiowaniu religii i ateizmu, tamże, 1958, nr 3, 
s. 17-30; T. M a r g u 1, Definicja religii w religioznawstwie porównawczym, tamże, 
s. 73-76; F. K r i e g i e l e w i c z ,  O trudności definiowania „religii w ogóle”, 
tamże, s. 47-60; Z. P o n i a t o w s k i ,  Definicja religii a sytuacja w religioznawstwie, 
tamże, s. 6-16. Por. także: T. M a r g u 1, Zycie religijne jako  podstawowa kategoria 
religioznawcza, „Studia Filozoficzne”, 1973, nr 2, s. 153-164.

121 W ielu autorów gromadziło różne określenia religii. Klasyczne pod tym względem 
pozycje to: J. H. L e u b a, A Psychological Study o f  Religion, New York 1912; 
R. P a u l i ,  D as Wesen der Religion. Einfiihrung in die Religionsphilosophie, Munchen 
1947. Por. także: C. J. D u c  a s s e, A Philosophical Scrutiny o f  Religion, New York 
1953; K a c z m a r e k ,  dz. cyt.; E. K o p e ć ,  Co to jes t religia?, „Zeszyty Nauko
we KUL”, 1(1958), nr 2, s. 73-84; K e l l e r ,  Religia ; S t a n o w s k i ,  art. cyt.

122 Por. N. S c h i f f e r s ,  Religion, [w:] Sacramentum M undi, t. IV, kol. 164- 
166; R i c h t e r ,  art. cyt., kol. 969 n. (autor porządkuje określenia religii według ośmiu 
metod i wykazuje ich niewystarczalność).
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materiał empiryczny, próbują oni poprzez pominięcie cech osobliwych i 
przypadkowych wykryć właściwości powtarzalne, wspólnie przysługujące 
wszystkim religiom. Na tej drodze osiąga się zwykle określenia tak ogólni
kowe, że nie przedstawiają one większej wartości dla scharakteryzowania 
konkretnych zjawisk religijnych. Tego rodzaju definicję stanowi np. określe
nie podane przez E. B. Tylora: „religią jest wiarą w istoty duchowe”123.

2. Braki abstrakcyjnego sposobu określenia religii zdaje się wyrównywać 
metoda addycji, polegająca na tym, że gromadzi się i sumuje pozytywne 
determinacje fenomenu religijnego, w ten sposób konstruując pojęcie religii. 
Zapomina się jednak przy tym, że istota religii nie jest równoważna sumie 
cech wszystkich religii. Powstaje także problem, co przyjąć jako kryterium 
dla odróżnienia cech podstawowych, konstytutywnych od pochodnych, a 
nawet od przypadkowych oraz co gwarantuje spójność tej sumy cech.

3. Metodę addycji skorygowano, przechodząc do metody substrakcyjnej. 
Polega ona na tym, że z rozważań usuwa się elementy empiryczno-histo- 
ryczne, koncentrując się na stronie czysto „duchowej” zjawiska religii, jako
by religii abstrakcyjnej. W ten sposób otrzymane pojęcie religii jest dość 
arbitralne i trudno kontrolowalne, stąd nie może mieć poznawczej wartości 
uniwersalnej.

4. Podobne kłopoty powstają z tzw. metodą akceptacji identyczności 
religii i pewnych jej składników, zwłaszcza szczególnych objawów. Bywa 
ona stosowana w tradycyjnym prawosławiu czy w różnych sektach. Twierdzi 
się, że istota religii jest we wszystkich historycznych religiach i wszystkich 
wyznaniach taka sama co do typu przeżywania i nie dopuszcza się odmian 
związanych z położeniem przestrzennym czy uwarunkowaniami czasowymi. 
Od F. Schleiermachera, R. Otta i A. Nygrena w ramach tej metody najczęś
ciej religię identyfikuje się z uczuciem lub przeżyciem religijnym i do tego 
ogranicza się istotę religii. Przy takim podejściu do uchwycenia natury 
religii grozi niebezpieczeństwo wyeliminowania ważnych elementów, np. 
racjonalnych, w zjawisku religii, które ujawniają się w mniejszym stopniu, 
lecz są bardziej podstawowe.

123 Primilive Culture: Researches into the Development o f Mythology, Philosophy, 
Religion, Art, and Custom, London 1903, s. 424.
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5. Metoda ewolucyjna lub genetyczna -  stosowana zwłaszcza od czasów 
L. Feuerbacha, S. Freuda i C. G. Junga -  zakłada, że religią jest ostatnim 
stadium ewolucyjnym określonych zdarzeń pozareligijnych. Wskazuje na 
zjawiska niereligijne, które w wyniku rozwoju indywidualnego czy społecz
nego stają się religią. Tak więc uważa się m.in., że człowiek, czując swoją 
zależność, doświadczając ubóstwa i krzywdy społecznej, tworzy sobie obiek
ty religijne, będące projekcją jego niemożliwych do zrealizowania pragnień, 
np. „biedny człowiek ma bogatego Boga”. Metoda ta implikuje założenia 
nieautonomiczności, a czasem nienaturalności religii, co jest sprzeczne ze 
stałością samego faktu religii i z charakterem jej rozwoju.

6. Metoda apriorycznej interpretacji filozoficznej polega na tym, że reli
gię określa się zgodnie z przyjętym schematem filozoficznym. Taką metodę 
stosuje np. Hegel. Według niego religią jest absolutną świadomością ducha 
subiektywnego. Uzyskuje ona ostateczne zrozumienie i prawdziwą istotę 
dopiero w filozofii, a dokładniej -  w historii filozofii, która jest wyższym 
etapem rozwoju ducha, co zakłada uznanie wyższości konstrukcji rozumu 
nad faktem religii.

7. Metoda prezentacji funkcjonowania -  chcąc określić istotę religii, 
determinuje się funkcje, jakie pełni ona w życiu ludzkim. Tutaj też zacho
dzą trudności, co stanowi podstawę wyróżnienia funkcji istotnie religijnych 
od niereligijnych czy tylko przypadkowo związanych z religią. Zakłada to, 
podobnie jak w poprzednich metodach, zapożyczone skądinąd ujęcie istoty 
religii albo potraktowanie religii jako faktu wtórnego, nieautonomicznego.

2. Podział ze względu na treściową złożoność definiendum

1. definicje zakładające prostotę faktu religii, tzw. definicje jednocecho- 
we; za istotę religii uważa się jedną jej cechę podstawową;

2. definicje zakładające bogatszą charakterystykę faktu religijnego, tzw. 
definicje wielocechowe; uważa się, że religią stanowi zespół cech, które są 
jednakowo fundamentalne124.

124 Por. P o n i a t o w s k i ,  Definicja religii a sytuacja w religioznawstwie, s. 9. 
Pogląd, jakoby religią dała się ująć w pojęcie proste, jest bezzasadnym upraszczaniem zja
wiska religii. Pojęć prostych jest niezwykle mało (np. pojęcie barw niezłożonych), a całe
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3. Podział ze względu na główny składnik faktu religijnego

1. definicje wierzeniowe,
2. definicje aksjologiczne,
3. definicje obrzędowe,
4. definicje instytucjonalne12 .

4. Podział ze względu na podstawową władzę ludzką faktu religijnego

1. definicje intelektualistyczne,
2. definicje emocjonalistyczne,
3. definicje woluntarystyczne126.

dzieje dyskusji nad pojęciem religii dowodzą wielkiej złożoności tego zjawiska. Zresztą 
Z. Poniatowskiemu, autorowi tego podziału, chodziło o te definicje, które akcentują jeden 
z czynników złożonego faktu religii.

125 Takiego podziału często dokonują różni religioznawcy. Podaje go również Margul 
(Życie religijne, s. 154-156), nazywając tego rodzaju określenia definicjami redukcjonistycz- 
nymi, ponieważ sprowadzają całość zjawiska religii do jednego z trzech zasadniczych skład
ników. Zastrzeżenia wysuwane pod adresem tego rodzaju definicji płyną stąd, iż zjawisko 
religii zawiera wszystkie te elementy, a wysuwanie jednego -  jako czynnika naczelnego, 
organizującego inne -  jest dość arbitralne, a poza tym jawnie deformuje ujmowane zjawisko.

126 W ten sposób dzielą definicje m.in. Leuba (dz. cyt., s. 23-54) i W. Kaufmann 
(Critiąue o f  Religion and Philosophy, New York (1958) 19722, s. 100-108). Przykładem 
definicji intelektualistycznej jest określenie H. Spencera: „Istotą religii jest przekonanie, że 
wszystkie rzeczy są manifestacją siły, która przekracza nasze poznanie”; emocjonalistycznej
-  F. E. D. Schleiermachera: „Istota religii polega na uczuciu całkowitej zależności”; prak
tycznej -  L. Raglana: „Religia jest kwestią życia »by means o f symbole*” . Wymienia się 
jeszcze definicje biologiczne, dynamiczne itp. (por. O r t e g a t, dz. cyt., s. 13-29). Dla 
scharakteryzowania religii często szuka się elementu wspólnego wszystkim jej typom. Zda
niem niektórych (np. R. Otta) elementem takim jest stosunek do sacrum (sensus numinis), 
które w różnych religiach jest rozmaicie pojmowane, ale we wszystkich w jakiejś postaci 
występuje. Inni dopatrują się takiego czynnika w Lebensmitte, rozumiejąc go jako jakiś 
„ośrodek życia", „życiodajne środowisko” (G. Mensching). Margul (Zycie religijne, 
s. 158-160) wysuwa propozycję nowej, jego zdaniem, zasadniczej kategorii religioznawczej, 
określając ją jako kategorię „życia religijnego”. Wydaje się, że propozycja Margula nie 
dotyczy wprost definicji religii, tak jak  to było w przypadku sacrum czy Lebensmitte, lecz 
stanowi postulat skierowany pod adresem empirycznych dyscyplin religioznawczych, by 
badając religię, ujmowały ją  wszechstronnie. Toteż nie wydaje się, aby projekt ten posuwał 
naprzód problem definicji religii.
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5. Podział ze względu na warunek naukowości

1. definicje nienaukowe; zalicza się do nich definicje: etymologiczne, 
intuicyjne, teologiczne, filozoficzne, specjalistyczne (antropologizujące, so- 
cjologizujące, psychologizujące);

2. definicje naukowe127.

C. WŁASNA TYPOLOGIA DEFINICJI RELIGII

Po przedstawieniu istniejących w literaturze podziałów postaramy się 
jeszcze w inny sposób uporządkować istniejące określenia religii. Mogą to 
być definicje metaforyczne, podające określenia przy użyciu terminów o 
znaczeniu czysto przenośnym lub posługujące się wyłącznie porównaniem. 
Tego rodzaju wypowiedzi raczej tylko przybliżają zdarzenie religii, niż 
dostatecznie jednoznacznie charakteryzują jego istotę. Podobny charakter ma 
np. określenie Marksa, że religia jest „opium ludu”, czy powiedzenie 
A. Schopenhauera, że religia jest swoistą „metafizyką ludową”, polegającą 
na uznaniu, iż jest tak, a nie inaczej. Takie jest również określenie religii 
podane przez van der Leeuwa, który twierdzi, że religia jest „poszerzeniem 
życia ludzkiego do granic możliwości, a nawet poza te granice”. W żadnym 
z tych określeń nie zostało sprecyzowane, jaka jest natura zjawiska, a użyte 
terminy, takie np., jak „granice możliwości”, nie precyzują, o jakie możli
wości chodzi i co jest poza tymi granicami, jeśli są to granice możliwości.

127 Por. M a r g u I, Definicja religii w religioznawstwie porównawczym, s. 31. 
Zastrzeżenia pod adresem takiego podziału płyną stąd, że dokonany jest on nie w jednej 
płaszczyźnie, a poza tym trudno dopatrzyć się powodu, dlaczego np. definicje filozoficzne 
czy specjalistyczne zostały zakwalifikowane jako nienaukowe. Sam zresztą termin „specjalis
tyczne” nie jest tu trafnie dobrany. W literaturze religiologicznej pojawiają się jeszcze inne 
podziały, np. Piwowarski w artykule Społeczno-kulturowe uwarunkowania religii i religijności 
(s. 63) wyróżnia definicje funkcjonalne, określając je  jako inkluzywne, szerokie, oraz treścio
we, ekskluzywne, wąskie. Mimo dołączonych przydawek kwalifikujących nie jest to jasne 
rozdzielanie definicji. Chlewiński (art. cyt., s. 46) natomiast wyróżnia określenia funkcjonalne 
i przedmiotowe. Podział ten jest jednak mało informatywny. Nie dookreślone jest zwłaszcza 
rozumienie definicji przedmiotowej.
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W naszych rozważaniach definicje metaforyczne pomijamy, ograniczając 
się do definicji dostatecznie jednoznacznych, które da się podzielić na:

1. definicje nominalne, będące przekładem jedynie samego słowa;
2. definicje realne, stanowiące określenie desygnatu nazwy „religia”, czyli 

samego faktu religii.
Obecnie zajmiemy się definicjami realnymi, które postaramy się uporząd

kować ze względu na metodę ich uzyskiwania. Są to:

1° D e f i n i c j e  o p a r t e  n a  a n a l i z i e  e t y m o 
l o g i c z n e j  s ł o w a  „ r e l i g i a ”. Określenia etymologiczne 
były formułowane przede wszystkim przez autorów starożytnych. Suponują 
one, że słowotwórstwo wystarczająco wskazuje na interesujące intuicje filo
zoficzne związane z pojęciem religii. Wymieńmy dla przykładu określenia 
podane przez Cycerona, Laktancjusza i św. Augustyna. Cycero wyprowadza 
termin „religia” od relegere (odczytać na nowo), określając religię jako 
„pilne przestrzeganie tego, co ma związek z czcią bogów”. „Ci, którzy 
pilnie rozłożyli i ponownie jak gdyby zebrali (relegerent) to, co dotyczy 
kultu bogów, nazywani są religijnymi »ex religendo, ut eligentes ex eligen- 
do, tamąuam a deligendo diligentes, ex intelligendo intelligentes«”128. 
Laktancjusz natomiast słowo „religia” wywodzi z terminu religare (wiązać, 
spajać), rozumiejąc ją jako „połączenie i związanie z Bogiem, związek 
moralny człowieka z Bogiem: „Hoc vinculo pietatis obstricti Deo et religati 
sumus; unde ipsa religio nomen accepit”129. Do tych określeń nawiązuje 
św. Augustyn, wyprowadzając termin „religia” od reeligere, co oznacza 
czynność ponownego wybierania: „[...] zapomnieliśmy bowiem o Bogu, ale 
ponownie obieramy Go jako Pana naszego”130.

Wszystkie powyższe określenia zawierają wspólną ideę, mianowicie tę, 
że istotą religii jest związek człowieka z Bogiem czy bogami (przedmiot 
religijny), przy czym co do istnienia przedmiotu religii nie powstają wątpli

128 De natura deorum, II, 28.
129 Institutiones divinae, IV, 28.
130 De civitate Dei, X, 3; De vera religione, 55. Św. Augustyn precyzuje to rozumienie, 

określając religię jako „więź człowieka z jednym, wszechmocnym Bogiem”. Por. także Re- 
tract., I, 13. Odpowiednikiem terminu łacińskiego religio  jest termin grecki eusebeia oraz 
hebrajski j i r ’at lub chared.
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wości. Są to jednak definicje bardzo ogólne. Nie precyzują bliżej charakteru 
tego związku, wskazując jedynie, że chodzi tu o związek moralny i kult.

2° D e f i n i c j e  d o k o n u j ą c e  a n a l i z y  z j a 
w i s k a  n a z y w a n e g o  r e l i g i ą .  Podają one istotną treść 
religii w drodze analizy131 różnych aspektów zdarzenia religijnego, stąd 
wielość rodzajów tego typu definicji:

1’ Analiza genezy. Otrzymane w ten sposób definicje genetyczne określa
ją religię przez wskazanie źródeł i procesu jej powstawania. Często mają 
charakter redukcjonistyczny, gdy nie przypisują religii charakteru zjawiska 
pierwotnego, autonomicznego, lecz redukują ją do innych faktów kulturo
wych czy zdarzeń o jeszcze innej naturze.

2’ Analiza struktury. Otrzymane na tej drodze definicje strukturalne 
określają zjawisko religii przez wskazanie na jego strukturę, najczęściej 
formalną. Ponieważ religią stanowi zjawisko bogate i złożone oraz przed
miot religijny nie jest poznawczo uchwytny wprost, sformułowanie adekwat
nej definicji strukturalnej nie jest rzeczą łatwą. Najczęściej są to określenia 
fragmentaryczne. Pćłne natomiast mają zwykle charakter opisu układu ele
mentów uznanych za znamienne.

3’ Analiza funkcji. Uzyskane na tej drodze definicje funkcjonalne wska
zują, do czego służy religią, jaką pełni rolę w życiu ludzkim lub opisują 
religijne zachowanie się człowieka, stąd tego rodzaju definicje dzielą się 
jeszcze na:

-  opisujące aktywność religijną,
-  wskazujące rolę i cel aktów religijnych.
W uzupełnieniu powyższego schematu podziału proponujemy jeszcze wy

różnić definicje ze względu na przedmiotową pełność charakterystyki i na 
stopień jej teoretyczności. Z uwagi na pierwsze kryterium mamy definicje:

1. uwzględniające wszystkie elementy (momenty) zjawiska religii,
2. parcjalne, uwzględniające tylko niektóre elementy (np. wierzeniowe, 

obrzędowe, aksjologiczno-praktyczne, instytucjonalne)132.

131 Przyjmuje się tu bardzo szerokie rozumienie pojęcia analizy. Analiza może być 
rozmaita zależnie od typu nauki, na gruncie której przeprowadza się ją. Może to być nawet 
zabieg tzw. indukcji sokratesowskiej, porównywanie, redukcja do innych zjawisk itp.

132 Podział na definicje pełne i fragmentaryczne może dotyczyć wszystkich wyżej
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Ze względu na stopień teoretyczności charakterystyki definicje mogą być:
1. bardziej opisowe,
2. bard/icj wyjaśniające.
Pierwsze podaje się w terminach obserwacyjnych, a drugie za pomocą 

pojęć teoretycznych. Nie wolno zapominać, że zachodzi różnica stopnia 
wyjaśniania oraz aspektów wyjaśniania.

Po przedstawieniu schematu uporządkowania określeń religii przystąpimy 
dó bliższego omówienia poszczególnych ich typów.

a) DEFINICJE GENETYCZNE

Podamy tu określenia religii sformułowane przez J. G. Fichtego, 
L. Feuerbacha, marksistów, A. Comte’a, S. Freuda i H. Bergsona -  autorów 
charakterystycznych dla tego typu definicji.

Według Fichtego religią jest „wynikiem obiektywizacji ducha”; przedmiot 
religijny utożsamia się z ostatnim stadium rozwojowym ducha; Absolut 
dochodzi w człowieku do pełni świadomości. „Idea Boga -  pisze Fichte -  
jako prawodawcy działającego poprzez prawo moralne w nas, zasadza się 
na alienacji tego, co nasze, na przeniesieniu tego, co subiektywne, na istotę 
znajdującą się poza nami; ta alienacja jest właściwą zasadą religii, o ile ma 
być używana do determinowania woli”133.

Zdaniem Feuerbacha natomiast religia stanowi „uprzedmiotowienie i 
projekcję ludzkich (przysługujących gatunkowi ludzkiemu) właściwości w 
jakiś poza-świat”. Określenie to wyjaśnia, skąd bierze się zjawisko religii. 
Człowiek tworzy sobie pojęcie Boga ze swoich cech, które absolutyzuje. 
Definicja Feuerbacha ma charakter cząstkowy. Dotyczy (tak zresztą jak i 
definicja Fichtego) głównie genezy przedmiotu religijnego134.

wymienionych rodzajów definicji. Tak więc zarówno definicje genetyczne, strukturalne, jak 
i funkcjonalne mogą być pełne lub fragmentaryczne w zależności od tego, czy podają pełną 
charakterystykę zjawiska religii w danym aspekcie czy nie. Fragmentaryczny charakter mają 
definicje intelektualistyczne, emocjonalistyczne, woluntarystyczne itp.

133 Versuch einer Kritik aller Offenbaruńg, Riga 1792 -  cyt. za: Filozofowie o religii, 
t. II, s. 145.

134 Wykłady o istocie religii', O istocie chrześcijaństwa.
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Podobnie przedstawia się definicja marksistów. Idea Absolutu wywodzi 
się z umysłowej aktywności człowieka i są nią zmistyfikowane siły przyro
dy i społeczeństwa, od których człowiek czuje się uzależniony. F. Engels 
tak określa religię: „Jest fantastycznym odzwierciedleniem w ludzkich gło
wach tych sił zewnętrznych, które rządzą codziennym bytem ludzi, od
zwierciedleniem, w którym siły ziemskie przybierają postać sił nad
ziemskich”135. Religia powstaje w wyniku fantazjowania zmieniającego 
siły ziemskie w nadprzyrodzone. A. Nowicki jakby poszerza źródła religii. 
Religia -  według niego -  jest „jedną z form mistyfikowania treści społecz
nych, filozoficznych, etycznych, naukowych, ekonomicznych, politycz
nych”136. Ale i tu wskazuje się pierwszorzędnie pochodzenie pojęcia Ab
solutu, a dopiero wtórnie -  religii.

Comte natomiast uważa, że religia jest najniższym etapem rozwoju wie
dzy, a więc jest wynikiem umysłowego prostactwa, lęku, zachwytu, jakiego 
pierwotny człowiek doznawał oglądając „cuda przyrody” . W miarę rozwoju 
religia -  według niego -  przechodzi w metafizykę, a następnie zamienia się 
w naukę pozytywną137. Hipoteza ta wyjaśnia powstanie religii tylko frag
mentarycznie, i to przy niczym nie potwierdzonym założeniu, że zachodzą 
wspomniane trzy stadia rozwoju wiedzy ludzkiej.

Definicji Comte’a jest bliskie określenie Freuda. Według niego religia 
jest neurozą kolektywną, wywołaną przez warunki podobne db tych, które 
wytwarzają neurozę dziecięcą: ma swój początek w bezradności człowieka 
wobec zewnętrznych sił natury i wewnętrznych sił instynktownych (kom
pleks Edypa)138.

Bergson uważa, że religia jest „skutkiem wewnętrznych wzruszeń i owo-* 
cem zrywu miłości, żywiołowego pędu do miłowania, ogarniającego całą 
rzeczywistość”139. Definicja ta ogranicza religię do sfery emocjonalno-wo- 
litywnej, jest więc cząstkowa.'

Jak widać na podstawie przytoczonych genetycznych definicji religii, jej 
źródeł dopatruje się w różnych stanach, takich jak: poczucie lęku przed

135 Dz. cyt., s. 310.
136 Dz. cyt., s. 26.
137 Catechism o f  Positive Religion, s. 46, 51.
138 Człowiek, religia, kultura, s. 142.
139 Dwa źródła moralności i religii, s. 8.
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nieznanymi siłami (i stąd tworzenie fikcyjnych absolutów), poczucie za
chwytu dla nieznanych sił, niski stan wiedzy, sytuacje frustracyjńe człowie
ka, pęd życiowy, poznanie zależności bytowej od Absolutu już istniejącego 
(modus bytu), pierwszorzędnie osobowego, wtórnie -  pózaosobowego. 
Wszystkie te stany są znamienne dla osobowości niedorozwiniętych lub dla 
ludzi o bardzo niskim stopniu rozwoju kulturalnego. Trzeba także zazna
czyć, że typowo genetyczne określenia religii są charakterystyczne przede 
wszystkim dla stanowisk ateistycznych, usiłujących zanegować istnienie 
realnego, transcendentnego Absolutu (Boga). Formułowane są zwykle na 
podstawie wcześniejszych rozwiązań ontologicznych. Redukują fakt religijny 
do innych dziedzin kultury.

b) DEFINICJE STRUKTURALNE

Można- je podzielić na te:
1. które określają religię ściśle jako relację;-
2. którą określają religię jako postawę relacyjną (opisuje się głównie 

podmiot w relacji do przedmiotu religijnego).
1. W ramach tej grupy definicji da się następnie wydzielić takie, które 

określają religię jako:
1° stosunek (ogólnie),
2° stosunek osobo,wy,
3° stosunek bogato scharakteryzowany czy to odnośnie do członów rela

cji, czy do rozwoju relacji. Poza tym niektóre z nich mają charakter bar
dziej opisowy, inne -  bardziej teoretyczny.

Bardzo ogólnie definiuje religię K. P. Tiele jako „stosunek człowieka do 
nadludzkich mocy, w które wierzy”140. Według F. Adlera religia jest 
„tym, co łączy człowieka z nieskończonością”141. W. C. Smith określa re
ligię jako „odniesienie się człowieka wierzącego, a więc bytu psychicznego,

140 Geschiedenis van den godsdienst tot aan de heerschappij dor wereldgodsdiensten, 
Amsterdam 1876, s. 2-7.

141 The Religion o f Duty, [brw.] 1905, s. 94.
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do tradycji kulturowej”142. W ujęciu F. Ferrego religią stanowi „najbar
dziej intensywny i głęboki? sposób wartościowania.

Najwięcej definicji -  zwłaszcza tych, które powstały po M. Schelerze -  
określa religię jako stosunek osobowy, wskazując na osobowy charakter 
bądź obydwu członów relacji, bądź jednego. Według Schelera religią stano
wi „osobowy stosunek człowieka do świętego Boga”143, przy czym akcen
tuje on zarówno osobowy charakter relacji religijnej, jak i wyróżnioną w 
religii wartość: świętość.

S. Kierkegaard określa religię jako „bezpośredni, osobowy i egzystencjal
ny stosunek jednostki do Boga”144. Wćdług A. Langa religią jest stosun
kiem do Bożej potęgi ujętej osobowo -  do „Ty” Bożego .

Podobny charakter ma definicja W j Schmidta: „religią jest uznaniem 
jednej lub wielu osobowych, ponadziemskich i pozaczasowych istot oraz 
czuciem się zależnym od nich”146.

P. Tillich definiuje religię jako „doświadczenie elementu tego/ co nie- 
uwarunkowane we wszystkich dziedzinach życia”. Zwraca też uwagę na 
osobowy i doświadczalny charakter relacji religijnej, pojmując bardzo 
wszechstronnie relację człowieka do Absolutu (tego, co nieuwarunkowane). 
Podkreśla przy tym bardziej moment „bierności1”, a raczej „odbiorczości” 
aktywności religijnej niż aktywność podmiotu religijnego. Jest to zgodne z 
personalistycznym rozumieniem religii, gdzie uważa się, że religią jest od
powiedzią ze strony człowieka na działanie (słowo lub miłość) Boga147.

R. Guardini określa religię jako „relację konkretną człowieka konkretnego 
do żywego Boga”148, P. Ortegat natomiast jako „unię społeczną, życiową, 
spekulatywną osoby ludzkiej z Bogiem -  Bytem Osobowym i Stwór
cą”1 . Dla K. Rahnera religią jest związkiem egzystencjalnym człowieka

142 Cyt. za: M a r g u I, Życie religijne, s. 159.
143 Vom Ewigen im M enschen, s. 108, 347, 355.
144 Dz. cyt., s. 279.
145 Wesen und Wahrheit der Religion, Miinchen 1957, s. 74.
144 Ursprung, s. 5.
147 P. T i I 1 i c h, Systematic Theology, t. III, Chicago 1963, s. 70.

Unterscheidung des Christlichen, Mainz 1935, s . 162.
14’ Dz. cyt., t. I, s. 684.
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z żywym Bogiem150. Według J. Hessena jest „stosunkiem do tego, co 
święte”151. E. Gilson określa religię jako osobowy stosunek człowieka do 
transcendentnego, realnego i osobowego Absolutu (Boga)152.

H. Dumery określa religię jako „obecność Boga rzutowaną na różne 
płaszczyzny świadomości, które w ten sposób stają się przeniknięte objawie
niem”153. Warto zaznaczyć, że o ile wszystkie powyższe określenia religii 
wskazywały na jej relacyjny charakter i charakteryzują ją jako relację czło
wieka do przedmiotu religijnego, o tyle Dumery -  podobnie jak Tillich -  
relację tę odwraca. Bóg w tym zdarzeniu jest aktywny: religią ma więc 
charakter odpowiedzi na działanie Boga.

Szerzej charakteryzują relację religijną następujący religiolodzy:
N. Sóderblom określa religię jako „stosunek między człowiekiem a poza- 

światową siłą, w którą człowiek wierzy i od której czuje się zależny, stosu
nek wyrażający się w modlitwie, zaufaniu, bojaźni, ofiarach, etycznym 
postępowaniu”154. Sóderblom pojmuje więc religię jako relację człowieka 
do jakiegoś Transcendensu, przy czym jest to relacja ujęta dość wszech
stronnie -  zarówno od strony przeżyć wewnętrznych podmiotu tej relacji, 
jak i ich zewnętrznego wyrazu (postępowanie religijne).

Podobny charakter ma wspólna definicja K. P. Tielego i N. Sóderbloma, 
która zwykle przytaczana jest w literaturze religioznawczej jako przykład 
klasycznej definicji relacyjnej. „Samą istotą czy lepiej cechą trwałą wszyst
kich zjawisk i aspektów religii jest to, że łączy ona pewnym stosunkiem 
(relatio) człowieka jako nosiciela uczuć religijnych z tak czy inaczej ujmo
wanym przez niego światem innym, nadprzyrodzonym, transcendent-
M 155 nym

Zjawisko religii wszechstronnie charakteryzuje również W. Schmidt. Reli
gia -  według niego -  jest „uznaniem jednej lub więcej sił osobowych, 
wyższych nad wszelkie wymiary czasowo-przestrzenne, oraz przyjęciem

150 Dz. cyt., s. 24.
151 Religionsphilosophie, t. II, Munchen 19552, s. 27.
152 Bóg i filozofia, s. 120.
153 Critiąue et religion , s. 230.
154 D as Werden des Gottesglaubens, Leipzig 1911, s. 211. Por. także: t e n ż e ,  

Holiness, [w:] Encyclopedia o f Religion and Ethics, t. VI, New York 1955, s. 731.
155 Kompendium der Religionsgeschichte, Berlin (1880) 1931®, s. 3.
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faktu swej zależności od bóstwa. Bóstwo uważane jest w religii za siłę 
osobową, dzięki temu bowiem, że jest ono osobą, można z nim wejść w 
obustronny kontakt”156. Do definicji tej nawiązuje -  jeszcze bardziej ją 
poszerzając -  T. Chodzidło. Uważa on, że religią jest „uznaniem przez 
człowieka swojej zależności od jednej czy też więcej pozaświatowych oso
bowych sił, z którymi łączy go wzajemny stosunek, objawiający się na 
zewnątrz w modlitwie, ofierze i ceremoniach oraz w przestrzeganiu przepi
sów moralnych”157.

J. E, Smith określa religię jako „stosunek, jaki w żywym doświadczeniu 
zachodzi między jednostką a przedmiotem czci, wywołującym w nas szacu
nek i miłość”158. Jest to dość szerokie ujęcie przedmiotu religijnego, choć 
charakter wskazanych tu uczuć sugerowałby jego osobowe rozumienie.

Podobnie przedstawiają się definicje podane przez C. Menschinga i
F. Heilera. Mensching uważa, że religią jest „przeżyciowym spotkaniem 
człowieka z tym, co święte, oraz wyrażoną w postępowaniu odpowiedzią 
człowieka spowodowaną przez to, co święte”159. Heiler natomiast określa 
religię jako „dynamiczne obcowanie człowieka z tym, co święte”160. Uży
wając terminu „spotkanie”, Mensching zwraca uwagę na osobowy i dialogo
wy charakter relacji, a przedmiot religijny ujmuje w techniczny dla religio
znawstwa termin sacrum, co jest określeniem obejmującym wszelkiego ro
dzaju przedmioty religijne -  osobowe i bezosobowe.

Dla E. Fromma religią stanowi „każdy system myśli i działań, podzielany 
przez pewną grupę, który dostarcza jednostce układu orientacji i przedmiotu 
czci, których potrzeba stanowi pierwotne wyposażenie psychiki ludz
kiej”161. Przy tym -  jak wiadomo -  Fromm uważa, że przedmiotem czci 
może być zarówno Bóg chrześcijański, jak i jakaś idea czy osoba, np. oso
ba wodza.

2. Definicje, które określają religię jako postawę relacyjną,, mogą być 
także różnorakie -  ze względu na to, czy poprzestają na ogólnym określeniu

156 Ursprung und Werden der Religion, s. 4.
157 Art. cyt., s. 19.
158 Dz. cyt., s. 53.
159 Dz. cyt., s. 18.
160 Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Stuttgart 1961, s. 18.
161 Szkice z  psychologii religii, s. 134.
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religii jako postawy, czy uważają ją za formę przekonań (wiara, wizja), 
świadomości (doświadczenie, przeżycie emocjonalne) lub postawę kulturową 
albo moralną.

Na ogólnym określeniu religii jako postawy poprzestają: P. Tilanus, 
G. de Broglie i W. Gruehn.

Według Tilanusa religią to „postawa lub nastawienie człowieka, którego 
zachowanie i formy wyrazu spowodowane są przez tę postawę lub to nasta
wienie wobec pewnej rzeczywistości, którą pojmuje się jako realnie istnieją
cą i znajdującą się poza nim, a o której sądzi, że nie ma ria nią bezpośred
niego wpływu, ale uważa ją za taką, która określa ludzkie istnienie i jego 
życie, a w konsekwencji uznaje ją za autorytet i normę”162.

Dla de Broglie’a religią jest „postawą duszy i wszystkich danych afirma
cji i działania, które pozwalają człowiekowi utrzymywać z Bogiem dobre 
stosunki”163.

Gruehn uważa religię za „taką postawę duchową, która odnosi się do 
Boga, mówiąc prościej -  jeśli dusza ma jakąś łączność z Bogiem, przewyż
szającą wszelkie stworzenie”, jeśli nią Bóg kieruje1 .

Druga grupa definicji to te, które- istoty religii dopatrują się w przekona
niach, wierze czy jakiejś wizji świata. Autorami tych określeń są: E. B. Ty- 
lor, F. Manthey i M. Hóffding.

Tylor redukuje religię do wiary, określając ją jako. „wiarę w istoty du
chowe”1'’5. Manthey określa religię jako „przekonanie o istnieniu pewnych 
sił lub osobistości ponadzmysłowych, połączone z poczuciem zależności od 
tych mocy i przepojone staraniem o obcowanie i życie w harmonii z ni
mi”1 6. Według Hóffdinga religią jest „wiarą w zachowanie wartości”. Nie 
precyzuje on, jakiego rodzaju są te wartości, zaznacza tylko ogólnie, że 
„natura jednostki określa jej potrzeby, a potrzeba określa, co staje się dla 
niej wartościowe”167.

162 Religion et societe industrielle, rSocial Compass", 14(1967) 137.
163 De fine  ultimo vitae humanae, Paris 1948.
164 Dz. cyt., s. 19 n.
165 Dz. cyt., s. 424.
166 Historia religii w zarysie, Pelplin 1935, s. 4 n.
167 Filozofia religii, tłum. Cz. Stażewski, A. Tom, Cz. Znamierowski, Warszawa 1935, 

s. 339.
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Dla H. van Glasenappa religia jest „wiarą w istnienie nadnaturalnych, 
osobowych lub nieosobowych mocy, wyrażającą się w myśleniu, chceniu i 
postępowaniu; od mocy tych człowiek czuje się zależny, stara się je dla 
siebie pozyskać lub też usiłuje się do nich wznieść”168.

A. N. Whitehead określa religię jako „wizję czegoś, co jest poza i we
wnątrz przepływających rzeczy danych bezpośrednio, czymś, co jest realne, 
ale jeszcze nie zrealizowane, czymś, co reprezentuje możność odległą, ale 
największą z aktów aktualnych, czymś, co daje sens wszystkiemu, co się 
dzieje”169.

Trzecią grupę definicji stanowią te, które określają religię jako formę 
świadomości, „postać ducha” czy sprowadzają ją do doświadczeń i przeżyć 
emocjonalnych podmiotu.

G. W. F. Hegel określa religię jako „świadomość absolutną w świado
mości siebie, czyli świadomość absolutną ducha subiektywnego”. Sprowadza 
zatem religię do właściwości (jakości) podmiotu170.

Podobnie B. Croce uważa religię za pochodną podstawowych momentów 
„ducha” (estetyka, logika, praktyka), między którymi istnieją ścisłe zależnoś
ci dialektyczne. „W istocie religia -  według niego -  jest poznaniem i nie 
różni się od innych jego form i ich odmian, ponieważ niekiedy jest wyra
zem aspiracji oraz ideałów praktycznych (ideały religijne), opowieścią histo
ryczną (legenda) lub też doktryną pojęciową”171. G. Gentile natomiast 
uważa religię za „świadomość przedmiotu jako czystego przedmiotu” (religia 
jako moment czystej przedmiotowości, jako alienacja)172.

F. E. D. Schleiermacher również redukuje zjawisko religii do świadomoś
ci pewnej relacji, czyli sprowadza ją do jakości podmiotu. Religię określa 
jako „poczucie koegzystencji z Nieskończonym i poczucie całkowitej od 
Niego zależności”173.

Dla E. Cairda religia jest świadomością -  bardziej lub mniej adekwatną
-  mocy Bożej jako zasady jedności świata, w którym my nie jesteśmy tylko

168 Die Niclitchristlichen Religionen, Frankfurt a.M. 1959, s. 12.
169 Science and Modern World, Cambridge 1929, s. 247.
170 Wykłady o filozofii, [w:] Filozofowie o religii, t. II, s. 222 n.
171 Estetica, Bari 1950, s. 70.
172 Le form ę assolule dello spirito, [w:] La religione, Firenze 1965, s. 268.
173 Dz. cyt.
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widzami, lecz uczestnikami174. Według E. Bulandy religia jest „świado
mością i poczuciem zależności człowieka od mocy (jednej czy wielu) za
światowej, z którą usiłuje on wejść w kontakt osobisty”175.

Do tej grupy należałoby także zaliczyć wszelkie marksistowskie określe
nia religii, według których jest ona formą świadomości, mianowicie świado
mością zdeformowaną -  jak określa K. Marks: „odwróconą na opak świado
mością świata”176.

Według R. Otta natomiast religia jest „doświadczeniem misterium, które 
realizuje się, gdy człowiek otwiera się dla wrażeń rzeczywistości wiecznych, 
które objawiają się na drodze doczesności”177. Zdaniem W. Jamesa religia 
to „czyny i doświadczenia odosobnionej jednostki ludzkiej, o których jed
nostka ta mniema, że odnoszą się one do czegoś, co ona sama uznaje za 
boskie”178. W. Wundt określa religię jako „uczucie przynależności czło
wieka i otaczającego go bytu do ponadzmysłowego świata, w którym wyob
raża on sobie urzeczywistnione ideały, będące dla niego celami ludzkich dą
żeń”179.

Dla J. F. Friesa religia jest „poczuciem żywym i bezpośrednim pokre
wieństwem tego, co czasowe, i tego, co wieczne”180. J. MacTaggart okre
śla religię jako „uczucie, które opiera się na przekonaniu o istnieniu harmo
nii między nami i wszechświatem”1'81.

T. Hobbes uważa religię za specjalny rodzaj uczucia, mianowicie „bojaźń 
mocy niewidzialnej, wyobrażonej fikcyjnie przez umysł albo wyobrażanej 
na podstawie opowiadań uznanych publicznie (jeśli opowiadania nie są 
publicznie uznane, mamy do czynienia z zabobonem) .

174 Por. The Evolution o f Religion, t. I, London 1893, s. 235.
175 Historia porównawcza religii, s. 63.
176 W kwestii żydowskiej, [w:] M a r k s ,  E n g e l s ,  Dzieła, t. I, s. 436 n.
177 Świętość, s. 28. Por. także s. 110.
178 Doświadczenie religijne, s. 30.
179 M ythus und Religion, t. III, Leipzig 1909, s. 739.
180 Neue Kritik der Vemunft, s. 231.
181 Some Dogmas o f  Religion, London 1906, s. 3.
182 Lewiatan, czyli materia, form a i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. 

Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 6.
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Ostatnią grupę w tej kategorii definicji stanowią określenia ujmujące 
religię jako swego rodzaju postawę: moralną czy kultową. Chodzi tu o 
definicje I. Kanta i A. Comte’a.

Kant określa religię jako „całokształt wszystkich naszych obowiązków 
pojętych jako nakazy Boże” (uznanie we wszystkich obowiązkach nakazu 
boskiego), redukując zjawisko religii do moralności, czyli pewnej formy. 
Religia -  według niego -  jest moralnym działaniem w świecie czysto we
wnętrznym, które o tyle łączy się z wiarą w Boga, o ile działanie w świe
cie zewnętrznym oparte na autonomicznym rozumie uważamy za przykaza
nia Boże183.

Comte, określając religię jako „kult ludzkości”, redukuje Absolut do 
ludzkości, a postawę podmiotu ogranicza do kultu. Definiuje religię jako 
regulowanie indywidualnej natury i budowanie wspólnej płaszczyzny dla 
poszczególnych jednostek. Utworzenie kompletnej i trwałej harmonii wyma
ga związania ludzkiej natury wewnętrznej miłością, a następnie związania 
człowieka ze światem zewnętrznym -  wiarą. Jest bowiem potrzebne uczest
nictwo serca dla zsyntetyzowania, czyli jedności jednostki i społeczeń
stwa184.

Jako osobną grupę można potraktować określenia strukturalno-funkcjonal- 
ne. Zaliczymy do nich definicje E. Schlunda, R. Dussanda i D. Powera. 
Schlund określa religię jako „całokształt czynnych i skutecznych stosunków

i • . . .  . . .  . • 1 Q <człowieka do nadziemskiej mocy celem osiągnięcia zbawienia” . Dus- 
sand natomiast uważa, że religia „jest stworzona przez zespół wierzeń i 
obrzędów, który zmierza do powiększenia i utrwalenia zasad życia jednostki, 
grupy i natury”186. Power definiuje religię jako „złożony system wierzeń 
i praktyk, który wyraża sens życia i porządek istnienia w terminach relacji 
do tego, co święte”187.

Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone definicje, które określiliśmy 
jako formalno-strukturalne, można stwierdzić, że religia jest w nich ujmowa

183 D ie Religion, s. 183.
184 Dz. cyt., s. 40-51.
185 M oderne Gottesglauben. Das Suchen der Gegenwart nach Gott und Religion, Re

gensburg 1939, s. 44.
186 Introduction a l ’etude religions, Paris 1914, s. 290.

La survivance de la religion, „Concilium”, 1973, nr 81, s. 93.
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na jako odniesienie, czyli stosunek człowieka do innej rzeczywistości niż 
on sam, rzeczywistości swoistego typu. Zjawisko religii ma więc strukturę 
relacyjną. Jest stosunkiem, w którym jeden człon relacji stanowi podmiot
-  człowiek, drugi natomiast -  przedmiot religijny. Pełna charakterystyka 
religii obejmuje określenie jednego i drugiego członu relacji oraz charakteru 
owego religijnego związku. Taką pełną charakterystykę zawierają nieliczne 
definicje (np. Sóderbloma, Tilanusa, Gilsona). Duża część określeń redukuje 
zjawisko religii do jednego z elementów (stanu emocjonalnego, wierzeń, 
kultu, moralności itp.). Typowym przykładem są tu definicje Hegla, Kanta 
i Comte’a.

Wymienione definicje można by charakteryzować biorąc pod uwagę 
pewne rozróżnienia treściowe dotyczące zarówno podmiotu, jak i przedmiotu 
religijnej relacji.

Determinacja przedmiotu religijnego w przytoczonych definicjach jest 
bardzo zróżnicowana. Wszystkie występujące w nich określenia można by 
sprowadzić do dwu typowych:

1. definicje, które akcentują osobowy charakter przedmiotu religijnego 
odniesienia (Bóg, osobowy Absolut, absolutne „Ty”, „to, co nieuwarunkowa- 
ne”, „to, co święte”);

2. definicje zawierające szersze określenie przedmiotu religijnego, a więc 
dopuszczające pozaosobowe pojmowanie go („pozaświatowa siła”, „inny 
świat”, „przedmiot czci”, „układ orientacji i przedmiot czci”, „ludz
kość”)188.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że niektóre z tych definicji mają charakter 
bardziej opisowy i posługują się terminami obserwacyjnymi (np. Whitehead, 
Glasenapp, Tylor), inne są bardziej teoretyczne, posługują się terminami 
teoretycznymi, takimi jak: sacrum, Absolut, byt osobowy, świadomość abso
lutna (Scheler, Gilson, Hegel, Kant).

Określenie podmiotu relacji religii również dokonuje się w różny sposób. 
Religię uważa się za rodzaj przekonań, wiary, wizji, za formę świadomości 
jednostkowej lub społecznej, doświadczenie świętości lub przeżycie emocjo
nalne czy wreszcie rodzaj postawy (kultowa lub moralna). Determinuje się

188 Daje to podstawę do wyróżnienia typów religii: personalistycznych (animizm, poli- 
teizm, monoteizm) oraz religii, których przedmiot czci ma charakter bezosobowych mocy i 
rzeczywistości (różne formy panteizmu).
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ten człon relacji także za pomocą bądź opisu i terminów obserwacyjnych, 
bądź teoretycznych terminów technicznych (doświadczenie sacrum, świado
mość absolutna, świadomość zdeformowana itp.).

c) DEFINICJE FUNKCJONALNE

1. Opisują zachowanie się religijne człowieka (akty, procesy).
2. Wyjaśniają, do czego służy religią, jaką rolę (funkcję) pełni w życiu 

ludzkim, jaki jest cel aktywności religijnej.
Do pierwszej grupy można zaliczyć definicje podane przez Tomasza z 

Akwinu, C. G. Junga oraz P. L. Bergera.
Tomasz z Akwinu określa religię jako cnotę, a więc pewną sprawność 

(należącą do cnoty sprawiedliwości), na mocy której człowiek oddaje Bogu 
należną Mu cześć. Cnota religijności (religii) zatem polega na tym, że uzna
je się, iż „związani jesteśmy wobec Boga długiem, z którego nie możemy 
się wypłacić”. Religia jest „składaniem Bogu należnej czci”189.

Według Junga religią jest „troskliwym i skrupulatnym przestrzeganiem 
tego, co R. Otto trafnie nazwał numinosum, tj. przestrzeganiem dynamicznej 
egzystencji lub efektu, nie wywołanych przez arbitralny akt woli. Przeciw
nie, efekt ten ogarnia i opanowuje człowieka, który zawsze jest jego ofiarą, 
nie zaś twórcą”190.

Berger określa religię jako „przedsięwzięcie ludzkie, które tworzy kosmos 
sakralny”191.

Bardzo liczne są definicje należące do drugiej grupy, czyli determinujące 
religię przez wskazanie jej celu.

Według M. Mullera religią jest „duchową zdolnością lub dyspozycją, 
która niezależnie od zmysłów i rozumu, a nawet wbrew nim czyni człowie
ka zdolnym do ujęcia nieskończoności występującej pod różnymi nazwami

189 S. th., II-II, 80, 1 ad 1. Z całej doktryny Tomasza z Akwinu, a nawet z układu 
jego Sumy teologicznej, wynika jednak, że rozumie on religię jako osobowy stosunek do 
osobowego Boga transcendentnego i realnego (por. H e c k ,  dz. cyt., s. 507).

1.0 Psychologia a religią, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1970, s. 99.
1.1 La religion dans la conscience m odem e, Paris 1971, s. 56.
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i w różnych przejawach”192. Bliżej jeszcze precyzując, stwierdza on, że 
„religia polega na uchwyceniu nieskończoności w jej przejawach zdolnych 
wpłynąć na charakter moralny człowieka”193.

M. Weber uważa religię za „akt, który integruje człowieka na mocy 
czegoś, co jest poza światem”194. Podobnie określa religię J. I. Dewey. 
Ma to być „postawa, akt adaptacji podmiotu do czegoś idealnego albo do 
jakiejś całości”. Takie określenia suponują, że człowiek jest bytem niepeł
nym czy psychiką, która dla swej integracji potrzebuje odniesienia do rze
czywistości innego rodzaju niż on sam.

Według W. K. Wrighta religia jest „próbą zabezpieczenia społecznie 
uznanych wartości za pomocą specyficznych czynności, które powinny bu
dzić wpływy różne od zwykłego egoizmu jednostki [...] i które zawierają 
w sobie poczucie zależności od tych wpływów”. Wright bliżej nie precyzu
je, o jakie wartości chodzi; określa tylko bardzo ogólnie, że przez społecz
nie uznane wartości rozumie te, które są uważane za „moralnie słuszne i 
odpowiadające ludziom w ich dążeniu do własnego dobra”195.

E. Durkheim określa religię jako „jednolity system wierzeń i praktyk 
odnoszący się do rzeczy świętych, tzn. wyłączonych, zakazanych, do wie
rzeń i praktyk, które zespalają w jedną wspólnotę moralną, zwaną kościo
łem, tych wszystkich, którzy do niej należą”196. Religia -  według niego
-  ma cel wyraźnie społeczny; jednoczy grupę ludzką.

E. Brunner określa religię jako „staranie człowieka, by znaleźć oparcie 
w nadziemskich siłach i w ten sposób dojść do zbawienia”197. Zdaniem 
M. Eliadego natomiast religia jest powtarzaniem głoszonego w micie arche- 
typicznego wydarzenia celem osiągnięcia wiecznego odnawiania się prawzor- 
cowego czynu i jego uwiecznionej rzeczywistości oraz włączeniem się w 
nią. Religia jest więc, według niego, uwiecznieniem tego, co przemijające,

1.2 Introduction to the Science o f  Religion, s. 13 n.
1.3 Natural Religion, London 1889, s. 188.
1.4 Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie, t. I, Tubingen 1920, s. 239.
1.5 A Students Philosophy o f  Religion, New York 1938, s. 47, 72.
*** Les form es elementaires, s. 65.
1,7 D ie Frage nach dem Ankniipfungspunkt, Tubingen 1932.
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nadawaniem nowego sensu, nowego, boskiego wymiaru temu, co przygodne, 
włączaniem w sferę sacrum, uświęcaniem198.

A. Antweiler uważa religię za „bezwarunkowe (bez zastrzeżeń) włączanie 
się w najgłębszą strukturę rzeczywistości”199. Według J. P. Sartre’a świa
domość religijna jest „swoistym mechanizmem homeostazy, prowadzącym 
do ustanowienia harmonijnych stosunków między egzystencją ludzką i świa
tem”. W swej późniejszej twórczości Sartre podzielał poglądy religioznaw
ców tego typu, co C. Levi-Strauss czy Ernesto de Martino, że mity i wie
rzenia religijne mediatyzują egzystencjalne sprzeczności i usuwają czynniki 
dezintegrujące osobowość. Nie przekreśla to, oczywiście, ateizmu Sar- 
tre’a200.

J. M. Yinger uważa religię za „system wierzeń i praktyk, za pomocą 
których grupa ludzi zmaga się z ostatecznymi problemami życia”201.

Z dokonanego przeglądu funkcjonalnych określeń religii wynika, że roz
maicie pojmuje się akty i procesy istotne dla religii oraz w różnych wartoś
ciach upatruje się istotną funkcję i cel religii. W związku z tym religię 
utożsamia się z pewną zdolnością duchową, z dyspozycją uzdolniającą do 
ujęcia nieskończoności, z aktem integrującym człowieka, przestrzeganiem 
dynamicznej egzystencji, z włączeniem się w najgłębszą strukturę rzeczywis
tości, w rzeczywistość sakralną, z cnotą sprawiedliwości w stosunku do 
Boga, na mocy której człowiek oddaje należną Bogu cześć. Najczęściej 
przytaczane cele to: jednoczenie ludzi (tworzenie grupy), nadanie życiu 
nowego, sakralnego, boskiego sensu, integracja osobowości, zbawienie, 
zmaganie się z trudnościami życia.

Dla ułatwienia orientacji w proponowanej typologii obiegowych definicji 
religii podajemy schemat:

1,8 Traktat o historii religii, s. 39.
199 Religionswissenschaft, „Zeitschrift fur Missionswissenschaft und Religionswissen- 

schaft”, 48(1964), nr 4, 279.
200 w . g  r o m c z y n s k i, Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre’a, 

Warszawa 1969, s. 331 n.
201 Society and the Individual, New York 1960, s. 6.
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Z dotychczas przeprowadzonych dociekań wynika, że trudno zbudować 
jedną definicję dostatecznie bogatą i jednocześnie ogólnie ważną, uniwersal
ną. Przytoczone określenia, tak rozmaicie -  w sposób bardziej lub mniej 
pełny -  charakteryzujące zjawisko religii, jednomyślnie wskazują na:

-  złożoność zjawiska obejmowanego terminem „religią”,
-  możliwość wzięcia pod uwagę i bliższego scharakteryzowania wybra

nych momentów,
-  zależność określeń religii, zwłaszcza wyjaśniających, od wcześniejszych 

założeń teoriopoznawczych i ontologicznych.
Słowem -  wielość definicji religii jest wyrazem zarówno wielopłaszczyz

nowej złożoności fenomenu religii, jak i różnoaspektowości badań. Biorąc 
pod uwagę dotychczasowe określenia religii, można postawić tezę, że prob
lem definicji religii nie polega na znalezieniu jednej, wspólnej, ogólnie 
ważnej definicji religii, lecz na przedstawieniu podstaw wielości określeń,
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ich relatywnego charakteru oraz wskazaniu, która jest definicją logicznie 
podstawową, fundamentalną, na którą jakby nakładają się wszystkie pozosta
łe określenia, oraz uzasadnieniu tego, jaka nauka jest uprawomocniona do 
sformułowania takiej definicji fundamentalnej albo wstępnej dla użytku 
innych dyscyplin. Okazuje się, że jest nią filozoficzna definicja religii.

Podstawowy charakter definicji filozoficznej wiąże się przede wszystkim 
z charakterem filozofii w ogóle. Filozofia bowiem dokonuje fundamentalnej 
charakterystyki i wyjaśniania świata. Podobnie filozoficzna definicja religii 
dociera do fundamentów zdarzenia religijnego. Stąd określenia religii formu
łowane w socjologii czy psychologii religii mniej lub bardziej wyraźnie 
implikują jakąś definicję typu filozoficznego.

Wzajemnej zależności między definicjami formułowanymi w filozofii 
religii i w innych dyscyplinach religiologicznych nie należy sobie wyobra
żać w ten sposób, że określenia te są wprost nadbudowane kolejno na so
bie, lecz w ten sposób, że każda z nich bliżej determinuje rozmaite aspekty 
religii, obrane, wyznaczone polem badania i przedmiotem formalnym danej 
nauki, na terenie której te definicje się formułuje. One najczęściej -  mniej 
lub bardziej harmonijnie -  dopełniają się.

Nie można natomiast podać żadnej definicji, która obejmowałaby synte
tycznie wyniki treściowe wszystkich dyscyplin religiologicznych. Spowodo
wane jest to tym, że trudno ustalić wspólny język dla wyrażenia poznania 
uzyskanego w poszczególnych naukach oraz znaleźć metodę dla uprawomoc
nienia takiej definicji. Nie ma przecież jakiejś panmetody historyczno-psy- 
chologiczno-socjologiczrio-filozoficzncj, jak nic ma metodologicznie jednoli
tego, filozoficznie neutralnego religioznawstwa.

Wyjątkowo ważna jest tu pozycja historii i filozofii religii, choć każdej 
z innych względów. Historia religii (zwłaszcza religioznawstwo porównaw
cze) dostarcza bowiem nieodzownego materiału dla formułowania definicji, 
filozofia natomiast jakby wyznacza ontyczny fundament, na którym buduje 
swoje określenia religioznawstwo systematyczne.

Biorąc pod uwagę wszystkie dyscypliny religiologiczne, można przepro
wadzić pewną hierarchię definicji religii od najbardziej opisowych do naj
głębiej wyjaśniających. Definicje opisowe przedstawiają w sposób odpowied
nio uporządkowany to, co się objawia na zewnątrz, co się dzieje, definicje
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wyjaśniające zaś próbują wskazać ukryte czynniki, struktury i przyczyny, 
dlaczego tak jest202.

Określenia opisowe stanowią jak gdyby pierwszy szczebel w badaniach 
religiologicznych. Dostarczają materiału obserwacyjnego, który w następnym 
etapie podlegałby wyjaśnieniu. Narzuca się myśl, aby próbować najpierw 
dokonać opisowej syntezy definicyjnej, czyli podać jedną definicję religii, 
obejmującą wszystkie informacje, których dostarcza całe religioznawstwo. 
Niestety, operacja taka napotyka przeszkody nie do pokonania. Określenia 
opisowe, pochodzące z różnych dyscyplin, różnią się bowiem aparatem 
pojęciowym. Nie ma empirycznych charakterystyk naukowych niezależnych 
od teorii fungujących w danej nauce. Dlatego nawet opisowe definicje reli
gii, należące do różnych dyscyplin religiologicznych, nie dadzą się wprost 
sumować pod względem zawartości treściowej. Syntezy należy dokonywać 
bardzo ostrożnie, w odpowiednio obranym, nowym aspekcie patrzenia na 
religię. Zawsze jednak takie uogólniające ujęcie dokonuje się kosztem zubo
żenia zapasu informacyjnego.

W konsekwencji powyższego stwierdzenia porzucić trzeba również myśl
o znalezieniu jednej definicji teoretycznej, która wyjaśniałaby dane doświad
czenia całego religioznawstwa. Idea filozofii scjentystycznej, jako wiedzy 
tłumaczącej syntetycznie ujęte wyniki bezsporne doświadczenia wszystkich 
nauk, jest nie do przyjęcia już choćby w świetle logicznej teorii języka 
naukowego. Wzajemne uwarunkowania wyrażeń użytych do opisu obserwacji 
oraz do przedstawienia teorii zabraniają sumowania opisów obserwacji po
chodzących z różnych nauk z jednej strony, a budowania jednej teorii dla 
kolektywnie ujętej empirii -  z drugiej. W takiej sytuacji można jedynie 
troszczyć się o to, aby definicje religii pochodzące z rozmaitych dyscyplin 
harmonijnie się dopełniały, tworząc jednolity obraz desygnatu definiendum, 
bardziej na zasadzie mozaiki niż syntetycznego zlania się w jedność matę? 
rialną (treściową) i formalną.

202 Tego uporządkowania jednak nie można dokonać biorąc pod uwagę różnorodność 
dyscyplin; trzeba uwzględnić także ich poszczególne koncepcje. Należałoby więc uporządko
wać definicje tak według typów nauk, jak  i według stopnia ich teoretyczności. Definicje 
formułowane na gruncie zarówno psychologii, socjologii, jak i fenomenologii mogą być 
bardziej opisowe -  czy to konkretne, czy też uogólniające -  lub bardziej teoretycznie wyjaś
niające. Przy tym pojęcie wyjaśniania rozumiemy tu ściśle nie jako samo uogólnienie danych 
obserwacyjnych, lecz jako wskazanie racji dla danego zjawiska.
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Jaki jest stosunek definicji teoretycznych (wyjaśniających) do filozoficz
nych?

Bez trudu można spostrzec, że określenia czysto funkcjonalne częściej 
niż strukturalne bywają opisowe. Ponadto definicje wskazujące genezę lub 
rolę religii niemal zawsze mają charakter teoretyczny. Ale przy tym wszyst
kim zachodzi osobliwa sytuacja. Im bardziej określenie religii staje się 
teoretyczne, tym bliżej łączy się ono z jakąś filozofią. Z drugiej strony 
częstym dążeniem religioznawców w definiowaniu religii jest uniezależnienie 
się od presupozycji filozoficznych, szczególnie w punkcie wyjścia badań.

Jak z powyższego widać, filozofia wpływa na sposób określenia religii 
zarówno w punkcie wyjścia, jak i w punkcie docelowym, jeśli zmierza się 
do bardziej tłumaczącego definicyjnego ujęcia faktu religii. Tego nie da się 
uniknąć. Dokładniejsza obserwacja metodologicznie zaawansowanych dyscyp
lin religiologicznych pozwala dostrzec ciągłą oscylację między uniezależnia
niem się od filozoficznych presupozycji a chęcią bardziej teoretycznego 
zdefiniowania religii, co znowu wymaga ściślejszego powiązania się z jakąś 
filozofią. Jest to odbicie aktualnego problemu z filozofii nauki co do filozo
ficznych uwarunkowań metody i teorii naukowej oraz wzajemnej zależności 
języka obserwacyjnego i teoretycznego.

Cała powyższa sytuacja wydaje się również skłaniać do potraktowania 
filozoficznej definicji religii jako fundamentalnej dla wszystkich dyscyplin 
religiologicznych. Zamiast zakładać domyślnie czy nieświadomie definicję 
religii zależną od przyjętej filozofii, słuszniej byłoby wyraźnie wymienić 
suponowane określenie, filozoficzne religii. Wypada jednak poszukać takiej 
definicji, która nie stanowiłaby zwykłej syntezy ogółu określeń religioznaw
czych ani nie sprowadzała się wyłącznie do określenia zaczerpniętego z 
jednej dyscypliny. Ponadto powinna mieć charakter teoretyczny, a nawet w 
wysokim stopniu teoretyczny. Inaczej bowiem nie spełni faktycznie roli 
podstawowej struktury dla religiologii. Żadna przecież z humanistycznych 
definicji religii nie podaje i nie może podać ontycznych i poznawczych 
racji wyjaśniających ostatecznie fakt religii. Nie czyni tego również fenome
nologia strukturalno-hermeneutyczna.

Dokonuje tego dopiero klasyczna filozofia religii. Nie jest to domena 
nawet wszystkich filozofii, bo np; filozofia scjentystyczna, mająca charakter 
syntetyzujący wyniki nauk, jest „po” naukach, a ona ma być „przed” nauka
mi, gdyż określenia formułowane w naukach już zakładają jakieś filozoficz-
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ne rozumienie religii. Powinna też naprowadzać na kryterium albo reguły 
metodologiczne wszelkich możliwych badań religiologicznych.

Dopiero taka filozoficzna definicja religii ma charakter fundamentalny. 
Na niej wznoszą się aspektowe określenia formułowane w innych naukach 
religiologicznych. Nie należy tego oczywiście rozumieć w ten sposób, że 
inne definicje wynikają z określenia filozoficznego, lecz że są dla niego 
uzupełnieniem, przez nie mniej lub bardziej inspirowanym.

D. PRÓBA FILOZOFICZNEGO OKREŚLENIA RELIGII

Przy ustalaniu istoty religii sprawą niezmiernie ważną jest dokonanie 
precyzyjnych rozróżnień między:

-  faktem religijnym danym w doświadczeniu i faktem zinterpretowanym,
-  faktem religii i jego podstawą ontyczną,
-  faktem istnienia religii i formami, przejawami religii,
-  aspektem ontycznym i poznawczym faktu religijnego.
Dotychczasowe dociekania ukazały, że religią stanowi relację między

człowiekiem i różnie rozumianym oraz interpretowanym przedmiotem religij
nym. Doświadczenie historyczne, zaczerpnięte z wielu religii, pozwala także 
stwierdzić, że przedmiot relacji religijnej jest traktowany przez człowieka 
religijnego jako „Ktoś”, kto jest zdolny nawiązać z człowiekiem dialog, kto 
słucha, odpowiada, a więc traktowany jest jako mocna osoba nawet w tych 
religiach, gdzie od strony interpretacji nie uznaje się osobowego charakteru 
Transcendensu. Pozwala to relację religijną traktować jako relację osobowo- 
-osobową.

Relacja ta móże być dana i ujęta trojako:
1. może być dana w świadomości religijnie przeżywającego człowieka; 

człowiek ma świadomość zależności, powinności oddawania czci, dążenia 
do „Ty” transcendentnego, rozumianego jako najwyższa wartość;

2. może być dana w doświadczeniu zewnętrznym; przejawy relacji religij
nej -  różnorodne działania kultowe, religijnie umotywowane, postępowanie 
moralne -  mogą stać się przedmiotem obserwacji (obiektywne informacje
o fakcie religijnym);
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3. na podstawie powyższych danych doświadczenia wewnętrznego i ze
wnętrznego stwierdza się obiektywny fakt zachodzenia relacji zależności i 
dążenia do „Ty” transcendentnego, fakt realnej i dynamicznej relacji osobo- 
wo-osobowej między człowiekiem i Transcendensem.

Jest to teren doświadczenia i faktów stanowiący punkt wyjścia teorii 
filozoficznej, w której chodzi o filozoficzne ujęcie i zinterpretowanie relacji 
stwierdzonej w doświadczeniu przędnaukowym, w historii i fenomenologii 
religii.

a) FILOZOFICZNE UJĘCIE RELACJI RELIGIJNEJ

W filozofii realistycznej jest to uniwersalne i transcendentalne ujęcie 
faktu religijnego. Dokonuje się ono w następujący sposób: w nagromadzo
nym materiale empirycznym umysł nasz na mocy intuicji intelektualnej 
ujmuje to, co istotne i konieczne dla faktu religii (bez czego religią nie 
byłaby religią), oraz to, co ogólne, tzn. odnoszące się do wszelkich religii, 
a następnie wyraża za pomocą terminów filozoficznych.

Elementy filozoficznego ujęcia istoty religii znajdujemy w filozofii 
św. Ttimasża z Akwinu, który stwierdza: „religią oznacza właściwy stosunek 
człowieka do Boga” i podaje racje ontyczne tego związku: „Bóg bowiem 
w stosunku do człowieka jest’Praprzyczyną”, czyli źródłem istnienia i Dob
rem Najwyższym, na które człowiek jest otwarty i który stanowi cel-kres 
życia ludzkiego. Toteż „do Niego ma się stale zwracać nasz wybór jako do 
Ostatecznego Celu”.

Ontyczną podstawą religii jest więc relacja zachodząca między istnieniem 
człowieka i istnieniem Boga, który w stosunku do człowieka (i całego świa
ta) jest ostatecznym źródłem istnienia i Dobrem Najwyższym. Religia nato
miast jest odczytaniem tego związku i świadomym oraz wolnym (wybór) 
skierowaniem do Boga jako do Ostatecznego Celu. Związek religijny mię
dzy człowiekiem i Bogiem nie jest związkiem natury, lecz związkiem mo
ralnym (świadomym i wolnym) i może ulegać dewiacjom, toteż Tomasz 
konkluduje: „Jego mamy odzyskać przez wiarę i jej wyznawanie, jeślibyśmy 
Go przez grzech utracili” .

Racją religijnej relacji między człowiekiem i Bogiem jest więc fakt, że 
Bóg jest sprawcą, źródłem istnienia wszystkiego, jest Pierwszym Źródłem,
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bo stworzył wszechświat i rządzi nim swą mądrością i mocą swej dobroci. 
Ostatecznym źródłem religii jest miłość Boga, którą człowiek zdolny jest 
poznać i na którą odpowiada miłością.

Religijność wyrasta więc z uświadomienia sobie przez człowieka pochod- 
ności od Boga i jest zwróceniem się do Niego (świadomym i wolnym -  
wybór) jako do Dobra Najwyższego.

Tak ujęta i zinterpretowana istota religii wskazuje na ontyczne powiąza
nie człowieka z Bogiem, a więc religią jest związana ze sposobem istnienia 
człowieka, które jest istnieniem „z” Boga i „ku” Bogu.

Interpretacja Tomasza pozwala sformułować filozoficzne określenie religii. 
Religia jest realną, osobową i dynamiczną relacją człowieka do osobowego 
Absolutu (Boga), od którego człowiek jest zależny w istnieniu i działaniu 
i który jest -  jako Dobro Najwyższe -  ostatecznym celem życia ludzkiego, 
nadającym mu sens. Relacja ta wyraża się w działaniu religijnym o charak
terze działań osobowych (moralnych)203.

b) FILOZOFICZNA INTERPRETACJA RELIGII

Religia, jak powiedzieliśmy wyżej, stanowi relację, czyli jest odniesie
niem, stosunkiem zachodzącym między bytami osobowymi -  osobą ludzką
i osobowym Absolutem. Jak w każdej relacji, występują trzy zasadnicze 
elementy:

-  podmiot relacji, a więc to, co jest przyporządkowane,
-  to, czemu podmiot jest przyporządkowany, czyli kres -  przedmiot 

relacji,

203 „[...] religio proprie importat ordinem ad Deum. Ipse enim est cui principaliter 
alligari debemus tamquam indeficienti principio, ad quem etiam nostra electio assidue dirigi 
debet, sicut in ultimum finem, quem etiam negligenter peccando amittimus, et credendo, et 
fidem protestando recuperare debemus” (5. III., II-II, 81, 1 c). „Ad religionem autem pertinet 
exihibere reverentiam uni Deo secundum unam rationem, inquantum scilicet est pritnum 
principium creationis et gubernationis rerum” (II-II, 81, 3 c). „[...] caritatem pertinet imme- 
diate quod homo tradat seipsum Deo, adhaerendo ei per quandam spiritus unionem. Sed quod 
homo tradat seipsum Deo ad aliqua opera divini cultus, hoc immediate pertinet ad religio
nem, mediate autem ad caritatem, quae est religionis principium” (II-II, 82, 2 ad 1).

302



Ujęcie istoty religii w kontekście filozofii klasycznej

-  to, ze względu na co zaistniało przyporządkowanie, czyli powód (racja) 
relacji.

Podmiotem relacji religijnej jest człowiek jako byt osobowy, którego 
istotną cechą jest otwarcie się na inne byty osobowe i który rozwija się 
poprzez kontakt z nimi (osoba w swoich najbardziej osobowych aspektach).

Kresem relacji religijnej jest przedmiot religijny. Dane doświadczenia 
wykazują, że w różnych religiach jest on różnie rozumiany, ale ostatecznie 
przez świadomość religijną traktowany jako druga, mocna osoba, jako „Ty” 
transcendentne. Ustalenie natury, a zwłaszcza rozstrzygnięcie problemu real
nego istnienia drugiego członu relacji religijnej stanowi sprawę ogromnie 
skomplikowaną i trudną. W interpretacji filozoficznej, na terenie filozofii 
realistycznej, ustala się i uzasadnia, że jest nim „Ty” absolutne -  oSoba 
Absolutu jako jedynie adekwatny dla osoby ludzkiej przedmiot ostatecznego 
odniesienia i czci.

Podstawą, czyli powodem (racją) zachodzenia relacji religijnej między 
człowiekiem i „Ty” transcendentnym jest konieczna ontyczna relacja przy- 
czynowo-skutkowa między bytem osobowym i Absolutem w zakresie przy
czyny sprawczej i celowej.

Osoba ludzka, jak każdy byt dostępny nam w bezpośrednim poznaniu, 
jest bytem złożonym, w którym zachodzi nietożsamość istoty i istnienia, a 
z tej racji jako byt niekonieczny jest bytem przygodnym, pochodnym i 
ostateczne wyjaśnienie jego istnienia domaga się przyjęcia osobowego Abso
lutu jako bytu nieuprzyczynowanego, Istnienia Czystego, będącego dla osoby 
ludzkiej źródłem istnienia i jako Dobro Najwyższe -  ostatecznym celem 
dążenia.

Interpretując ujęty filozoficznie fakt relacji religijnej, możemy stwierdzić, 
że podstawą jego zachodzenia jest fakt istnienia osobowego Absolutu, w 
którym osoba ludzka partycypuje jako w swej przyczynie sprawczej i celo
wej. Należy przy tym zwrócić uwagę na różnicę między faktem religijnym 
(realną, dynamiczną relacją osobowo-osobową) i- podstawą ontyczną faktu 
religijnego (relacją między osobą ludzką i osobowym Absolutem w dziedzi
nie ontycznej).

Fakt religii jest relacją zależności człowieka od Boga i dążenia do Nie
go, jest realną relacją osobowo-osobową. Jest faktem ludzkim, a więc świa
domym i wolnym. Człowiek -  podmiot rozumnego i wolnego działania, 
zdolny do wyboru przedmiotów swojej miłości (celów), a więc byt autono
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miczny, musi także w sposób świadomy i wolny uznać w Bogu najwyższą 
wartość i osobiście dokonać jej wyboru (uznać ją, dążyć do niej, osobowo 
to dążenie wyrazić). Relacja religijna jest więc swoistego typu; podobna jest 
ona do relacji moralnej, czyli zachodzi tu konieczność powinności (człowiek 
powinien być religijny -  powinien uznać swoją zależność od Boga i dążyć 
do Niego, tak jak powinien być moralny, ale nie musi; nie dokonuje się to 
na mocy natury). Natomiast podstawa faktu religii -  relacje ontyczne, jakie 
zachodzą między osobą ludzką i osobowym Bogiem -  ma charakter ko
nieczny i transcendentalny. Osoba ludzka w sposób konieczny jest związana 
ontycznie z osobowym Absolutem, który jest dla niej źródłem istnienia i 
stanowi obiektywny cel ostateczny.

W pełnym -  już zinterpretowanym -  fakcie religijnym mamy jakby 
podwójną, „piętrową”, relację. Sam fakt zachodzenia ontycznej relacji ko
niecznej między człowiekiem i Bogiem nie stanowi jeszcze religii, choć jest 
to ontyczna podstawa faktu religii. Na to, aby zaistniał fakt religii, człowiek 
musi te związki ontyczne sobie uświadomić, osobiście przeżyć swoją zależ
ność od Boga, uznać w Nim najwyższe dobro, usensowniające jego życie,
i wyrazić to w odpowiednim postępowaniu (kulcie i religijnie umotywowa
nej moralności).

W dotychczasowych naszych rozważaniach rozróżniliśmy więc fakt (to, 
co istnieje) religii jako dany empirycznie, ujęty filozoficznie oraz jego 
filozoficzną interpretację. Poza tym fakt religii można rozważać w aspekcie 
poznawczym (jak jest poznawany) oraz bytowym (czym jest ontycznie). 
Wyodrębnienie tych dwu. aspektów mogłoby stać się podstawą wyróżnienia 
w filozoficznej interpretacji i wyjaśnianiu faktu religijnego ontologii religii 
(metafizyki) oraz teorii poznania religijnego. Ramy niniejszej pracy nie 
pozwalają na wyczerpujące omówienie tych obydwu aspektów faktu religij
nego. Zwłaszcza nie możemy obszerniej, bardziej szczegółowo potraktować 
teorii poznania religijnego, choć są to sprawy ogromnej wagi i stanowią 
trudny teren dociekań. Ograniczymy się jedynie do zasygnalizowania naj
istotniejszych -  naszym zdaniem -  problemów.
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E. ELEMENTY TEORII POZNANIA RELIGIJNEGO

Do tej dziedziny badań nad faktem religijnym należy bardzo wiele pro
blemów, które w literaturze współczesnej doczekały się szeregu opraco
wań204. Nadal jednak wiele, i to podstawowych, zagadnień ma charakter 
dyskusyjny i kontrowersyjny. Trudno je tutaj prezentować i rozwijać; jedy
nie zasygnalizujemy je w punktach.

W zakres teorii poznania religijnego wchodzą następujące problemy:
1. w jaki sposób fakt religijny jest dany poznawczo -  problem doświad

czenia religijnego jako źródła informacji o fakcie religijnym. Sprawę tę 
poruszaliśmy w rozdz. II, mówiąc o doświadczeniu wewnętrznym i ze
wnętrznym faktu religijnego;

2. w jaki sposób fakt religijny jest dany filozoficznie (w nagromadzonym 
materiale empirycznym ujmujemy za pomocą intuicji intelektualnej to, co 
ogólne i konieczne w fakcie religijnym, i wyrażamy w terminach filozoficz
nych)205;

3. jaką funkcję i jaki charakter ma poznanie występujące w fakcie reli
gijnym (wewnątrz faktu religijnego -  religii). Chodzi tu zwłaszcza o religij
ne poznanie drugiego członu relacji religijnej, o tzw. doświadczenie sacrum, 
a zwłaszcza religijne poznanie Boga206.

204 Na temat poznawczych aspektów religii istnieje wiele opracowań. Zob. np.: 
B o c h e ń s k i ,  dz. cyt.; Religious Language and the Problems o f  Religious Knowledge, 
wyd. R. E. Santoni, Bloomington-London 1968; G. I. M a v r :0 d e s, B elie f in God: 
A Study in the Epistemology o f  Religion, New York 1970; J. H. G i l  I, The Possibility 
of Religious Knowledge, Grand Rapids 1971; B. H a d d o x, Religious Language as 
Religious Experience, „International Journal for Philosóphy of Religion”, 2(1971), nr 4, 
s. 222-227; J. K e  I I e n b e  r  g  e  i ,  Religious Discovery, Faith and Knowledge, Engle- 
wood Cliffs 1972; Religious Language and Knowledge, wyd. R. H. Ayers, W. T. Blackstone, 
Athens 1972; M i I e s, dz. cyt.

205 Filozoficzne ujęcie faktu religijnego zależne jest od charakteru przyjętej filozofii. 
Tutaj ograniczamy się do przedstawienia ujęcia właściwego klasycznej filozofii bytu.

206 Na temat religijnego poznania Boga istnieje olbrzymia literatura. W Polsce proble
mem tym zajmowali się głównie M. Jaworski (Dowody istnienia Boga a fenom en religii, 
„Analecta Cracoviensia'’, 2(1970) 53-80; Religijne poznanie Boga według Romano Guardinie- 
go i inne cytowane tutaj pozycje) oraz A. Nossol („Cognitio D ei experimentalis”. Nauka 
Jana Hessena o religijnym poznaniu Boga, Warszawa 1974). Zob. także: H. I. S z u m i  ł, 
Religijne a filozoficzne poznanie Boga w polskiej powojennej literaturze filozoficznej (1945-
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Sprawa poznania drugiego członu religijnego jest powikłana i subtelna. 
Relacja religijna jest stosunkiem bardzo swoistego typu. Zwykle w relacji 
korelaty jako korelaty są poznawane równocześnie i nie jest możliwe pozna
nie jednego korelatu w oderwaniu od drugiego. W przypadku relacji reli
gijnej poznanie drugiego członu relacji religijnej (korelatu) jest skompli
kowane.

Należy tutaj znowu dokonać pewnych rozróżnień między tym, jak jest 
dany drugi człon relacji religijnej przeżywającemu religijnie człowiekowi, 
a tym, jak jest on dany (na zasadzie czego przyjmujemy jego istnienie) w 
filozoficznej interpretacji i wyjaśnianiu faktu religijnego (filozoficzne pozna
nie Boga).

Gdy chodzi o sprawę pierwszą, to do istoty świadomości religijnej i 
faktu religijnego należy uznanie realnego istnienia przedmiotu religijnego. 
Religijne poznanie Boga czy sacrum jest elementem wewnętrznym faktu 
religijnego, ubogaca się w miarę rozwoju życia religijnego. Asercja istnienia 
Boga i asercja prawd związanych z rzeczywistością religijną są -  jak stara
liśmy się wykazać w rozdz. II -  swoiste. Ostatecznie sprowadzają się do 
wiary i zaufania, choć zawierają elementy doświadczalne i rozumowe. Nie 
są jednak oparte na oczywistości intelektualnej, przygotowanej filozoficznie, 
ani dyskursywnie skontrolowane.

Z tej racji, że jest to poznanie zaangażowane, uwarunkowane emocjonal
nie i moralnie oraz że pełni funkcje pozaprawdziwościowe, nie można roz
strzygnąć jego prawdziwości wewnątrz systemu religijnego. Toteż dopóki 
pozostajemy na płaszczyźnie poznania religijnego, zawsze aktualny jest 
problem, czy afirmowany w poznaniu religijnym, w jakiś sposób doświad
czany (ale zawsze poprzez pośredniki) przedmiot odniesienia religijnego 
istnieje realnie czy jest tylko zhipostazowaniem pragnień człowieka, do
świadczającego swojej samotności, niesprawiedliwości czy jakichkolwiek 
stanów frustracyjnych. Problem realnego istnienia i natury drugiego członu 
relacji religijnej stanowi najistotniejszą kwestię dla współczesnej, olbrzymiej 
już i wciąż rozwijającej się wiedzy o religii, kwestię, którą w czasach no
wożytnych z taką ostrością postawił L. Feuerbach i która nie przestaje być 
zagadnieniem najbardziej istotnym, aktualnym i obecnie. Chodzi o to, czy

1080), [w:] W  kierunku Boga, pod red. B. Bejze, Warszawa 1982, s. 455-581.
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w religii człowiek przeżywa siebie (swoje odbicie, swój idealny obraz), czy 
rzeczywiście kontaktuje się z realnie istniejącym osobowym Bogiem.

Pragniemy zwrócić uwagę na to, że Feuerbach bynajmniej nie negował 
potrzeby religii, co więcej -  bardzo mocno akcentował, że jej istotą jest 
kontakt międzyosobowy: „ja”—„ t y A l e  to „ty” rozumiał jako uprzedmioto
wione „ja”. Przyjmowany w religii „Bóg” był dla niego zobiektywizowaną 
samoświadomością człowieka. Podobnie sprawę stawiali, choć inaczej uza
sadniali swoje twierdzenia, K. Marks, F. Engels, S. Freud czy J. P. Sartre. 
Przedmiot religijny jest, według nich, wytworem człowieka -  jego świado
mości indywidualnej czy społecznej. Obecnie raczej nie neguje się faktu 
istnienia religii, a nawet coraz częściej mówi się o konieczności religii dla 
pełniejszego rozwoju człowieka, dla normalnego funkcjonowania kultury itp., 
rozumiejąc ją jako zjawisko czysto psychiczne czy społeczne, kulturowe.

Współczesna wiedza o religii, łącznie z filozofią religii (zwłaszcza feno
menologią), znalazła się w sytuacji bardzo trudnej, jakby w „dolinie bez 
wyjścia”, zamknięta w immanencji przeżywającego podmiotu, w immanencji 
świadomości ludzkiej -  indywidualnej czy społecznej. W związku z tym 
sprawa realnego istnienia drugiego członu relacji religijnej albo zostaje 
ostatecznie nie rozwiązana (opisuje się, jak on się jawi w świadomości, 
ujmuje się jego istotę, określa naturę w ramach poznania religijnego -  
fenomenologia we wszelkiej postaci), albo rozwiązana błędnie, zwykle przez 
redukcję do jakiejś rzeczywistości pochodnej od człowieka -  psychicznej, 
społecznej, kulturowej (wiele odmian scjentystycznej filozofii).

By ten problem najtrudniejszy i najważniejszy rozwiązać czy właściwie 
ustawić, trzeba przypomnieć dość ogólne, zarazem podstawowe sprawy 
związane z możliwością poznania Boga i rozstrzygnięcia problemu Jego 
istnienia. Wyróżniamy tutaj trzy zasadnicze rodzaje poznania Boga:

1. przednaukowe -  związane z ludzkim doświadczeniem siebie, swego 
bytu i otaczającego świata, doświadczeniem własnej bytowej kruchości, 
zmienności, przygodności wszystkiego, co jest, a więc doświadczeniem 
wewnętrznym i doświadczeniem zewnętrznym, na podstawie których pojawia 
się myśl o konieczności istnienia istoty wyższej, doskonalszej. Jest to oczy
wiście poznanie niedoskonałe -  raczej pewna intuicja i podejrzenie o istnie
nie niż stwierdzenie istnienia. Poza tym narażone jest ono na pomyłki co 
do natury tej istoty, bo jest zabarwione emocjonalnie i dokonuje się przede 
wszystkim dla zaspokojenia potrzeb psychicznych. Jest ono jednak niezmier
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nie ważne ze względu na to, że nadbudowane jest na podstawowym do
świadczeniu przygodności człowieka i świata, dostępnym wszystkim lu
dziom: przeto myśl o istocie wyższej pojawia się w każdym życiu ludzkim 
na wszystkich szczeblach kultury 07;

2. filozoficzne -  dokonywane w ramach jakiegoś systemu filozoficznego, 
zmierzającego do ostatecznego wyjaśnienia bytu. Ponieważ jest wiele kon
cepcji bytu i wiele systemów filozoficznych, przeto istnieją również różne 
koncepcje Boga208. W realistycznej filozofii klasycznej poznanie to doko
nuje się na podstawie analizy, interpretacji i wyjaśniania koniecznych sta
nów bytowych ujętych intelektualnie. Jest poznaniem obiektywnym, uzasad
nionym; afirmacja twierdzenia o istnieniu Boga jest wynikiem rozumowania 
(dowodzenia) o charakterze koniecznym. Jest to poznanie treściowo niezbyt 
bogate, niemniej ogromnie ważne, ponieważ dostarcza na temat istnienia i
natury Boga wiedzy obiektywnej, uzasadnionej racjonalnie i nieobalal-

• 209 nie ;
3. religijne -  tzn. takie, które występuje w religii jako jeden ze składni

ków relacji międzyosobowej. Jest poznaniem najbardziej bogatym i wszech

207 Chodzi tutaj o spontaniczne, przednaukowe doświadczenie rzeczywistości siebie i 
świata, na kanwie którego rodzi się myśl, że musi istnieć „coś” czy „ktoś”, kto jest jego 
przyczyną. Jest to poznanie w pewnym sensie intuicyjne, niemniej zawiera moment refleksji, 
toteż punktem wyjścia nie jest tu wprost doświadczenie sacrum  czy Boga, lecz doświadcze
nie siebie i świata, który domaga się przyjęcia istnienia kogoś, kto nie jest dany doświad
czalnie. Jest to tzw. poznanie naturalne, spontaniczne, przednaukowe, przedfilozoficzne. Jako 
poznanie przednaukowe jest poznaniem zalążkowym, nie wykończonym, „nie wyspecjalizowa
nym”, toteż może być punktem wyjścia i dla poznania religijnego, i dla poznania filozoficzr 
nego, ale samo nie jest ani poznaniem filozoficznym, ani religijnym.

208 Trudno mówić o filozoficznym poznaniu Boga w ogóle. W takim właśnie punkcie 
najbardziej zaznaczają się różnice między filozofami. Toteż nie każdy absolut filozoficzny 
może być utożsamiony z Bogiem chrześcijańskim. Zob. na ten temat: G i 1 s o n, Bóg 
i filozofia , passim; M. A. K r ą p i e c, Filozofia i Bóg, [w:] Studia z filozofii Boga, 
t. I, pod red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 347-379.

209 W filozofii bytu nie dowodzi się istnienia Boga i nie musi się zakładać idei Boga 
możliwego. Analizując byt faktycznie istniejący, stwierdza się, iż byt dany w  doświadczeniu 
jest bytem niekoniecznym, przygodnym, tzn. bytem, który ze swej istoty i ze swojego sposo
bu istnienia wymaga zewnętrznej racji tego, że jest. Na ten temat zob. m.in.: 
S. K a m i ń s k i ,  Z. J. Z d y b i c k a, Poznawalność istnienia Boga, [w:] O Bogu 
i o człowieku, t. I, pod red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 57-102; Z. J. Z d y 6 i c k a, 
Filozoficzna afirmacja Boga, [w:] Z  zagadnień kultury chrześcijańskiej, Lublin 1973, 
s. 203-212.
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stronnym. Na poznanie religijne może składać się poznanie przednaukowe, 
filozoficzne (o ile ktoś takim rozporządza) i dane doświadczenia otrzymywa
ne w określonym systemie religijnym (objawienie), a także -  w pewnych 
przynajmniej przypadkach -  poznanie dokonujące się przy współudziale 
nadprzyrodzonej interwencji z zewnątrz (np. poznanie mistyczne). Poznanie 
religijne przedmiotu religijnego (Boga) integruje wszelkie możliwe sposoby 
poznania, dążąc do zdobycia jak najpełniejszego obrazu przedmiotu religij
nego, który nie jest dany w całej okazałości. Poznanie religijne Boga jest 
przeto treściowo poznaniem najbogatszym. Pełni też ogromnie ważne funk
cje życiowe. Jego celem jest nie tylko zdobycie prawdy o Bogu, ale przede 
wszystkim Jego kontemplacja oraz pobudzanie do określonego działania 
(pełni funkcje promotywne).

Ze względu na fakt, że w zakres poznania religijnego mogą wchodzić 
informacje i prawdy pochodzące z różnych źródeł, także pozaracjonalnych 
(niesprawdzalnych), i że ostatecznym motywem asercji nie jest ani oczywis
tość przedmiotowa, ani rozumowanie, lecz wiara i zaufanie, twierdzenia 
wchodzące w skład tego rodzaju poznania nie są rozstrzygalne wewnątrz 
systemu religijnego . Jak długo więc mamy do czynienia z poznaniem 
religijnym, ze świadomością religijną, nie jesteśmy w stanie intersubiektyw- 
nie rozstrzygnąć problemu realnego istnienia Boga, chociaż otrzymujemy 
bardzo cenną wiedzę o Nim, Jego funkcji w życiu człowieka itp. Chcąc 
tego dokonać, należy opuścić teren poznania religijnego (świadomości reli

210 Nie znaczy to, że afirmacja Boga w religii jest całkowicie irracjonalna, lecz że to, 
co afirmuje się w religii, przekracza możliwości poznawcze człowieka, jest czymś „więcej”
i że twierdzenia w ramach religii są przyjęte na mocy wiary, a nie widzenia czy rozumowa
nia. W ramach systemu wiary, np. w Kościele katolickim, interpretacji tych danych dokonuje 
się za pomocą pewnych ustalonych zasad. Por. na ten temat: J o s e p h  de S a i n t e -  
- M a r i e ,  L acte de fo i: decision, adhesion el assentiment, „Doctor Communis”, 24(1971) 
278-324; M. N e d o n c e l l e ,  Les sources sensibles et axiologiques de l ’affirmation 
religieuse, [w:] Ex'plorations personnalistes, wyd. M. Nedoncelle, Paris 1970, s. 49-62; 
E. F. M o o n e y, Assertion and Commitment in Religious Belief, „Sophia”, 10(1971) 7-13.
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gijnej) i wkroczyć na teren wiedzy obiektywnej, rzeczowej, racjonalnie 
uzasadnionej, w tym przypadku -  filozofii bytu211.

211 W związku z powyższym powstaje prohlem stosunku filozoficznego poznania Boga 
do poznania religijnego, a szerzej -  dowodów istnienia Boga do fenomenu religii (por. np.: 
Religious B elief and Philosophical Thought, wyd. W. P. Alston, New York 1963; 
N. S m a r t, Philosophers and Religious Truth, London 1964; New York 19702; L i- 
v e r z i a n i, dz. cyt.; t e n ż e ,  I.'Esperienza metafisico-religiosa d i fronte  al neoposi- 
tivismo, „Aquinas”, 14(1971) 369-380). Sprawa niewątpliwie jest powikłana i trudna do 
prostego ujęcia. W ydaje się, że w polskiej literaturze pojawiają się rozwiązania, które nie 
dość precyzyjnie rozdzielają te dziedziny, co może mieć ważne skutki zmniejszające autono
mię i wartość poznania filozoficznego. Nie wydaje się rzeczą słuszną twierdzenie, że pozna
nie religijne ma charakter spontaniczny, a poznanie filozoficzne refleksyjny, oraz traktowanie 
dowodów istnienia Boga jako „refleksji krytycznej przeprowadzonej nad owym bezpośrednim 
ujęciem i próhy wykazania jego słuszności" ( J a w o r s k i ,  Dowody istnienia Boga a 
fenomen religii, s. 53). Poznanie religijne Boga jest poznaniem zawartym w konkretnej 
religii, a więc w ramach kontaktów osobowo-osobowych. Motywem asercji twierdzeń jest 
zaufanie i wiara, stąd poznanie nie podlega bez reszty naturalnej, intersubiektywnćj kontroli. 
Gdyby poznanie filozoficzne było artykulacją pierwotnie danego nam dostępu do dziedziny 
świętości, to właściwie nie byłoby poznaniem autonomicznym, intersubiektywnie kontrolowa
nym, pełniącym ważną funkcję wobec fenomenu religii. Właśnie przez to, że poznanie 
filozoficzne nie jest poznaniem zaangażowanym religijnie, lecz stanowi ujęcie obiektywne
i rzeczowe (wchodzą tu w grę -  jak  w każdej nauce -  relacje rzeczowe, a nie osobowe), 
ma wartość przyrodzoną oraz intersubiektywną. Gdyby poznanie filozoficzne było tylko 
artykulacją poznania religijnego, wówczas dziedziczyłoby charakter jego asercji, byłoby 
refleksją i porządkowaniem oraz uzasadnianiem poznania osobistego i korzystającego ze 
źródeł nadprzyrodzonych. Taki charakter ma filozoficzne poznanie Boga w filozofii typu 
augustyńskiego czy subiektywno-fenomenologicznego. W takich filozofiach możemy mówić 
o poznawaniu Bnga, a nie o uzasadnianiu Jego istnienia. Istotną zdobyczą poznania w realis
tycznej filozofii bytu jest uzasadnienie twierdzenia, że Bóg istnieje w ramach wyjaśniania 
przygodności bytu. I właśnie dlatego, że ani w punkcie wyjścia, ani w toku uzasadniania nie 
jest związane z fenomenem religii, pełni ogromnie ważną funkcję ostatecznie uzasadniającą 
fakt religii przez wskazanie na obiektywne istnienie Boga, z którym człowiek może wejść 
w religijny kontakt i którego poznaje w ramach religii o wiele pełniej. Zgodzić się natomiast 
trzeba z twierdzeniem, że poznanie filozoficzne nawiązuje do poznania przednaukowego i 
może pełnić funkcję wyjaśniającą fenomen religii oraz że desygnat nazwy „Absolut” w 
klasycznej filozofii bytu i nazwy „Bóg" w religii chrześcijańskiej jest ten sam (ale nie 
dotyczy to każdej filozofii i każdej religii). Narzucają się również uwagi pod adresem ujęć 
pretendujących do jakiegoś typu bezpośredniego czy doświadczalnego poznania Boga (zob. 
na ten temat: J. T i s c h n e r ,  W poszukiwaniu doświadczenia Boga, „Znak”, 24(1972) 
305-321; t e n ż e ,  Ku Transcendencji, która jest osobą, „W drodze", 2(1974), nr 6, 
s. 3-16). Są one możliwe tylko w płaszczyźnie poznania religijnego i chociaż dostarczają 
wiedzy inspirującej religijnie, nie mogą zastąpić obiektywnego uzasadnienia istnienia Boga. 
Z tego też powodu dyskusyjne są propozycje ustalenia relacji między doświadczeniem religij
nym i filozoficznym, prezentowane przez przedstawicieli metody transcendentalnej. Zob. np.:
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Aby więc ostatecznie wyjaśnić fakt religii przez wskazanie na jego on
tyczne podstawy, trzeba uwzględnić perspektywę poznawczą metafizyki i 
antropologii. Jest to wyjaśnianie właściwe klasycznej teorii bytu, która szuka 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego dany stan zaistniał, przez wskazanie na 
jego ostateczne czynniki wewnątrzbytowe, a więc konieczne, realne, obiek
tywne. W przypadku faktu religijnego będzie to wyjaśnianie jego ontycz
nych podstaw przez wskazanie struktury bytowej osoby ludzkiej, istnienia 
osobowego Absolutu oraz wzajemnych związków ontycznych zachodzących 
między nimi.

W celu bliższego sprecyzowania, na czym polega ten typ wyjaśniania, 
porównamy go z wyjaśnianiem filozoficznym pochodzenia kantowskiego i 
husserliańskiego, które we współczesnej filozofii religii odgrywają szczegól
ną rolę i zdają się wyczerpywać wszelkie możliwe sposoby wyjaśniania.

Wiodącym problemem w filozofii transcendentalnej Kanta były pytania
o podmiotowe, subiektywne warunki możliwości pewnych danych (faktów). 
Pytania takie stawiał Kant przede wszystkim pod adresem pewnych wytwo
rów poznania (nauki, teorii naukowych), toteż z analizy przedmiotu pozna
nia (fenomenu) dedukował warunki możliwości, przy czym zawsze chodziło
o wskazanie przede wszystkim warunków związanych ze strukturą podmiotu.

Myśliciele związani z nurtem kantowskim, wyjaśniając fakt religii, zwra
cają uwagę przede wszystkim na aprioryczne uwarunkowania podmiotowe 
fenomenu religii. Przedmiot religijny, choć sam w sobie niepoznawalny i 
niedostępny, dostarcza jednak -  ich zdaniem -  „wrażeń” ujmowanych, od
czuwanych dzięki apriorycznym uwarunkowaniom podmiotowym. Po tej linii 
idą interpretacje R. Otta i jego koncepcja doświadczenia religijnego. Przyj
mując pewne założenia filozofii kantowskiej, utrzymywał on, że człowiek 
posiada aprioryczną kategorię świętości, należącą do porządku irracjonalne
go, dzięki której ujmuje boskie jakości percypowanego świata i nadaje idei 
Boga odpowiednią treść. Jest to wrodzony człowiekowi „zmysł świętości”

J. B. L 0 t z, M etaphysische und religióse Erfahrung, „Archivo di filosofia”, 1(1956) 
79-121; t e n ż e ,  Zur philosophische Kliirung der religiósen Erfahrung, [w:] II problemu 
dell’ esperienza religiosa, Brescia 1961, s. 31-35, 259-277, 473-483; t e n ż e ,  Von der 
Gotteserfahrung im Denken unserer Zeit, „Stimmen der Zeit”, 172(1963) 321-334; t e n ż e ,  
Zur Struktur der religiósen Erfahrung, s. 205-226; E. C o r e t h, Gottesfrage heute, 
Kevelaer 1969. Nawiązuje do tych ujęć Jaworski (Doświadczenie religijne, s. 19-28).
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(,sensus numinis) -  aprioryczna forma uczuciowości. Człowiek spostrzega 
intuicyjnie, „odczuwa tajemnicę Boga w symbolicznych formach tego świa
ta, tak jak intuicyjnie i bezpośrednio odczuwa piękno”212.

Gdy chodzi o fenomenologię, to z dotychczas przeprowadzonych na ten 
temat rozważań wiemy, że może mieć ona charakter bardziej opisowy, gdy 
stwierdza zachodzenie fenomenu religii, opisuje i charakteryzuje typowe 
struktury religijne, oraz charakter ejdetyczny (ontologia ejdetyczna), gdy 
dąży do ujęcia istoty bóstwa i świętości jako przedmiotowych korelatów 
aktów religijnych. Fenomenologia przeżyć religijnych oraz ich przedmiotów 
ukazuje sensy ukonstytuowane w tych przeżyciach, wyznaczone przez ich 
intencje. Pokazuje więc to, w jaki sposób dane jest bóstwo i świętość, oraz 
ujawnia (odsłania) warstwy konstytuujące przeżycie religijne. Fenomenologia 
aktów i czynności religijnych dostarcza istotnej wiedzy o człowieku -  pod
miocie aktów religijnych, analizuje zawartość idei Boga jako osobowego 
Absolutu. Ontologia -  w ujęciu fenomenologicznym -  ustala czyste możli
wości (treści) idei boskości jako korelatu aktów religijnych, nie upoważnia 
natomiast do stwierdzenia obiektywnego istnienia Boga .

Chociaż więc Scheler zinterpretował fenomen religijny jako relację inter
personalną, a pojęcie świętości wyraźnie utożsamił z ideą Boga osobowego 
(najwyższa wartość -  „osoba wartości”), to jego wyjaśnienie fenomenu re
ligii ogranicza się do ujęcia istoty religii jako obiektywnego sensu, nie

212 Jeśli nie przyjmie się swoistego poznania metafizycznego, które jest poznaniem 
transcendentalizującym i przez to właśnie przekraczającym teren bezpośredniej empirii i 
dotyczącym istnienia, wówczas pozostają dwie drogi wyjaśnienia faktu religii -  albo ujęcie 
istoty i struktur (ontologia w rozumieniu fenomenologii), albo przyjęcie obok poznania 
naukowego (w sensie nauk szczegółowych) tradycji mitycznej jako jedynie dostępnego dla 
człowieka sposobu rozwiązania kwestii metafizycznych. Takie stanowisko reprezentuje i 
opisuje m.in. L. Kołakowski (Obecność mitu, Paryż 1972). Nieprzypadkowa wydaje się 
zbieżność odrzucenia poznania metafizycznego i renesans poznania mitycznego, symboliczne
go, w myśli współczesnej. Jest to wyraz pewnej kapitulacji człowieka, rezygnacji z poznaw
czych możliwości racjonalnych w najbardziej zasadniczych problemach życia. Poznanie 
symboliczne, metaforyczne -  inspirujące i nieustannie towarzyszące człowiekowi -  w religii 
pełni funkcję bardzo istotną. Gdyby jednak nie było możliwości „przebicia się” przez sferę 
symboli i mitów do realnie istniejącej rzeczywistości, człowiek znajdowałby się jak  w  zacza
rowanym świecie, nie mogąc rozstrzygnąć, czy ma do czynienia z wytworami wyobraźni czy 
ze światem rzeczywistym (por. N. S m a r t, M yth and Transcendence, „The Monist", 
50(1966) 475-487).

213 Por. na ten temat: S t ę p i e ń ,  Zagadnienie Boga w fenomenologii, s. 85-94.
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wskazuje i nie rozstrzyga (bo na mocy zastosowanej metody nie może tego 
uczynić) problemu realnego istnienia najwyższej wartości214.

Pod wpływem Schelera i Otta rozpowszechnił się natomiast pogląd, że 
przedmiotem religii jest sacrum jako odrębna, najwyższa kategoria aksjolo
giczna. Takie postawienie sprawy jest konsekwencją oderwania ludzkiego 
poznania od jego realnych podstaw, tzn. od bytu. Wartości sacrum odpowia
da w psychice człowieka sfera absolutna, z której wypływają akty religijne 
(Scheler), albo sensus numinis jako aprioryczna zdolność odczucia sacrum 
(Otto). Doświadczenie tego, co święte, tworzy empiryczną treść sacrum, 
ukazującego się w doświadczeniu ludzkim.

W związku z takimi stanowiskami narzucają się następujące pytania: Czy 
w człowieku rzeczywiście istnieje odrębna sfera absolutna lub specjalny 
zmysł religijny, dzięki którym doświadcza on sacrum? Czy rzeczywiście 
sacrum jest poznawczą kategorią pierwotną -  daną wprost i bezpośrednio 
w doświadczeniu215?

Wyjaśnienia Otta i Schelera były ostatecznie związane z kantowskim 
rozumieniem poznania i w konsekwencji prowadziły do odrzucenia możli
wości dogłębnego poznania obiektywnej rzeczywistości. A poza tym, gdyby 
akt religijny wyrastał z „wydzielonej” sfery czy określonej dyspozycji pod
miotu ludzkiego, religią nie sięgałaby podstaw ludzkiej egzystencji i nie 
ogarniała „źródłowo” i „ostateczność-iowo” (celowościowo) wszystkich prze

- 14 Tacy myśliciele, jak  F. Ileiler, J. Geyser, E. Durkheim, N. Snderhlom, W. Schmidt, 
M. Scheler, J. Ilessen, M. Eliade opisywali i analizowali doświadczenie świętości, rozumiejąc 
je jako formę bezpośredniego kontaktu człowieka z przedmiotem religijnym. Obydwa korelaty 
relacji religijnej byłyby -  według nich -  dane w doświadczeniu. Różnica między faktem 
danym i faktem zinterpretowanym w wyjaśnianiu filozoficznym byłaby wówczas różnicą 
stopnia precyzji, ogólności itp. Przy interpretacji faktu religii nie istniałaby wtedy koniecz
ność opuszczania terenu dostępnego dla doświadczenia religijnego i wkraczania na płaszczyz
nę wiedzy intersubiektywnej. Przy takim ujęciu następuje jednak jakaś horyzontalizacja i 
relatywizacja sacrum.

215 Gdyby sacrum  było kategorią pierwotną -  daną wprost w ludzkim poznaniu -  w 
jaki sposób można byłoby wytłumaczyć fakt odrzucenia religii przez wielu ludzi? W łaśnie 
dlatego, że Róg nie jest wprost dany doświadczalnie i przyjęcie Go wymaga jakiegoś -  
choćby najbardziej spontanicznego -  rozumowania, możliwe jest nieprzyjęcie Go. Do rozu
mowania bowiem może zakraść się błąd lub człowiek może nie zastanawiać się nad proble
mem ostatecznej racji swego istnienia. Słuszne rozwiązanie problemu doświadczenia religijne
go i poznania Boga proponuje Smith (dz. cyt., passim).
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jawów życia, a więc nie byłaby relacją w porządku bytowym, lecz aksjolo
gicznym.

Na tym tle jeszcze lepiej zaznacza się charakter wyjaśniania metafizycz
nego. Szuka się tu warunków ontycznych, bytowych dla danego doświad
czalnie i ujętego ogólnie za pomocą intuicji intelektualnej stanu rzeczy, w 
tym przypadku faktu religii. W wyjaśnianiu tego typu chodzi o wskazanie 
warunków ostatecznych, ontycznych istnienia tego faktu. Nie odwołując się 
do objawienia, szuka się obiektywnych, realnych jego podstaw w strukturze 
bytowej człowieka oraz w strukturze całej rzeczywistości. Dopiero w tej 
perspektywie i na tej płaszczyźnie dochodzi się do intersubiektywnego roz
strzygnięcia problemu istnienia Boga, który w doświadczeniu religijnym i 
w poznaniu religijnym jest dany w inny -  bardziej subiektywny -  sposób 
i afirmowany na innych zasadach.

Wyjaśnianie metafizyczne pomija wiele interesujących i koniecznych 
czynników, warunkujących fakt religijny od strony psychicznej, społecznej 
czy kulturowej. Ogranicza się do aspektu ogólnego (dzięki czemu religią 
istnieje?), ale zarazem fundamentalnego. Teoria zbudowana metodą teorii 
bytu wydaje się najbliższa doświadczeniu. Zachodzi pewien paralelizm mię
dzy tym, co człowiek przeżywa, a wyjaśnianiem naturalno-obiektywnym, 
które dokonuje się w antropologii czy teorii bytu. Przeżycie zawiera w 
sposób niewyraźny, nieuporządkowany to, co staje się przedmiotem wyjaś
niania obiektywnego.

Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że jedynie w ramach antropologii i 
metafizyki da się racjonalnie zinterpretować i ostatecznie wyjaśnić intersu- 
biektywnie jakikolwiek fakt ludzki, a więc także i fakt religii. Toteż w 
dalszych analizach będziemy odwoływać się do poznania wypracowanego 
w ramach tych dyscyplin filozoficznych. Spośród rozmaitych filozofii ogra
niczymy się do filozofii typu klasycznego, tzn. takiej, która doszukuje się 
czynników ontycznych, ostatecznie warunkujących i tłumaczących interesują
cy nas fakt (tzn. czynników uniesprzeczniających).

314



Wyjaśnienie faktu istnienia religii

§ 3. WYJAŚNIENIE FAKTU ISTNIENIA RELIGII

Po uwagach dokonanych w paragrafie poprzednim możemy przystąpić do 
ostatniego etapu naszych rozważań -  ontycznego wyjaśniania faktu istnienia 
religii. Będzie ono polegało na próbie dania odpowiedzi na pytanie: dlacze
go religią w ogóle istnieje?

Religia okazała się relacją międzyosobową i jej charakterystyka, którą 
dotychczas przeprowadziliśmy, obejmowała:

-  charakterystykę samej relacji,
-  charakterystykę jej członów: osoby ludzkiej jako podmiotu relacji 

religijnej oraz osoby „Ty” transcendentnego jako przedmiotu religii.
Obecnie skoncentrujemy się na wyjaśnianiu samego faktu istnienia religii 

przez wskazanie na realne istnienie członów relacji (chodzi głównie o uza
sadnienie realnego istnienia osoby „Ty” transcendentnego), poznanie ich 
struktury oraz wzajemnych związków ontycznych.

A. PODMIOTOWE PODSTAWY FAKTU RELIGII

1. O s o b o w y  i p r z y g o d n y  s p o s ó b  i s t n i e 
n i a  c z ł o w i e k a .  Ostatecznym ontycznym wyjaśnieniem faktu 
religii od strony podmiotu jest niekonieczny, czyli przygodny i potencjalny, 
status ontyczny osoby ludzkiej.

Osoba ludzka, jak zresztą wszystkie byty dostępne nam w bezpośrednim 
poznaniu, jest bytem złożonym z różnych współkonstytuujących ją elemen
tów, które w wyjaśnianiu metafizycznym ujmujemy jako złożenie z istoty 
i istnienia, mających się do siebie tak, jak możność do aktu. Podstawą 
jedności złożonego bytu ludzkiego jest jeden akt życia -  istnienia216. By-

Pomijamy tutaj sprawę duchowo-materialnej struktury człowieka, choć jest to ogrom
nie ważne dla wyjaśniania faktu religii. Duchowość człowieka i fakt powiązania istnienia 
osoby ludzkiej z duszą, przez którą -  jako formę -  istnieje cały człowiek, stanowią ontyczną
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towość człowieka konstytuuje więc istnienie, które nie utożsamia się z 
cechami bytu ludzkiego, jego naturą, treścią (istotą). Istnienie człowieka 
jako takie jest istnieniem niekoniecznym, przygodnym i ostatecznie musi 
być istnieniem pochodnym (osoba ludzka nie daje sobie sama istnienia, od 
niej nie zależy jego trwanie, nie należy ono także do jej natury). Przygod
ność osoby ludzkiej przejawia się w jej strukturze bytowej (złożoności), 
czasowości trwania (rodzi się, istniejąc podlega nieustannym zmianom, 
umiera) oraz w jej działaniu. W aktywności poznawczej przygodność osoby 
ludzkiej wyraża się w aspektywności poznania (może poznawać zawsze 
tylko z jakiegoś punktu widzenia, pod jakimś kątem), sukcesywności (nie 
może poznać od razu wszystkiego, musi zdobywać wiedzę stopień po stop
niu), możliwości błędów. W dziedzinie aktywności wolitywnej wyrazem 
przygodności jest to, że decyzje człowieka (wolność) napotykają różne 
ograniczenia, związane choćby z jego naturą, byciem w świecie itp.

2. T r a n s c e n d e n c j a  o s o b y  l u d z k i e j .  Człowiek 
jest bytem duchowo-materialnym, doświadczającym swej bytowej jedności 
(swego „ja”) i swej podmiotowości, czyli tego, że jest sprawcą aktów spe
cyficznie ludzkich, jakimi są głównie poznanie intelektualne i wolitywne 
chcenie (miłość). Będąc bytem substancjalnym (bytem w sobie), doświadcza
jącym swej tożsamości, jest bytem potencjalnym, tzn. takim, który mając 
pewne dyspozycje, urzeczywistnia je (aktualizuje) w kontaktach z innymi 
bytami (rzeczami) -  przede wszystkim osobowymi -  poprzez odpowiednie 
w stosunku do swoich możliwości działanie. Człowiek realizuje siebie jako 
osobę poprzez adekwatne w stosunku do swej potencjalności czyny, rozwija 
się i osiąga pełnię zgodnie z potrzebami swojej natury.

Spotencjalizowanie (a zatem i aktualizacja) osoby ludzkiej ma podwójny 
kierunek: wewnętrzny i zewnętrzny.

1° Wewnętrzna aktualizacja człowieka. Człowiek aktualizuje się, tworzy 
siebie poprzez poznanie (zwłaszcza intelektualne), miłość (życie moralne),

podstawę trwania człowieka po śmierci oraz możliwości nawiązania dialogu z „Ty” transcen
dentnym, który jest bytem duchowym. Na temat duchowo-materialnej struktury człowieka i 
przygodności bytu ludzkiego zob. szerzej: K r ą p i e c, Ja -  człowiek, zwł. s. 101-140, 
226-231.
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twórczość (sztuka, technika). W każdej z tych dziedzin działanie człowieka 
zawiera pewne napięcie między tym, co względne, relatywne, a ukierunko
waniem na to, co nieograniczone, czyli absolutne.

W jaki sposób dokonuje się realizacja człowieka w tych podstawowych 
dziedzinach?

Biorąc rzecz metafizycznie, akt jest doskonałością, natomiast możność -  
stanem niedoskonałym. Stąd działanie, będąc aktem działającego, jest jego 
aktualizacją, czyli doskonaleniem. Człowiek przez swe działanie, przede 
wszystkim działanie specyficznie ludzkie, jakim jest poznanie intelektualne 
i miłość oraz twórczość kulturowa, rozwija siebie217.

Najwyższą możnością człowieka jest jego intelekt jako władza poznawcza 
oraz wola jako władza dążenia i miłości. Możność doskonali się, czyli 
aktualizuje, zgodnie ze swoim przedmiotem. Przedmiotem intelektu jest 
prawda, natomiast woli -  dobro, czyli intelekt ludzki nastawiony jest na 
poznanie prawdy, a wola na zdobycie dobra. Człowiek może poznać intele
ktualnie wszystko, co istnieje, i wszystko pokochać. Jego potencjalność w 
tej dziedzinie jest nieograniczona, ale ostatecznie nastawiona na Prawdę 
Najwyższą i Dobro Najwyższe. Wprawdzie przedmiotem właściwym intele
ktu ludzkiego jest istota rzeczy materialnych i o tyle się on aktualizuje, o 
ile poznaje istotę tych rzeczy, to jednak celem intelektualnego poznania jest 
wszelka prawda (prawda w ogóle -  prawda powszechna). Poznając rzeczy 
materialne czy osoby ludzkie, człowiek poznaje ich bytowy charakter jako 
zmienny, skończony, a więc niepierwotny, skutkowy, pochodny; tak długo 
pozostaje w stanie poszukiwania i potencjalności, aż nie przyjmie istnienia 
ich przyczyny, czyli Bytu Absolutnego, będącego pełnym istnieniem i praw
dą absolutną. Żadna z prawd cząstkowych nie aktualizuje w pełni potencjal
ności ludzkiego intelektu. Nie czyni tego nawet afirmacja istnienia Boga, 
gdyż w tym życiu jest to zawsze poznanie niepełne, pośrednie, mające 
charakter skutkowo-koniecznej afirmacji, a nie oglądu. Pełną aktualizację 
potencjalności intelektu może zapewnić bezpośrednie skontaktowanie się z 
Prawdą Absolutną. Prawda Absolutna, jako kres aktualizacji potencjalności

217 Zagadnienie to szeroko omawia i analizuje K. Wojtyła (Osoba i czyn, Kraków 
1969).
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intelektu ludzkiego, okazuje się ostatecznym celem ludzkiej aktywności 
poznawczej.

Podobna sytuacja zachodzi w drugim przejawie ludzkiej potencjalności 
osobowej, jakim jest wola -  władza miłości. Jak intelekt ludzki skierowany 
jest na poznanie wszelkiej prawdy, tak wola nastawiona jest na wszelkie 
dobro (dobro w ogóle, dobro powszechne). Działanie woli jest zresztą ściśle 
związane z poznaniem (ze względu na jedność człowieka).

Stwierdzamy u siebie dążenie do wszelkiego dobra, do dobra bez granic. 
Dążenie nie poprzestaje na jakiejś określonej sferze, ponieważ nie może w 
niej znaleźć pełnego zadowolenia, nasycenia, zaspokojenia. Dzięki swej 
najwewnętrzniejszej głębi przekracza każde dobro cząstkowe, wciąż zmie
rzając do osiągnięcia jego pełni. Tu, na ziemi, człowiek w swoim dążeniu 
do pełni dobra bywa jakby zwodzony, ale to dążenie istnieje nadal. Nieza
dowolenie z niespełnienia wyraża się w takich doświadczeniach, jak nuda, 
przesyt, awersja, wstręt, rozpacz. I choćby się -  za Sartrc’em -  takie do
znania uznało za bezużyteczne cierpienie czy nawet absurdalność, to całko
wicie ich stłumić nie można.

Poznając najróżnorodniejsze dobra, niektóre z nich czyni człowiek przed
miotem specjalnego pragnienia, skierowuje się ku nim, by się z nimi zjed
noczyć. Istotą wolitywnego pragnienia (miłości) jest dążenie do poznawane
go dobra, zjednoczenie z nim. Człowiek, poznając cokolwiek jako dobro, 
wszystko może ukochać, czyli ze wszystkim może połączyć się w akcie 
miłości. Dla bytu osobowego adekwatnym przedmiotem miłości są inne byty 
osobowe, a więc byty świadome, poznające i zdolne odpowiedzieć miłością 
na miłość, czyli takie, z którymi człowiek może prowadzić dialog. Nawet 
osoba, jako pod pewnym względem dobro najwyższe dla człowieka, nie jest 
w stanie w pełni zaktualizować ludzkiej potencjalności w tej dziedzinie; 
dotyczy to tym bardziej wszystkich innych dóbr infraludzkich. Zarówno one, 
jak i osoby są bytami niepełnymi, niekoniecznymi, nie są więc także dobra
mi bezwzględnymi; są utracalne, zniszczalne. Gdyby nawet w kontaktach 
międzyosobowych nie było żadnych zakłóceń, to pozostaje perspektywa 
utraty tego kontaktu wraz ze śmiercią kochanej osoby. Pozostawia to w 
człowieku zawsze szczelinę niedosytu. Ostatecznym przedmiotem, który 
może zrealizować ludzką potencjalność miłości, może być „Ty” transcen
dentne -  Osoba Najdoskonalsza, Najwyższe Dobro Absolutne -  z którym 
wejdzie w dialog miłości.
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Analiza ludzkiego działania -  przede wszystkim zaś aktów poznawczych 
i wolitywnych -  w którym przejawia się natura człowieka jako osoby będą
cej w stałym rozwoju, prowadzi do wykrycia tego, co stanowi jego natural
ny kres -  jego maksimum. Jest nim -  jak okazano wyżej -  kontakt z peł
nią nieutracalnego dobra. Takim nicutracalnym dobrem, które by całkowicie 
zaspokoiło naturalne ludzkie dążenia i stanowiło kres poznania i miłości, 
nie może być żaden byt przygodny (żaden byt materialny, nawet żadna 
osoba ludzka), lecz jedynie osoba w pełni doskonała, czyli Bóg.

Wskazuje to równocześnie, co może być kresem odniesienia religijnego. 
Jeśli człowiek jest osobą, bytem świadomym, kochającym i wolnym w 
wyborze przedmiotu miłości, to odpowiednim dla niego środowiskiem jest 
świat osób. Ponieważ pojemność jego poznania i miłości wykracza poza 
osoby przygodne, może wiązać się tylko z osobową pełnią bytu, wolności 
i miłości. Jedynie taki przedmiot religijny może być przez człowieka czczo
ny, a złączenie z nim może być dla człowieka rozwijające i stanowić osta
teczny cel jego życia i działania. Poza osobą Absolutu wszystko jest poniżej 
aspiracji człowieka.

Wziąwszy pod uwagę osobowy status ontyczny człowieka, trzeba przy
znać rację Schelerowi, który twierdzi, że kresem relacji religijnej nie może 
być jakiś byt materialny, jakiś przygodny byt osobowy. Adekwatnym „Ty” 
dla osoby ludzkiej jest jedynie osobowy Absolut218. Taka jest „pojem
ność" ludzkiego poznania i miłości -  cel i kres ludzkiej potencjalności. 
Jedynie osobowy związek człowieka z osobowym Absolutem zapewnia mu 
całkowite, proporcjonalne do jego możliwości (do natury) usatysfakcjonowa
nie, a więc zapewnia pełną realizację, czyli -  jak określa Tomasz z Akwinu
-  pełne szczęście. Nie chodzi tu jednak o jakiś stan emocjonalny, o jakieś 
psychiczne zadowolenie czy czucie pełni szczęścia. Tomasz szczęście rozu
mie dynamicznie -  jako pełną aktualizację możliwości osoby ludzkiej, która 
dokonuje się jedynie poprzez zjednoczenie intelektu i woli człowieka z 
osobowym Bogiem219.

Z dążeniem do Dobra Absolutnego ściśle łączy się problem wolności 
człowieka. Istnienie ludzkie -  jak wynika z analizy jego naturalnych poten-

218 Vom E nigen  im Menschen, s. 535.
2,9 S. th., I-II, 3, 5.
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cjalności -  można by określić jako „istnienie-ku-Bogu”, „bycie-w-perspekty- 
wie transcendentnego »Ty«”. To „bycie-ku-Bogu” przejawia się -  bardziej 
od strony negatywnej -  również w ludzkiej wolności jako zdolności wybo
ru, decyzji. Osoba ludzka nie jest zdeterminowana w wyborze przedmiotu 
poznania, zwłaszcza przedmiotu miłości, gdy chodzi o dobro skończone. O 
wyborze dóbr, z którymi łączy się przez miłość, będąc świadomą swojej w 
tym zakresie wolności, decyduje ona sama. Żadnego z nich nie musi ko
chać; jeżeli zaś kocha -  czyni to na mocy osobistej decyzji. Mając do 
wyboru tak wiele -  wybiera niektóre i z nimi się jednoczy. Doświadczenie 
wolności człowieka wyraża się w doświadczeniu odpowiedzialności (zadowo
lenie lub poczucie winy) w momentach podejmowania decyzji. Oprócz tego 
wolność jest ściśle związana z moralnością, która stanowi niepowątpiewalny 
fakt ludzkiej rzeczywistości. Bez doświadczenia swojej wolności człowiek 
nie mógłby nigdy odróżnić „powinienem” od „muszę”, porządku moralnego 
od porządku przyrody (natury).

Wolność człowieka byłaby niezrozumiała, gdyby nie przyjąć, że ma on 
perspektywę nieograniczoną, nieskończoną, że jest ostatecznie otwarty na 
„Ty” transcendentne. Gdyby jakiekolwiek dobro -  poza „Ty” transcen
dentnym -  było dla człowieka celem, człowiek musiałby je osiągnąć, byłby 
w stosunku do niego pozbawiony wolności. A przecież człowiek nie jest ze
wnętrznie do końca zdeterminowany w stosunku do żadnego dobra przygod
nego (względnego). Tak kieruje swoim postępowaniem, że przez to właśnie 
przekracza cały świat natury, którego działanie jest zawsze zdeterminowane 
określonym dobrem. Człowiek w świadomy i do pewnego stopnia wolny 
sposób decyduje się nawet na wybór pełni dobra -  Osoby Najdoskonalszej, 
która, póki człowiek żyje na ziemi, nie jawi mu się z całą wyrazistością i 
dlatego nawet w stosunku do niej zachowuje on wolność220. Ontycznie 
najwyższe dobro stanowi cel konieczny dla człowieka, bo ze względu na 
nie wybiera dobra-środki.

220 Obiektywnie wziąwszy, cel ostateczny jest człowiekowi „dany”. Subiektywnie nato
miast człowiekowi tylko wydaje się, że ten cel wybiera. Poza tym dopóki Bóg nie przedsta
wi się człowiekowi w pełni jako absolutne dobro i prawda, może on rzeczywiście uznać Go 
lub nie uznać za uświadomiony cel swojego życia.
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Jak wynika z analizy ludzkiego działania, ostateczny cel człowieka -  
najwyższa wartość (dobro), „Ty” transcendentne -  obiektywnie biorąc, nie 
jest przez człowieka wybierany; jest on mu dany obiektywnie (najwyższa 
wartość musi być przez człowieka chciana jakby z konieczności). Człowiek 
nie może nie chcieć zjednoczenia z „Ty” transcendentnym, bo nie może nie 
dążyć do pełnego rozwoju swoich naturalnych możliwości. Wolność zatem 
dotyczy tylko drogi i sposobu dążenia do osiągnięcia ostatecznego celu. 
Zachodzi tu sytuacja pozornie paradoksalna -  brak wolności w stosunku do 
najwyższego dobra jest równocześnie najwyższą wolnością.

Nie należy jednak sprawy upraszczać. Wszystko to jest dość jasne w 
rozważaniach teoretycznych, ale praktycznie wiadomo, jak trudno człowieko
wi uznać i dostrzec to, co jest najwyższą wartością. Jakże różnie je rozumie 
i jak różnym wartościom przypisuje wartość najwyższą. Może zatem mylić 
się w rozpoznaniu najwyższego dobra. Dzieje się tak dlatego, że człowiek, 
będąc skierowany całą swą bytowością ku „Ty” transcendentnemu, bardziej 
je przeczuwa, niż zna. Łatwo tu więc o pomyłkę; wartość najwyższą może 
człowiek przypisać czemuś względnemu. Czemuś, co jest znakiem, słowem 
Boga, może przypisać rzeczywistość boską. W życiu doczesnym umysł i 
serce człowieka są pełne niepokoju, poszukują, bo jeszcze nie doszły do 
pełnego poznania i zjednoczenia z Dobrem Najwyższym.

Wraz z wolnością dana jest człowiekowi moralność i jej obowiązywal- 
ność, na mocy której człowiek jest świadomy, że ma coś do zrobienia, ale 
nie w sensie przymusu, lecz powinności. Powinność wykonania czegoś 
wiąże człowieka, ale i w tym pozostaje on wolny,: tzn. może zaniechać 
danego działania albo uczynić coś innego. Powinność jednak przedstawia się 
równocześnie jako coś bezwarunkowego, zwłaszcza w tym, co dotyczy 
wspólnego celu moralności, mianowicie tego, by postępować zgodnie z 
prawdą o dobru, oraz środków prowadzących do tego celu, nawet z utratą 
życia włącznie. Powinność dotyczy dążenia do Dobra Najwyższego, a wol
ność -  wyboru drogi, środków, typu realizacji tej powinności.

Moment absolutności przejawia się również w twórczej działalności czło
wieka (poiesis). Rzemiosło, technika jako takie dotyczą tego, co relatywne, 
ograniczone, ale ujawniają transcendencję ducha ludzkiego w stosunku do 
tworów natury, które zachowują się w swoim działaniu zawsze zgodnie z 
prawami natury, nie przejawiając spontaniczności, inwencji. Moment trans
cendencji człowieka najbardziej przejawia się w twórczości artystycznej -
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w sztuce, gdzie inwencyjność człowieka osiąga najwyższy stopień. Człowiek 
w działalności artystycznej tworzy dzieła, które mimo określoności miejsca, 
czasu, adresata, a więc relatywności, równocześnie ujawniają to, co koniecz
ne i istotne, stają się transparentne i absolutne221.

Dalszym uzasadnieniem transcendentnego wymiaru osoby ludzkiej jest jej 
bytowość „ku śmierci”, a więc ku jakiemuś kresowi, co znowu od strony 
bardziej negatywnej potwierdza przygodność i potencjainość osoby ludzkiej, 
która, póki żyje w wymiarach czasowych, jest jedynie w fazie aktualizowa
nia się, a nie aktualizacji. W filozofii współczesnej słusznie zwrócono uwa
gę na dynamiczny charakter śmierci jako kresu aktualizowania się i jako 
kresu drogi prowadzącej do osiągnięcia pełnej aktualizacji, a więc doskona
łości. Obecnie mówi się o śmierci jako momencie ostatecznego wyboru 
(decyzji) w stosunku do osoby Boga -  pełni dobra. Dlatego śmierć uważana 
jest za „najważniejszy akt człowieka, przez który dopełnia on ostatecznie 
swego istnienia”222. Zachodzi wówczas pełna aktualizacja potencjalności 
osoby ludzkiej.

Gdyby ze-śmiercią następował absolutny kres ludzkiego istnienia, czło
wiek nie miałby możliwości osiągnięcia celu swego życia -  pełnej aktuali
zacji. Gdyby rzeczywiście tak było, to byt ludzki byłby w swej potencjal
ności czymś nieracjonalnym, wewnętrznie fałszywym, nienaturalnym, gdyż 
ze swej natury byłby skierowany na to, co mu zasadniczo niedostępne.

Przeżycie śmierci i pragnienie jej przekroczenia, zanegowania jej jako 
kresu ludzkiego życia wplecione jest w niemal wszystkie przeżycia człowie
ka223. Każda ̂ religia nawiązuje do tych przeżyć i każda religia jest ostate

Zwraca na to uwagę Lotz (I c h -d u -w ir , s. 206-208).
222 K. R a h n e r ,  Zur Theologie des Todes, Freiburg i .Br. 1958, s. 85. Wraz ze 

śmiercią kończy się okres aktualizowania się osoby ludzkiej, okres „bycia w drodze” (status 
viatoris). Dlatego moment śmierci jest momentem najpełniejszej aktualizacji. Teologia chrześ
cijańska zwraca uwagę na religijny charakter śmierci: „Ostatnie posunięcie człowieka, którym 
kończy on, a zarazem dokonuje ziemskiej egzystencji wędrowca, jest w ścisłym sensie 
kultowym aktem miłosnego oddania. W tym akcie, przyjmując wyraźnie przeznaczenie śmier
ci, człowiek oddaje się Bogu i przekazuje Mu się razem z umykającym mu już życiem” 
(J. P i e p e r, Śmierć i nieśmiertelność, tłum. A. Morawska, Paryż 1970, s. 98).

223 Fakt śmierci od strony filozoficznej omawiają: M. A. Krąpiec (Ja -  człowiek, 
s. 391-423), L. Boros (Istnienie wyzwolone. Rozważania teologiczne, tłum. B. Białecki, 
W arszawa 1971) i J. Krasiński (Być tajemnicą, [w:] Być człowiekiem, s. 281-310).
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cznie rozwiązaniem tego najbardziej ludzkiego i najbardziej dramatycznego 
problemu osoby ludzkiej. Wszelka religia niesie przede wszystkim wybawie
nie z tego dramatu, z tego „nieszczęścia”. Religia właśnie jest rozszerze
niem granic ludzkiego bytowania poza wymiary przestrzenno-czasowe, jest 
nadaniem mu wymiaru ponadczasowego, wiecznego. Jest ona wkorzenieniem 
całego człowieka i wszelkiej jego działalności w wieczność.

2° Zewnętrzna aktualizacja człowieka. Człowiek, będąc osobą, podmiotem 
istniejącym i działającym, aktualizuje się, tworzy siebie poprzez związki, 
przede wszystkim interpersonalne. Toteż naturalnym kontekstem osoby jest 
społeczność osób (rodzina, państwo itp.). Człowiek rodzi się w społeczności, 
żyje w niej i rozwija się. Społeczność jest koniecznym warunkiem życia i 
rozwoju osobowego. Kresem potencjalności osoby ludzkiej, jej ostatecznym 
celem, najwyższą wartością nie może być jednak społeczność ludzka, choć
by najdoskonalsza. Będąc koniecznym warunkiem życia i rozwoju, nie jest 
tym, co ją tworzy, co ją ostatecznie uzasadnia i co jest kresem jej miłości. 
Człowiek przekracza nie tylko świat rzeczy, ale także świat ludzki. Będąc 
w hierarchii ontycznej bytem najwyższym (osoba jest bytem substancjalnym, 
społeczność -  bytem relacyjnym), osoba jest celem dla społeczności, nie zaś 
odwrotnie. Społeczność, ontycznie rzecz biorąc, doskonali osobę, ale jej nie 
uzasadnia. Toteż osoba ludzka zachowuje swoją autonomię i wolność w 
stosunku do wszelkich relacji społecznych. Ta transcendencja osoby ludzkiej 
w stosunku do społeczności jest możliwa tylko wówCzaś, gdy przyjmie się, 
że istnieje Bóg, Osoba Absolutna, ku której osoba ludzka jest skierowana 
i która jest jej najwyższą wartością.

Transcendencja osoby ludzkiej w stosunku do społeczności przejawia się 
także i w tym, że osoba jest nie tylko przedmiotem, ale i podmiotem praw, 
tzn. człowiek może wybierać dobra, które uzna za właściwe jako środki 
prowadzące do realizacji wybranego przez siebie celu ostatecznego. Ponie
waż jednak nie jest on jedynym bytem osobowym,' stąd istnieje potrzeba 
uzgodnienia wzajemnego używania dóbr, by nie pozbawiać innych- osób 
dóbr potrzebnych im w osiąganiu ich celów.

Tak więc transcendencja osoby ludzkiej, ludzkiego „ducha” ukazuje się 
w kontekście związków z naturą (przyrodą) i więzi społecznych. Człowiek
-  reflektujące „ja”, świadomy swych czynów podmiot, doświadczający swej 
odrębności i wolności od wszystkiego, co nim nie jest -  nie stanowi funkcji
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świata rzeczy ani świata osób, choć jest weń zanurzony. Będąc immanentny 
w stosunku do świata, transcenduje go i zdolny jest do dynamicznego skie
rowania się ku Osobie Najdoskonalszej. Człowiek -  jako świadoma podmio
towość -  jest skierowany ku podmiotowości absolutnej, źródłu, z którego 
wypływa jego istnienie i ku któremu zmierza jako osoba, zwłaszcza w 
aspekcie duchowym. Swoją podmiotową zupełność i godność czerpie osta
tecznie z tego „bycia-ku-Bogu” i „dla-Boga”.

Analiza osobowego bytu ludzkiego ukazała więc podstawy ontyczne, 
bytowe, związane z naturą osoby ludzkiej, wyjaśniające pojawienie się rela
cji religijnej, która jest związkiem osoby ludzkiej z osobowym Absolutem 
jako jej źródłem istnienia i ostatecznym celem (najwyższą wartością).

Uniesprzecznieniem faktu religii, czyli relacji między osobą ludzką i 
osobą Boga, jest więc od strony podmiotu status ontyczny bytu ludzkiego: 
osobowy i jednocześnie przygodny, o swoistych możliwościach działania. 
Cele i granice aktywności ludzkiej, szczególnie intelektualno-poznawczej i 
wolitywnej (miłości), stanowią obiektywne uwarunkowania możliwości zaist
nienia takiego kontaktu z osobą transcendentną, jaki realizuje się właśnie 
w aktywności religijnej człowieka.

Chociaż w aktach religijnych osoba ludzka skierowana jest bezpośrednio 
na „Ty” transcendentne i przez to realizuje właściwy wymiar ludzkiej eg
zystencji, to jednak i tu okazuje się potencjalność osoby ludzkiej. Póki 
człowiek żyje na ziemi, jest to zawsze faza aktualizowania. Poza tym owo 
skierowanie osoby ludzkiej na „Ty” transcendentne -  jak wszystko w życiu 
ludzkim -  ma charakter dyspozycji, która może być zaktualizowana lub nie 
czy też zaktualizowana w większym lub mniejszym stopniu. Wprawdzie tego 
rodzaju aktywność człowieka suponuje zaangażowanie się drugiego członu 
relacji religijnej -  Boga, ale i w tym honoruje On wolność osoby ludzkiej. 
Wyjaśnia to możliwość istnienia ludzi błędnie (niewłaściwie) religijnych czy 
takich, dla których dziedzina aktywności religijnej nie stanowi przedmiotu 
specjalnej troski. Wielu ludzi nie zdobywa szerszych perspektyw w różnych 
dziedzinach życia, może więc im również brakować przenikliwości i uświa
domienia sobie właściwych perspektyw religijnych. .Człowiek, choć powi
nien, może jednak nie realizować dyspozycji życia religijnego albo realizo
wać ją niewłaściwie.
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B. PRZEDMIOTOWE PODSTAWY FAKTU RELIGII

Obejmują one uzasadnienie istnienia osobowego Absolutu (Boga) oraz 
wykazanie ontycznych relacji, zachodzących między osobą ludzką i osobo
wym „Ty” transcendentnym (partycypacja).

a) ISTNIENIE OSOBOWEGO ABSOLUTU

Właściwym terenem rozwiązania problemu istnienia Boga jest realistyczna 
filozofia bytu (metafizyka), dostarczająca wiedzy obiektywnej, realnej i 
koniecznej w tej dziedzinie. Toteż argumenty tam formułowane mają war
tość pierwszorzędną (obiektywnie) i właściwie można by się ograniczyć do 
zaprezentowania tylko ich. Dla pełniejszego jednak obrazu możliwości wy
kazania istnienia Boga przedstawimy również niektóre argumenty pozameta- 
fizyczne, pełniące niekiedy ważną funkcję światopoglądową.

1. D o w o d y  m e t a f i z y c z  n ;e. Pytanie o istnienie Boga nie 
pojawia się w filozofii bytu wprost, lecz jest pytaniem wtórnym. Wiąże się 
ono z pytaniem skierowanym pod adresem faktycznie istniejących bytów, 
które w analizie filozoficznej okazują się bytami złożonymi, niekoniecznymi, 
przygodnymi, tzn. bytami, które ze swej istoty i swego sposobu istnienia 
(istnienie nie utożsamia się z istotą) ,wymagają zewnętrznej racji tego, że 
istnieją. Skoro z natury swej nie muszą istnieć, powstaje pytanie, dzięki 
czemu istnieją. Ostateczną racją ich istnienia okazuje się osobowy Absolut.

Warto tu zwrócić uwagę na szczególny charakter poznania filozoficznego, 
które pozwala stwierdzić istnienie Boga. Jest to tzw. poznanie transcenden- 
talizujące (w odróżnieniu od poznania uniwersalnego, właściwego naukom 
szczegółowym), w którym chodzi o poznawcze ogarnięcie całej obiektywnie 
istniejącej rzeczywistości (bytu jako bytu) w aspekcie najogólniejszym i 
zarazem najbardziej podstawowym. Poznanie to ma na celu znalezienie 
koniecznych uwarunkowań ontycznych wszystkiego, co istnieje (całej rzeczy
wistości ujętej poznawczo w pojęciu bytu jako bytu).

Konieczny charakter tego poznania i jego najbardziej uniwersalna, czyli 
transcendentalna, perspektywa (może przekroczyć świat dany empirycznie)
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wyznaczone są: 1° typem postawionego w punkcie wyjścia zagadnienia: 
dlaczego ostatecznie istnieje coś, co nie musi istnieć (oznacza to aspekt, w 
jakim bada się rzeczywistość, a mianowicie ogólnoegzystencjalny); 2° 
skierowaniem rozumu na wszelki byt (na wszystko, co istnieje, i pod kątem 
tego, że istnieje); 3° uzdolnieniem ludzkiego intelektu, który potrafi „odczy
tać” w rzeczywistości najogólniejsze, podstawowe prawa ogólnoegzystencjal- 
ne, jak np. prawo tożsamości ontycznej, niesprzeczności bytu, ontycznej 
racji bytu.

Analizując intelektualnie daną w doświadczeniu rzeczywistość, filozof 
znajduje w niej z jednej strony tożsamość, niesprzeczność i posiadanie racji 
jako niezbędne warunki bycia bytem, a z drugiej strony stwierdza, że dane 
w doświadczeniu byty nie posiadają same w sobie dostatecznej racji swej 
bytowości. Pytó więc, jakie są konieczne i ostateczne warunki ontyczne 
oraz racje istnienia bytów, których zbiór stanowi świat-kosmos. Istnienie ich 
nie należy do ich natury; jest ono utracalne, zmienne i kruche. Skoro racji 
tej nie można znaleźć w święcie materialnym, bo wszystkie byty wchodzące 
w jego skład mają tę samą bytową strukturę, a więc są złożone, zmienne 
i nie posiadają w sobie wyjaśnienia swojej bytowości, to na mocy praw 
bytu, będących zarazem prawami rozumu, przekracza się świat empirii i 
musi się przyjąć istnienie bytu transcendentnego, o odrębnej strukturze 
bytowej (prostej), który ze swej istoty jest konieczny i nie potrzebuje wy
jaśnienia, a może wyjaśnić fakt istnienia bytów o strukturze złożonej. Świat
-  zbiór bytów niekoniecznych -  byłby niezrozumiały, absurdalny bez uzna
nia istnienia Absolutu jako bytu koniecznie istniejącego i dającego istnienie 
bytom przygodnym. Nie można więc negować Jego istnienia, nie popadając 
w sprzeczność z koniecznymi prawami bytu i myślenia224.

Klasyczne naszkicowanie dowodów metafizycznych stanowią tzw. drogi 
św. Tomasza. Wykazują one systematycznie, ż& niektóre stany bytowe stają 
się ostatecznie zrozumiałe i niesprzeczne ontycznie tylko wówczas; jeśli 
przyjmie się istnienie bytu, który nie potrzebuje innego bytu dla wyjaśnienia

224 Na temat charakteru poznania pozwalającego rozstrzygnąć problem istnienia Boga 
zob. M. A. K r ą p i e c, S. K a m i ń s k i , ?  teorii i metodologii metafizyki, Lublin 
1962; M. A. K r ą p i e c, Niektóre uwagi na temat uwarunkowań poznawalności Boga, 
„Znak", 16(1964) 662-666; A. S t ę p i e ń ,  Metafizyką a istnienie Boga, tamże, 
13(1961) 638-645; K a m i ń s k i ,  Z d y b i c k a ,  dz. cyt., passim.
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swego istnienia, czyli bytu samoistniejącego i samozrozumiałego -  Boga. 
Wszystkie drogi św. Tomasza opierają się na filozoficznej analizie stanów 
rzeczywistych, stwierdzanych doświadczalnie, i mają wspólny schemat lo
giczny: 1° punktem wyjścia są pewne fakty bytowe całkowicie ogólne i 
niezaprzeczalne, stwierdzane w poznaniu bezpośrednim, zmysłowo-intelektu
alnym; 2° analityczna refleksja prowadzi do asercji ich egzystencjalnej nie- 
wystarczalności, a w konsekwencji (już dyskursywnie) 3° do uznania ko
nieczności przyjęcia istnienia Bytu Absolutnego jako ich nieskończenie 
doskonałej przyczyny (tożsamej z Bogiem).

Dociekanie to suponuje wyjaśnienia wcześniejsze, dotyczące struktury 
bytu, złożenia bytu z różnych elementów, a przede wszystkim z zespołu 
kwalifikacji treściowych (istota) i istnienia, mających się do siebie tak, jak 
możność do aktu. Podstawowy tok uzasadniania we wszystkich formach 
argumentacji metafizycznej musi być oparty na bytowym, najbardziej zasad
niczym i najpowszechniejszym złożeniu, właśnie z istoty i istnienia, wystę
pującym w rozmaitych układach. Można dlatego tworzyć wiele argumentacji 
bardziej szczegółowych, biorących jako punkt wyjścia różnorodne fakty 
egzystencjalne (przyrody lub fakty ludzkie). Rozumowania te mają pełną 
moc dowodową tylko wówczas, gdy wiąże się je z tezą podstawową we
wnętrznej złożoności bytu, czyli stwierdzeniem nietożsamości między kwali
fikacjami bytu (jego istotą) i jego istnieniem (istnieć -  to nie to samo, co 
być czerwonym, materialnym itp.).

„Motorem” wszelkiej metafizycznej argumentacji za istnieniem Boga jest 
zasada racji bytu (zasada racji dostatecznej). Na mocy tej zasady mamy 
prawo postawić pytanie, dzięki czemu, czyli dzięki jakim ostatecznie czyn
nikom ontycznym realizuje się przygodne, jakby przypadkowe -  choćby 
odwiecznie istniejące -  istnienie świata rzeczy czy osób, dzięki czemu 
istnieję coś, co mogłoby nie istnieć, skoro istnieć nie musi (istnienie nie 
należy do jego istoty). Zasada racji bytu jako bytu pozwala przekroczyć 
granice świata empirycznego i zasadnie podać wyjaśnienie ostateczne. Moż
na powiedzieć obrazowo -  usprawiedliwia wyjaśnienie wertykalne, skoro 
wyjaśnienie horyzontalne nie tłumaczy wszystkiego, a przede wszystkim 
samego faktu zaistnienia (tłumaczy tylko treści bytowe). Ostateczne wyjaś
nienie jakiegokolwiek aspektu bytu złożonego domaga się przyjęcia istnienia 
Boga właśnie na mocy transcendentalnego obowiązywania zasady racji bytu. 
Dotyczy ona bowiem nie tylko związków między bytami w dostępnym dla
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nas bezpośrednio świecie, ale także „obowiązuje” relacje zachodzące między 
światem i jakąś transcendentną przyczyną. Skoro świat i jego przyczynę 
rozpatruje się jako byty, to prawa otrzymane bezpośrednio w wyniku anali
zy wewnętrznej struktury bytu stanowią prawa wszelkiego bytu, bo określają 
konstytutywny moment bytu jako bytu. Przekroczenie świata danego w 
poznaniu bezpośrednim jest możliwe, a nawet konieczne, w płaszczyźnie 
ogólnoegzystencjalnej. I to jest właściwie jedyna płaszczyzna obiektywna dla 
wykazania faktu istnienia Boga. Tylko z faktu egzystencjalnego danego w 
bezpośrednim doświadczeniu zmysłowo-intelektualnym można dojść dys
kursy wnym rozumem do afirmacji faktu egzystencjalnego bezpośrednio 
niedostępnego poznawczo. Musi być jednak zachowana wspólna płaszczyzna. 
W tym przypadku jest nią aspekt ogólnoegzystencjalny.

Metafizyczna afirmacja Boga nie jest więc samooczywista i konieczna 
sama przez się; jest to afirmacja pośrednia, implikująca szereg procesów 
poznawczych. Byty dane w bezpośrednim doświadczeniu są niezrozumiałe, 
jeśli zaneguje się istnienie Boga jako ich ostatecznej racji ontycznej. Nega
cja Boga jest nie do pogodzenia z afirmacją wielu bytów zmiennych, nieko
niecznych. Na mocy więc osobliwego rozumowania pierwotna i konieczna 
afirmacja bytu zmusza umysł do afirmacji istnienia Boga jako ostatecznej 
racji ontycznej istnienia bytów niekoniecznych.

Poszczególne dowody sformułowane przez Tomasza z Akwinu rozpatrują 
rzeczywistość (byt) z różnych punktów widzenia: samego faktu istnienia (akt 
istnienia), faktu stawania się bytu, niekoniecznego związku między treścio
wą i egzystencjalną stroną bytu (przygodne powiązanie istoty z istnieniem), 
aktów doskonałości bytowych, aktów działania. Zarówno istnienie bytu, jak 
i związane z nim w sposób konieczny transcendentalne właściwości oraz 
działanie nie tłumaczą się wewnętrzną strukturą bytu, lecz domagają się 
przyjęcia istnienia Absolutu-Boga jako sprawcy, czyli jedynej uniesprzecz- 
niającej racji istnienia konkretnego bytu, danego w doświadczeniu zmysło
wo-intelektualnym.

Obecnie przedstawimy -  w wielkim skrócie -  drogi św. Tomasza jako 
syntetyczne ujęcie metafizycznych sposobów uzasadnienia istnienia 
Boga225.

225 Na temat Tomaszowych dowodów na istnienie Boga istnieje olbrzymia literatura.
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1° Dowód z ruchu. Punktem wyjścia jest tu stwierdzany empirycznie i 
ujęty intelektualnie fakt zmian w istnieniu, rozumianym jako wszelkiego 
rodzaju stawanie się. Chodzi zarówno o zmiany substancjalne, a więc po
wstanie nowego bytu, którego przedtem nie było, jak i o nabycie nowej 
cechy bytu (zmiany przypadłościowe). Fakt zmian ontycznych interpretuje 
Tomasz filozoficznie jako aktualizowanie się możności, a więc przechodze
nie ze stanu możnościowego do aktualnego, przy czym aktualność utożsamia 
z istnieniem. Ruch, czyli zmiana ontyczna, polega na stawaniu się istnienia. 
Wszystko, co aktualizuje się, sprawione jest przez to, co samo jest realne, 
istniejące. Stawanie się bytu, czyli realizowanie się istnienia, jest możliwe 
tylko wówczas, gdy działa inny byt, istniejący jako racja zaistnienia tego 
drugiego bytu. Realizowanie się bowiem istnienia bez przyjęcia racji tego 
realizowania się byłoby tym samym, co przechodzenie z nicości (niebytu) 
do istnienia (bytu). Trzeba więc przyjąć czyste istnienie jako czysty akt 
(Absolut), aby ostatecznie wyjaśnić realne stawanie się bytu (realny ruch 
pojęty metafizycznie jako aktualizacja możności). Wszelkie uzasadnienie 
realności zmian przez odwoływanie się do innego bytu, również podległego 
zmianom, nie jest wyjaśnieniem ostatecznym w porządku bytowym, bo ten 
inny byt zmienny sam domaga się racji swego zaistnienia. Nie chodzi tu 
również o liniowy ciąg bytów poruszających i poruszanych, ale o wszystko, 
co jest w ruchu, pojętym ontycznie. Tylko byt nie złożony z możności i 
aktu, byt sam z siebie, będący pełnią aktu, samym istnieniem, może wyjaś
nić powstanie i ewolucję bytów niekoniecznych.

2° Dowód z przy czy nowość i sprawczej. Bierze się tu pod uwagę stwier
dzany empirycznie i ujęty intelektualnie fakt istnienia związków przyczyno
wych między bytami. Skoro zaistniał jakiś byt, którego przedtem nie było,

Nie sposób przytaczać wszystkich pozycji. Zresztą ujęcia są różne, związane z różną inter
pretacją bytu. Zwartą i związaną z egzystencjalnym rozumieniem bytu interpretację zawierają 
m.in.: E. L. M a s c a I I, Ten, który jest, tłum. J. W. Zielińska, Warszawa 1958; De Deo 
in philosophia s. Thomae et in hodierna philosophia. Acta VI Congressus Thomistici Interna- 
tionalis, t. I-II, Romae 1965-1966; J. H. N i c o l a s ,  Dieu cnnnu comme inconnu, Paris 
1966; Studia z filozofii Boga, pod red. B. Bej/e, t. I, Warszawa 1968; t. II, Warszawa 1973;
O Bogu i o człowieku, t. I-II; E. L. M a s c a I I, The Openness o f Being. Natural 
Tlieology Today, London 1971 (Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj, tłum. S. Zalew
ski, Warszawa 1988). Por. także: E I d e r s, Filozofia Boga.
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i taki byt trwa, to musi istnieć przyczyna zarówno jego zaistnienia, jak i 
trwania. Potrzebny jest cały zespół czynników, mieszczących się w ramach 
tego świata, które warunkują zaistnienie i trwanie każdego bytu. Mimo 
jednak, że są one czynnikami koniecznymi, nie wystarczają do ostatecznego 
wyjaśnienia trwania bytu, gdyż ze względu na swoją złożoną strukturę byto
wą nie mogą być samodzielnym i pierwszorzędnym źródłem istnienia, lecz 
jedynie jego przekaźnikami. Wszystkie tego rodzaju przyczyny są przyczyna
mi „drugimi”, czyli takimi, które suponują istnienie samodzielnej przyczyny 
pierwszej -  pełni istnienia. Nawet nieskończenie wiele przyczyn niekoniecz
nych, czyli pośrednich, jest zawsze ciągiem aktualnie skończonym i nie 
wyjaśnia ostatecznie faktu istnienia bytów niekoniecznych. Skoro więc ist
nieją przyczyny sprawcze realne w istniejącym świecie, to musi istnieć 
ontyczna przyczyna pierwsza -  Bóg.

3° Dowód z przygodności bytów. Punktem wyjścia jest tu doświadczalnie 
stwierdzany fakt powstawania i zanikania (ontycznej śmierci) bytów, fakt 
ich przemijalności, co świadczy o ich bytowej niekonieczności. Do istoty 
bytów składających się na kosmos nie należy istnienie (gdyby należało, te 
byty nigdy nie przestałyby istnieć). Nie jest rzeczą możliwą, aby cały 
wszechświat był zbiorem tylko tego rodzaju bytów istniejących, bez żadnej 
ingerencji z zewnątrz; prowadziłoby to bowiem do absurdu, że byty, które 
nic muszą istnieć, istnieją same z siebie. Dla wyjaśnienia faktu istnienia 
bytów niekoniecznych (przygodnych) trzeba nieodzownie przyjąć istnienie 
bytu koniecznego, którego istotą jest istnieć, w którym nie ma zdwojenia 
na treść (istotę) i akt bytowy (istnienie), który istnieje z absolutną koniecz
nością, w nieskończonej transcendencji samego esse, mającego istnienie 
samo z siebie. Zespół bowiem bytów, do których istoty nie należy istnienie, 
jest bytowo niesprzeczny tylko wówczas, gdy istnienie tych bytów jest 
pochodne od Bytu Absolutnego.

4° Dowód ze stopni doskonałości bytów. Faktem, który stanowi punkt 
wyjścia czwartej drogi, jest istnienie doskonałości, wartości zróżnicowanych, 
a więc ustopniowanych, np. istnienie różnych stopni bytu, które są bardziej 
lub mniej jednością, odrębnością metafizyczną oraz bardziej lub mniej meta
fizycznie dobre, prawdziwe, piękne. Gdzie występują stopnie, tam z konie
czności musi istnieć stopień najwyższy. Poza tym, skoro jakaś rzecz jest
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lepsza od drugiej, to może istnieć jeszcze lepsza, tak że nie istnieje żaden 
stopień najwyższy w możliwych stopniach dobroci czy prawdziwości bytu,
o ile nie byłby pełnią dobroci czy prawdziwości. Byt, jedność, odrębność, 
dobro, prawda, piękno, czyli właściwości (doskonałości) przysługujące 
wszystkim bytom (tzw. doskonałości transcendentalne), nie realizują się w 
pełni w żadnym z bytów ograniczonych. Najwyższy stopień tych doskona
łości (wartości) istnieje dopiero w Bycie Absolutnym, który jest sprawcą 
tego rodzaju doskonałości we wszystkich bytach. Jest On ostateczną racją 
doskonałości oraz istnienia ustopniowanego. Stopnie mniejsze i większe 
partycypują w doskonałości Boga, który nie tylko posiada byt, dobro, praw
dę, ale jest samoistnym bytem, jednością, dobrem, prawdą i pięknem.

5° Dowód z celowości. Punktem wyjścia jest tu fakt zachodzenia racjo
nalnie ukierunkowanego działania bytów nie posiadających świadomości 
(przyroda nierozumna). Prawidłowość działania, zwana też działaniem dla 
celu (działaniem celowym), przejawia się w tym, że byty te przez swoje 
działanie zawsze osiągają optimum dla swej natury. Przyczyn wyraźnego 
porządku i celowości działania nie można adekwatnie wyjaśnić przez odwo
łanie się do wewnętrznej struktury tych bytów, gdyż one, nie mając rozu
mu, nie mogą kierować swoim działaniem. Nie da się tego też wytłumaczyć 
przypadkiem, gdyż uporządkowanie obejmuje wszystkie byty nierozumne. 
Jedynym ostatecznym wyjaśnieniem jest odwołanie się do istnienia takiego 
bytu, który jest samym intelektem i rządzi działaniem natur nie poznają
cych, skierowując je przez odpowiednią determinację natury do wytkniętego 
celu, będącego optimum dla danej natury.

2. A r g u m e n t a c j e  p o z a m e t a f i z y c z n e .  Istnieje 
szereg sposobów argumentowania za istnieniem Boga, które nie są związane 
wprost z analizą bytu (metafizyką). Ich punktem wyjścia mogą być różnego 
rodzaju fakty, np. naukowe, psychiczne, religijne. Teoretycznie mają one 
mniejszą wartość dowodową niż argumenty metafizyczne (prowadzą do 
wniosków prawdopodobnych), praktycznie natomiast są często dla wielu 
ludzi bardziej przekonujące.

1° Związane z faktem nauki i naukowym widzeniem świata. Różnią się 
one zasadniczo od dowodów ściśle metafizycznych przez swój charakter
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nieautonomiczny -  punktem wyjścia jest tu fakt nauki czy naukowy obraz 
świata, rozumowanie nie jest jednolite, wychodzi poza ramy naukowe i 
częściowo korzysta z filozofii, a poznanie ma charakter niekonieczny (praw- 
dopodobieństwowy). Stanowią one nie tyle filozofię, ile podprowadzenie do 
filozofii, wniosek zaś o istnieniu Boga nie wynika z przesłanek, lecz ma 
raczej charakter postulatywny. Pewien stan rzeczy badany w nauce okazuje 
się niezrozumiały i niewytłumaczalny, a zatem postuluje przyjęcie racji, 
której poznanie nie mieści się w zakresie przedmiotu dociekań nauk szcze
gółowych.

Chociaż problem Boga nie stanowi wewnętrznego problemu poznania 
naukowego (nauk szczegółowych), to jednak i na tym gruncie może być 
roztrząsany. Rozwiązania mają wtedy charakter nadbudowanej nad naukami
refleksji, która kończy się wnioskami mniej lub bardziej prawdopodob-

•226 nymi .
Sam fakt istnienia nauki świadczy o tym, iż rzeczywistość badana przez 

nauki jest racjonalna i daje się poznać. Racjonalność rzeczywistości stanowi 
fundament stałych prawidłowości, jakim w świetle nauki podlegają zjawiska. 
Pozwala to tworzyć różne systemy wyjaśniające227.

Refleksja nad istnieniem nauki, a więc nad faktem poznawalności świata, 
może prowadzić do przekonania, iż rzeczywistość ta nie jest dziełem przy
padku czy wynikiem rozwoju bezrozumnych sił, lecz ostatecznie musi po
chodzić od Inteligencji Najwyższej i przez Nią być uporządkowana.

Obraz świata, jakiego dostarcza współczesna nauka, nie tylko nie pozo
staje w sprzeczności, ale nawet zdaje się potwierdzać bytową niesamodziel- 
ność świata i jego pochodność od Inteligencji Najwyższej. Teorie jedności 
materii i energii, indeterminizmu fizycznego, ciągłości czasowo-przestrzen- 
nej, pola grawitacyjnego, wszechświata, który jest skończony, lecz któremu

226 Por. S. K a m i ń s k i ,  Zagadnienie Absolutu w filozofii scjentystycznej, [w:] 
Aby poznać Boga i człowieka, t. I: O Bogu dziś, s. 107-118.

227 Taka refleksja nad nauką uważana jest za wariant piątej drogi św. Tomasza lub 
argumentu z istnienia prawd wiecznych, sformułowanych przez św. Augustyna. Zob. na ten 
temat: J. D. R o b e r t ,  Approche conlemporaine d une affirmation de Dieu. Essai sur 
le fondement de l'acte scientifiąue , Paris 1962; Z. J. Z d y b i c k a, Naukowy obraz 
świata materialnego a problem istnienia Boga , „Zeszyty Naukowe KUL”, 11(1968), nr 2, 
s. 15-26; C. T r e s m o n t a n t ,  Problem istnienia Boga, tłum. W. Krzyżaniak, War
szawa 1970.
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nie można wytyczyć granic i który rozwija się w sposób dynamiczny ku 
coraz wyższym formom indywidualizacji i koncentracji, dają filozofii bar
dziej odpowiednie tło do refleksji niż obraz dostarczany przez naukę newto
nowską.

W ramach tego obrazu świata znajduje się kilka podstawowych ujęć, 
stanowiących integralną część współczesnej nauki, które potwierdzają ko
nieczność istnienia Boga jako ostatecznej racji świata. Są to złożona regu
larność (zakładana przez same prawa statystyki) oraz przewijający się ele
ment organizacji i przypadku, co w rezultacie daje pewien rodzaj nie
uchwytnego, niedoskonale poznawalnego, a przecież tym bardziej zastana
wiającego porządku, który ujawnia materia w świecic mikrofizyki. Najczęś
ciej argument za istnieniem Boga wiąże się z teorią ewolucji.

Wobec takich faktów, jak pojawienie się życia, a przede wszystkim 
uorganizowanie materii w strukturę o wysokiej złożoności, wobec pojawienia 
się bytu świadomego powstają pytania, na które odpowiedzi udzielić może 
tylko filozofia. Nie wystarczą bowiem prawa warunków, procesów i sposo
bów, według których urzeczywistnia się organiczna synteza o tak wysokiej 
złożoności. Należy ostatecznie wyjaśnić fakt, że w ogóle może zachodzić 
to uorganizowanie się materii, które samo nie może wytłumaczyć siebie. 
Materia, która pod względem chemicznym przed kilku miliardami lat była 
co do struktury jeszcze stosunkowo prosta, dzisiaj podlega procesowi coraz 
bardziej złożonego uorganizowania. Próba wyjaśnienia tych faktów przez 
odwołanie się do „przypadku” nie tłumaczy niczego. Materia sama z siebie 
nie jest w stanie być racją owego uorganizowania i trzeba uznać immanent- 
ną obecność w niej i działanie organizującego rozumu, który ujawnia swą 
aktywność we wszechświecie oraz w materii, jednocześnie przekraczając 
naturę świata materii.

Problem typu filozoficznego na gruncie przyrodoznawstwa to pytanie, 
dlaczego pojawiły się formy żywotne i zachowawcze, które stanowią nowy 
element w historii wszechświata. Istota żywa jest strukturą materialną, a 
przy utworzeniu żywego organizmu wchodzą w grę wszelkie prawa fizyki 
i chemii. Fizyczne jednak związki przyczynowe zachodzące w materii nie 
wystarczą do wyjaśnienia, co stanowi o swoistości i specyfice żywej istoty. 
Wydaje się, iż nie można tego, co uorganizowane „wyżej”, wyjaśnić do 
końca i ostatecznie tym, co jest „niżej", ani tego, co „więcej” złożone, 
wyjaśnić tym, co „mniej” złożone. Konieczne jest tłumaczenie filozoficzne,
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odwołujące się do ingerencji Bytu Absolutnego. Dotyczy to również poja
wienia się człowieka, istoty duchowo-materialnej.

Pogląd o wieczności materii wydaje się obecnie na gruncie fizyki poglą
dem wewnętrznie sprzecznym, dlatego właśnie, że materia ulega ewolucji 
i „starzeje się”. Gdyby materia była wieczna, musiałaby odwiecznie zacho
dzić jej cykliczna odnowa. Takiej jednakże materii nie można nazwać 
wieczną, a nadto owa cykliczność również wymaga ostatecznej racji on
tycznej.

Ewolucja -  według filozofii klasycznej -  staje się zrozumiała dopiero 
wówczas, gdy przyjmie się istnienie transcendentnego bytu jako pierwszej 
przyczyny ewolucji, a więc Boga.

Formułuje się także argumenty oparte na teoriach naukowych implikują
cych czasowy charakter świata. Najbardziej znany jest argument z entropii. 
Traktując cały wszechświat jako układ izolowany, Clausius zastosował do 
niego prawo wzrostu entropii i wyprowadził z tego wnioski natury nie tylko 
przyrodniczej, ale i filozoficznej: o tzw. śmierci cieplnej wszechświata, co 
zdaje się potwierdzać jego początek w czasie.

Przynajmniej w części układu (wszechświata) dostępnej badaniom czło
wieka zachodzą procesy nieodwracalne, zgodne z prawem wzrostu entropii: 
gaz przepływa samorzutnie ze zbiorników o ciśnieniu większym do naczyń
o ciśnieniu mniejszym, woda płynie w rzekach w takim kierunku, że ener
gia potencjalna układu „cząstka wody -  ziemia” zmniejsza się, ciepło prze
pływa od ciał o temperaturze wyższej do ciał o temperaturze niższej, ładun
ki elektryczne przepływają od naelektryzowanych ciał o potencjale wyższym 
do ciał o potencjale niższym itp.

Naturalny bieg zjawisk, obserwowanych przynajmniej w niewielkiej częś
ci wszechświata, prowadzi przeto do wyrównania się ciśnień, potencjałów, 
temperatur, zamiany energii mechanicznej i innej na ciepło, a to na skutek 
przewodzenia, konwekcji lub promieniowania wędruje do tych miejsc w 
układzie, gdzie temperatura jest niższa. Jeżeli dzieje się to dostatecznie 
długo, we wszechświecie niwelują się wszelkie różnice ciśnień potencjałów, 
temperatur, cała jego energia wewnętrzna staje się energią cieplną; entropia 
osiąga wartość maksymalną i choć I zasada termodynamiki nadal obowiązu
je, we wszechświecie staje się niemożliwe zachodzenie procesów makrosko
powych. Ten stan wszechświata nazwał Clausius jego śmiercią cieplną. 
Skoro w chwili obecnej nie obserwujemy śmierci cieplnej wszechświata,
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stąd wniosek, że proces entropii w tym układzie nie mógł trwać nieskończe
nie długo. Musiał więc być taki moment, w którym on się rozpoczął, i ten 
moment należałoby nazwać początkiem wszechświata w czasie.

Ten ostatni wniosek wielu myślicieli wykorzystuje jako przesłankę w 
argumentacji za istnieniem stwórcy świata. Podobny charakter ma argument 
oparty na analizie zjawiska rozszerzania się świata materialnego (na podsta
wie obserwacji widma mgławic pozagalaktycznych -  tzw. zjawisko Doplle- 
ra), co świadczyłoby o początku jego organizacji.

2° Psychologiczne. Argumenty te opierają się na przeżyciach psychicz
nych, wspólnych w swojej istotnej treści wszystkim ludziom. Są to: 1’ 
argument z doświadczenia obowiązku moralnego oraz 2 ’ argument z prag
nienia szczęścia.

1’ Argument ten opiera się na świadomości istnienia praw moralnych, 
które mają dla człowieka powszechną moc obowiązującą. Ludzie normalni 
mają w każdej sytuacji poczucie powinności czynienia dobrze, a unikania 
zła; są przy tym zdolni do poznania w konkretnym przypadku, co jest dob
re, a co złe, i dokonania wyboru. Człowiek wprawdzie sam determinuje 
swój czyn, ale zawsze towarzyszy mu poczucie, że norma, dzięki której 
odróżnia dobro i zło, leży poza nim, oraz czuje się za swój czyn odpowie
dzialny. Powszechne, wspólne wszystkim ludziom, i trwałe, jakby doświad
czalne poczucie odpowiedzialności moralnej świadczy o istnieniu w naturze 
ludzkiej porządku moralnego, którego twórcą może być tylko Bóg -  Dobro 
Najwyższe.

2' W analizie ludzkiego działania, jakim jest intelektualne poznanie i 
racjonalne dążenie, ujawnia się jego naturalny cel-kres, który jest równo
znaczny ze zdobyciem szczęścia proporcjonalnego do natury człowieka. 
Ostatecznym kresem ludzkiego poznania jest nieskończona prawda, natomiast 
ludzkiej"woli (miłości) -  najwyższe dobro. Szczęście na miarę ludzką może 
zapewnić człowiekowi jedynie poznanie najwyższej prawdy i posiadanie 
absolutnego dobra. Takim pełnym, nieutracalnym dobrem, które dopiero 
całkowicie zaspokoiłoby ludzkie, naturalne dążności i stanowiło ostateczne 
usatysfakcjonowanie ludzkich możliwości poznawczych i miłości, nie może 
być żaden byt przygodny, nawet najdoskonalsza osoba ludzka. Warunki te 
spełnia jedynie Dobro Najwyższe, czyli Bóg. Gdyby Bóg nie istniał, natura 
ludzka byłaby w swych aspiracjach nie zaspokojona całkowicie -  posiadała
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by naturalne silne dążenia, których nigdy nie można byłoby zrealizować. 
Stanowi to podstawę do wnioskowania, że istnieje Bóg, z którym kontakt 
przez poznanie i miłość może zaspokoić ludzkie pragnienie szczęścia.

3° Religiologiczne. Ten typ argumentacji opiera się na faktach natury 
religijnej: przeżyciach mistycznych oraz fakcie powszechnego występowania 
religii.

Mistycy różnych narodów, kultur i epok historycznych, wyznający różne 
religie, a przede wszystkim mistycy chrześcijańscy, zgodnie twierdzą, iż 
znajdują się w bezpośredniej łączności z istotą najdoskonalszą -  Bogiem. 
Ich poznanie Boga nie jest oparte na rozumowaniu, jest raczej swoiście 
doświadczalnym, jakby bezpośrednim ujęciem obecności Boga, przebywają
cego w głębi ludzkiej duszy.

Uderzająca jest zgodność w opisach stanów wewnętrznych u różnych 
mistyków kontaktujących się z Bogiem. Stanowi to podstawę do uznania ich 
za wiarygodnych świadków obecności Boga. Jak w dziedzinie sztuki miaro
dajne jest świadectwo ludzi ze zmysłem estetycznym, tak w dziedzinie 
religijnej w zakresie świadczenia o Bogu miarodajne byłoby świadectwo 
mistyków -  ludzi żyjących pełnią życia duchowego. Wiarygodność ich 
świadectwa jest tym większa, że mistycy są ludźmi wysoce moralnymi, 
wykluczone jest więc kłamstwo. Poza tym są to ludzie najczęściej święci, 
zdolni do wielkich czynów, bezinteresowni, wyzbyci pychy i miłości włas
nej. Taki sposób rozumowania przyjmował np. H. Bergson228.

Powszechność religii i płynące z niej powszechne przekonanie o istnieniu 
Istoty Najwyższej stanowią punkt wyjścia następnego argumentu. Historia 
sztuki ludzkiej oraz etnologia dostarczają dostatecznie wielu danych, by 
twierdzić, że religijna wiara w jakąś istotę najwyższą jest zjawiskiem po
wszechnym pod względem czasowym i geograficznym. Ponieważ cała ludz
kość zwykle nie myli się w sprawach istotnych dla życia, przeto jest pod
stawa do wnioskowania, że Bóg rzeczywiście istnieje. Argument ten wzmac
nia hipoteza, którą postawili przedstawiciele szkoły kulturowo-historycznej, 
założonej przez W. Schmidta, o monoteistycznym charakterze religii ludzi 
pierwotnych. Im bardziej cofamy się w czasie, by wczuć się w mentalność 
religii ludzi pierwotnych, tym wyraźniej odnajduje się idee monoteistyczne.

228 D na źródła moralności i religii, s. 205-255.
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Z tego wyciąga się wniosek, że musiało istnieć objawienie pierwotne, które 
mogło z czasem ulec deformacji. Objawienie to mogło być dokonane przez 
jedynego Boga jako stwórcę i ceł życia ludzi.

3. Ź r ó d ł a  n e g a c j i  B o g a .  Skoro w filozofii bytu i w 
najogólniejszej refleksji filozoficznej nad różnymi faktami stwierdzamy 
istnienie Boga, powstaje pytanie, jak wytłumaczyć fakt ateizmu. Problem 
jest złożony i trudno go tu rozwijać szerzej229. Wskażemy tylko w najo
gólniejszych zarysach najczęstsze powody negacji Boga. Są one następujące:

1° Ogólne. Istnienie Boga nie jest dla człowieka prawdą oczywistą. Czło
wiek w tym życiu nie może poznać Boga wprost, bezpośrednio, tak jak 
poznaje rzeczy otaczającego go świata. Co więcej, nie można w pełni zro
zumieć, kim jest Bóg. Ontyczna transcendencja Boga pociąga za sobą trans
cendencję poznawczą.

Człowiek dochodzi do poznania Boga za pomocą myślenia dyskursywne- 
go. Afirmacja Boga -  nawet w swych najbardziej spontanicznych formach
-  implikuje rozumowanie, które ma charakter wysoce abstrakcyjny i kon
strukcyjny, co nie wyklucza możliwości zachodzenia omyłek.

Poznanie Boga wymaga od człowieka dużego wysiłku intelektualnego i 
wysokiego stopnia moralności dla zachowania bezstronności i rzetelności. 
W samą strukturę afirmacji Boga jest wpisany moment wolitywny i emocjo
nalny. Wiedza o Bogu jest poznaniem zaangażowanym; człowiek może 
uznać istnienie Boga lub nie. Zależy to od jego woli. Może zresztą przy
brać taką postawę i wybrać taką drogę w szukaniu wiedzy i tak ukształto
wać teren poznawczy, że negacja Boga będzie się wydawać usprawiedli
wiona.

Bóg nigdy nie przestaje być dla człowieka tajemnicą. Zawsze, nawet jeśli 
się afirmuje Jego istnienie, pozostaje Bogiem jeszcze w jakimś stopniu 
ukrytym, nie znanym, niepojętym. Nieuwzględnianie rozróżnienia Tomasza,

Zagadnienie ateizmu jest samo w sobie wielkim problemem, który ostatnio stanowi 
przedmiot wielostronnych dociekań. Istnieje olbrzymia literatura dotycząca ateizmu. Najpo
ważniejsze dzieło z tego zakresu to: L ’ateismo contemporaneo, t. I-II, Torino 1967-1968. 
Próbę systematyzacji współczesnych form i źródeł ateizmu zob. Z d y b i c k a, Problem  
tak zwanej śmierci Boga, s. 133-152.
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iż człowiek może stwierdzić, że Bóg jest, nie może natomiast pojęciowo 
wiedzieć, „kim jest”, często prowadzi do ujęć karykaturalnych, które w 
wyniku zdrowej reakcji wywołują negację Boga, pojętego zbyt antropomor- 
ficznie.

Nawet wiara religijna nie rozwiązuje sprawy automatycznie i ostatecznie 
raz na zawsze. Bóg nie jawi się tu ze spontaniczną oczywistością. Mogą 
przeto powstawać deformacje idei Boga. Poza tym wiara jest procesem 
wolnym i dynamicznym, który może się rozwijać lub zanikać.

2° Filozoficzne. Nie można filozoficznie wykazać, że Bóg nie istnieje, 
jeśli ograniczy się poznanie filozoficzne do typu naukowego. Ale też nie 
da się wtedy przytoczyć przekonywających argumentów za Jego istnieniem. 
Nadto Bóg jest bytem transcendentnym, którego tajemniczej rzeczywistości 
nie potrafimy pozytywnie w sposób adekwatny wyrazić ludzkimi pojęciami. 
Ani istnienia, ani nieistnienia takiego przedmiotu nie dowiedzie się w filo
zofii scjentystycznej230.

Są jednak stanowiska filozoficzne, które w wyniku przyjętych założeń 
wykluczają istnienie osobowego Boga. Ze względów ontologicznych czynią 
to wszyscy przedstawiciele monizmów różnego rodzaju (materialistycznycb, 
idealistycznych itp.), panteizmu, panentcizmu. Przypisując atrybuty absolutne 
materii czy utożsamiając świat z Bogiem, odrzucają istnienie transcendentne
go Boga osobowego. Ateizm wiąże się z niektórymi stanowiskami teorio- 
poznawczymi. Wszelkiego rodzaju skrajny empiryzm, pozytywizm, scepty
cyzm, relatywizm poznawczy, scjentyzm, idealizm, nominalizm, będąc zasad
niczo agnostycznie nastawione w stosunku do problemu istnienia Boga, nie 
przyjmują możliwości poznania innego niż w naukach szczegółowych i 
często prowadzą do Jego negacji. Ateizm wiąże się również z pewnymi 
stanowiskami antropocentrycznymi. W takim wypadku przypisuje się czło
wiekowi najwyższą wartość bytową, status bytu absolutnego. Przyjmując 
czysto naturalistyczną koncepcję człowieka, traktuje się religię jako aliena
cję, prowadzącą do zubożenia życia ludzkiego i możliwości jego pełnego 
rozwoju, a więc w imię deifikacji człowieka odrzuca się istnienie Boga.

2J0 Zob. K a m i  ń s k i, Zagadnienie Absolutu w filozofii scjentystycznej. Por. 
E. G i I s o n, L atheisme difficile, Paris 1979.
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3° Psychologiczne. Istniejące w świecie zło i cierpienia, nieodłącznie 
związane z życiem człowieka, drastyczne przejawy podłości ludzkiej oraz 
kataklizmy, totalne wojny, choroby społeczne -  wszystko to stanowi źródło 
wątpliwości, czy człowiek skazany na takie warunki życia może uznać 
istnienie dobrego i sprawiedliwego oraz wszechmocnego Boga, który nie 
dość troszczy się o niego, a nawet zdaje się nie czynić nic, co by poprawi
ło dolę ludzką. Współczesny egzystencjalizm mocno zaakcentował tragiczny 
i absurdalny charakter losu człowieka. Przeżycia ostatniej wojny, znoszenie 
niezasłużonych cierpień przez miliony ludzi, różne formy gwałtu i maso
wych zbrodni stanowią źródło trudności, jak pogodzić to wszystko z faktem, 
że świat jest kierowany przez Boga, a więc osobę dobrą, mądrą i wszech
mocną. Przeciwnie, często odnosi się wrażenie, iż człowiek skazany i wyda
ny jest na pastwę ślepych sił przyrody i złości ludzkiej. Jeśli to nie pociąga 
negacji wiary w transcendentnego Boga, to przynajmniej osłabia wiarę w 
opatrzność Bożą, a więc przekonanie, że Bóg ostatecznie kieruje wszystkimi 
wydarzeniami świata.

Absolutyzacja wiedzy ludzkiej i zdobyczy w dziedzinie opanowania świa
ta utrudnia afirmację Boga. Ogólna ewolucja wiedzy jakby potwierdza słusz^ 
ność „prawa trzech etapów”, sformułowanego przez Comtc’a: etap teologicz
ny, w ramach którego ludzkość tłumaczyła wszystko przez siły boskie, 
mityczne czy religijne, został zastąpiony przez metafizyczny, odwołujący się 
do wyjaśnień abstrakcyjnych, a ten ostatni prźez etap naukowy (pozytywny), 
posługujący się tłumaczeniem typu występującego wyłącznic w tzw. naukach 
szczegółowych. Rewolucja naukowo-techniczna nie tylko fascynuje, lecz 
także ogranicza pole widzenia, uniwersalizm poznawczy. Coraz wyraźniej 
zagraża niebezpieczeństwo zamknięcia się w granicach problematyki i metod 
nauk szczegółowych i przeoczenia problematyki wymykającej się wiedzy 
typu naukowo-technicznego. Tak sformułowana ocena, często spotykana w 
środowiskach technokratycznych, nieuchronnie pociąga za sobą agnostyczną, 
a nawet ateistyczną postawę wobec problemu Boga. Mentalność naukowo- 
-techniczna staje się udziałem wielu ludzi i zakrywa wymiar transcendentny 
człowieka i jego otwarcie na Boga.

4° Praktyczne. Postawa konsumpcyjna i bezideowość, mogące wyniknąć 
zarówno z bogactwa, jak i z niedosytu, powodują, że przedmiotem dążeń 
są przede wszystkim wartości materialne, a nie docenia się w dostatecznym
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stopniu wartości duchowych. Takie nastawienie sprzyja ateizmowi. Nadto 
moralne i społeczne niekonsekwencje ludzi wierzących, wypaczenia w dzie
dzinie religijnej (zdeformowane pojęcie Boga prezentowane przez ludzi 
uznających się za wierzących), przesadne zinstytucjonalizowanie religii mogą 
wywołać lub pogłębić przeświadczenie o słuszności postawy ateistycznej.

b) PROBLEM NATURY ABSOLUTU I RELACJI DO ŚWIATA. PARTYCYPACJA BYTU

Po wykazaniu konieczności przyjęcia istnienia Absolutu jako racji osta
tecznie wyjaśniającej fakt istnienia bytów nieabsolutnych, przygodnych, w 
filozofii bytu przeprowadza się dalsze rozważania dotyczące natury Absolu
tu. Poznanie to uzyskuje się jedynie przez analizę koniecznych i dostatecz
nych warunków istnienia i kwalifikacji otaczających nas bytów przygodnych. 
Absolut okazuje się bytem niematerialnym (duchem), nieograniczonym, 
posiadającym zdolność spontanicznego, swobodnego działania, a więc jest 
wolny i posiada intelekt oraz wolę. Możemy zatem stwierdzić, że jest by
tem żywym, bytem osobowym i jako taki jest tożsamy z Bogiem.

Już dotychczas przedstawione rozważania na temat dochodzenia do 
stwierdzenia istnienia Boga wykazują, że w stosunku do bytów niekoniecz
nych, także osób ludzkich, jest On źródłem ich istnienia (przyczyną spraw
czą). Dalsze dociekania przeprowadzane na terenie metafizyki pozwalają 
stwierdzić, że Bóg jest również przyczyną wzorczą i celową całej rzeczy
wistości. Całokształt związków zachodzących między Bogiem i światem (w 
tym także człowiekiem) wyjaśnia się w teorii partycypacji. Trudno tutaj 
przedstawiać pełną teorię; ograniczymy się do zasygnalizowania tylko jej 
zasadniczych elementów231.

Fakt istnienia wielu bytów (pluralizm bytowy) zmiennych, ewoluujących, 
powiązanych z innymi bytami różnorodnymi relacjami, a zachowujących swą 
odrębność, bytów poznawalnych, choć niekoniecznych, wskazuje na ich

231 Teorię związków zachodzących między światem i Bogiem zob. Z. J. Z d y b i- 
c k a, Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem i Bogiem, Lublin 1972. 
Zawarte są tam analizy wykazujące realne, ontyczne związki przyczynowo-skutkowe w 
zakresie przyczyny sprawczej, wzorczej i celowej, zachodzące między Bogiem a wszystkimi 
pozostałymi bytami. Tutaj, by nie powtarzać zawartych w wymienionej książce analiz, ogra
niczamy się do wskazania zasadniczych linii rozwiązania.

340



Wyjaśnienie faktu istnienia religii

pochodność od Bytu Absolutnego. Jest On bytem osobowym, skoro stwarza 
poprzez poznanie, a więc według „planu”, „myśli” (świat jest racjonalny) 
i w sposób wolny. Na tę wolność działania Absolutu wskazuje niekonieczny 
charakter bytów, co wyklucza emanację konieczną. Nasze faktyczne ludzkie 
istnienie oraz istnienie całego świata, będącego zbiorem bytów niekoniecz
nych, a jednak poznawalnych (racjonalnych) byłoby niezrozumiałe, niewytłu
maczalne, absurdalne bez istnienia Boga, Absolutu Istnienia -  wolnej i ko
chającej osoby. Jedynie ona, jako byt samozrozumiały i wolny, stoi u pod
staw uzasadnienia, wyjaśnienia i zrozumienia, że to, co zmienne, przem ijają
ce lub przemijalne -  faktycznie istnieje. Ona jest źródłem istnienia świata 
(przyczyną sprawczą), tym, który świat zaplanował (przyczyną wzorczą), i 
tym, który przede wszystkim świat chciał (umiłował -  przyczyna celowa). 
Świat więc został stworzony z miłości i istnieje na mocy uczestnictwa w 
istnieniu Boga.

Metafizyczne (ontyczne i ostateczne) wyjaśnianie realnie istniejącego 
świata wskazuje na to, że jest on w swojej najgłębszej strukturze powiązany 
koniecznymi relacjami z Bogiem. Istnieje więc realna, aktualna, najbardziej 
wewnętrzna, bo wchodząca w samą naszą bytową strukturę, więź między 
światem i Bogiem, który jest źródłem wszelkiego życia -  istnienia. Wszyst
ko, co istnieje, istnieje na mocy partycypacji w Absolucie, czyli wszystko, 
co jest, jest pochodne od Niego, jest realizacją Jego myśli i pragnień. Moż
na więc powiedzieć, że my sami, wraz z całym kontekstem naszego istnie
nia, jesteśmy w pewnym sensie „religijni”, bo powiązani właśnie poprzez 
istnienie z Bogiem232.

Ponieważ wszystko, cokolwiek istnieje, istnieje na mocy uczestnictwa w 
Bogu, przeto wszystko od Niego pochodzi i do Niego jest skierowane (do 
Niego powraca). Wszystko więc, a przede wszystkim ludzkie istnienie, może 
być dla człowieka -  bytu myślącego -  znakiem, symbolem Boga, słowem, 
przez które przemawia Bóg233.

232 W wyjaśnianiu relacji między światem i Bogiem filozofia bytu spotyka się harmo
nijnie z prawdą objawioną, którą wyraża św. Paweł (Dz 17, 28): „Bo w  rzeczywistości jest 
On niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjem y, poruszamy się i jesteśm y”.

233 Mamy tu na myśli znaki i symbole ontyczne, które człowiek może na drodze po
średniej, tzn. poprzez refleksję, odczytać jako znaki istnienia Boga. Problem natomiast 
poznania symbolicznego w religii stanowi osobne zagadnienie, którego tutaj nie poruszamy.
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Ta ontyczna więź wszystkiego, co istnieje, z Bogiem powinna w człowie
ku b  bycie osobowym -  a więc świadomym i wolnym, uświadomić się i 
osobowo wyrazić. Człowiek, uświadamiając sobie ontyczną więź z Bogiem, 
musi jakby na nowo z Nim związać się poprzez poznanie i miłość, skoro 
stwierdzi, że On jest źródłem jego życia, stworzył go z miłości i zaplano
wał do dialogu z sobą.

Tak głęboko, „w same korzenie bytu”, sięgające związki człowieka i 
całego świata z Bogiem, należące do porządku natury, stanowią ontyczną 
podstawę porządku nadprzyrodzonego, o którym mówi objawienie, porządku 
łaski, która dając nowy wymiar związków człowieka z Bogiem (usynowienie 
przez łaskę w Chrystusie), nie niszczy najgłębszych struktur natury.

Fakt partycypacji transcendentalnej (wszystko, co istnieje, istnieje na 
mocy uczestnictwa w istnieniu osobowego Absolutu) stanowi uniesprzecznie- 
nie faktu religii od strony przedmiotowej. Wskazuje również, że tylko reli- 
gia rozumiana jako więź międzyosobowa, zachodząca między osobą ludzką 
i osobą Absolutu, stanowi dla człowieka odpowiedni typ religii. Wszelkie 
inne „układy orientacji i przedmioty czci”, jakkolwiek rozumiane, byłyby 
dla człowieka nie tylko niewystarczające, ale także sprzeczne z godnością 
osoby ludzkiej, jej możliwościami, naturą i sposobem istnienia. Tylko oso
bowy Absolut, jako pełnia istnienia, jedności, prawdy, dobra i piękna, sta
nowi owo sacrum czy numinosum, któremu człowiek może wierzyć, ufać, 
kochać je i dążyć do zjednoczenia z nim.

Ontyczny związek wszystkiego z Bogiem (partycypacja transcendentalna) 
wskazuje również na drogę osoby ludzkiej w jej realizacji „bycia-ku-Bogu”. 
Nie dokonuje się ona bezpośrednio, z pominięciem świata, ale właśnie przez 
relacje z nim, z osobami ludzkimi, które, będąc partycypacjami Absolutu, 
także poprzez świat dążą do zjednoczenia z Bogiem. Oczywiście, nie wyklu
cza to specjalnej interwencji Boga w dzieje świata, jaka dokonała się w 
objawieniu judaistycznym i chrześcijańskim, a zwłaszcza w fakcie Wciele
nia. Fakt Wcielenia właśnie -  bardziej wyraźnie niż cokolwiek innego -  
wskazuje na drogi spirytualizacji i w pewnym sensie dywinizacji człowieka.

W wyniku przeprowadzonych dociekań możemy zatem twierdząco odpo
wiedzieć na pytanie postawione na początku, czy człowiek jest „bytem 
religijnym” (homo religiosus) tak, jak jest bytem rozumnym, społecznym, 
moralnym. Człowiek jako osoba istnieje na mocy uczestnictwa w osobie
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transcendentnej, tzn. ontycznie jest związany z Bogiem. Posiadając z ko
nieczności, bo na mocy osobowej struktury, zdolność i potrzebę wejścia z 
Nim w unię psychiczną i moralną, aktualizuje te możliwości w sposób 
świadomy i wolny. Religia jest powinnością, którą winno się spełnić, ale 
nie jest przymusem. I w tym sensie należy ona do dziedziny moralności.

Religijność człowieka (religijny wymiar osoby ludzkiej), jako sposób 
„bycia-ku-Bogu”, nie jest więc cechą zmienną, przypadkową, uwarunkowaną 
historycznie. Stanowi właściwość zakorzenioną w samej naturze bytu osobo
wego, rozważanego zarazem w sobie i w relacji do Boga, od którego czło
wiek jest ontycznie zależny.

Ze względu na trudny dostęp poznawczy do drugiego członu relacji 
religijnej (chodzi o poznanie religijne) wykrycie koniecznych, ontycznych 
i obiektywnych podstaw religijności człowieka wymaga większego wysiłku 
niż rozwiązanie jakiegokolwiek innego problemu ludzkiego. Podobnie aktua
lizowanie zdolności, dyspozycji „bycia człowiekiem religijnym”, aktualizo
wanie otwartości na „Ty” transcendentne, pełna aktualizacja dyspozycji 
„bycia-ku-Bogu” napotykają większe trudności niż aktualizowanie innych 
potencjalności osoby ludzkiej, bo wymagają pełniejszego i bardziej wszech
stronnego zaangażowania. Tym także tłumaczy się możliwość pomyłek, 
deformacji w dziedzinie tego rodzaju aktywności ludzkiej lub daleko idące 
osłabienie aktualizacji człowieczego skierowania na Boga.

C. OSOBOWY CHARAKTER RELACJI RELIGIJNEJ

W świetle tego, co dotychczas zostało powiedziane na temat bytowej 
struktury osoby ludzkiej oraz istnienia osobowego Absolutu, ukazuje się 
pełniej natura faktu religii (relacji religijnej) oraz charakter i funkcje war
tości religijnej (świętości).
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a) NATURA RELACJI RELIGIJNEJ

Człowiek jako osoba ma w swojej ontycznej strukturze „wpisaną” otwar
tość na „ty” osobowe i ostatecznie na „Ty” osoby Absolutu. Dlatego jego 
życie należy określić jako formę bycia „dla-drugiego-»ty«”, a w perspekty
wie ostatecznej -  dla „Ty” transcendentnego. Można też powiedzieć, że 
osoba ludzka jest „bytem religijnym”, gdyż jest takim bytem, którego racją 
istnienia i dynamiki (rozwoju) w zakresie poznania, emocji, dążenia i za
chowania się jest osoba druga, a ostatecznie osoba Absolutu.

Właściwym kontekstem życia osoby jest więc ostatecznie osoba transcen
dentna, której partycypacją są osoby ludzkie, tworzące „bliższy kontekst” 
(horyzontalny) osobowego życia człowieka. Będąc osobą, przez to, że jest 
unikalnym istnieniem podmiotowego „ja”, człowiek tworzy siebie przez 
osobowe akty poznania, miłości, decyzji itp. i przygotowuje się do pełni 
życia osobowego w ostatecznym kontekście osoby Absolutu jako najwyższej 
pełni234.

Religia jest więc ontyczną relacją osobowo-osobową (relacją: „ja”-„ty”) 
między osobą ludzką i osobowym Absolutem, w którym osoba ludzka party
cypuje jako w ostatecznym źródle swego istnienia i ostatecznym celu życia. 
Jest to relacja realno-egzystencjalna, konieczna, międzypodmiotowa (osobo
wa), „moralna”, dynamiczna, złożona z obukierunkowych aktywności, ale 
doskonaląca podmiot ludzki.

1. R e a l n o - e g z y s t e n c j a l n a .  Relacja religijna jest 
związkiem realnym z podwójnego tytułu. Po pierwsze -  ma realne podstawy

234 Por. K r ą p i e c, Ja  -  człowiek, s. 387 n. Problem otwartości osoby ludzkiej 
na „Ty” transcendentne szerzej, pełniej ujawnia się na terenie rozważań teologicznych (por. 
W. H r y n i e w i c z ,  Człowiek -  istota otwarta na uczestnictwo w Bogu, [w:] Być 
człowiekiem, s. 233-255). „Uczestnictwo człowieka w naturze Bożej (2 P 1, 4), wynikające 
z samej istoty obrazu Bożego w człowieku, świadczy o wzajemnej »otwartości« Boga i 
człowieka. Z jednej strony Bóg jest »otwarty« dla człowieka, z drugiej strony natura ludzka 
nie jest autonomiczna i zamknięta w sobie, lecz teocentryczna, »otwarta« na Boga. Sam Bóg 
wychodzi naprzeciw tej otwartości i czyni człowieka prawdziwie ludzkim. Uczestnictwo 
człowieka w Bogu bynajmniej nie narusza autentycznie ludzkiej egzystencji człowieka. Z 
natury swojej, dzięki stworzeniu na obraz i podobieństwo Boże, człowiek jest istotą relacyj
ną, responsoryczną i dialogiczną, której głębi nie da się pojąć bez odniesienia do Boga. Na 
tym polega najgłębszy antropologiczny sens uczestnictwa w naturze Bożej” (tamże, s. 255).
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wpisane w strukturę osobowego bytu ludzkiego oraz związana jest ze sposo
bem istnienia człowieka i odnosi się do realnie istniejącego osobowego Bytu 
Absolutnego. Po drugie -  dla zrealizowania tego związku w płaszczyźnie 
osobowej konieczne jest ze strony człowieka odpowiednie działanie, realizu
jące w sposób świadomy, wolny (osobowy) dyspozycje ontyczne osoby 
ludzkiej, z natury swojej skierowanej ku „Ty” transcendentnemu. Działanie 
to przenika całe osobowe życie człowieka, w związku z czym religią stano
wi nie jakąś wydzieloną dziedzinę życia, lecz jest sposobem ludzkiej egzys
tencji „ku” i „dla” „Ty” transcendentnego.

2. O s o b o w o  - o s o b o w a  ( m i ę d z y p o d m  i o t o w a ) .  
Zachodzi między bytami, które jako osoby są istnieniem podmiotowego 
„ja”, determinują siebie w zakresie świadomego i wolnego działania i są 
zdolne wejść w kontakt z innymi „ja”. W związku z tym relacja religijna 
ma charakter dialogowo-responsoryczny, czyli spotkania, udzielania się, 
wymiany, wzajemnego oddawania, „daru z siebie” między Bogiem i czło
wiekiem.

3. M o r a l n a  ( ś w i a d o m a  i w o l n a ) .  Tylko człowiek 
jako osoba, byt rozumny i wolny, zdolny do poznawania rzeczywistości i 
do podejmowania decyzji, jest bytem moralnym i tylko jako taki może być 
bytem religijnym. Religia, mając podstawy ontyczne, nie jest wyłącznie 
naturalnym związkiem z Bogiem, tzn. realizującym się na mocy praw natu
ry, pojętej jako całkowicie zdeterminowane źródło działania. Przebiega ona 
w płaszczyźnie osobowego życia człowieka. Tylko na mocy osobowych 
decyzji może on świadomie dążyć do Boga, łączyć się z Nim w swoim 
życiu duchowo-moralnym.

Tomasz z Akwinu konsekwentnie więc umieszcza zagadnienie religii w 
dziedzinie przeżyć moralnych jako specyficznie ludzkich. Ma to głębokie 
uzasadnienie w całej jego wizji antropologicznej, implikującej metafizykę 
i rzutującej na teologię. Życie moralne okazuje się wewnętrzną drogą „po
wrotu” człowieka do Boga i dlatego akty religijne są koniecznie związane 
z dziedziną moralności do tego stopnia, że wszelkie próby rozdzielenia tych
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dwu aspektów uczyniłyby z przeżyć religijnych przeżycia nie w pełni ludz
kie235.

Bóg jest tym, który sprawia istnienie, oraz najwyższym dobrem człowie
ka (ostatecznym celem); jest On również obecny w każdym ludzkim czynie 
i świadomej egzystencji, wzmacniając je swoją mocą. W tej perspektywie 
religijność nie tylko nie znosi moralności ani nie ukazuje Boga w jakiejś 
wertykalnej abstrakcji, lecz ujmuje Go jako koegzystującego w transcenden
cji horyzontalnej, obecnego w osobowym życiu ludzkim, nadającego czło
wiekowi perspektywy ostateczne, nieskończone.

Wprawdzie, według Tomasza, religia należy do moralności, ale do niej 
się nie redukuje, jak to było u Kanta i jego kontynuatorów. W wyniku 
reakcji na kantyzm powstała tendencja zbyt daleko posuniętego rozdzielania 
dziedziny moralnej i dziedziny religijnej. Tymczasem religia, mając własne 
aspekty ontyczne i właściwe sobie przeżycia psychiczne związane ze zrozu
mieniem, że Bóg stanowi najwyższe dobro, uszczęśliwiające człowieka jako 
konkretną osobę -  dobro możliwe do osiągnięcia, dynamizuje moralność, 
nadając jej aktualny wymiar i zabarwienie bardziej ludzkie. Bez kontekstu 
religijnego moralność byłaby jakąś formalnie ujętą zgodnością czy niezgod
nością czynu ludzkiego z prawem moralnym, a nie osobową afirmacją dobra 
osobowego.

Jeśli moralność wyraża się w uzgodnieniu ewentualnie nieuzgodnieniu 
decyzyjnego sądu praktycznego z normą moralności, uświadomioną sobie 
przez człowieka w teoretycznym sądzie o rzeczach i osobach, to dziedzina 
religii wskazuje na najgłębszą rację bytu ludzkich aktów decyzji. Bez wy
miaru religijnego same decyzje człowieka w perspektywie osób drugich (czy 
siebie jako przedmiotu działania moralnego) byłyby pozbawione ostateczne
go uzasadnienia osobowego. Posiadałyby jedynie uzasadnienie w relacjach 
rzeczowych czy zachodzących między osobami przygodnymi, które nie są 
w stanie w pełni i adekwatnie usprawiedliwić życia ludzkiego. Osoba druga, 
przygodna, chociaż jest motywem koniecznym, to jednak niewystarczającym

235 Przeżycia i akty religijne należą do dziedziny moralności w podwójnym sensie, 
ponieważ 1° są one -  jako akty osoby -  świadome i dobrowolne (są czynami ludzkimi) oraz 
2° przedmiot religii -  Bóg -  jest ostatecznym uzasadnieniem ontycznym także porządku 
moralnego. Nie przeszkadza to jednak, że religia ma swój własny przedmiot i swoją wartość 
-  świętość, podczas gdy moralność -  dobro.
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dla aktów decyzyjnych, zwłaszcza dla jakichś aktów wyjątkowych, heroicz
nych, które niekiedy obowiązują człowieka.

Religia, związana z dziedziną moralnego życia człowieka, może wyrażać 
się bądź w aktach miłości skierowanych do osób drugich, bądź w aktach 
specyficznie religijnych, o ile dotyczą one wprost „Ty” transcendentnego 
jako źródła istnienia i ostatecznego celu ludzkiego działania -  osoby obec
nej i współprzeżywającej z człowiekiem ludzką dolę.

4. D y n  a m i c z n a .  W człowieku zakłada ona „bycie-ku-Bogu”, 
które może być zrealizowane tylko przez odpowiednie ludzkie, a więc świa
dome i wolne, działanie. Samo skierowanie człowieka na Boga i całą sferę 
transcendentną nie stanowi jeszcze religii, jest ona bowiem świadomą i 
dobrowolną aktualizacją potencjalnego odniesienia poprzez akty religijne 
(przejście z możności do aktu). Więź religijna, wytworzona przez aktywność 
religijną, nie jest jednak dziełem samego człowieka. W tego rodzaju relacji 
czynny udział ma także Bóg. Dynamiczność dotyczy więc obydwu członów 
relacji236.

5. K o n i e c z n a. Ze względu na ontyczną zależność człowieka od 
Absolutu religią jest konieczna dla pełnej aktualizacji osoby ludzkiej jako 
bytu duchowo-materialnego, który staje się coraz bardziej osobą przez dzia
łanie duchowe zmierzające do uduchowienia (w sensie ontycznym i moral
nym). Religijna więź z Bogiem jest nieodzowna. Konieczność ta w pewnym 
sensie dotyczy i drugiego członu relacji religijnej. Skoro Bóg stworzył 
człowieka z miłości i sam jest Miłością, pełnią dobra i prawdy, nie. może 
człowieka nie kochać, czyli nie może nie chcieć najpełniejszego rozwoju u 
osoby ludzkiej. Jeśli zatem osoba ludzka osiąga najpełniejszy rozwój po
przez zjednoczenie z Bogiem, to Bóg nie może nie chcieć tego zjednocze
nia, bo sam przecież jest „autorem” natury człowieka. Religijna więź z 
Bogiem jest konieczna do tego, by człowiek naprawdę był człowiekiem, tzn.

236 W teologii katolickiej działanie Boga w konstytuowaniu więzi religijnej określa się 
jako opatrzność, łaskę uświęcającą i uczynkową oraz specjalną pomoc Ducha Świętego, 
mającą na celu udoskonalenie i uduchowienie człowieka jako przygotowanie do pełnego 
zjednoczenia z Bogiem (dary Ducha Świętego).
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by realizował wszystkie swoje możliwości, by rzeczywiście w pełni się 
rozwinął.

6. D o s k o n a l ą c a  p o d m i o t  l u d z k i .  Jest ona tą 
relacją, która wyraża się od strony podmiotu w jego aktywności. Można by 
powiedzieć, że wszelka działalność kulturowa* a więc poznawcza, moralna 
i estetyczna, rozwija wymiar duchowy człowieka. Jednakże działalność 
zmierzająca do realizacji związku z Bogiem (akty religijne) doskonali w 
stopniu najwyższym przede wszystkim samą osobę. Bo np. czyn moralny 
wprawdzie doskonali podmiot działający, ale równocześnie nastawiony jest 
na dobro innych; działalność poznawcza również zwykle ma na celu odnie
sienie do praktycznego skutku poznania (owoców wiedzy); prawda często 
służy jako narzędzie do przetwarzania czy wytwarzania czegoś; podobnie 
działalność artystyczna doskonali jakiś materiał i przechodzi na dzieło, jest 
więc relacją tranzytywną. Akt religijny natomiast doskonali tylko sam pod
miot (człowiek doskonali się). Kres bowiem odniesienia jest pełnią wszel
kich doskonałości, najwyższym aktem pod każdym względem. Wobec tego 
działalność religijna nie może mu przynieść żadnych korzyści -  jest więc 
cała zwrócona ku człowiekowi, cała nastawiona na jego najpełniejszą aktua
lizację (doskonalenie).

Istnienie ludzkie jest zatem istnieniem w perspektywie „Ty” transcen
dentnego i ta perspektywa nadaje wszystkim, nie tylko religijnym, aktyw- 
nościom człowieka sens i wartość, nie zmieniając ich wewnętrznych treści.

Akt religijny, jako przeżycie i rzeczywisty wyraz osobowego związku 
człowieka z „Ty” transcendentnym, obejmuje całą osobę ludzką, przenikając 
wszystkie dziedziny jej istnienia i działania. Zespala z sobą elementy po
znawcze, wolitywne i emocjonalne w jedną całość w najgłębszym rdzeniu 
osobowym człowieka. Toteż w akt religijny zaangażowana jest cała ludzka 
jaźń. Przeżycie religijne stanowi akt najbardziej angażujący, najbardziej 
integralny i w konsekwencji najbardziej scalający, w którym ludzka podmio
towość, stykając się z podmiotem Boskim, nie tylko nie traci swej indywi
dualności, ale -  jak słusznie zauważa Kierkcgaard -  najpełniej ją odnajduje 
i ugruntowuje. Jeśli czyny zewnętrzne i wewnętrzne kształtują osobowe „ja”
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człowieka, to akty religijne czynią to w najwyższym stopniu; człowiek staje 
się najbardziej osobą i najbardziej „duchem” ’ .

b) CHARAKTER I FUNKCJE WARTOŚCI RELIGIJNEJ (SACRUM )

Jak wobec tego można określić wartość realizowaną przez akty religijne? 
Powszechnie przyjmuje się, że jest to wartość świętości. Powstaje teraz 
problem, co jest jej istotą i jaki jest jej stosunek do innych wartości ducho
wych: dobra, prawdy, piękna238. W ujęciu współczesnych filozofów religii 
zwykło się podkreślać dwie funkcje przeżyć i aktów religijnych oraz reali
zowanej przez nie świętości.

1. Funkcja negatywna polega na uwolnieniu człowieka od tego, co ziem
skie, czasowe, zmienne, moralnie złe, co wiąże się w człowieku z nieupo
rządkowanymi popędami, które go zniewalają i brudzą moralnie. Uznanie 
negatywnej funkcji przeżyć religijnych płynie ze świadomości doskonałego 
charakteru przedmiotu przeżyć religijnych (sacrum) i własnej inności, odręb
ności, niedoskonałości. Jeśli człowiek łączy się z tym doskonałym przedmio
tem, musi wymagać od siebie pewnej stałości, czystości, jednym słowem -  
doskonałości moralnej i doskonałości pod każdym względem.

2. Funkcja pozytywna polega na skierowaniu człowieka do sacrum 
(Boga), będącego -  jako najwyższa doskonałość -  wartością, która człowie
ka fascynuje i przyciąga, a więc wzbudza pragnienie połączenia się z nią.

Biorąc pod uwagę wyżej opisany charakter aktów religijnych, można 
powiedzieć, że wartość przez nie realizowana (świętość) nie jest odrębną 
kategorią wartości obok dobra, prawdy, piękna jako duchowej podstawy 
twórczości człowieka. Dobro, prawda, piękno mają swoje odpowiedniki we 
właściwościach bytu (właściwości transcendentalne, tzn. przysługujące 
wszystkiemu, co istnieje). Nie istnieje natomiast odrębna transcendentalna

237 Por. A. U s o w i c z, Psychologia religii w zarysie, Kraków 1951; G r li
ii e n, dz. cyt.; L. K a c z m a r e k ,  Człowiek -  istota religijna, [w:] W  nurcie zagad
nień posoborowych , t. II, pod red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 171-210.

238 Por. na ten temat: M. A. K r ą p i e c ,  Z.  J. Z d y b i c k a ,  Tomistyczna 
koncepcja św iętości, [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t. VI, pod red. B. Bejze, 
Warszawa 1972, s. 405-418.
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właściwość świętości, którą człowiek -  analogicznie do innych wartości -  
mógłby (poznając byty, przetwarzając je) zdobywać przez akty religijne. 
Świętość jest wartością „nadbudowaną” na wszystkich pozostałych, scalającą 
je, istotnie związaną z osobowym bytem ludzkim, rozwijającym się w per
spektywie czystego ducha i dążącym do zespolenia z nim. Z racji tego, że 
istnienie osoby ludzkiej jest istnieniem jej ducha, który organizuje materię 
i wyzwala się z niej poprzez działanie mające za zadanie tworzenie prawdy, 
dobra i piękna, człowiek stanowi byt w perspektywie „Ty” transcendentne
go, będącego czystym duchem.

Biorąc pod uwagę taki status ontyczny człowieka, wartość realizowana 
w aktach religijnych, nazywana świętością, lepiej może być określona za 
pomocą terminu „doskonałość”, tak jak to sugeruje św. Tomasz z Akwinu. 
Doskonałość tę rozumie on jako pełną realizację (aktualizację) ludzkich 
możliwości w stosunku do Boga -  osoby najdoskonalszej, będącej absolut
nym bytem i najwyższą wartością. Maksymalna aktualizacja aktywności 
duchowej człowieka, zwłaszcza poznawczej i wolitywnej, czyli miłości, 
zawsze stanowi największą doskonałość osoby ludzkiej. Jeżeli ta aktywność, 
czyli poznanie i miłość, odnosi się do Boga, jest wówczas doskonałością 
swoistą -  właśnie świętością. Tak rozumiana świętość byłaby równoznaczna 
z najwyższym rozwojem osoby ludzkiej, a więc oznaczałaby stan człowieka 
w pełni doskonały.

Doskonałość, czyli świętość -  zdaniem Tomasza -  polega na połączeniu 
się człowieka z Bogiem, który jest ostatecznym celem, kresem ludzkiego 
poznania i miłości. Ponieważ z wszelką osobą, także z osobą Boga, czło
wiek najpełniej wiąże się poprzez miłość, wobec tego istotą świętości jest 
połączenie się człowieka z Bogiem w akcie miłości239.

Jak to jest możliwe w życiu ludzkim i jaki charakter ma tego rodzaju 
doskonałość? Tomasz zauważa, że doskonałość domaga się pewnej po
wszechności, totalności i wykluczenia wszelkich aktów przeciwnych. W 
związku z tym wyróżnia on pewne typy doskonałości (miłości), biorąc pod 
uwagę rodzaj owej powszechności, jaka je charakteryzuje. Są to:

239 Najpełniej uwidacznia się to w chrześcijańskiej koncepcji świętości, według której 
„Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości -  w Bogu trwa, a Bóg w nim” (1 J 3, 16).
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1. Doskonałość absolutna, która domaga się całkowitej powszechności i 
pełni zarówno ze strony osoby kochanej, jak i osoby kochającej. Taka mi
łość, i taki typ doskonałości mogą odnosić się tylko do relacji zachodzących 
między Osobami Boskimi. Tego typu doskonałość miłości stanowi istotę 
świętości Boga-Trójcy.

2. Doskonałość, która domaga się uniwersalności ze strony osoby kocha
jącej. W tym przypadku miłość stanowiłaby najpełniejszy akt, na jaki stać 
daną osobę (secundum totum posse). Taka doskonałość miłości ze strony 
człowieka w stosunku do Boga nie jest możliwa na obecnym etapie życia 
ludzkiego. Może stać się udziałem człowieka dopiero w życiu przyszłym, 
kiedy spotka się on z Bogiem „twarzą w twarz” i całkowicie do Niego 
przylgnie.

3. Doskonałość, która jest nie tyle stanem, ile ruchem i procesem dąże
nia człowieka „ku Bogu”, czyli do miłowania Go całym sercem, i pragnie
niem wyeliminowania tego wszystkiego, co mu w tym przeszkadza. Tylko 
tego rodzaju doskonałość, a więc świętość, jest dostępna człowiekowi w 
obecnym życiu. Stopnie nasilenia ruchu ku Bogu i pragnienia wykluczenia 
tego, co ten ruch hamuje, mogą być oczywiście u poszczególnych ludzi 
różne240.

Tak rozumiana doskonałość-świętość zawiera obydwa wskazane wyżej 
elementy, wyróżnione przez współczesnych filozofów religii, a więc moment 
negatywny -  oczyszczenie i uwolnienie się od tego, co niedoskonałe, 
zmienne, oraz pozytywny -  jako aktualizacja ludzkiej zdolności poznania 
i miłowania Osoby Najdoskonalszej i innych osób jako partycypujących w 
„Ty” transcendentnym. W akcie religijnym następuje więc połączenie się 
człowieka z Osobą Najdoskonalszą -  Bogiem przez najwyższy akt ludzki
-  miłość. W realizacji świętości dokonuje się wobec tego najpełniejsze 
zaktualizowanie potencjalności człowieka. W zjednoczeniu z Bogiem przez 
miłość człowiek osiąga szczyt swoich możliwości rozwojowych. Osoba 
ludzka, będąca bytem potencjalnym, przez aktywność religijną realizuje 
swoją najdoskonalszą możność, w wyniku czego osiąga najwyższą aktualiza
cję, czyli pełną dostępną jej doskonałość (chodzi tutaj o zrealizowanie tego 
stanu, który Arystoteles określa jako optimum potentiae).

240 Por. S. th., II-II, 184, 1 c.
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Aktywność religijna człowieka (modlitwa, ofiara, kult, doskonalenie włas
nej osobowości w dziedzinie prawdy, dobra i piękna) aktualizuje, spełnia, 
czyli rozwija go w porządku osobowym, najpełniej bowiem wiąże osobę 
człowieka z Osobą Najdoskonalszą. Bóg, będąc pełnią bytu, jest równocześ
nie pełnią wartości, najwyższym dobrem, prawdą, pięknem, posiada w stop
niu absolutnym wszelką doskonałość. Jest doskonały, święty istotowo: jest 
świętością. Człowiek może natomiast być świętym o tyle, o ile łączy się z 
Bogiem i uczestniczy w świętości Bożej. Tomasz nie waha się nazwać 
człowieka „Bogiem przez partycypację”-41.

Najdoskonalszym aktem osoby ludzkiej jest akt miłości, która jest nie 
tylko zaczynem i racją (motywem) działania, nie tylko stałą siłą .i ciążeniem 
skierowującym do umiłowanego przedmiotu, ale ostatecznie oddaniem siebie 
osobie ukochanej -  jest darowaniem siebie.

Oddanie się człowieka Bogu jest umożliwione przez materię, ale równo
cześnie przez nią jest ograniczone. Sprawia to, że miłość, jako ostateczne 
darowanie się, nie może być realizowana w oderwaniu od czynnika mate
rialnego, który jest nieodłączny od bytu ludzkiego i który jakby wyzwala 
ludzkiego ducha, ale również nie może ograniczać się do materii. Ciało 
ludzkie, jako swoisty element konstytutywny miłości i czynnik ją wyzwala
jący, nie jest jednak czynnikiem spełniającym. Ono bierze udział w ludzkiej 
miłości, ale także uniemożliwia stałe przylgnięcie do Boga, pełne zjednocze
nie z Nim, który jest czystym duchem.

Miłość, rozumiana jako wzajemne darowanie się, pełne zjednoczenie, nie 
może być dziełem wyłącznie sił woli. Miłość spowodowana jest obiektyw
nym dobrem i obecnością kochanej osoby w podmiocie kochającym242.

241 Tamże, I-II.
242 Owa obecność Osoby Boskiej, wyzwalającej i dopełniającej miłość, nazywa się w 

teologii chrześcijańskiej łaską. Dzięki niej Bóg jest obecny w człowieku w inny, doskonalszy 
sposób niż w jakimkolwiek innym bycie stworzonym. Dzięki tej obecności Boga przez łaskę 
może nastąpić między Nim a człowiekiem nowa relacja. Człowiek bowiem na mocy łaski 
partycypuje w wewnętrznym życiu Boga, podobnie jak  na mocy swego naturalnego istnienia 
uczestniczy w istnieniu Boga. Ta nowa rzeczywistość, będąca specjalną relacją między 
Bogiem i człowiekiem, jest owocem W cielenia i odkupienia, dokonanych przez Chrystusa, 
„przez którego największe i kosztowne obietnice nam darował, abyśmy się przez nie stali 
uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1, 14). Je s te śm y  dziedzicami Boga, a współdziedzicami 
Chrystusa” (Rz 8, 17). W prawdzie Bóg, będąc obecny w człowieku, nie przelewa na niego 
swej natury, jak  to ma miejsce w Trójcy Świętej, udziela jednak czegoś ze swej natury tak,
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W budowanie przeto świętości, czyli w proces pełnego rozwoju osoby ludz
kiej, w sposób szczególny angażuje się Bóg, co jednak nie umniejsza oso
bistego wkładu człowieka i nie narusza jego wolności.

Doskonałość-świętość, realizowana poprzez akt miłości do Boga, stanowi 
najbardziej wewnętrzną wartość człowieka, która buduje i doskonali samą 
osobę ludzką. Tym różni się ona od miłości żywionej do osób ludzkich, że 
w porządku naturalnym osoba kochana nie jest obecna realnie w podmiocie 
kochającym. Jest tylko przy osobie kochanej, a nie w niej. Natomiast w 
akcie miłości Boga, czyli w porządku religijnym, zachodzi obecność realna
-  choć swoista, bo niematerialna -  Boga w człowieku, a raczej człowieka 
w Bogu.

c) SAKRALIZACJA CZY SPIRYTUALIZACJA?

Czym wobec tego jest aktywność religijna człowieka i jaka jest jej istot
na funkcja w stosunku do całego życia człowieka i wszystkich jego przeja
wów? Biorąc pod uwagę to, co dotychczas zostało powiedziane na temat 
świętości jako stanu najwyższej aktualizacji osoby ludzkiej, proces uświęca
nia można określić jako proces spirytualizacji człowieka, czyli takiego roz
woju, w którym osoba ludzka, będąc bytem duchowo-materialnym, coraz 
bardziej aktualizuje się i uduchawia zarówno w sensie ontycznym, jalc i 
moralnym. Przez to natomiast coraz bardziej upodabnia się do Boga -  
Ducha Najwyższego, czyli w pewnym znaczeniu przebóstwia się. Proces 
uduchowienia, który dokonuje się mocą aktywności religijnej człowieka, 
przebiega w trzech płaszczyznach:

1. ontycznej -  człowiek, będąc bytem duchowo-materialnym, rozwija się 
nawet ontycznie w kierunku coraz pełniejszej spirytualizacji. Dusza ludzka, 
będąc formą ciała, organizuje je, przez nie się wyraża i jak gdyby przez nie

że dzięki łasce następuje pewnego rodzaju pokrewieństwo człowieka z Bogiem. Staje się ono 
podstawą nowego, przyjacielskiego, a nawet synowskiego stosunku człowieka do Boga oraz 
źródłem nowej, jakby boskiej działalności człowieka, jego nadprzyrodzonego dynamizmu. 
Dzięki niemu człowiek podejmuje aktywność, która go coraz bardziej przemienia, upodabnia 
do Boga, jakby przebóstwia i przygotowuje do pełnego i już stałego zjednoczenia z Bogiem 
w życiu przyszłym. Tak w ięc człowiek realizuje wartość świętości, czyli jednoczy się z 
Bogiem poprzez miłość, nie tylko mocą własną, ale także mocą uprzedzającej łaski Bożej.
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się wyzwala. Akt istnienia osoby ludzkiej związany jest jednak właśnie z 
formą, czyli duszą, i dlatego możliwe jest jej istnienie nawet bez materii. 
Człowiek w miarę rozwoju aktywności duchowej coraz bardziej uwalnia się 
od determinacji materii243;

2. działania -  i to zarówno w sensie naturalnym, jak i nadprzyrodzonym. 
Człowiek wprowadza duchowość w całokształt realnego -  także materialne
go -  działania i przez to nadaje nowy wymiar i nową wartość wszelkim 
przejawom ludzkiego życia, a nawet całej rzeczywistości pozaludzkiej244. 
Dynamizm tego typu działania ludzkiego, ogarniającego i przenikającego 
człowieka najbardziej wewnętrznie, czyli właśnie proces spirytualizacji dzia
łania ludzkiego, może postępować prawie w nieskończoność;

3. moralnej -  człowiek, poznając wielkość i doskonałość Boga, coraz 
pełniej uświadamia sobie własną niedoskonałość, zwłaszcza moralną, oraz 
potrzebę przemiany wewnętrznej i doskonalenia własnego postępowania, by 
móc zbliżyć się do świętego Boga245.

Innym przejawem spirytualizacji jest coraz pełniejsza motywacja duchowa 
dla wszelkiego ludzkiego działania, przez którą wszystkie przejawy życia
i aktywności ludzkiej dokonują się w perspektywie wieczności, w obliczu 
Boga i ze względu na Niego -  źródło wszelkich wartości. W ten sposób 
uduchowienie (spirytualizacja) ogarnia całego człowieka, przenika wszystkie 
warstwy jego egzystencji.

W tym sensie należałoby mówić o rewolucyjnej koncepcji świętości, 
którą przyniósł Chrystus i która zawarta jest w Ewangelii. Przerasta ona 
zasadniczo koncepcję świętości, jaka występowała w religiach pogańskich, 
będących jakby przygotowaniem do religii chrześcijańskiej. Według natura-

243 Wprawdzie -  według teologii chrześcijańskiej -  przewiduje się związek człowieka 
z ciałem nawet po śmierci (zmartwychwstanie ciał), będzie to jednak ciało (materia) w 
większym stopniu niż obecnie podległe prawom ducha.

244 Według doktryny chrześcijańskiej łaska uzdolnią człowieka do specjalnego duchowe
go działania, które człowieka przebóstwia, a przede wszystkim skierowuje go ku Bogu jako 
najdoskonalszemu przedmiotowi poznania i miłości.

245 W chrześcijaństwie występuje postulat przystosowania ludzkiego postępowania do 
postępowania świętego Boga: „Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście 
nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, 
który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem  święty” (1 P I, 
14-16). Problem naśladowania Boga przez człowieka porusza J. Salij (Wielowarstwowość idei 
naśladowania Boga, [w:] Być człowiekiem, s. 257-280).
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listycznych koncepcji świętości celem religijnej aktywności człowieka jest 
sakralizacja, polegająca na odłączeniu czegoś od normalnego, świeckiego 
użytku i przyporządkowaniu użytkowi kultowemu. Na cele religijne człowiek 
oddaje coś ze swego czasu, ze swych dóbr materialnych, oddaje nawet w 
ofierze niektóre osoby. Inaczej rozumie świętość Chrystus. Dla przybliżenia 
tego, czym ona jest, posługuje się alegoriami: 1° zaczynu, fermentu, który 
jakby od wewnątrz zakwasza całą zawartość mąki, 2° światła przenikającego 
materię, a zwłaszcza 3° serca, które decyduje o wartości wszelkiego działa
nia. Ukazuje przez to, że świętość jest świadomym, osobowym przyporząd
kowaniem poprzez akt miłości wszelkich przejawów ludzkiego życia Bogu 
jako osobie kochającej i kochanej.

Świętość najgłębiej przenika wnętrze człowieka i wszelkie przejawy jego 
egzystencji. Sakralizacja natomiast oznacza specjalne i cząstkowe wydziele
nie niektórych przedmiotów czy aktów ludzkich na użytek kultowy. Wów
czas religia i działalność religijna człowieka stanowią jedną z wielu form 
jego aktywności, są jakby wydzielone i przebiegają obok innych sfer. Za
chodzi więc zasadnicza różnica pomiędzy koncepcją świętości naturalistycz- 
ną, cząstkową, oddającą na użytek religijny pewne akty czy dziedziny 
ludzkiego życia, a koncepcją świętości ewangelicznej, przejawiającej się w 
akcie miłości, będącej wzajemnym darowaniem się Osoby Boskiej i osoby 
ludzkiej.

Świętość rozumiana jako spirytualizacja nie wyklucza konieczności wy
dzielania pewnych aktów, jak np. modlitwy, oraz oddania niektórych dóbr
-  nawet materialnych -  na cele kultu, a więc przeznaczenia na kult pew
nych przedmiotów i miejsc (świątynie), czasu (dni święte) itp. Nie stanowią 
one jednak celu same w sobie, lccz mają służyć człowiekowi w procesie 
uświęcania się. Można by powiedzieć, że sakralizacja jest przyporządkowana 
spirytualizacji.

Chrystusowi wyraźnie nie chodziło tylko o sakralizację i uświęcenie 
jedynie niektórych dziedzin czy aktów życia ludzkiego, lecz o spirytualiza- 
cję, a więc o związanie całego życia z Bogiem poprzez najbardziej we
wnętrzny akt miłości, przenikający wszystkie akty duchowe i porywający je 
z sobą ku kochającemu człowieka Bogu. Tak rozumiana świętość, suponują- 
ca prawdziwe wartości ludzkie, dzięki którym rozwija się osoba ludzka, i 
wszystkie je przenikająca, stanowi najwyższe zaktualizowanie, a więc naj
wyższą doskonałość człowieka. Dzięki temu, że człowiek całego siebie
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darowuje Bogu i jednoczy się z Nim, staje się najpełniej sobą i osobą, 
ugruntowuje własną autonomię i własną niepowtarzalność. Podobnie zresztą 
dzieje się nawet w ludzkiej miłości. Im człowiek pełniej kocha, im bardziej 
„wychodzi z siebie”, by być „dla drugiego”, tym bardziej jest „w sobie” i 
„sobą”.

d) STOSUNEK ŚWIĘTOŚCI DO INNYCH WARTOŚCI

Jeśli- istotą świętości jest związek osoby ludzkiej z Bogiem w akcie 
miłości, to nie stanowi ona tego rodzaju wartości, która istniałaby niezależ
nie oraz obok prawdy, dobra i piękna. Świętość jest wartością swoistą, 
jakby nadbudowaną na tamtych, wartością, która implikuje i przenika inne 
wartości ludzkie246. Stanowi swoiste spełnienie wszystkich wartości, jest 
formą ożywiającą je. Pozostałe wartości ludzkie są bez świętości jakby 
martwe, bo pozbawione ostatecznego horyzontu, głębi i właściwych per
spektyw. Ich pełna konkretyzacja realizuje się dopiero poprzez akt miłości 
w stosunku do Boga -  osoby transcendentnej, duchowej, wiecznej, nieskoń-

•247ezonej .
Jeśli między wartością świętości i pozostałymi wartościami ludzkimi, 

przez które człowiek tworzy siebie i rozwija swoją osobowość, zachodzi 
Wyżej opisany stosunek, to konsekwentnie nie powinno być sprzeczności 
między prawdziwymi wartościami ludzkimi i wartością świętości, a więc 
między doskonałością ludzką i doskonałością religijną. Nie, są to wartości 
wykluczające się, selektywne. Tylko niewłaściwe pojmowanie bądź to świę-

246 W religii chrześcijańskiej tak pojęta świętość jest więzią (zjednoczeniem) osoby 
ludzkiej z osobą Boga w akcie miłości ( , węzeł miłości" -  Ga S, 6). Bóg, jako kochający 
człowieka i obecny w nim, przemienia sposób ludzkiego działania na działanie podobne do 
Jego działania, działanie jakby przebóstwiające człowieka, w wyniku którego może on powie
dzieć: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).

247 Nie należy tego rozumieć jako utożsamienie wartości aktów religijnych z poszcze
gólnymi wartościami: prawdą, dobrem, pięknem, a w konsekwencji -  jako zatarcie różnicy 
między dziedziną religii i dziedzinami świeckimi. Istotą aktu religijnego jest skierowanie na 
rzeczywistość transcendentną. Perspektywa, jaką wyznacza religią, jest taka, że implikuje 
wszystko, co tworzy człowieka, co go rozwija, przede wszystkim w sensie duchowym. 1 w 
tym znaczeniu można powiedzieć, że wartość świętości jest nadbudowana na wartości praw
dy, dobra itp.
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tości, bądź to pozostałych wartości ludzkich ewentualnie niepełna wizja 
człowieka mogą tu zakładać czy narzucać sprzeczność. Wszelka potencjal- 
ność osoby ludzkiej pochodzi od Boga i im bardziej człowiek ją realizuje, 
im bardziej rozwija się jako osoba, tym pełniej może darować siebie Bogu 
w akcie miłości, ogarniającej całą osobę ze wszystkimi jej wartościami.

Tomaszowa wizja człowieka w bardzo dużym stopniu uwzględnia udział 
sfery materialno-biologicznej i aktywności doczesnej w całym rozwoju

• i  ^ 4 8
cz łow ieka" .

e) REALIZACJA ŚWIĘTOŚCI

Ponieważ człowiek jest osobą, która rozwija się poprzez działanie, reali
zacja świętości, czyli zaktualizowanie możliwości pełnego zjednoczenia 
człowieka z Bogiem przez miłość, nie dokonuje się jednorazowo, natych
miast. Jak wszystko w życiu ludzkim -  wymaga czasu i długotrwałego 
wysiłku. Realizacja świętości jest procesem złożonym; jest aktualizacją 
potencjalności, która dokonuje się stopniowo, powoli, poprzez odpowiednie 
akty, wielokrotnie powtarzane. Proces ten nie zawsze też przebiega według 
modelu wznoszącej się linii, nie wyklucza potknięć, załamań się itp. 
Wprawdzie obecność Boga w człowieku jest stałą siłą, ale człowiek nie jest 
czystym duchem; jest również ciałem, które jakby ogranicza, a niekiedy 
hamuje polot ducha. Dlatego tę wewnętrzną integrację, jaką daje świętość, 
można osiągnąć jedynie powoli, przez stale powtarzane determinacje, przez 
świadomie wykonywane czyny. Uświęcenie, czyli spirytualizacja osoby 
ludzkiej zwykle wymaga długotrwałego wysiłku. Proces ten może być przy
spieszony poprzez łaski nadzwyczajne, na mocy których człowiek zdobywa 
się na akty heroiczne; ale jego zwykła postać wymaga wysiłku długotrwałe
go, przejawiającego się w powtarzaniu aktów miłości.

Fakt Wcielenia Chrystusa od innej strony ukazuje udział materii w procesie uświęca
nia osoby ludzkiej i przez nią całego wszechświata. Religia, wskazując na właściwy, nieskoń
czony, bo zakotwiczony w Bogu i w Bogu znajdujący swe dopełnienie, wymiar osoby ludz
kiej, najpełniej dowartościowuje wszelką ludzką działalność i wszelki wysiłek, który właśnie 
w nieskończonej perspektywie nabiera nieskończonej wartości.





R o z d z i a ł  IV 

RELIGIA W KULTURZE

§ 1. RELIGIA JAKO ZDARZENIE SPOŁECZNO-KULTUROWE

Religia jest faktem jednocześnie jednostkowym i społecznym. Jako fakt 
jednostkowy obejmuje relację jednostki do Boga (dany subiektywnie w 
osobistym przeżyciu lub obiektywnie w obserwacji zachowania się ludzi 
religijnych). Jako fakt społeczny stanowi swoisty związek grupy społecznej 
z Bogiem i związek członków grupy między sobą, objawiający się w jej 
specjalnym zachowaniu (dostępnym obserwacji).

Religia jako fakt społeczny wyznacza specjalny teren kulturowej działal
ności człowieka obok działalności naukowej, moralnej, estetycznej. Obejmuje 
pewną dziedzinę poznania i działania ludzkiego, skierowanego ku jakiemuś 
Absolutowi (zwykle transcendentnemu). Wartością aktywności w tej dziedzi
nie jest świętość (wartość kulturowa obok prawdy, dobra i piękna1.

Religia jako zjawisko społeczno-kulturowe jest socjo- i kulturogenna oraz 
socjo- i kulturotwórcza. W opisie -  z konieczności skrótowym -  religii jako 
zdarzenia społeczno-kulturowego musimy zawsze uwzględniać te obustronne

1 Zob. K a m i ń s k i ,  Pojęcie nauki, s. 202. Religia jako zdarzenie społeczno- 
-kulturowe jest przedmiotem zainteresowania socjologii religii. Najbardziej znane są koncep
cje E. Durkheima i M. Webera. Obecnie krytykuje się ich definicje religii jako nie oddające 
w pełni autonomicznej istoty zjawiska religii. Okazuje się, że ujęcie religii jako zjawiska 
społeczno-kulturowego zakłada koncepcję religii w ogóle (por. na ten temat: P i w o 
w a r s k i ,  Społeczno-kulturowe uwarunkowania religii i religijności, s. 61-73).
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uwarunkowania zachodzące między religią i społecznością oraz religią i 
kulturą.

Wzajemny związek między społecznością i religią oraz kulturą i religią 
wiąże się z dynamicznym i społecznym charakterem osoby ludzkiej, która
-  będąc bytem osobowym (człowiek jest osobą i coraz pełniej staje się 
osobą) -  rozwija się, realizuje poprzez tworzenie wartości, i to przede 
wszystkim duchowych. Jest także bytem społecznym i poprzez realizację 
tych wartości, która dokonuje się w społeczności, w określonej kulturze, 
tworzy społeczność i przyczynia się do rozwoju kultury.

Religia, będąc sprawą najbardziej osobistą, nie przestaje być sprawą 
społeczną; relacja bowiem do osób drugich współkonstytuuje samą osobo
wość człowieka, co także znajduje wyraz w życiu religijnym. Poza tym 
otwarcie osoby ludzkiej ku Transcendensowi stanowi -  jak wszystko w 
życiu ludzkim -  pewną możność daną do zrealizowania, a ściślej -  pewną 
powinność. Realizacja tej powinności wymaga nie tylko osobistego wysiłku, 
ale także -  i to bardziej niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie -  współdziała
nia osób innych. Rzeczywistość duchowa, którą ukazuje i do której prowa
dzi, jest mniej dostępna niż jakikolwiek inny ideał. Wzajemna pomoc osób 
ludzkich jest tu nieodzowna. Ponadto, przedmiot religijny, rozumiany jako 
wspólne dobro najwyższe, jest najmocniejszym czynnikiem jednoczącym 
społeczność; również wspólnie wykonywane czynności (działanie religijne) 
mają moc integrującą społeczność.

Religia rozpatrywana w aspekcie społeczno-kulturowym obejmuje:
1. system prawd głoszonych i uznawanych w pewnej grupie społecznej 

(doktryna -  zbiór twierdzeń dotyczących Transcendensu, świętości, ich 
relacji do człowieka i świata),

2. skodyfikowany kult bóstw czy boskości, sposób nawiązywania i utrzy
mywania kontaktu z bóstwem -  uświęcania się,

3. zespół norm postępowania, czyli jakąś religijnie umotywowaną moral
ność i obyczajowość,

4. instytucje społeczne mające funkcje określania i przekazywania doktry
ny i zasad moralności, sprawowania kultu, nawoływania do uświęcania się 
(funkcje kapłanów, kaznodziejów, proroków i teologów).
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A. SYSTEM UZNAWANYCH I GŁOSZONYCH PRAWD

Istnieje współcześnie i istniało historycznie wiele odrębnych religii właś
nie jako odrębnych systemów prawd, działań i społeczności religijnych, 
rozproszonych po całym świecie, jak np. buddyzm, hinduizm, islam* ju 
daizm, chrześcijaństwo. Różnią się one zasadniczo między sobą w zakresie 
treści wierzeń, charakteru zasad postępowania kultowego i zachowań etycz
nych. Uwarunkowane jest to wieloma czynnikami etnicznymi, kulturowymi, 
ekonomicznymi itp. Można jednak odnaleźć bardzo istotny element wspólny 
poszczególnym religiom: wszystkie one stanowią formy odpowiedzi czy 
rozwiązań problematycznej sytuacji, w której znajduje się człowiek, gdzie
kolwiek wypadnie mu żyć. Rozpatrywane z tego punktu widzenia religie 
mają jakby wspólną strukturę, na którą składają się następujące elementy:

1. determinacja ontycznego i moralnego ideału (przedmiot aktywności 
religijnej),

2. uznanie niewystarczalności ontycznej i moralnej człowieka albo jakie-* 
goś obciążenia winą (element braku),

3. wskazanie sposobu uszczęśliwienia, ocalenia, wybawienia człowieka 
z niekorzystnej sytuacji (jakieś mysterium salutis)2.

1. W każdej religii jawi się jakaś rzeczywistość względnie lub absolutnie 
doskonała, przewyższająca człowieka w zakresie doskonałości bytowej, 
moralnej czy mocy. Jak to staraliśmy się poprzednio wykazać, jest ona 
różnie pojmowana w poszczególnych religiach. Może to być osobowy Abso
lut czy doskonała wspólnota Trzech Osób, jak w chrześcijaństwie, jakieś 
wydarzenie archetypiczne czy jakkolwiek pojęte sacrum. Chociaż różnie 
pojmowane, pełni jednak w stosunku do człowieka wspólną, podwójną rolę: 
jest uważane za źródło jego osobowego życia oraz jako ostateczny cel. 
Kontakt z Transcendensem nadaje właściwy sens życiu ludzkiemu i wskazu
je na jego trwałe i nieskończone perspektywy.

Mając w religii wskazany ideał, człowiek może określić swój stan obec
ny (swoją sytuację), jak i to, jaki ma być w przyszłości. Ideał -  jako praw
da i wzorzec dotyczący życia ziemskiego -  dostarcza przewodniej zasady

2 Zwraca na to uwagę Smith (dz. cyt., s. 174-187).
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moralnej: co należy czynić i kim człowiek ma się stać jako osoba i jako 
członek grupy.

2. Istotnym elementem każdej religii jest przekonanie człowieka, że jego 
egzystencja jest daleka od prezentowanego ideału, i to zarówno pod wzglę
dem ontycznym, jak i moralnym. Każda religią zawiera własne poznanie 
braku, skazy, upośledzenia, które musi być pokonane, by zrealizować ideał. 
Pragnienie zjednoczenia się .z nim jest połączone ze świadomością własnej 
niewystarczalności. Stąd poczucie braku, często występujące z poczuciem 
winy, wiąże się z uznaniem potrzeby pomocy nie tylko ze strony Transcen- 
densu, ale także innych ludzi.

Wszystkie religie^ zawierają negatywną ocenę obecnego stanu człowieka, 
stwierdzenie jakiegoś braku, skazy i niemożności samodzielnego przezwycię
żenia go. Różne natomiast podaje się powody takiego stanu, jak również 
rozmaicie ocenia się sytuację człowieka i odmienne wskazuje się możliwości 
jej rozwiązania.

3. „Wybawienie”, „zbawienie”, ocalenie człowieka czy jego uszczęśliwie
nie stanowią nieodzowny element religii,- związany z poczuciem niedostatku 
w stosunku do stanu idealnego. Zadaniem każdej religii Jest przezwyciężyć
-  licząc się z sytuacją egzystencjalną człowieka -  brak oraz zrealizować 
ideał3.

Formy wybawienia w poszczególnych religiach są bardzo różne. Taką 
funkcję zbawiającą niekiedy pełnią: wiedza, prawo, przepisy sakralne. Róż
nie -  w zależności od stopnia uświadomienia owego braku -  jest również 
rozumiane owo „wybawienie” człowieka. Przybiera ono w niektórych reli
giach formę pomocy w sprawach codziennych (wyzwolenie od chorób, 
kataklizmów, niesprawiedliwości). Taki praktyczny charakter ma ono np. w 
taoizmie. Chodzi o wolność od chorób i dolegliwości, możność szybkiego 
pokonywania przestrzeni itp. Stosownie do tego rozumie się również życie 
po śmierci jako „lepsze wydanie życia doczesnego”. Stan ten taoiści starali 
się osiągnąć za pomocą specjalnych zabiegów higienicznych, jak określona 
dieta, swoista technika oddychania oraz poszukiwanie eliksiru nieśmiertel
ności, co z kolei prowadziło do najrozmaitszych prac alchemięznych4.

3 Por. Z. J. Z d y b i c k a, Idea zbawienia w religiach świata, ^Ateneum Kapłań
skie", 72(1980), z. 3, s. 382-398.

4 Por. O. W o j  I a s i e w i c i ,  T. Ż b i k o w s k i ,  Religie Chin, [w:] Zarys
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Według natomiast Wedanty owym brakiem jest niezrozumienie prawdzi
wej istoty rzeczy, niemożność pojęcia rzeczywistości. Prawdziwe „ja” (At
man) jest podstawową jednością. Do niej najbardziej zbliża się człowiek 
śpiący, który znajduje się poza zasięgiem zakłóceń, spowodowanych przez 
odrębność rzeczy i skończoną jednostkowość. Zbawienie polega na zdobyciu 
wiedzy i poznania, że jednostkowość nie jest ostateczną formą istnienia i 
że prawdziwe „ja” jest tożsame z Atmanem5.

W buddyzmie istota braku polega na destrukcyjnej sile pragnienia. Cier
pienie powoduje wiecznie powracające pragnienia i niemożność ich spełnie
nia. Funkcję Buddy jako zbawiciela sprowadza się do iluminacji, która 
teoretycznie poucza o pragnieniu jako przyczynie cierpienia, a praktycznie
-  o drodze, która prowadzi do życia. Zbawienie polega na osiągnięciu 
nirwany, („zagaśnięcia”), które jest możliwe w szczególnych przypadkach 
nawet w tym życiu6. Praktyczna droga do zbawienia obejmuje człony „oś- 
miorakiej ścieżki”. Za najważniejszy spośród ośmiu członów uważano medy
tację, jako pozwalającą człowiekowi wznieść się do wyższych stanów świa
domości i uwalniającą od przekleństwa egzystencji. Toteż buddyści rozbudo
wali teorię medytacji i jej środków pomocniczych, jak pozycja ciała, regulo
wanie oddechu itp., w oddzielny, obszerny system7.

W kierunkach mahajanistycznych zbawienie osiąga się nie przez własny 
wysiłek. Człowiek jest za słaby, by mógł się sam zbawić. Liczyć może 
tylko na święte istoty, zwane buddha lub bodhisattva, za sprawą których 
wszystkie istoty nie będące święte zostaną zbawione poprzez odrodzenie się 
w raju8.

W religii chrześcijańskiej chodzi o wybawienie i zbawienie nadprzyrodzo
ne, które wyzwala człowieka od grzechu i uzdolnią do zjednoczenia z Bo
giem. Osoba Chrystusa -  Boga-Człowieka najdoskonalej wyraża ideę zba
wienia adekwatnego dla osoby ludzkiej. Chrystus^ będąc Bogiem i człowie
kiem, jednoczy w sobie to, co Boskie, i to, co ludzkie, jest tym, który 
godzi człowieka z Bogiem i przez ofiarę swego życia dokonuje zbawienia.

dziejów religii, s. 103.
5 Por. S ł u s z k i e w i c z ,  Religie Indii, s. 71 n.

Por. tamże, s. 66.
7 Por. tamże, s. 67.
8 Por. K o t a ń s k i, dz. cyt., s. 162.
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Jest osobowym modelem tego, do czego ma doprowadzić aktywność religij
na, a więc do zjednoczenia „ja” ludzkiego z transcendentnym „Ty” i równo
cześnie ze wszystkimi ludźmi.

B. WSPÓLNOTOWE DZIAŁANIE RELIGIJNE

Kontakt z Transcendensem ma charakter powinnościowy i wyzwala w 
człowieku pewien typ aktywności, która ma na celu osiągnięcie zbawienia, 
czyli stanu idealnego, przedstawionego w doktrynie religijnej (wierzeniach).

Jest to aktywność osób spontaniczna i niepowtarzalna. Niemniej człowiek, 
będąc osobą, żyje we wspólnocie i nawet w tej najbardziej -  wydawałoby 
się -  osobistej dziedzinie swoją działalność może w pełni rozwinąć jedynie 
przy współudziale innych osób9. Społeczność religijna akceptuje pewne 
wzory zachowania się religijnego, ustala ich ryt, kodyfikuje, zobowiązuje 
wszystkich członków do ich przestrzegania; wyznacza ludzi, którzy są odpo
wiedzialni za ich realizację. W ramach społeczności wypracowuje się reguły 
działalności religijnej (szkoły, metody życia wewnętrznego), których znajo
mość może pomóc człowiekowi w tej najtrudniejszej dziedzinie jego działań. 
Człowiek, będąc osobą, która tworzy się, rozwija poprzez odpowiednie 
działanie, „uczy się” w społeczności „bycia ku Transcendensowi”, tak jak 
we wspólnocie uczy się bycia „ku drugiemu człowiekowi”10.

Dlatego społeczność religijna nie tylko wypracowuje metody i wzory 
zachowań religijnych, ale także organizuje wspólną modlitwę, ofiarę, różne 
inne formy wspólnotowego kultu, opracowuje zasady społecznej moralności, 
implikowanej przez daną religię. Poszczególne wspólnoty religijne (kościoły) 
zwykle prowadzą działalność zaplanowaną, przejawiającą się w proponowa-

'  Istnieje specjalna dialektyka między indywidualnym i społecznym wymiarem religii. 
„Religia nie ma znaczenia, jeśli nie rodzi się w jaźni ludzkiej, również nie jest pełna, jeśli 
sprowadza się ją do wyizolowanej jednostki czy też sfery jej świadomości. Człowiek jest 
stworzeniem religijnym i nie do pomyślenia jest, by religijny wymiar jego doświadczenia nie 
miał być także wymiarem społecznym” ( S m i t h ,  dz. cyt., s. 167).

10 Społeczną i psychologiczną genezę powstania społecznych form zachowania religijne
go opisuje M. Maliński (Po co sakramenty?, Poznań 1974, s. 151 n.).
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niu i organizowaniu specjalnych akcji, które mają na celu rozwój jakiegoś 
typu aktywności religijnej. Można zatem mówić o pewnego rodzaju „polity
ce religii”, jak mówi się np. o polityce nauki czy w ogóle kultury.

C. INSTYTUCJE (WSPÓLNOTY) RELIGIJNE

Religia jest faktem indywidualno-osobowym, ale na jej zewnętrzne prze
jawy wpływają zwyczaje i styl grupy społecznej. Istnienie społeczności 
religijnych stwierdzamy we wszystkich religiach świata. Pełnią one niezastą
pioną funkcję w tworzeniu warunków poznania i działania religijnego. Są 
związkiem opartym na wspólnej wierze w przedmiot religijny, wspólnych 
nadziejach i zadaniach wobec Transcendensu11.

Formy takich społeczności są różnorodne. W wielu, zwłaszcza starych, 
kulturach społeczności naturalne (rodzina, ród, naród) były uważane równo
cześnie za społeczność religijną. Kultury pierwotne znały właściwie tylko 
jedną wspólnotę -  wspólnotę sakralną; rozróżnienie między społecznością 
religijną i wspólnotą świecką było im obce. Zycie stanowiło dla nich pewną 
organiczną całość i wszystkie wspólnoty miały charakter sakralny. Celem 
tych wszystkich wspólnot było podtrzymywanie i wzmacnianie wspólnych 
sił, by otrzymać zbawienie.

W miarę rozwoju cywilizacji następuje rozdzielenie społeczności religij
nych i społeczności świeckich i wówczas powstaje problem ich wzajemnych 
relacji.

Niektórzy współcześni teoretycy kultury wyróżniają trzy stadia ewolucji 
ludzkości w tej dziedzinie12. Są to stadia rozwoju kultury i świadomości

11 Na temat charakteru i funkcji społeczności religijnych istnieje olbrzymia literatura, 
zwłaszcza socjologiczna. Nie jest naszym celem ani prezentacja ich wyników, ani ich porząd
kowanie. Giodzi jedynie o wskazanie na fakt istnienia społeczności religijnych jako stałego 
elementu faktu religijnego i powiązanie go z podstawą -  osobowo-społecznym charakterem 
człowieka. Por. na ten . temat: T  r i I I h a a s, dz. cyt., s. 194-219.

12 Por. H. C o x, The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological 
Perspective, New York 1965.
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religijnej. W każdym z nich religia zajmuje inne miejsce i inaczej kształtuje 
się charakter i funkcja społeczności religijnej.

1. Na etapie kultury szczepu człowiek (tribe mań) czuje .się całkowicie 
zespolony ze społecznością, której jest członkiem; partycypuje w niej. 
Wspólnota ma charakter religijny i religia jest zdarzeniem całkowicie wspól
notowym; życie religijne stanowi partycypację w religii szczepu, wspólnoty. 
Religia jest podstawą, korzeniem życia grupy -  ogarnia wszystkie jego 
przejawy.

2. Na etapie kultury miejskiej człowiek (town mań) nie czuje się już tak 
zespolony ze wspólnotą, przestaje być „człowiekiem partycypacji”. Obiekty
wizuje się, zastanawia, staje się coraz bardziej krytyczny, zindywidualizowa
ny. Następuje także proces indywidualizacji religii. Tworzą się społeczności 
świeckie i społeczności religijne. Narasta napięcie między religią a innymi 
dziedzinami życia.

3. W obecnie przeżywanym stadium kultury naukowej, technologicznej
i technokratycznej człowiek (technopolitan mań), żyjący w wielkich skupis
kach, nie jest związany silnymi więzami z żadną grupą. Czuje się obywate
lem świata, nie ma czasu na zastanawianie się nad ostatecznymi wymiarami 
życia, na kontemplację. Przyjmuje rzeczywistość taką, jaką ukazuje mu 
nauka, i jego głównym zadaniem jest przetwarzanie tej rzeczywistości z 
uwagi na wartości ekonomiczne.;Określa się to jako stadium kultury i cywi
lizacji bez religii, stadium kultury świeckiej.

O ile w pierwszym okresie człowiek żył we- wspólnocie, to w drugim 
następuje ogólna indywidualizacja życia, a w trzecim -  pewna uniwersałiza- 
cja (kosmopolityzm). Jednakże uwarunkowania społeczne życia ludzkiego nie 
giną, lecz przybierają inny charakter. Podobnie rzecz ma się z aktywnością 
religijną. Mimo zmieniających się -  wraz z rozwojem kultury i cywilizacji
-  wspólnotowych form religii wyriiiar społeczny religii jest czymś stałym. 
We współczesnej, tzw. świeckiej, kulturze zmieniają się tylko formy i funk
cje społeczności oraz instytucji religijnych. Coraz bardziej wiążą się one z 
samym człowiekiem, jego życiem duchowym, rezygnują natomiast z funkcji 
nie związanych istotnie z religią13.

13 Problem obecności społeczności religijnych we współczesnym świecie i związanych 
z tym przemian form społecznego zachowania religijnego jest przedmiotem wzmożonego 
zainteresowania socjologów religii. Por. na ten temat np.: T; L u c k m a n n ,  Das
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Idea wspólnoty religijnej osiąga punkt kulminacyjny w chrześcijaństwie. 
Kościół -  wspólnota wierzących -  stanowi społeczność bardzo swoistą. Jest 
„ludem Bożym”, związanym więzami duchowymi, i ^ciałem Chrystusa”. 
Realizuje się tu ideał powszechnego przymierza (z Bogiem) i wspólnoty (ze 
wszystkimi). Kościół jest zarazem widzialny i niewidzialny, zorganizowany 
w sensie ludzkim (instytucja) i tajemniczo ożywiany (charyzmatyczny), 
duchowy i materialny. Jako taki może stanowić wspólnotę ludzi ze wszyst
kich kultur, wszystkich form cywilizacji. Nie wyklucza innego rodzaju 
wspólnot, ale nadaje im pełniejszy, bo ostateczny sens i podstawę: Zawsze 
jednak istnieje podwójne niebezpieczeństwo: zbytnie prze akcentowa nie wy
miaru instytucjonalnego, hierarchicznego lub przeakcentowanie duchowego 
charakteru, z niedowartościowaniem poprzedniego.

Jako czynniki tworzące wspólnoty religijne zazwyczaj wymienia się:
-  ogólnie uznawaną osobowość założycieli religii i wybitnych działaczy 

religijnych,
-  wspólne przekonania i zadania życiowe,
-  wspólny kult (praxis religijna).
Społeczności religijne zwykle powstają w wyniku oddziaływania osobo

wości i działalności osób wybitnie zorientowanych religijnie (założyciele 
religii). Dotyczy to wielkich religii -  islamu (Mahomet), buddyzmu (Bud
da), a w pewnym sensie i chrześcijaństwa (Chrystus). Podobnie szczególną 
moc integrującą mają założyciele poszczególnych społeczności religijnych 
w ramach wielkich religii, np. zakonów. Obdarzeni specjalnymi charyzmata
mi, skupiają wokół siebie osoby pragnące wspólnie przeżywać i realizować 
głoszone ideały religijne.

Religia wszędzie, gdzie występuje, tworzy społeczność wiernych, tj. ludzi 
wyznających te same prawdy religijne. W religiach objawionych objawione 
prawdy Boże jednostka otrzymuje poprzez społeczność religijną, a społecz
nie wyznawana wiara zwykle prowadzi do osobistego pogłębienia wiary.

Problem der Religion in der modernen Gesellschaft, Freiburg i.Br. 1963; K. K e h r e r, 
Das religióse Bewusstsein des Industriearheiters. E ine empirische Studie, Miinchen 1967; 
B o o s - N u n n i n g ,  dz. cyt.; P i w o w a r s k i ,  Społeczno-kulturowe uwarunko
wania religii, s. 72 n.; J. B. L o t  Z, Die Religion i)i ihrer Bedeutuńg fiir  die tćchnische  
Kultur, Miinchen 1979.
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Również osobiście nabyta i przeżyta wiara wiąże jednostkę ze społecznością 
wiernych.

Człowiek w religijnym przeżyciu dostrzega, że Bóg jest jego zbawicie
lem, że zerwanie wspólnoty z Bogiem jest równoznaczne z jego nieszczęś
ciem -  potępieniem. Ten moment religijnego doświadczenia przyczynia się 
do bardzo zażyłej wspólnoty człowieka z Bogiem. Z doświadczeniem, że 
tylko Bóg jest zbawieniem człowieka, łączy się w wielu religiach historycz
nych, począwszy od mitów pierwotnych, wiara w zbawczą solidarność ludzi 
między sobą w obliczu Boga.

Specjalną moc integrującą społeczność religijną ma również wspólny kult 
(wspólna modlitwa, wspólne obrzędy, wspólne uczestniczenie w ofierze). 
Moc ta jest tym silniejsza, im poszczególne jednostki bardziej złączone są 
z Bogiem. Między osobistym przeżyciem religijnym a przeżyciem wspólno
towym zachodzi głęboki związek14.

„Modlitwa, ofiara i obrzędy służą nie tylko do wyjaśnienia przeżyć 
uczestnictwa, lecz także w niemałej mierze przyczyniają się do kształtowa
nia i określenia organizacji ducha grupy”15. Funkcja kultu jako czynnika 
jednoczącego daną grupę religijną nabiera szczególnego wyrazu zwłaszcza 
dla grup żyjących w diasporze.

§ 2. RELIGIA A INNE DZIEDZINY KULTURY

A. ROLA RELIGII W KULTURZE

Swoistość faktu religijnego okaże się jeszcze bardziej przez rozpatrzenie 
stosunku, jaki zachodzi między religią a kulturą. Kultura -  w przeciwsta-

14 Por. van der L e e u w, Fenomenologia religii, s. 289-325.
15 W a c h, Socjologia religii, s. 45.
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wfeniu do natury -  obejmuje to wszystko, co zostało świadomie i celowo 
ukształtowane przez człowieka, co pochodzi od człowieka, zmieniającego 
według swoich myśli, idei, planów zastaną rzeczywistość (naturę, tzn. świat
i siebie). Jest to więc takie przetwarzanie natury, które pozostawia na niej 
ślad swoiście ludzki (humanizacja natury). Skoro istotną cechą człowieka 
jest jego rozumność, można powiedzieć, że kultura jest też dokonaną przez 
człowieka racjonalizacją (intelektualizacją) natury.

Człowiek -  jako byt rozumny, potencjalny i społeczny -  osobiście i w 
kolektywnym wysiłku przetwarza poprzez rozumne działanie przedmioty 
przyrody, siebie i ludzkie czynności poznawcze oraz pożądawcze. Tworząc 
kulturę, człowiek stwarza lepsze, bardziej ludzkie warunki życia na ziemi, 
a przede wszystkim tworzy siebie, rozwija siebie jako byt duchowo- 
-materialny.

U podstaw kulturotwórczej działalności człowieka leży jego rozumność, 
inteligencja, zdolność poznania siebie i otaczającej go rzeczywistości oraz 
wyrażenia tego poznania na zewnątrz. Właśnie w kulturotwórczej działalnoś
ci najwyraźniej przejawia się duchowó-materialny charakter bytu ludzkiego; 
ani zwierzę, ani byt czysto duchowy nie tworzą kultury.

Człowiek swoją myśl wyraża na zewnątrz, komunikuje ją poprzez różne
go rodzaju znaki, symbole -  język, działanie, wytwory. Jego myśl jakby się 
obiektywizuje, z tym że te formy wyrazu, związane z materialną stroną 
człowieka, są zawsze nieadekwatne w stosunku do tego, co człowiek prze
żywa w swóim wnętrżu. Stąd dla ujawnienia myśli ludzkiej potrzeba wielu 
różnych form manifestacji treści wewnętrznej. Sposób tego wyrażenia zależy 
też od celu. Inaczej człowiek wyraża swoje przeżycia poznawcze dla celów 
czysto poznawczych, czyli wtedy, gdy tworzy naukę (wówczas naczelną 
wartością jest prawda), inaczej dla celów praktyczno-moralnych (z naczelną 
wartością dobra), inaczej dla celów estetycznych (gdy tworzy sztukę -  z 
dominującą wartością piękna), a jeszcze inaczej dla celów użytkowych, a 
więc wówczas, gdy twórzy wartości narzędne -  kulturę materialną 
(technika)16.

Por. M. A. K r ą p i e c, Intencjonalny charakter kulim y, [w:] Logos i ethos, 
s. 203-219.
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Charakter tych celów wyznacza wartości, których realizacja daje w kon
sekwencji różne dziedziny kulturotwórczej działalności człowieka. Dobra i 
wartości techniczne stanowią dziedzinę kultury materialnej, układy społeczne
-  cywilizację, ustrój społeczny i polityczny, dobra duchowe -  kulturę du
chową, najbardziej związaną z życiem wewnętrznym człowieka.

O ile wartości materialne mają charakter narzędny (środki do celu), o 
tyle wartości duchowe -  prawda, dobro, piękno i świętość -  mają charakter 
absolutny. Ich realizacja prowadzi do tworzenia nauki, moralności, sztuki
i religii.

Kultura od strony obiektywnej jest więc swoistym układem wartości, 
wybieranych i realizowanych w określony sposób. Ich tworzenie nadaje sens 
życiu człowieka17.

Skoro kultura jest tworzeniem wartości, które rozwijają i usensowniają 
życie ludzkie, to każda kultura zakłada jakąś hierarchię wartości, co nie
odzownie wiąże się z przyjęciem określonego poglądu na świat, określonej 
ideologii.

Istnieje zatem ścisły związek między kulturą i akceptowanym poglądem 
na świat. Nie może istnieć kultura bez jakiegpś najszerzej pojętego poglądu 
na całą rzeczywistość, a przede wszystkim bez głębszego ujęcia i zrozumie
nia tajemnicy człowieka. Toteż każda kultura -  jak zresztą o tym świadczy 
historia -  u swoich podstaw ma określony pogląd na świat, jakąś ideologię, 
bo musi je mieć tworzący kulturę człowiek.

Człowiek jako byt myślący, refleksyjny staje przed problemem własnej 
egzystencji. Zachodzi nieuchronna konieczność samookreślenia się osoby 
ludzkiej wobeę podstawowych problemów własnego życia. Tutaj jest właśnie 
miejsce na myśl o innej niż empiryczna rzeczywistości, o Bogu ,i religii, 
jako zawierającej najogólniejszą teorię świata, a przede wszystkim teorię 
człowieka18.

Każda zatem religią zawiera swoisty pogląd na świat, ukazuje właściwą 
sobie hierarchię wartości wraz z wartością naczelną, określaną -  mniej lub 
bardziej wyraźnie -  jako świętość, w chrześcijaństwie rozumianą jako oso
bisty i osobowy związek miłości człowieka z osobowym Absolutem.

17 Por. R. I n g a r d e n ,  Książeczka o człowieku, Kraków 1972; s. 13-18.
18 Por. A. R o d z i ń s k i ,  Kultura i chrystianizm, „Roczniki Filozoficzne”, 

17(1969), z. 2, s. 107-118.
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Religia poszerza więc źródła poznania i tym samym perspektywy po
znawcze człowieka. Dzięki niej dochodzą nowe czynniki oddziałujące na 
rozum ludzki, przyjęte na innej zasadzie niż te, które ludzki rozum sam 
dostrzeże -  na zasadzie zaufania i wiary.

Wraz z nowymi perspektywami poznawczymi i nowym systemem wartoś
ci człowiek zyskuje nowe horyzonty życiowe i nowy, doskonalszy, nieskoń
czony i bardziej zobowiązujący wymiar. Osoba ludzka otrzymuje nowy 
fundament, który ostatecznie usprawiedliwia i usensownia jej istnienie i 
także jej wszelkie kulturotwórcze działanie.

Słowem, religia -  dostarczając pełniejszej hierarchii wartości i poszerza
jąc w nieskończoność perspektywy życia ludzkiego -  stanowi ostateczne 
usensownienie kultury w ogóle i umacnia wszelkie pozostałe wartości kultu
rowe.

Według takich filozofów kultury, jak Kroner Czy Fromm człowiek może 
rozwinąć się właściwie tylko wówczas, kiedy dąży do realizowania wartości 
wyższych niż te, które reprezentuje on sam, kiedy ma miarę poza sobą, 
transcendentną w stosunku do siebie19. Kultura, w której ostateczną war
tością i miarą jest tylko człowiek, staje się kulturą nieludzką, bo zagrażają
cą przede wszystkim człowiekowi, nic podnosząc go wyżej. Symptomatycz
ne jest to, że w kulturze współczesnej po zjawisku tzw. śmierci Boga naj
bardziej zagrożony poczuł się sam człowiek. Człowiek uczyniony Absolu
tem, a zarazem przeżywający swą kruchość egzystencjalną i aksjologiczną, 
podlega rozdarciu i unicestwieniu w tym, co najbardziej godne człowieka. 
Mówi się dziś, że „śmierć Boga” jest równocześnie „śmiercią człowieka”. 
Zaczynają to dostrzegać myśliciele nawet nie związani oficjalnie z określoną 
religią. Odrzucenie najwyższej wartości, odrzucenie sacrum, jest zagroże
niem dla wszystkich pozostałych wartości"0.

Teoretycy kultury nieustannie podkreślają wielkie znaczenie religii dla 
rozwoju kultury. Wystarczy tu przytoczyć choćby stanowisko Ch. Dawsona 
czy T. S. Eliota, którzy -  opierając się na bogatym materiale historycznym
-  wykazują, że religia jest elementem dynamizującym w kulturze, że jest

19 Por. R. K r o n e r ,  Culture and Faith, Chicago 1951.
20 Por. np. E. F r o m m ,  Anatomie der menschlichen Destruktivitat, Stuttgart 1974.
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jej wielką siłą twórczą. Każda kultura historyczna była inspirowana i kształ
towana przez jakąś wielką religię-1.

Ta inspirująca i wspomagająca moc religii w  stosunku do kultury przeja
wia się w trojaki sposób:

1. przez wskazanie nieograniczonych możliwości rozwoju osoby ludzkiej
i perspektyw wiecznego trwania, przez co nabiera nieskończonej wartości 
wszelka działalność człowieka, zwłaszcza tav która najbardziej rozwija ducha 
ludzkiego, skierowanego do wiecznego życia z Osobą Najdoskonalszą;

2. przez to, że religią, chociaż w swojej istocie stanowi najbardziej in
tymną i głęboką relację osoby ludzkiej z osobowym Bogiem, jest również 
sprawą społeczną i musi się wyrazić na zewnątrz; w swoim wyrazie ze
wnętrznym i społecznym reljgia stanowi właśnie dziedzinę kultury -  specjal
ny typ poznania, języka, sztuki, architektury, literatury, organizacji itp.;

3. przez wzbogacenię motywacji dla aktywności ludzkich.
Biorąc pod uwagę właśnie ten zewnętrzny, obiektywny, społeczny i kul

turowy aspekt religii, niektórzy usiłują utożsamić religię z kulturą (np. 
P. Natorp czy W. Windelband, który uważa, że przedmiot religijnego aktu
-  sacrum -  stanowi sumę wartości dobra, prawdy i piękna). Są to stanO’- 
wiska zbyt skrajne, aby nie były błędne.

Religia jest dziedziną kultury, ale ją zarazem w swych tendencjach trans- 
cenduje. Zachodzi pewna odrębność porządku kultury jako porządku natural
nego (sfera naturalnej, aktywności człowieka) i porządku religii zwłaszcza 
w jej konkretyzacjach historycznych -  który jest porządkiem wiary, przekra
czającym porządek natury i znajdującym swę uzasadnienie nadprzyrodzone. 
Wartość religijna -  świętość -  ma charakter transcendentny (ale nie wyklu
czający) w stosunku do wszystkich pozostałych wartości. Religia im jest 
wyższa, bardziej duchowa, tym w większym stopniu transcenduje kulturę. 
Religia chrześcijańska na przykład, ukazując duchowy i transcendentny cel
i sens życia ludzkiego, poszerza poznawczy horyzont moralny i artystyczny

21 Por. Ch. D a w s o n, Religion and Culture, London 1947 (Religia i kultura, 
tłum. J. W. Zielińska, Warszawa 1959); T. S. E l i o t ,  Towards Definition o f Culture, 
London 1948; J. M a r i t a i n ,  Religion et culture, Paris 1968. Zob. także: 
M. R z e s z  e w s k i ,  Religia i kultura „masowa". Problem moralny ju tra , „Ateneum 
Kapłańskie", 52(1960), t. 60, z. 306, s. 82-92.
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oraz pole kultury, tak jak osobowość ludzka poszerza się przez świadomość 
przeznaczenia duchowego22.

Religia zatem wprowadza człowieka w inną, bardziej powszechną dzie
dzinę rzeczywistości niż świat, do którego należą pozostałe dziedziny kultu
ry, chociaż i dla nich religią ma wartość niezastąpioną; stanowi ważną 
zasadę jedności i ciągłości społecznej oraz źródło wciąż nowego i odnawia
jącego się życia duchowego.

Zależność między religią i kulturą nie jest jednostronna. Również kultura 
wpływa na życie religijne, zwłaszcza poprzez systemy znakowe. Rozwój 
nauki i filozofii pomaga lepiej zrozumieć tajemnice ludzkiego życia, może 
przyczynić się do pełniejszej interpretacji wiedzy objawionej czy zaakcento
wać prawdy zawarte implicite w religii (rozwój dogmatów). Tak np. inter
pretacja objawienia, które stanowi zasadnicze źródło teologii, dokonuje się 
za pomocą poznawczych narzędzi ludzkich i na gruncie nauk, zwłaszcza o 
człowieku. Stąd wpływ filozofii, psychologii, socjologii na teologię jest 
niewątpliwy; najlepszym tego dowodem są aktualne prądy i nurty w teologii 
chrześcijańskiej. Również moTalność i sztuka, rozwijając człowieka, budując 
osobę ludzką, uwrażliwiając ją na dobro i piękno, mogą przyczyniać się do 
pełniejszego życia religijnego -  jako życia w perspektywie „Ty” absolutne
go, które implikuje jednak wszelkie wartości naturalne.

Poza tym religią w swoim wyrazie kulturowym (jako dziedzina kultury), 
w formach manifestacji i komunikacji przeżyć i aktów religijnych, pozostaje 
w ścisłych związkach -  nie tracąc, oczywiście, swej odrębności i autonomii
-  z innymi dziedzinami kultury: nauką, moralnością, sztuką. Wyraża się to 
w języku teologii, stylu liturgii, obrzędów, w organizacji instytucji reli
gijnych.

Kultura jest rzeczywistością dynamiczną -  żyje, zmienia swoje formy 
wyrazu, ma charakter historyczny; poszczególne jej etapy związane są z 
tzw. duchem epoki. Również religią, będąc w swojej najgłębszej istocie 
osobowym związkiem z osobowym Bogiem, w swoim wymiarze kulturowym 
nie stanowi tworu statycznego, lecz ulega przekształceniom w ramach ewo
lucji zjawisk kulturowych. Powyższe stwierdzenie pozostanie słuszne nawet 
wówczas, kiedy nie przyjmie się istotnych zmian (ewolucji) w religii, jak

22 Por. R z e s z e w s k i ,  art. cyt., s. 82.
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to czynili ewolucjoniści XIX w. Przemiany kulturowe są faktem niewątpli
wym, a wobec ścisłego powiązania religii z resztą zjawisk kulturowych nie 
może to na nią nie wpływać. Zmiany dotyczą przede wszystkim zewnętrz
nych form religii, zwłaszcza społecznych. Zmieniają się formy przekazu 
doktryny religijnej, zmienia się styl zachowania się religijnego, język religij
ny, architektura religijna, formy organizacyjne instytucji religijnych itp. 
Historia kultury dostarcza nam w tej dziedzinie wiele materiału potwierdza
jącego powyższą tezę.

Mimo tych wzajemnych związków między religią i kulturą religia w 
stosunku do kultury pozostaje transcendentna w tym sensie, że swoje osta
teczne uzasadnienie czerpie ze źródeł pozakulturowych oraz że konkretna 
religia, np. chrześcijańska, nie wiąże się w sposób konieczny z jednym 
typem kultury. Obecnie jesteśmy właśnie świadkami akceptacji pluralizmu 
kulturowego W łonie chrześcijaństwa, dotychczas tak silnie związanego z 
kulturą grecko-rzymską.

By jeszcze bardziej podkreślić te dwa wymiary -  zewnętrzny i wewnętrz
ny -  faktu religijnego', niektórzy filozofowie kultury dokonują rozróżnienia 
między religią a wiarą, np. wiarą chrześcijańską. Religia byłaby wymiarem 
kulturowym, zewnętrznym, w jakim przejawia się odniesienie człowieka do 
jakkolwiek pojętego Transcendensu, wiara natomiast oznaczałaby najgłębszy, 
duchowy związek człowieka z Bogiem. Tak rozumiana wiara w całej pełni 
transcenduje kulturę i właśnie dzięki temu zdolna jest ją zintegrować23.

23 Wiąże się to z podwójnym wymiarem religii: mistycznym i kulturowym. Wiara jest 
bardziej na linii doświadczenia mistycznego, religia -  kulturowego. Wiara jest wewnętrzną 
stroną religii, religia -  zewnętrznym wyrazem wiary. Religia jest aspektem świata wiary, 
wiara -  aspektem religii. Wiara jest nieograniczona -  religia po ludzku ograniczona. Bóg 
jest duchem i nieograniczonością, a w kulturze staje się ograniczony przez symbole, słowa 
parabole itp. Por. na ten temat: K r o n e r, dz. cyt., s. 185-208.
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B. RELIGIA A MORALNOŚĆ

Historia religii dostarcza bardzo dużo przykładów ścisłego powiązania 
religii i moralności. Nakazy i zakazy dotyczące postępowania człowieka 
stanowiły istotną część systemów religijnych nawet najbardziej prymityw
nych, np. systemów tabu, które nakładały na człowieka niezliczone obowiąz
ki i powinności. Religie monoteistyczne (judaizm, islam, chrześcijaństwo) 
tę więź między działaniem religijnym i moralnym podkreślają w sposób 
szczególny i wskazują zwłaszcza na motywacyjną rolę religii w moralności.

Jak zauważa E. Cassirer: „Wielcy prorocy Izraela przepowiadali nowe 
niebo i nową ziemię. Ale naprawdę nowa jest ,nie treść tej profetycznej 
religii, lecz jej wewnętrzna tendencja, jej znaczenie etyczne. Jednym z 
największych cudów, jakiego musiały dokonać wszystkie wyższe religie, 
było rozwinięcie i ukształtowanie swojego nowego charakteru oraz etycznej 
i religijnej interpretacji życia”24.

W chrześcijaństwie więź między religią i moralnością otrzymała jeszcze 
kształt szczególny i na stałe weszła do kultury chrześcijańskiej. Wiąże się 
to z rozumieniem człowieka jako bytu osobowego, zdolnego do poznania 
rzeczywistości (poznania prawdy) i nastawionego na czynienie dobra, bytu 
dynamicznego, rozwijającego się poprzez świadome i wolne akty decyzji, 
czyli akty moralne, które dotyczą wszelkiej ludzkiej działalności, przede 
wszystkim religijnej25.

Istotny związek między religią i moralnością w chrześcijaństwie wyrażają 
ściśle z sobą zespolone przykazania miłości Boga i bliźniego: b ę d z ie sz  
miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym  
swym umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz m iłował swego  
bliźniego jak siebie sam ego” (Mk 12, 30-31). Potwierdza to Chrystus, mó
wiąc: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali” (J 13, 35).

Mimo niewątpliwie ścisłych związków między religią i moralnością są 
to dziedziny odrębne. Religia jest związkiem człowieka z Transcendensem

24 Esej o człowieku, s. 210 n.
25 Por. M. A. K r ą p i e c, Religia ogniskową kultury, [w:] t e n ż e ,  U podstaw  

rozumienia kultury, Lublin 1991, s. 242-244.
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(Bogiem), akty religijne albo wprost skierowane są na Boga, albo Bóg 
stanowi ostateczne uzasadnienie osobowego, a więc i moralnego życia czło
wieka. Natomiast przedmiotem moralności jest dobro, na które człowiek jest 
skierowany ze swej natury, człowiek nie może nie chcieć i nie czynić dob
ra. To ukierunkowanie, wyrażające się w prazasadzie „dobro należy czynić”; 
stanowi istotny rys człowieczeństwa człowieka* zdolnego odczytać prawdę
o dobru, o swoim dobru i poprzez akty decyzji dokonać wyboru „własnego 
dobra”, które go ubogaca. Moralność polega na zgodności sądu teoretyczne
go (prawda o dobru) i praktycznego (moja prawda o moim dobru), oceny
0 zgodności lub niezgodności dokonuje sumienie człowieka i ono wydaje 
osąd o ludzkim czynie.

Religia ukazuje prawdę o Dobru Najwyższym, Transcendentnym, które 
człowiek zdolny jest poznać i uznać za własne, osobiste dobro. Dobro Naj
wyższe więc nieskończenie poszerza obraz dobra dostępnego dla człowieka. 
Istotą życia religijnego jest właśnie życie w perspektywie Dobra Najwyższe
go i uznanie Go za osobiste dobro, ku któremu zmierza całe życie ludzkie
1 które jest w pewnym sensie implikowane w wyborze każdego dobra. Dob
ro Najwyższe jest bowiem ostatecznym źródłem wszelkiego dobra i jego 
uzasadnieniem. Toteż Bóg jest ostatecznym uzasadnieniem ludzkiej moral
ności, tak jak jest uzasadnieniem istnienia człowieka i wszelkich jego 
działań.

Człowiek, byt osobowy, a więc zdolny do działań moralnych (świado
mych i wolnych), napotyka trudności i w rozpoznaniu właściwego dobra, 
i w jego wyborze. Jest narażony na pomyłki i dewiacje w dziedzinie moral
nej. Związane jest to z niekoniecznym, przygodnym charakterem ośoby 
ludzkiej, pogłębione przez pewne rozdarcie, które w religii judaistyczno- 
-chrześcijańskiej określa się jako grzech pierworodny. Człowiek więc do 
dobrego, moralnego życia potrzebuje pomocy. Każda religią tę pomoc nie
sie. Religia dostarcza przede wszystkim osobowych wzorów postępowania 
moralnego i religijnego. W chrześcijaństwie są nimi święci, a przede 
wszystkim Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, który sam określa swoją rolę w 
stosunku <lo duchowego życia człowieka: „Ja jestem drogą i prawdą, i ży
ciem” (J 14, 6). Przez wiarę, nadzieję i miłość w stosunku do Boga czło
wiek uzyskuje nową pomoc, nowe impulsy dla nieraz bardzo trudnych 
decyzji moralnych.
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Jeśli wszelkie działania osobowe człowieka mają charakter moralny, są 
świadomym i wolnym wyborem określonego dobra, taki charakter mają 
także akty religijne. Są to bowiem akty człowieka, osoby ludzkiej, która 
świadomie i dobrowolnie uznaje Transcendens (Boga) za osobiste dobro 
najwyższe, wyraża to w świadomym i wolnym działaniu: w modlitwie, 
ofierze, liturgii itp.

Więź między religią i moralnością wyraża się także i w tym, że pewne 
akty ludzkie mają charakter zarazem moralny i religijny. Przykładem działa
nia o takiej podwójnej kwalifikacji może być np. czyn o. Maksymiliana 
Kolbego, który oddał życie swoje za drugiego człowieka; czyn motywowany 
równocześnie miłością do tego człowieka i miłością do Boga.

Powiązanie między religią i moralnością ukazują również bardzo wyraziś
cie autorzy przyjmujący swoiste doświadczenie aksjologiczne, przede wszyst
kim M. Scheler. „Dostrzeżenie wartości Boga wymaga odpowiedzi na tę 
szczególną wartość, swoistej odpowiedzi. Jest to w hierarchii wartości -  
wartość najwyższa. Stąd odpowiedź na Bożą wartość zawiera w sobie odpo
wiedź na wszystkie inne wartości. Uczciwe, pozytywne ustosunkowanie się 
do częściowej, względnej wartości nie jest możliwe bez pozytywnego usto
sunkowania się do jej źródła, podstawy jej rzeczywistości i wartości. W ten 
sposób otrzymujemy usankcjonowaną etykę”-6.

Istnieje także między religią i moralnością wzajemna zależność. Religia 
dostarcza moralności ostatecznych perspektyw i motywów, natomiast moral
ność w pewnym sensie warunkuje religię i głębię przeżycia religijnego. 
Dobre postępowanie człowieka pozwala na poznanie i uznanie prawdy o 
Bogu, natomiast deformacje moralne utrudniają życie w perspektywie „Ty” 
transcendentnego. Dlatego mówiąc o religijnym poznaniu Boga, podkreśla 
się jego uwarunkowania etyczne. W konkretnym życiu zachodzi więc wza
jemna zależność między poziomem życia religijnego i moralnego. Niedosko
nała świadomość religijna czy niska moralność dopuszczają rozbieżności 
między obydwoma dziedzinami osobowego życia człowieka.

Ta zbieżność religii i moralności bywa niekiedy powodem nieporozumień 
i redukcji jednej dziedziny do drugiej. Typowym przykładem utożsamienia

~6 Cyt. za: II 5 r i n g, dz. cyt., s. 38. Autor prezentuje różne układy wzajemnych 
relacji między m oralnością i religią.
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religii z moralnością, czyli redukcji religii do moralności, jest teoria Kanta. 
Do moralności sprowadzają religię także: A. Shaftesbury, J. Tyndall i
H. Cohen.

C. RELIGIA A NAUKA I TECHNIKA

Problem stosunku między religią a nauką, zawsze obecny w kulturze, w 
ostatnim stuleciu niezmiernie się wyostrzył i wyszedł poza ramy dyskusji 
między teologami i uczonymi. Stał się problemem ludzi współczesnych.

Wspaniale rozwijające się w XX w. nauki szczegółowe, zwłaszcza przy
rodnicze, a także historia, psychologia i socjologia wywarły wielki wpływ 
na życie społeczne i kulturalne człowieka współczesnego. Nauka w znacz
nym stopniu wyznaczyła jego perspektywę poznawczą, sposób myślenia i 
działania. Nauka i związana z nią technika dostarczyły wiele dóbr i udogod
nień, zwłaszcza nowych środków i kanałów komunikacji międzyludzkiej, 
pogłębiły świadomość mocy człowieka w stosunku do sił przyrody, wzmoc
niły poczucie wspólnoty międzyludzkiej, umożliwiły wymianę myśli i war
tości kulturowych. Współcześnie rozumiana nauka i coraz bardziej wszech
mocna technika stały się dla wielu jedynym horyzontem i podstawą pozna
nia oraz działania, doprowadziły do powstania nowej formy kultury, 
tzw. kultury naukowo-technicznej, i związanej z nią mentalności oraz do 
ukształtowania postaw ludzkich, które zdają się zamykać człowieka w grani
cach świata materialnego i kulturowego, zatracając jego wymiar transcen
dentny. Toteż mówi się obecnie o dcsakralizacji świata i oderwaniu człowie
ka od perspektyw i wartości, które ukazuje religia. Dominujące tendencje 
oraz ideologie końca XIX i 1. poł. XX w. były zdecydowanie antyreligijne, 
dążyły do wyeliminowania religii z życia ludzkiego i ludzkiej natury, rzeko
mo opierając się na nauce, na naukowym poglądzie na świat itp.

Sprawa jest niezmiernie ważna, dotyczy bowiem najistotniejszych proble
mów człowieka. Zagadnienie relacji między religią i nauką było wprawdzie
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podejmowane niejednokrotnie, często jednak rozwiązywano je  tylko frag
mentarycznie, jeśli nie wprost błędnie .

By wskazać na właściwe relacje zachodzące między religią i nauką, 
należy dokładnie uświadomić sobie, czym jest religią oraz czym jest nauka 
we wszystkich jej postaciach. Mówiąc o związkach między religią i nauką, 
trzeba dokonać porównania między:

-  faktem religii i faktem nauki;
-  elementem poznawczym w religii (poznanie religijne) i poznaniem 

naukowym;
-  naukową wiedzą o religii a pełną wiedzą o religii.

Nasze dociekania będą prowadzone właśnie na podstawie tych rozróżnień.

a) RELIGIA I NAUKA JAKO ODRĘBNE DZIEDZINY ŻYCIA LUDZKIEGO

Religia -  mówiąc najogólniej -  jest sposobem istnienia człowieka, sposo
bem ludzkiej egzystencji, będącej uczestnictwem w istnieniu Boga czy jak
kolwiek rozumianej rzeczywistości transcendentnej. Religia jest związana z 
istotą osobowego życia ludzkiego, wskazuje na źródła, podstawy i ostatecz
ne perspektywy człowieka jako osoby -  bytu świadomego i wolnego. Jest 
osobowo-osobowym związkiem człowieka z Bogiem, którego człowiek reli
gijny uznaje za ostateczne źródło życia, najwyższą wartość, usensowniającą 
całe jego życie, związkiem angażującym go osobowo i osobiście. Religia 
wskazuje na transcendentny wymiar życia ludzkiego, i to zarówno gdy 
chodzi o źródło życia (pochodzenie), jak i przeznaczenie (sens, cel życia). 
Człowiek przez swe powiązanie z rzeczywistością transcendentną ma wymiar 
transcendentny i przekracza świat przyrody, choć niewątpliwie także do 
niego należy, oraz ludzkie społeczności, choć w nich żyje i działa. Zycie 
w wymiarach przestrzenno-czasowych jest niezmiernie ważnym i znaczącym

Na ten temat istnieje bogata literatura. Por. załączoną bibliografię, a szczególnie: 
A. D o n d e y n e ,  Technika i religią, „Znak", 14(1962) 321-328; J. A b e I € [i i n- 
n i], Nauka i technika a wiara, Warszawa 1964; R. C h a u v i n, Bóg uczonych, tłum. 
W. Sukiennicka, Warszawa 1965; K r ą p i e c, Religia i nauka', P. C h a u c h a r d ,  
Nauka i wiara, tłum. O. Scherer, Paris 1968; K. B r o c k m o l l e r ,  Cywilizacja 
przemysłowa i religią, tłum. K. Medwecka, Paris 1974.
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etapem życia ludzkiego, ale nie jest jego całością i nie zapewnia ostateczne
go spełnienia osoby ludzkiej.

Religia wyraża się w specjalnym działaniu ludzkim, które jest działaniem 
świadomym i wolnym, skierowanym wprost na Boga (kult), a także dostar
cza wzorów i motywów moralnego postępowania człowieka i ostatecznych 
uzasadnień wszelkiego działania ludzkiego.

Religia, ujawniając transcendentny wymiar człowieka, wskazuje na wielką 
wartość, godność człowieka, właśnie z racji powiązań i przeznaczeń trans
cendentnych -  więzi z Bogiem. W chrześcijaństwie wyraża się to w przeko
naniu, że człowiek jest stworzony na „obraz i podobieństwo Boże”. Czło
wiek jest więc wartością samą w sobie i nie może być użyty jako narzędzie 
do zdobycia innych wartości (nienarzędny charakter osoby ludzkiej). Religia 
ujawnia, że człowiek to rzecz święta: „homo -  res sacra”.

Jak wykazywaliśmy poprzednio, religią jest równocześnie:
-  faktem psychicznym (przeżycia ludzkie, ludzka świadomość więzi z 

Bogiem, postawy człowieka -  wiara, nadzieja, miłość),
-  faktem społeczno-kulturowym (każda religią zawiera doktrynę, kult, 

moralność, instytucje),
-  faktem ontycznym (sposobem istnienia, które pochodzi od Boga i ma 

świadomie do niego dążyć jako do realnie istniejącej i kochającej Osoby -  
Boga).

Wprawdzie religią jako zjawisko społeczno-kulturowe stanowi dziedzinę 
kultury z odrębną wartością (świętość), jednak nie jest tylko działaniem 
ludzkim, nie jest jedynie dziedziną kultury obok innych dziedzin -  nauki, 
moralności i sztuki. Pozycja religii w kulturze dzięki temu, że ukazuje i 
stanowi powiązanie człowieka z Bogiem, jest wyjątkowa. W religii uznaje 
się rzeczywistość transcendentną, która nie pochodzi od człowieka, poza tym 
religią dotyczy całego człowieka, przede wszystkim wskazując na transcen
dentne pochodzenie i transcendentne przeznaczenie człowieka (od Boga 
pochodzi i do Boga zdąża). Przez to religią usensawnia całe życie i działa
nie ludzkie, także pozostałe dziedziny kultury (naukę, moralność, sztukę), 
z żadną się nie utożsamiając, a wszystkie jakby wprzęgając w bieg życia 
ludzkiego.

Religia, będąc dziedziną kultury (to, co pochodzi od człowieka), równo
cześnie przekracza kulturę. Jest bowiem związkiem człowieka z Bogiem, 
który nie jest tworem kultury i który transcenduje kulturę. Kultura jest

380



Religia a inne dziedziny kultury

rozpięta „pomiędzy” początkiem i końcem życia ludzkiego w wymiarach 
przestrzenno-czasowych, religia wykracza poza kulturę, i to z obydwu krań
ców ludzkiego życia.

Cele religii dotyczą przede wszystkim człowieka, jego osobowego życia, 
jego człowieczeństwa. Religia ma za zadanie nauczyć życia w pełni ludzkie
go, które ostatecznie jest wspólną z innymi ludźmi drogą do osiągnięcia 
wspólnoty z Bogiem. Religia pozwala osiągnąć pełne człowieczeństwo, 
szczęście, zbawienie.

Inny charakter i inne cele ma ta ludzka działalność, którą określamy jako 
poznanie naukowe czy po prostu ta dziedzina ludzkiej kultury, którą nazy
wamy nauką, a która -  jak pokazują dzieje naszej kultury -  może być 
rozmaicie rozumiana i uprawiana. Zawsze jest to jednak zorganizowane 
działanie ludzkie, mające na celu zdobycie informacji bądź o całej rzeczy
wistości (filozofia w sensie klasycznym), bądź o jakimś jej obszarze (nauki 
szczegółowe). W nauce chodzi o poznanie uporządkowane, tzn. trzeba jasno 
wskazać i określić przedmiot poznania (to, co chcemy poznać), przedstawić 
punkt widzenia i cel (po co chcemy poznać) oraz zastosować odpowiednie 
do przedmiotu i celu metody gwarantujące zdobycie rzetelnych informacji, 
ich uzasadnienie bądź poprzez bezpośrednie poznanie (doświadczenie), bądź 
poprzez wskazanie racji (rozumowanie, hipotezy, teorie).

O ile istotą aktu religijnego jest osobowy i osobisty związek człowieka 
z Bogiem, obecnym we wszystkich przejawach i decyzjach życia ludzkiego,
o tyle istotą aktu poznawczego (nauki) jest relacja: podmiot-przed- 
miot. Człowiek (poznający podmiot) nastawia swój aparat poznawczy na coś 
istniejącego (przyrodę, człowieka, wytwory ludzkie) i ustawia się w pozycji 
obserwatora, zaopatrując się w narzędzia wzmacniające jego aparat poznaw
czy, by zdobyć jak najwięcej informacji o tym, co go interesuje. Zdobyte 
informacje porządkuje i uzasadnia, dobierając racje rzeczowe -  płynące z 
bezpośredniego poznania -  lub „domyślane”. Są to zawsze racje „rzeczowe”, 
a nie osobowe, nie ludzkie decyzje. Nauka obejmuje więc relacje: pod- 
miot-przedmiot; nawet gdy przedmiotem nauki jest człowiek, nauka go 
„uprzedmiotawia”, „urzeczawia”.

Religia i nauka (rozumiana najszerzej jako wszelkie poznanie racjonalne) 
stanowią odrębne dziedziny życia ludzkiego, mają różny charakter, odrębne 
źródła i cele i zasadniczo nie powinno być między nimi ani sprzeczności, 
ani konkurencji.
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Dzieje naszej kultury i dzieje innych kultur wskazują jednak, że niejed
nokrotnie zachodził między religią a nauką konflikt, a nawet ich konkuren
cyjne rozumienie. Taka sytuacja osiągnęła swój punkt kulminacyjny w koń
cu XIX i w 1. poł. XX w., który utworzył tzw. kulturę naukowo-technicz
ną, naukowy pogląd na świat i antyreligijne ideologie.

b) ELEMENT POZNAWCZY W RELIGII A POZNANIE NAUKOWE

Z powstaniem nauki, co miało miejsce w naszym kręgu kulturowym 
przed dwudziestoma kilkoma wiekami, pojawił się problem relacji między 
religią i nauką, który w dziejach naszej kultury przybierał różne postaci i 
trwa do chwili obecnej. Dochodziło nawet do konfliktów. Często jednak 
przeoczą się fakt, że konflikt nie dotyczył wprost religii i nauki, są to 
bowiem -  jak wykazywaliśmy wyżej -  dziedziny odrębne. Ewentualny 
konflikt może dotyczyć i faktycznie dotyczył poznawczej warstwy religii 
(mitologii, teologii) i poznania naukowego. Styk, a więc i możliwość różnic, 
dotyczy zwłaszcza prawd o człowieku, o jego pochodzeniu, o sensie życia 
ludzkiego, o istnieniu i naturze Boga (czy szerzej -  rzeczywistości transcen
dentnej).

Każda religia zawiera doktrynę, na którą składają się: wizja człowieka, 
prawdy związane z jego pochodzeniem i przeznaczeniem, informacje doty
czące postępowania człowieka. Religia w naszej i we wszystkich innych 
kulturach jest starsza od nauki. Religia dotyczy spraw tak istotnych dla 
człowieka, tak zasadniczych i fundamentalnych dla osobowego życia ludz
kiego, że z chwilą pojawienia się na świecie człowiek spontanicznie uświa
domił sobie swoją sytuację i wyraził w postaci religii. Mitologia była wyob
rażeniowym ujęciem tej sytuacji i wyobrażeniowym przedstawieniem towa
rzyszących człowiekowi w jego osobowym życiu i wpływających na jego 
los -  bóstw.

W mitologii była zawarta zasadniczo prawdziwa intuicja, że właściwym 
kontekstem życia człowieka jest świat osób, że jest mu potrzebna pomoc 
kogoś doskonalszego i mocniejszego niż on sam. Oczywiście, wiele spraw 
było nie domyślanych, dopełnionych wyobrażeniami.

Pierwszą postacią naukowego (racjonalnego) poznania była filozofia jako 
wiedza-mądrość, zdobyta ludzkim rozumem, ogarniająca całą rzeczywistość
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i wyjaśniająca ją poprzez wskazanie na jej ostateczne warunki, przyczyny. 
Filozofia podejmowała niektóre problemy niezmiernie ważne w każdej religii
-  kim jest człowiek, jaki jest sens jego życia, co jest racją (archi) rzeczy
wistości -  i dochodziła własnymi metodami, niezależnie od mitologii, do 
ich rozwiązania, a szczególnie do pojęcia bytu boskiego (absolutnego).

W pewnym momencie musiała nastąpić konfrontacja między tym, co 
orzekano o człowieku i o Bogu w religii (mitologii), a tym, co na ten 
temat twierdzili filozofowie. Jeśli można mówić o pewnym konflikcie, to 
występował on między mitologią a filozofią (nauką), a konkretnie między 
wyobrażeniowym rozumieniem bóstw politeistycznej religii greckiej a filozo
ficznym rozumieniem bytu absolutnego. Myśl grecka w pierwszych wiekach 
filozofii doszła do przekonania, że powinien on być doskonały i jeden. So
krates nie negował religii, czyli związku człowieka z Bogiem, przeciwnie
-  powiązał osobowe, moralne życie człowieka z działającym w nim dajmo- 
nionem, który jest jeden i doskonały. Negował tylko mitologiczne wyobraże
nia o wielu bogach, obdarzonych przez mitologię doskonałościami, ale i 
obciążonych ludzkimi przywarami. Podobnie sprawa wyglądała u najwięk
szych myślicieli starożytności -  Platona i Arystotelesa.

Była to konfrontacja pozytywna, pozorny konflikt, który prowadził do 
udoskonalenia poznania religijnego, do wypracowania wzniosłego pojęcia 
Boga jako bytu koniecznego, jedynego, doskonałego.

Chrześcijaństwo wniosło do ludzkiej kultury prawdy o człowieku i o 
Bogu niedostępne dla poznania racjonalnego. Objawienie zostało przekazane 
w języku praktycznym, także symbolicznym, przesyconym obrazami. Prawdy 
religijne należało wyrazić w języku ludzi wykształconych tamtej epoki. 
Dokonało się to w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wówczas nauka, 
wciąż jeszcze filozofia, była traktowana jako pomoc, narzędzie interpretacji 
prawd religijnych zawartych w objawieniu, przede wszystkim prawdy o 
człowieku i prawdy o Bogu, oraz o ich wzajemnych relacjach. Olbrzymie 
bogactwo interpretacji, które do dziś nic straciły aktualności, zawiera się w 
doktrynie Ojców Kościoła, na czele ze św. Augustynem. Dla wyrażenia 
prawdy objawionej o zbawieniu posługiwał się on pojęciami zaczerpniętymi 
z filozofii greckiej, przede wszystkim platońskiej i plotyńskiej, dopełniając 
ją jednak, a nawet zmieniając zgodnie z perspektywą objawioną. Według 
Platona człowiek był rodzajem bóstwa, duchem, który nie potrzebował zba
wienia. Chrystus-Odkupiciel ukazał prawdę o człowieku, w której godność
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i grzeszność domagają się Odkupiciela. Nadrzędność i odrębność religii 
została zachowana. Konfrontacja oraz interpretacja dotyczyła pewnych ele
mentów prawdy religijnej i filozoficznej.

Tomasz z Akwinu jeszcze wyraźniej ukazał odrębność nie tylko religii 
i nauki, ale także odrębność religijnego (teologicznego) i filozoficznego 
poznania (naukowego). Odrębność nie oznaczała ani konfliktowości, ani 
konkurencyjności. Rozróżniał porządki poznawcze filozoficzny i teologiczny, 
by je ostatecznie łączyć, jak to wyraził J. Maritain .

Sw. Tomasz wskazał na prawdy zawarte w wizji religijnej, które czło
wiek może i powinien zdobyć własnym wysiłkiem. Filozofia może poznać, 
kim jest człowiek, stwierdzić, że jest osobą, bytem otwartym na Boga, 
może poznać także prawdę, że Bóg istnieje. Prawdy takie nazywał Tomasz 
„praeambula fidci” -  naturalnymi podstawami wiary. Są jednak w religii 
takie prawdy, które przekraczają możliwości poznawcze człowieka -  prawdy 
dotyczące wewnętrznego życia Boga (Trójca Święta), powołania człowieka 
do uczestnictwa w wewnętrznym życiu Boga (usynowienie) itp.

Według św. Tomasza filozofia w stosunku do religii pełni podwójną rolę: 
wskazuje naturalne podstawy religii (praeambula fidei)\ służy jako narzędzie 
do interpretacji prawd objawionych, które przekraczają rozum ludzki (ancilla 
theologiae). Doktryna religijna i filozofia „spotykają się” więc w podstawo
wych prawdach o człowieku, wzajemnie się wspierają i dopełniają.

W poznaniu religijnym znajdują się jednak i inne prawdy dotyczące czy 
to budowy świata, czy to jego funkcjonowania, które wraz z rozwojem 
poznania naukowego okazują się nieaktualne. Nie należą one do istoty reli
gii i powinny ulec zmianie wraz z rozwojem nauki. Najczęściej one są 
przedmiotem konfliktów, niekorzystnych zarówno dla religii, jak i dla nauki, 
zwłaszcza wówczas, gdy się im przypisuje zbyt wielką rangę. Nie jest moim 
zamiarem przedstawianie dziejów stosunków między religią i nauką; najczęś
ciej polegają one na przekraczaniu kompetencji jednej czy drugiej strony. 
Sprawa Galileusza jest tego klasycznym przykładem.

Z biegiem czasu pojawiały się nowe sposoby rozumienia poznania nauko
wego. Po koncepcji arystotelesowskiej, według której chodziło o filozoficz- 
no-naukowe poznanie prawdziwościowo-mądrościowe, powstała koncepcja

~8 Dislirtguer pour unir ou les degres du savoir, Paris (1932) 19636.
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kantowska, eliminująca możliwość poznania rzeczy w sobie (metafizyki), a 
zadania filozofii sprowadzająca do poznania koniecznych, apriorycznych 
warunków poznania w naukach przyrodniczych.

Już wcześniej, począwszy od XIV w., zwłaszcza poprzez w. XVII i 
XVIII, rozwijały się nauki szczegółowe, głównie przyrodnicze. Nowe tereny 
i nowe obszary zaczęły interesować ludjfi, powstawały nowe metody, które 
zacieśniały teren poznawczej penetracji człowieka do „księgi świata”, by go 
poznać i przemieniać.

Zasadniczy przewrót w rozumieniu nauki, a w konsekwencji i układów 
między religią a nauką, dokonał się w XIX w. i był dziełem A. Comte’a. 
Sformułował on nową koncepcję nauki i wytyczył jej nowe perspektywy 
poznawcze. Uważał, że należy zrezygnować całkowicie z poznania filozo
ficznego kształtowanego przez pytania: „dzięki czemu”, „dlaczego”, „w 
jakim celu” (poznanie filozoficzno-mądrościowe), a naukotwórcze pytanie 
ograniczyć do: „jakie jest”, „jak funkcjonuje” i „jak można użyć”. Według 
twórcy pozytywizmu dzieje ludzkiej kultury przebiegały trzema fazami. W 
pierwszej (mitologicznej) wszystko tłumaczyło się poprzez odwołanie się do 
sił nadprzyrodzonych, w drugiej zjawiska wyjaśniano przez wskazanie na 
racje ostateczne (wyjaśnianie filozoficzne). W trzeciej (faza nauki) kultura 
ludzka osiągnęła stan właściwy (pozytywny), w którym poznanie racjonalne 
(naukowe) polega na zdobyciu informacji dotyczących określonej dziedziny, 
by je wykorzystać w technice.

Nauka, zdaniem Comte’a, przestaje być zdobywaniem prawdy i jej kon
templacją -  theoria, staje się techne -  świadomą ingerencją człowieka w 
otaczający go świat. Dominują nastawienia praktyczne w stosunku przede 
wszystkim do świata przyrody, a także do świata społecznego. Nauka ma 
być środkiem przystosowania człowieka do otoczenia oraz skutecznym na
rzędziem walki o byt. Nauka staje się narzędziem opanowywania świata, 
przekształcania rzeczywistości.

Na rezygnacji z religii i filozofii -  według Comte’a -  polega postęp 
kultury. Należy ograniczyć się i skupić na wąsko pojętym poznaniu nauko
wym (nauki szczegółowe) i postępie nauki, który byłby wypadkową rozwoju 
matematyki, teorii naukowych i obserwacji oraz stopnia powiązania z prak- 
tyką.

Comte uważał, że ten typ poznania naukowego, jakim była filozofia, 
stracił odrębne pole badań, oraz zakwestionował właściwe filozofii doświad
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czenie. Nauka w sensie wąskim staje się jedynym wartościowym sposobem 
ludzkiego poznania, które ma stać się podstawą organizacji życia ludzkiego, 
ludzkiej kultury.

Comte dostrzegał jednak potrzebę systematyzacji wiedzy. Nauka powinna 
osiągnąć możliwie wysoki stopień jedności. Kiedyś całe poznanie łączyła 
teologia, potem filozofia, obecnie ma to czynić nauka. Ona ma dostarczyć 
jednolitego obrazu świata. Comte głosił swoisty mesjanizm naukowy -  
postęp wiedzy w ramach ogólnego postępu kultury. Przyrodoznawstwo jest 
najwspanialszym dziełem ducha ludzkiego, wobec którego pełni jakby misję 
religijną, moralną, społeczną i polityczną.

Tutaj dochodzimy do korzeni radykalnej zmiany w relacji: religia-nauka 
oraz do korzeni kultury naukowo-technicznej.

W dotychczasowych dziejach naszej kultury (jak i innych kultur) religią
-  istotnie związana z samym człowiekiem -  pełniła podstawową rolę, rolę 
centrum kultury, dzięki temu, że wskazywała na ostateczne wymiary czło
wieka, jego godność i wartość. W tej perspektywie celem kultury jest roz
wój, spełnienie, wychowanie człowieka. Filozofia towarzyszyła religii i 
wskazywała na naturalne podstawy czy dopomagała w interpretacji tajemnic 
religijnych.

W pozytywizmie i scjentyzmie nauka staje się najwyższym i jedynym 
uznanym poznaniem. Nauka ma dostarczyć całościowej wizji świata i czło
wieka. Wiek XIX i XX to właśnie czas, w którym nauka staje się podstawą 
wszelkiego działania człowieka -  centrum kultury. Akcentuje się konflikt 
między poznaniem religijnym i poznaniem naukowym. Dla pozytywistów 
religią i nauka to wartości konkurencyjne, wprost wykluczające się i jedną 
z nich trzeba wybierać.

W tym duchu można rozumieć powodzenie pewnych teorii naukowych, 
zwłaszcza teorii ewolucji, która miała zastąpić wyjaśnienie filozoficzne i 
religijne (pochodność świata i człowieka od Boga). Biologiczną teorię ewo
lucji rozciąga się na wszystkie dziedziny życia i kultury i staje się ona 
teorią, która rzekomo wyparła potrzebę innego wyjaśnienia. Przyczyną popu
larności ewolucjonizmu -  jak stwierdził K. Popper -  było to, że pozwolił 
on przyrodnikom uniknąć konieczności wprowadzenia teistycznej interpreta
cji przyrody.

Formalne wyrzucenie filozofii nie było jej rzeczywistym wyeliminowa
niem. U podstaw pozytywizmu i scjcntyzmu znajdują się aprioryczne stano
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wiska filozoficzne dotyczące rzeczywistości. Są to: materializm, tzn. przeko
nanie, że istnieje tylko to, do czego można dotrzeć w poznaniu naukowym; 
empiryzm -  wąsko rozumiane doświadczenie (doświadczenie zewnętrzne) 
jest źródłem wszelkiej wiedzy oraz determinizm -  cała rzeczywistość rozwi
ja się według praw przyrody (ewolucjonizm).

W pozytywizmie i scjentyzmie nastąpiło ogromne zawężenie poznania i 
ograniczenie możliwości zdobycia prawdy o świecie i o człowieku. Całe 
ważne obszary ludzkiego doświadczenia (doświadczenie siebie jako osoby, 
swojej sytuacji bytowej, doświadczenie bytu) oraz podstawowe pytania: 
dzięki czemu istnieje coś, co istnieć nie musi, jaki jest sens ludzkiego 
życia, jakie perspektywy -  zostały wyeliminowane z zasięgu kontrolowanego 
poznania.

Nauki szczegółowe ze swej natury są immanentne w stosunku do świata, 
skupiają się na rzeczywistości materialnej, nie mają możności dostrzeżenia 
transcendencji człowieka wobec przyrody i społeczności. Wszystko rozpatru
ją w perspektywie horyzontalnej, są zamknięte na wszelką transcendencję. 
Przyjęcie tylko poznania naukowego w wąskim tego słowa znaczeniu zawę
ża zasadniczo i źródła poznania, i jego widnokrąg.

Taka postawa poznawcza prowadzi często do bezpodstawnych stwierdzeń 
metafizycznych. Istnieje tylko to, co nauka może poznać. Ani duszy, ani 
Boga nauka nie poznaje, więc ich w ogóle nie ma29.

Pozytywizm i scjentyzm stały się w XX w. dla wielu „filozofią życia”, 
swoistą postacią religii. Termin „nauka” często pisano dużą literą, mówiono
o świątyni nauki itp. Nauka stała się najwyższym dobrem, rodzajem absolu
tu, w którego potęgę i wszechmoc należy wierzyć i jemu ufać. Wytworzyło 
się olbrzymie zaufanie do nauki. Wyeksponowano zwłaszcza pragmatyczną 
skuteczność nauki. Na początku XX w. wydawało się, że przyrodoznawstwo, 
socjologia i psychologia nie tylko poznają, ale także rozwiążą wszystkie 
problemy ludzkie. Religia stanie się więc niepotrzebna. Nauka, powiązana 
z techniką, rozpoczyna i kontynuuje rewolucję naukowo-techniczną.

W 2. poł. XX w. zmieniły się poglądy na naukę, powstała nowa koncep
cja naukowego poznania (racjonalizm hipotetyczny Poppera), według której

29 Por. H. F r i e s, P. G I o c  k m a n n, Ich sehe kcinen Gott. Ein Dialog  
zwischen Naturwissenschaft und Theologie, Freiburg i.Br. 1973.
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teoria naukowa ma strukturę hipotetyczno-dedukcyjną, a zdobyta wiedza 
jedynie charakter prawdopodobieństwowy. Aktualna nauka stanowi tylko 
jedną z możliwych teorii na drodze do doskonalenia wyjaśnienia rzeczywis
tości. Pojawiają się także krytyki pod adresem nauki, demaskuje się braki 
metod naukowych, wskazuje na pewne poglądy przyjęte bez uzasadnienia 
(dogmatyzm nauki).

„Usiłowanie wyeliminowania wszelkiej metafizyki z teorii przyrodniczych 
jest najprostszą drogą do przekształcenia tych teorii w system dogmatycz
nych wierzeń”30.

Wprawdzie wśród samych naukowców i filozofów kultury „mit” nauki 
i jej wszechmocy zaczyna upadać, to jednak ukształtował pewną świado
mość, stał się składnikiem światopoglądu wielu ludzi XX w., wytworzył 
mentalność, którą określamy jako mentalność naukowo-techniczną.

c) FUNKCJA NAUKI I TECHNIKI W SPOŁECZEŃSTWIE

Nie pretenduję tutaj do podania wyczerpującej charakterystyki współczes
nej sytuacji kulturowej i określenia w niej miejsca nauki. Ograniczam się 
do wskazania kilku właściwości, ważnych światopoglądowo .

Współczesną naukę cechuje daleko posunięta specjalizacja, matematyzacja 
i formalizacja, powiązanie z techniką oraz technizacja. W stosunku do in
nych dziedzin kultury nauka współczesna odznacza się totalitaryzmem, impe
rializmem (monizm epistemologiczny), pragmatyzmem, kolektywizmem, 
progresizmem, głosi mit wolności i wyzwolenia oraz ducha nowości i re
wolucji.

W stosunku do koncepcji poznania racjonalnego nastawionego na pozna
nie prawdy o rzeczywistości („propter ipsum scire”) współczesna nauka stała 
się poznaniem nastawionym wprost na przemianę świata przyrody i społecz
ności -  na techne. Na pierwszy plan w dociekaniach wysuwa się nie kate-

30 Teoretyczne odrzucenie metafizyki powoduje, że faktycznie przyjmuje się w punkcie 
wyjścia teorii naukowych rozstrzygnięcia ontologiczne bez uzasadnienia, a często i bez pełnej 
świadomości.

31 Por. S. K a m i ń s k i, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, zwł. s. 115-143; 
J. L a d r i e r e, Nauka, świat i wiara, tłum. A. Paygert, Warszawa 1978.
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goria prawdy, lecz kryterium skuteczności praktycznej. Chodzi zresztą nie 
tylko o przekształcenie środowiska naturalnego, przedmiotem bowiem techni
ki, opierającej się na nauce, staje się sam człowiek i stosunki międzyludz
kie. Stąd obecnie mówi się o „technikach ludzkich” psychologicznych, so
cjologicznych, o inżynierii społecznej. Człowiek wyzwolony z perspektyw 
religijnych, autonomiczny nie dąży do zrozumienia świata czy siebie same
go, lecz fascynuje się opanowywaniem świata, doskonaleniem warunków 
życia, przemianami społeczno-ekonomicznymi.

Kultura naszego stulecia ma właśnie taki charakter. Cały wysiłek zorgani
zowanej myśli ludzkiej skupia się na pragnieniu wytworzenia coraz większej 
ilości dóbr, a przede wszystkim dąży się do wytworzenia doskonalszych 
narzędzi, mających służyć do przemiany świata, uczynienia życia ludzkiego 
na ziemi coraz bardziej wygodnym. Są to cele same w sobie słuszne i 
dobre, ale nie mogą być celami jedynymi. W perspektywie naukowo-tech- 
nicznej człowiek rozpatrywany jest jako twórca narzędzi. Ostatecznie sam 
staje się korelatem narzędzi i narzędziem w produkcji nowych narzędzi.

Kultura oparta na nauce jest skuteczna w stosunku do pewnych dóbr 
(narzędzia są rzeczywiście coraz doskonalsze), ale zawęża i niszczy bogatą 
rzeczywistość ludzką. Ścisłe, jakby organiczne, powiązanie nauki z techniką 
nie jest jednostronne. Technika nie jest jedynie rezultatem wyników badań 
naukowych. Relacje są wzajemne. Techniki, narzędzia wyprodukowane dzię
ki osiągnięciom badań nauki zostają użyte jako narzędzia badawcze, zwielo
krotniając ludzkie zdolności (np. maszyny matematyczne). Koło się zamyka
-  technizacja nauki jest zacieśnieniem terenu badań i groźbą uczynienia z 
człowieka narzędzia w wielkim procesie technizacji.

Współczesna nauka przejawia tendencje totalitarne w zakresie poznania 
(totalitaryzm epistemologiczny), dążąc do ujęcia całej rzeczywistości w 
schematy matematyczno-fizyczne, oraz totalitaryzm pragmatyczny, zmierzając 
do coraz większej władzy nad światem i człowiekiem, pragnąc nadać ludz
kiej egzystencji sens czegoś samowystarczalnego. Przekonanie o nieskończo
nych i całościowych możliwościach nauki wiąże się z jej imperializmem 
wobec całej rzeczywistości: wobec środowiska naturalnego, wobec społecz
ności i wobec człowieka. Natura ma stanowić podłoże i narzędzie po
wszechnej przebudowy ustroju społecznego i wychowania człowieka.

Naukowy model organizacji społecznej to model przemysłowy, w którym 
życie polega na produkowaniu i konsumowaniu. Celem staje się uprzemysło-
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wienie świata, utworzenie światowego społeczeństwa powszechnego, które 
ma zawładnąć ziemią. Chodzi o to, by wszystkich zintegrować w mechaniz
mie industrializacji.

Inną cechą mentalności scjentystycznej jest progresizm, a więc przekona
nie, że możliwości ludzkiego rozumu, możliwości nauki w rozwiązywaniu 
problemów są nieskończone oraz że postęp polega na odkrywaniu i wytwa
rzaniu coraz to nowych rzeczy. Mentalność naukowo-techniczna wiąże się 
z kultem nowości i postępu, co w konsekwencji prowadzi do redukowania 
każdej rzeczy do stanu przedmiotu pożytecznego, także człowieka (funkcji, 
jaką pełni w społeczeństwie).

d) SKUTKI KULTURY NAUKOWO-TECHNICZNEJ

Osiągnięcia nauki w dziedzinie poznania struktury świata, budowy mate
rii, promieniotwórczości, elektroniki kwantowej, elektrodynamiki, teorii 
cząstek elementarnych wraz z automatyką, elektroniki, chemii koloidalnej 
doprowadziły do przemian w naukach przyrodniczych i do rewolucji tech
nicznej. Rozwój biochemii, biofizyki, embriologii, genetyki, etiologii i eko
logii dokonał przewrotu w medycynie i chirurgii. Ogromne osiągnięcia 
trzeba odnotować także w matematyce i logice. Z nauk humanistycznych 
rozwinęły się szczególnie historia, psychologia i socjologia.

Mimo ogromnych osiągnięć techniki jesteśmy świadomi realnych zagro
żeń samego człowieka -  twórcy nauki i techniki. Mówi się wiele o nowych 
formach alienacji wytworzonych przez kulturę naukowo-techniczną, alienacji, 
w której wytwory człowieka okradają go z istotnych wartości i perspektyw. 
Współczesna nauka i technika oraz ukształtowana na niej technika, zawęża
jąc źródła i horyzont prawdy, gubią z pola widzenia swoistość bytu ludzkie
go, jego podmiotowość, charakter osobowy, jego wymiar transcendentny. 
Wizja naukowo-techniczna neguje transcendencję człowieka, i to w potrój
nym sensie: transcendencję człowieka wobec materii i całego świata przyro
dy, transcendencję człowieka wobec społeczności, otwartość na Transcendens
-  Boga.

Dzieje się to przede wszystkim poprzez wyeliminowanie z nauki pytań: 
„dzięki czemu”, „po co”, „dlaczego”, co doprowadziło do eliminacji filozofii 
autonomicznej w stosunku do nauk (metafizyki). „Śmierć metafizyki” jest
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śmiercią koncepcji człowieka jako osoby otwartej na Boga i „śmiercią Bo
ga”, co ostatecznie jest zanegowaniem podstaw religii.

e) ELIMINACJA TRANSCENDENSU 2 POLA WIDZENIA NAUKI

Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że nauki szczegółowe, ukształtowane 
przez pytanie „jaki świat jest”, „jak funkcjonuje”, mające cele praktyczne 
(usprawnienie życia ludzkiego) w wymiarze przestrzenno-czasowym, nie 
dysponują ani perspektywą, ani narzędziami, by odczytać pełną prawdę o 
człowieku i o Bogu. Perspektywie właściwej naukom szczegółowym Bóg nie 
jest potrzebny ani jako ogniwo wyjaśniania świata, ani jako uzasadnienie 
ludzkich decyzji. Rozpatrywane w swojej naturze i kompetencjach poznanie 
naukowe powinno być w stosunku do problemu istnienia Boga neutralne.
Ani przedmiot (świat materialny), ani stosowane metody, ani stawiane cele 
nie prowadzą do postawienia pytania o Boga, a tym bardziej do jego roz
wiązania. W naukach szczegółowych problem ten się nie pojawia.

Jeśli więc naukę uzna się za jedyny wartościowy typ poznania (monizm 
epistemologiczny) i utożsami z wszelką dostępną człowiekowi racjonalnoś
cią, skutki w dziedzinie stosunku do przyjęcia Boga mogą być różne: 
agnostycyzm, fideizm, ateizm.

A g n o s t y c y z m  -  jest stanowiskiem najbardziej konsekwentnym 
i uzasadnionym. Na terenie wąsko pojętej nauki nie ma podstaw do poja
wienia się problemu Boga i do jego rozstrzygnięcia. Nauka nie dostarcza 
argumentów ani za istnieniem Boga, ani za Jego negacją. Skoro na terenie 
nauki problem Boga się nie pojawia, nie jest to równoznaczne z twierdze
niem, że Bóg nie istnieje.

F i d e i z m  -  wiąże się często z agnostycyzmem, z niego wyrasta.
Skoro nie jest możliwa afirmacja Boga na podstawie poznania naukowego, 
a jest to jedyny typ poznania racjonalnego, afirmacja Boga ma charakter 
pozaracjonalny, jest dziedziną wyboru, decyzji, wiary (fides).

A t e i z m  -  w związku z absolutyzacją naukowego poznania, którego 
zasięg nie wykracza poza widzenie horyzontalne, nauka „nie spotyka Boga”.
Wielu ludzi współczesnych czyni przeskok z porządku poznania do porząd
ku istnienia. Skoro w nauce „nie spotyka się Boga”, to Go „nie ma”. Poza 
tym mentalność naukowo-techniczna łączy się z przekonaniem o liniowym
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postępie ludzkości, o nieograniczonych możliwościach techniki, co zdaje się 
czynić Boga niepotrzebnym. Wyjaśnia to związek tej mentalności z proce
sem laicyzacji i sekularyzacji życia .

W kulturze naukowo-technicznej zagadnienie Boga i religii jakby znika 
z pola widzenia. Nie dostrzega się potrzeby ich rozstrzygania ani w sensie 
pozytywnym, ani w sensie negatywnym. W ogóle nie pojawia się potrzeba 
brania ich pod uwagę. Mentalność naukowo-techniczna jest ze swojej natury 
mentalnością świecką, laicką, indyferentną i ateistyczną. Budowana na niej 
kultura zdaje się dziedziczyć te cechy, a dzięki środkom masowego przeka
zu rozprzestrzenia się ten typ myślenia.

Myśliciele współcześni zaczynają dostrzegać zagrożenia kultury naukowo- 
-technicznej, zagrożenia dotyczące samego człowieka. Wprawdzie współczes
na kultura odnosi wielkie sukcesy typu „jak”, np. jak posłać człowieka na 
Księżyc, jak stworzyć za pomocą inżynierii genetycznej nowy gatunek, 
równocześnie człowiek staje się coraz bardziej bezradny wobec pytania o 
wartości, czyli „po co”. Coraz więcej ludzi przyznaje, że nie wie, jakie 
działanie naprawdę warto podejmować. Idziemy coraz szybciej, ale nie 
wiemy, dokąd33.

Chodzi nie tylko o tę prawdę ważną i w pewnych sprawach skuteczną, 
jaką ukazują nauki szczegółowe o człowieku, zwłaszcza psychologia i socjo
logia, ale również i tę, którą dać może jedynie filozofia autonomiczna w 
stosunku do nauk i religią korzystająca w poznaniu rzeczywistości ludzkiej 
ze źródeł objawionych.

By realizować „pełne człowieczeństwo”, trzeba najpierw poznać, kim 
człowiek jest, jakim jest bytem, jak działa i działać powinien, jakie są 
warunki jego rozwoju i jego wolności, jaki jest sens i cel jego istnienia.

Na pytania takie może dać odpowiedź filozofia autonomiczna w stosunku 
do nauk szczegółowych, wyrastająca z własnego doświadczenia i stawiająca 
własne pytania. By odczytać pełną prawdę o człowieku, nie trzeba odrzucać 
nauki, lecz przyznać jej właściwe miejsce i przyjąć pluralizm typów wiedzy. 
Należy uznać za wartościowe także poznanie filozoficzne, czyli przyjąć

32 Por. Ci i I s o n, L'atheisme difficile, passim.
33 Znaczące jest wyeliminowanie problematyki celu z różnych dziedzin, zwłaszcza z 

wychowania. Prowadzi to do zjawiska antykultury. Zob. L. E. C a h o o n e, The Dilem- 
ma o f  Modernily. Philosophy, Culture and Anti-Cullure, New York 1988.
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pluralizm poznawczy34. Filozofia człowieka pokazuje niewystarczalność 
ontyczną osoby, wskazuje na jej otwartość na Boga, który jest ostatecznym 
gwarantem ludzkiej wolności i godności.

Personalistyczna wizja człowieka, zarówno filozoficzna jak i teologiczna, 
ma kolosalne znaczenie dla zrozumienia kultury i układów między poszcze
gólnymi jej dziedzinami: nauką, moralnością, sztuką i religią. Pierwszym 
podmiotem i przedmiotem wszelkich działań i układów kulturowych powi
nien być człowiek. Ludzka kultura to kultura prymatu osoby w stosunku do 
rzeczy, moralności w stosunku do techniki. Chodzi o rozwój osób przez 
rozwój poznania, miłości, twórczości, a nie tylko mnożenie rzeczy, którymi 
osoby mogą się posługiwać. Pociąga to za sobą prymat życia duchowego 
w stosunku do innych dziedzin życia, prymat moralności w stosunku do 
techniki.

Kultura naukowo-techniczna jest zaprzeczeniem tych postulatów wynikają
cych z pełnej wizji człowieka i dlatego trzeba określić ją jako nieludzką, 
nieosobową, bo nie zapewnia człowiekowi rozwoju zgodnego z jego osobo
wym powołaniem. Postawienie nauki na miejsce religii okazało się nie tylko 
wielkim złudzeniem, ale i wielkim zagrożeniem.

Doświadczenie XX w., doświadczenie kultury, w której nauki szczegóło
we chciały zastąpić religię i filozofię, dostarczają cennych argumentów -  
choć zdobytych w wielkim bólu -  za koniecznością przyjęcia religii, by nie 
zginął człowiek.

Prometejski ateizm, z którym wkraczaliśmy w XX w., obiecywał pełne 
dowartościowanie człowieka i konsekwentny humanizm, który miał ogarnąć 
wszystkie dziedziny życia. W imię „dowartościowania człowieka” postulowa
no eliminację Boga i religii z życia ludzkiego i ludzkiej kultury. Ateizm 
miał zapewnić „raj na ziemi” (Marks), pełną dojrzałość i samodzielność 
(Nietzsche) oraz pełną wolność (Freud, Sartre). Dziś wiemy z doświadcze
nia, że „humanizm bez Boga” jest niemożliwy.

Kultura naukowo-techniczna wytworzyła nowe sytuacje, które domagają 
się nowej moralności politycznej, praworządności i ostatecznie trzeba odwo

34 Por. S. K a m i ń s k i ,  Typy wiedzy ludzkiej, [w:] Na rzecz postawy chrześcijań
skiej, pod red. B. Bejze, Warszawa 1978, s. 9-30.
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łać się do miłości bliźniego, a więc wracać do zasad, które głosi chrześci
jaństwo.

Jakie stąd płyną wnioski praktyczne? Przede wszystkim nauka nie może 
zastąpić religii; nauki szczegółowe nie mogą być jedynym typem wiedzy; 
trzeba uznać inne typy wiedzy, przede wszystkim filozofię, która wskazuje 
na naturalne podstawy religii.

Rzeczywistość jest bogata, pluralistyczna i aby ją poznać, trzeba dyspo
nować różnymi typami poznania. Różne typy wiedzy o człowieku nie wy
kluczają się, lecz się dopełniają.

Domaga się tego także świadomość historyczna. Nie możemy zapominać
0 tym, że to właśnie nasz krąg kulturowy zrodził poznanie naukowe (racjo
nalne) przed dwudziestoma kilkoma wiekami i że „naukowość” (racjonal
ność) stanowi wyróżnik całej kultury europejskiej nie od dziś. Ale jest to 
„naukowość” i racjonalność szeroko pojęta, która obejmuje i filozofię jako 
odrębne poznanie, i nauki szczegółowe oraz dopuszcza źródła pozaracjonalne 
(wiarę).

Dzieje naszej kultury to dzieje wysiłków poznawania rzeczywistości -  
przyrody, człowieka i jego wytworów, to dzieje stosowania różnych metod 
poznawczych, by osiągnąć poznanie najbardziej wartościowe i wszechstron
ne. W ciągu wieków zmieniały się preferowane tereny poznawcze, metody
1 cele, zmieniały się koncepcje nauki (racjonalności). Miało to decydujący 
wpływ na stan kultury, na obraz świata, na praktyczne życie ludzkie.

Każdy człowiek żyje w swojej epoce. Jako istota rozumna dąży do zdo
bycia aktualnego obrazu świata, „naukowego obrazu świata”. Niewątpliwie 
inny obraz świata mieli ludzie żyjący w starożytności, inny ludzie średnio
wiecza, jeszcze inny jest obecnie. Nic znaczy to jednak, że nie istnieją 
pewne podstawowe problemy i rozwiązania stałe i wspólne.

Ewolucja typów nauki (racjonalności) przebiega zwykle w ten sposób, że 
bierze się pod uwagę zaniedbania czy skrajności poprzedniej, odrzuca ją i 
kształtuje -  jakby przez negację -  nowy model, uważając go za idealny i 
jedyny. Śledząc dzieje nauki, bez trudu zauważa się dążenia monizujące, 
absolutyzujące dominujący typ poznania. Stąd tendencja do odrzucania po
przednich, nieumiejętność dostrzeżenia słusznych osiągnięć i odpowiedniego 
dopełniania.

Jeśli bez uprzedzenia spojrzy się na poszczególne koncepcje i modele 
racjonalności (naukowości), to można zauważyć, że kjażda z podstawowych
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koncepcji bierze pod uwagę inne pytania, uwzględnia inne aspekty rzeczy
wistości, a nawet wychodzi z innego doświadczenia i wnosi do skarbca 
wiedzy coś swoistego.

W starożytności dominowała filozofia ze swym podstawowym pytaniem 
„dzięki czemu”, dążąc do poznania istotnych aspektów i warunków rzeczy
wistości, oczywiśćie pozostawiając wiele obszarów poza zasięgiem swoich 
zainteresowań. W średniowieczu najważniejszą nauką była teologia, koncen
trująca się na zdobyciu mądrości nadprzyrodzonej, skorelowanej z mądrością 
filozoficzną. Obecnie w kształtowaniu obraził świata największą rolę odgry
wają nauki przyrodnicze, które wnoszą wiele informacji na temat budowy 
świata. Nie znaczy to jednak, że problemy, którymi zajmowały się filozofia 
i teologia, należy wyeliminować czy też że nauki szczegółowe, które są z 
natury immanentne w stosunku do świata, mogą być -  na wzór dawnej 
filozofii -  adekwatnym narzędziem interpretacji prawd teologicznych35. 
Mimo to trzeba jasno stwierdzić, iż żaden z typów wiedzy -  ani nauki 
szczegółowe, ani filozofia, ani teologia -  nie jest adekwatny w stosunku do 
poznania wszystkich aspektów rzeczywistości, rzeczywistości niezmiernie 
bogatej.

Każda koncepcja naukowego (racjonalnego) poznania ma swoje osiągnię
cia i wypaczenia. Postęp wiedzy i kultury nie polega jednak -  jak błędnie 
sądził Comte -  na całkowitym wyeliminowaniu poprzedniej i zastąpieniu jej 
przez nową. Różnorodność koncepcji nauki jest wyrazem bogactwa ducha 
ludzkiego i bogactwa rzeczywistości.

Błąd i niebezpieczeństwo polegają na tym, że poszczególne koncepcje 
przejawiają tendencje totalitarne oraz imperialistyczne, absolutyzując swój 
punkt widzenia i stosowane metody. Rozwiązanie prawidłowe dopuszcza 
obok nauk szczegółowych filozofię autonomiczną w stosunku do nich. Filo
zofia stawia inne pytania, wychodzi z własnego doświadczenia i ujmuje 
aspekty rzeczywistości, które nie wchodzą w zakres nauk szczegółowych. 
Nieuwzględnienie pluralizmu typów wiedzy ma groźne następstwa dla czło
wieka. Monizm teoriopoznawczy grozi mon izmem ontologicznym i jedno- 
wymiarowością człowieka.

Przeprowadza się takie próby ze szkodą dla teologii. Por. np. N. M. W i I- 
d i e r s, Naukowy obraz świata a teologia od średniowiecza do dzisiaj, tłum. J. Doktór, 
Warszawa 1985.
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f) NAUKI O RELIGII A PEŁNA WIEDZA O RELIGII

Religia jest rzeczywistością ogromnie bogatą i złożoną. Obejmuje wiele 
przeżyć psychicznych (jest faktem psychicznym), wiele zdarzeń, zachowań, 
działań społeczno-kulturowych (jest faktem społeczno-kulturowym), jest 
sposobem istnienia człowieka w perspektywie rzeczywistości transcendentnej 
(fakt ontyczny). Poszczególne historyczne religie towarzyszą ludzkim dzie
jom, są zróżnicowane i ulegają pewnym modyfikacjom.

Wszystko to sprawia, że religia była i nadal jest interesującym przedmio
tem dociekań oraz interpretacji. Jak pokazano poprzednio, istnieje wiele 
sposobów badania zjawisk religijnych. Zwłaszcza w ostatnim stuleciu po
wstało i rozwinęło się wiele nauk szczegółowych o religii: historia, etnolo
gia, psychologia czy socjologia religii. Każda z nich bierze pod uwagę inny 
aspekt bogatego zjawiska religii i dostarcza zróżnicowanej wiedzy o religii.

Żadna z nauk szczegółowych nie wyczerpuje wszystkich aspektów religii. 
Nie docierają one zwłaszcza do problemu Boga, tak istotnego dla zrozumie
nia oraz interpretacji religii. Muszą się zatrzymać po ludzkiej stronie religii. 
Żadna z nauk szczegółowych nie może wypowiadać się na temat istnienia 
czy nieistnienia Boga.

Pozytywiści i scjentyści, do których należą także marksiści, ograniczają 
możliwości poznawcze zjawisk religijnych do tego typu nauk, zwanych 
przez nich religioznawstwem naukowym. Równocześnie jednak wykraczają 
poza kompetencje naukowe twierdząc, że Bóg nie istnieje, że religia jest 
wytworem człowieka itp. Do takich twierdzeń nie upoważnia marksistów 
naukowa wiedza o religii. Gdyby marksistowskie religioznawstwo było 
rzeczywiście naukowe, nie zabierałoby głosu na temat istnienia czy nie
istnienia Boga. Tymczasem marksiści twierdzą, że Bóg nie istnieje poza 
ludzką świadomością i że jest tej świadomości bezpodstawnym wytworem. 
Twierdzenie o nieistnieniu Boga przyjmował Marks w punkcie wyjścia, 
a priori, bez uzasadnienia (dogmat marksizmu).

Świadczy to o tym, że wiedza o religii nie może być zacieśniona do 
szczegółowych nauk o religii (religioznawstwa), że potrzebne jest inne spoj
rzenie na religię, opierające się na innych pytaniach i doświadczeniach. 
Potrzebna jest filozofia religii dysponująca takim rodzajem poznania, w 
którym pojawia się problem realnego istnienia Boga i dostarczająca racjo-
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nalnie uzasadnionej odpowiedzi. Perspektywa metafizyczna jest więc nie do 
zastąpienia36.

D. RELIGIA A SZTUKA

Relacje między religią a sztuką -  czy bardziej konkretnie: między prze
życiem religijnym a przeżyciem estetycznym -  są wielostronne i można je 
rozpatrywać z wielu punktów widzenia. Można bowiem śledzić historię 
kultury ludzkiej i ukazywać, w jaki sposób układały się stosunki między 
religią a sztuką w różnych kulturach czy choćby w religii chrześcijańskiej; 
można uwyraźnić wzajemne przenikanie się przeżyć religijnych i estetycz
nych w życiu: poszczególnych osób; można też problem rozważyć bardziej 
systematycznie, zastanawiając £ię, jaka relacja zachodzi w ogóle między 
religią, religijnością i sztuką.

Tak ujęty problem jest także ogromny. Istnieje zresztą literatura na ten 
temat37. Ograniczam się do wskazania niektórych, istotnych momentów 
ukazujących bliski i ścisły związek między religią -  dziedziną sacrum  i 
sztuką -  dziedziną piękna. Przykłady zaczerpnięte z historii głównie naszego 
kręgu kulturowego będą ilustracją prezentowanych tez.

a) ANALOGIA MIĘDZY RELIGIĄ I SZTUKĄ

Mówiąc o podobieństwie między tymi dwoma dziedzinami kultury, zwra
ca się uwagę na dwa momenty:

36 Por. Z. J. Z d y b  i c k a, Filozofia i definicja religii, „Przegląd Katolicki”, 
74(1986), nr 35, s. 1-2; B r  o n k, M ożliwości i ograniczenia religioznawstwa.

Por. np. H. G o u  h i e i; f a r t  et le sacre, [w:] Le Sacre. E tudes et recher- 
ches. Actes <lu CoUoąue organise par le Centre International d Etudes Hum anistes et p ar  
rinstitu t d ’Etudes Philosophiąues de Rome, Rome 4-0 janvier 1074, wyd. H. Castelli, Paris 
1974, s. 415-424; C. W e r n e r ,  Religion und Kunst, Munchen 1975; J. S. P a- 
s i e r b, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983, rozdz. „Religijność i sztuka’  (s. 38-51); 
Art, Creativity and the Sacred, wyd. D. Apostolos-Cappadono, Crossroads 1984.
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a) Zarówno religia, jak i sztuka posługują się językiem symboli, metafor, 
operują więc znakami nieprzeźroczystymi. Dzieje się tak dlatego, że zarów
no obrzędy religijne, jak i praktyki wskazują na rzeczywistość podmiotową 
i przedmiotową, która nie jest poznawczo dostępna wprost i wyrażalna w 
sposób jednoznaczny, jak to ma miejsce np. w języku naukowym. Religia 
i sztuka posługują się raczej językiem symbolicznym, ewokatywnym, ekspre- 
sywnym i emocjonalnym niż wprost informatywnym.

W każdej religii, a zwłaszcza w religii chrześcijańskiej (objawionej), 
specjalną funkcję pełni słowo: religia jest kontaktem człowieka z Bogiem 
poprzez słowo, poprzez znaki, symbole. Bóg zwraca się do człowieka po
przez słowo i człowiek nań odpowiada swoimi słowami, posługując się 
często słowami najpiękniejszymi, poezją, a więc właśnie używa języka meta
forycznego, symbolicznego. Także Bóg przemawia do człowieka w słowach, 
często przenośnych, metaforycznych, obrazowych.

b) Sw. Jakub określa chrześcijan jako „wprowadzających słowo w czyn” 
(„factores verbi” -  Jk 1, 22). Można by więc potraktować całe życie czło
wieka jako wielką twórczość. Jeśli istotą działania artysty jest wprowadzenie 
myśli w materię, poddanie materii prawom ducha, co wiąże się z trudem, 
zmaganiem się z opornym tworzywem materii -  czy to będzie słowo, ka
mień czy drewno, trzeba nadać jej kształt pochodny od ducha -  to nasuwa 
się analogia między twórczością artysty wytwarzającego dzieła sztuki a 
tworzeniem się człowieka (autokreacja), w której materią jest on sam -  
podmiot.

Jeśli życie religijne jest działaniem duchowym, które usiłuje wyprowadzić 
człowieka z sytuacji niekorzystnej do wiecznej szczęśliwości, jeśli jest prze
mianą ludzkiego egoistycznego podmiotu w dar dla innych -  to ileż twór
czości i zmagań wymaga ta przemiana. Wówczas tworzywem -  materią jest 
sam człowiek, podmiot, jego własne ciało, popędy, pragnienia, dyspozycje, 
nastawienia, które powinny być nieustannie przemieniane według praw du
cha wskazanych przez Boga. Jest to rzeczywista twórczość, która obejmuje 
całe życie i trwa aż do momentu śmierci, ogarnia wszelkie działania, 
wszystkie dziedziny kultury: poznanie (naukę), moralność, twórczość artys
tyczną. Nie są one autonomiczne w stosunku do człowieka. On jest podmio
tem i przedmiotem, sprawcą i celem działania kulturowego, w tym także 
artystycznego. Poprzez człowieka ukazuje się eschatologiczny sens całej 
kultury, także sztuki, która podobnie jak dobro i moralność jest blisko
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sacrum (religii). Dopiero religią ukazuje ostatecznie sens wszelkiej działal
ności człowieka, także twórczości artystycznej.

Zarówno religią, jak i sztuka transcendują czas -  wstecz i w przód -  są 
zarazem związane z tradycją, są kontynuacją, równocześnie są współczesne, 
bo wyrażają aktualne potrzeby i aspiracje człowieka, są zaangażowane w 
teraźniejszość z równoczesnym wychyleniem ku przodowi, ku przyszłości, 
są historią i wydarzeniem38.

Poza głęboką analogią zachodzącą między sztuką i religią, poza podo
bieństwem języka obydwu dziedzin istnieją realne wzajemne powiązania tak 
głęboko wchodzące w obydwie dziedziny, iż można powiedzieć, że między 
sztuką a religią, między przeżyciem religijnym a przeżyciem estetycznym 
istnieje sprzężenie zwrotne39. Religia inspiruje sztukę, dostarcza jej no
wych treści, idei, motywów. Dlatego w każdej kulturze rozwija się specjal
ny rodzaj sztuki -  sztuka sakralna, obejmująca wszystkie dziedziny: archi
tekturę, malarstwo, rzeźbę, muzykę i literaturę związaną z religią lub będącą 
jej artystycznym wyrazem. Sztuka wyzwala stany religijne, wspomaga je i 
ubogaca. Udział przeżyć estetycznych w przeżyciu religijnym jest niezwykle 
duży, dlatego każda religią zabiega o zespolenie się ze sztuką. Niekiedy akt 
religijny jest wprost, jakby bezpośrednio uwarunkowany przeżyciem este
tycznym. Znane są nawrócenia religijne dokonane pod wpływem przeżyć 
estetycznych, np. P. Claudel zwierza się, że śpiew gregoriański, jakiego 
słuchał w katedrze Notre Dame w Paryżu, był właśnie bezpośrednim czynni
kiem jego nawrócenia. Religia wprawdzie transcenduje sztukę -  jest bowiem 
realnym związkiem człowieka z istniejącym Transcendensem -  to jednak 
przeżycie piękna, a zwłaszcza przeżycie niedosytu piękna cząstkowego może 
być drogą do piękna transcendentnego, jakim jest Bóg.

Historia ludzkiej kultury, historia religii i historia sztuki dostarczają 
wiele materiału wskazującego na to, że poprzez całe dzieje ludzkości -  nie 
wyłączając naszych czasów -  istnieje ścisły związek między religią i sztuką. 
Najstarsze ślady kultury ludzkiej wskazują na istnienie estetycznego wyrazu 
przeżyć religijnych, obejmującego od początku wszystkie dziedziny sztuki:

38 Por. J. T  i n s I e y, Liturgia i sztuka, ^Concilium”, 1971, nr 1-10, s. 118-123.
39 Por. P a s i e r b ,  dz. cyt., s. 16.
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literaturę (słowo), malarstwo (obrazy), rzeźbę (postaci bogów), architekturę 
(święte budowle czy wyznaczone i udekorowane miejsca święte).

W naszym kręgu kulturowym inspiracja religijna, zwłaszcza inspiracja 
chrześcijańska, wszystkich dziedzin sztuki była ogromna. W dziedzinie 
architektury wpływ ten do dziś dostarcza niezbitych dowodów. Najwspanial
sze pomniki architektury to przede wszystkim świątynie, które człowiek 
religijny wznosił wielkim trudem, nakładem bogatych środków, pragnąc je 
wyposażyć we wszelkie przejawy piękna. Wyrazem tej ścisłej więzi religii 
i architektury jest fakt, iż nazwy stylów związane są z religią (styl bazyli
kowy, bizantyjski, romański, gotycki, renesansowy, barokowy itp.). Od 
świątyń greckich, poprzez stare bazyliki i kościoły romańskie do katedry 
Notre Dame w Paryżu czy katedry w Chartres świątynie rozsiane po całym 
globie stanowią niezwykle piękne i „święte miejsca”.

Dotyczy to również malarstwa, rzeźby, utworów muzycznych, pieśni i 
literatury. Najwspanialsze dzieła w malarstwie, choćby UAgneau mystiąue 
van Eycka, madonny Rafaela, malarstwo Fra Angelica, Ostatnia Wieczerza 
Leonarda da Vinci, malarstwo flamandzkie -  powstały z inspiracji religij
nych. A z rzeźb odnotujmy tylko choćby Pietę i Mojżesza Michała Anioła. 
Dzieła te powstawały pod wpływem przeżyć religijnych, wyrażały stany i 
postawy religijne ich twórców i kształtowały religijną mentalność swoich 
czasów i działają do dziś.

Przemiany w teologii i religijności wpływały na zmiany tematyki i treści 
dzieł sztuki, a przemiany kulturowe -  na przemianę formy (stąd różne style 
we wszystkich dziedzinach sztuki). Siedzenie sztuki i dokonujących się w 
niej zmian treści i formy ukazuje, jak religia pulsuje życiem, że jest czymś 
dynamicznym, ma ciągły kontakt z człowiekiem, jego sytuacją, jego potrze
bami i aspiracjami.

Procesy laicyzacyjne czy wprost ateistyczne notowane w naszym kręgu 
kulturowym od końca XVIII w. wiążą się z obniżeniem lotów twórców 
kultury i sztuki. Sztuka współczesna nie wydała tak wspaniałych dzieł, choć 
nie było okresu w historii, k iedy* by ta inspiracja wzajemna zupełnie 
zanikła.

400



Religia a inne dziedziny kultury

b) RELIGIJNA FUNKCJA SZTUKI

Sztuka o inspiracji religijnej pełni ważne funkcje w życiu religijnym, 
indywidualnym i społecznym. Stanowi ważny środek przekazywania prawd 
religijnych, pełni funkcję profetyczną (nauczającą) i kerygmatyczną (przybli
ża, umożliwia spotkanie człowieka z Bogiem).

Ponieważ istotne prawdy religijne mają charakter niedostępny wprost 
człowiekowi (tajemnice wiary), nie mogą być wyrażone w pełni językiem 
jednoznacznym (językiem nauki). Sztuka posługująca się językiem symbolu 
przybliża, ucieleśnia, wyraża prawdy religijne, oddziałując na całego czło
wieka -  jego umysł, wyobraźnię, zmysły i w ten sposób zachęca do poboż
ności, utwierdza wierzących w postawach religijnych.

Najbardziej istotną funkcję w tym przybliżaniu prawd religijnych pełnią 
malarstwo i literatura. Obraz i słowo stanowią istotne środki przekazywania 
prawd religijnych, kształtowania religijnych postaw.

Rola obrazu, ważna i obecna w każdej religii -  w chrześcijaństwie np. 
obrazy ilustrują tajemnicę dziejów zbawienia -  najbardziej jednak wyekspo
nowana została w prawosławiu; najmniej w protestantyzmie, akcentującym 
przede wszystkim słowo. Kościół katolicki zajmuje tu postawę złotego środ
ka, włączając w życie religijne i obraz, i słowo40.

Ikona w prawosławiu stanowi „teofanię” (objawienie rzeczywistości Bo
żej), „sakrament”, jako widzialny znak niewidzialnej, promieniującej obec
ności i łaski. Jest -  według słów św. Jana Damasceńskiego -  „oknem w 
nadprzyrodzoność”. Ikona stanowi „objawiający znak obecności Boga, której 
zadaniem jest doprowadzić do tej obecności, poprzez elementy widzialne 
doprowadzić do treści niewidzialnej [...] Malarstwo ikonowe unaocznia 
transcendentne piękno Boga, jest zwierciadłem Niewidzialnego i Niestworzo
nego”41.

Niezastąpione jest także miejsce literatury w religii42. Rzeczywistość

40 „Les images sont expressement voulues par 1'Eglise comme un moyen audiovisuel 
de Tenseignement du dogme chretien" (E. G i I s o n, Inlroduclion aux arts du beaux, 
Paris 1963, s. 187 nn ).

41 Z. P o d g ó r z e c, Rozmowy z Nowosielskim, Warszawa 1985, s. 183. Por. 
J. D w i r n y k, Role de liconostase dans le culte divin, Montreal 1960.

42 Związek między religią i literaturą omawia szerzej R. Hoggart (Why I  Value Litera-
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sakralna -  w żadnej religii -  nie jest dostępna wprost oglądowi, toteż reli- 
gia opiera się na wierze i zaufaniu do mówiącego, objawiającego („fides est 
ex auditu”). Dlatego rola słowa -  jego kształt i piękno objawiające niewi
dzialny Transcendens i Jego tajemnice -  jest tu ogromna. Toteż literatura, 
a zwłaszcza jej szczytowa forma -  poezja, jest ściśle związana ze sferą 
sacrum.

Pismo św. -  Biblia poza nieogarnionymi treściami i wartościami religij
nymi ma także wielką wartość jako dzieło literackie. Jest najpiękniejszą 
księgą ludzkości. Wiele treści religijnych w Biblii j ts t  wyrażonych w formie 
poezji (psalmy), toteż utarło się przekonanie, że „poeci są pierwszymi teolo
gami” („poetae primi theologisantes”). W średniowieczu panowało przekona
nie, iż poezja nie może być przeciwstawiana teologii, bo teologia jest „Bożą
poezją”. Mojżesz, Hiob, Dawid, Salomon to równocześnie i teologowie, i 

•43p o e c i .
W literaturze, zwłaszcza w poezji, jasno ukazuje się podwójna funkcja 

sztuki:
a) Jeśli religią stanowi tworzywo, wówczas literatura stanowi pomoc w 

ucieleśnianiu, wyrażaniu prawd tajemnic religijnych. Poeta wyraża swoją 
świadomość religijną, bezpośrednie doznanie Boga w sobie i świecie, prze
życia mistyczne itp.

b) Literatura wyraża i pogłębia przeżycia, odczucia i doświadczenia 
ludzkie dotyczące sytuacji człowieka w świecie, doświadczenia metafizyczne, 
takie jak przemijalność świata i człowieka, dramat wewnętrzny człowieka 
rozdartego nieustannie między dobrem i złem, problem wolności i ograni
czeń, poszukiwanie i niepokoje wewnętrzne człowieka, a przede wszystkim 
problem śmierci. W literaturze i poezji ukazuje się jeśli nie wprost homo 
religiosus, to homo metaphysicus (metafizyczne odczucie sensu egzystencji). 
Stąd krok do religii. Wprawdzie doświadczenia metafizyczne nie są do
świadczeniami religijnymi, ale poprzez powiązanie wprost z człowiekiem,

ture, London 1966). Por. J. B ł o ń s k i ,  To co śnięte, to co literackie, [w:] t e n ż e ,  
Kilka myśli co nie nowe, Kraków 1985, s. 9-42; H. K o o p m a n n ,  W.  W o e s l e r ,  
Literatur und Religion, Freiburg 1984.

43 Polska liryka religijna, pod red. S. Sawickiego, P. Nowaczyńskiego, Lublin 1983, 
s. 36. Por. D. B 1 o m, The Prophetic Element in Modern A rt, Wallingford 1966; 
S. S a w i c k i ,  Z pogranicza literatury i religii, Lublin 1978.
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jego istotnymi problemami mogą prowadzić do religii lub pogłębiać, grunto
wać postawę religijną.

Język literacki, zwłaszcza język poezji, pełni te obydwie funkcje nieraz 
lepiej niż teologia, metafizyka czy psychologia, bo poezja nie jest obwaro
wana rygorami metody, jest jakby bliżej człowieka, konkretnego człowieka, 
jego przeżyć, i dlatego jakby głębiej przemawia do człowieka czy też do
pełnia bardziej schematyczne i uogólnione twierdzenia metafizyczne i teolo
giczne.

Poeci zwykle mieli świadomość swojej misji:
-  wyznawcy i apostoła (jeśli była to poezja religijna),
-  uobecniania sytuacji człowieka (istnienia ludzkiego).
Poezja była więc często rozumiana jako sposób komunikowania się ze 

sferą niedostępną zwykłemu spojrzeniu i w powszechnym doświadczeniu44, 
toteż choćby śledząc dzieje polskiej literatury, dostrzega się rolę poezji i 
poety w przepowiadaniu i poszukiwaniu Boga.

Te dwa wątki -  religijnej inspiracji i zapis „metafizyki doświadczo- 
nej”45 przewijają się przez wszystkie epoki piśmiennictwa ogólnoludzkiego 
i polskiego. Motyw religijny, metafizyczne odczucie sensu egzystencji nigdy 
nie przestały być tworzywem wielkiej literatury. Zmieniają się tylko wraz 
z przemianami ogólnokulturowymi formy wyrazu. Dziś może bardziej domi
nuje wyraz dziejów wewnętrznych zmagań i doświadczeń metafizycznych 
niż wprost treści religijnych, niemniej są one najczęściej przeżywane w 
orbicie sacrum.

Te rozważania -  bardziej teoretyczne -  zilustrujmy przykładami zaczer
pniętymi z polskiej literatury.

J. Słowacki dostarcza nam dowodów, jak świadomy był roli sztuki: 
„Każda sztuka jest narzędziem otrzymanym z łaski Boga i danym duchowi 
dla finalnego celu, to jest dla spełnienia swojej misji na ziemi” -  pisał do 
Stattlera 15 I 1844 r.46 „Prawdziwe uczucie nagiej prawdy” dyktowało mu 
obowiązki wyznawcy i apostoła. Tak rozumiał rolę swojej poezji, skoro

44 Polska liryka religijna, s. 189 n.
45 Tamże, s. 86.
46 Korespondencja Juliusza Słowackiego, t. I-II, oprać. E. Sawrymowicz, W rocław 

1962-1963 -  t. II, s. 31 (cyt. za: tamże, s. 189).
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pisał: „Ach, i Dant uczył theologii”47. On także pragnął być „Boga robot
nikiem i swoje odczucia, doznania religijno-mistyczne przekazywał w 
formie poetyckiej. Przekonany był o bliskości sacrum i piękna: „[...] pięk
ność [...] nie jest tylko d o b r e m  -  jak to Sokrates powiedział -  ale 
piękność każda jest jednym z kształtów ś w i ę t o ś c i ”4 .

Poetą całkowicie zatopionym w metafizycznych przeżyciach i tworzącym 
w orbicie sacrum był C. K. Norwid. Tworzywo religijne i metafizyczne 
wzajemnie się przenika w jego twórczości. Sztuka dla Norwida była „mniej 
lub więcej dojrzałym w i d z e n i e m ,  w miarę jak sztukmistrz jest 
mniej lub bardziej dojrzałym Chrześcijaninem”50. Poezja -  według niego
-  wprowadza człowieka w sferę sacrum, a nawet jest „drugą modlitwą . 
Niezmiernie wyrazisty jest u Norwida ładunek metafizyczny, ukazujący 
związek prawdziwego człowieczeństwa z religią. Ujmując całość doświad
czeń ludzkich, Norwid akcentuje niewystarczalność człowieka. Na płaszczyź
nie ziemi dzieje się pozornie wszystko, co ludzkie. Ale spojrzenie w górę 
stale uświadamia w poezji Norwida niewystarczalność ziemskiego horyzontu. 
Ukazuje to, co w metafizyce określa się jako przygodność człowieka i jego 
transcendowanie:

P r z y s z ł o ś c i  w i e c z n a !  n a  n i e w i e c z n y m  polu!52;

człowiek jest natury pielgrzymiej5'1;

I w g ó r ę  p a t r z  ę... nie tylko w o k o ł o54.

47 Tamże.
48 Tamże.
49 Korespondencja Juliusza Słowackiego, t. II, s. 41 -  cyt. za: tamże, s. 210.
50 Tamże, s. 260.
51 Tamże, s. 261.
52 Tamże, s. 248.
53 Tamże, s. 249.
54 Tamże, s. 252.
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c) KULT JAKO DZIEŁO SZTUKI

Analogia między religią i sztuką wyraża się najpełniej w tym, że każdy 
akt liturgiczny, każdy akt kultu jest swoistym dziełem sztuki, nabrzmiałym 
różnymi rodzajami piękna. W religii chrześcijańskiej klasycznym tego przy
kładem jest liturgia mszy św. -  „wielkie dzieło tłumaczące Boga i człowie
ka”55, wielki dramat rozgrywający się między Bogiem i człowiekiem. Li
turgia mszy św. angażuje wszelkie rodzaje sztuki -  odbywa się w świętym 
miejscu, w kościele o określonej architekturze, wyposażonym w obrazy, 
dekoracje, towarzyszy jej muzyka, śpiew, chór, dzwony, barwy (szaty litur
giczne), światło, słowo i działanie -  gesty, postawa ciała. Liturgia jest więc 
„dziełem sztuki”, które apeluje do wszystkich zmysłów -  ogarnia całego 
człowieka.

Dotyczy to także innych form kultu, gdzie momenty piękna -  muzyka, 
śpiew, obrazy są wkomponowane w przebieg działania kultowego.

d) PIĘKNO DROGĄ DO BOGA

Religia transcenduje sztukę, niemniej sztuka odgrywa ważną rolę w inspi
rowaniu przeżyć religijnych, w drodze do Boga. Tak jak w realizacji war
tości, prawdy i dobra człowiek wciąż odczuwa niedosyt, jego pragnienie 
nastawione jest na Prawdę Pełną, na Dobro Pełne, a tymczasem może osiąg
nąć tylko prawdy i dobra cząstkowe, taka sama sytuacja zachodzi w dzie
dzinie piękna. Doświadczenie piękna przyrody, piękna ciała ludzkiego za
chwyca i pociąga przejściowo, chwilowo. W człowieku pod ich wpływem 
rodzi się pragnienie piękna pełnego i trwałego, którym jest sam Bóg.

Doświadczenie niedosytu wszelkiego piękna stworzonego jako drogę do 
Boga wyraża M. Sęp Szarzyński56:

55 P a s i e r b, dz. cyt., s. 52 nn.
56 Sonet V: O nietrwałej miłości rzeczy świata tego, [w:] M. S ę p  

S z a r z y ń s k i ,  Poezje wybrane, wyboru dokonał’ i opr. J. Z. U chański, Warszawa 
1976, s. 28.
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I nie miłować ciężko, i miłować 
Nędzna pociecha, gdy żądzą zwiedzione 
Myśli cukrują nazbyt rzeczy one,
Które i mienić, i muszą się psować.

Komu tak będzie dostatkiem smakować 
Złoto, sceptr, sława, rozkosz i stworzone 
Piękne oblicze, by tym nasycone 
I mógł mieć serce, i trwóg się warować?

Miłość jest własny bieg życia naszego, 
Ale z żywiołów utworzone ciało 
To chwaląc, co zna początku równego,
Zawodzi duszę, której wszystko mało,

Gdy ciebie, wiecznej i prawej piękności 
Samej nie widzi, celu swej miłości.

e) REDUKCJA RELIGII DO SZTUKI

Relacja między religią i sztuką może ulec deformacji wówczas, gdy 
wartości estetyczne stawia się ponad wartościami religijnymi, czyli kiedy 
wartości estetyczne uzna się za wartości najwyższe. Jest to możliwe zwłasz
cza dlatego, że sztuce przypisuje się podobne funkcje jak religii: poszerze
nie horyzontów, oderwanie od codzienności -  uduchowienie, walkę z cza
sem. Mówi się nawet o ocaleniu człowieka przez sztukę, która kształtuje 
postawę bezinteresowną, postawę kontemplacji i podziwu, nadaje człowieko
wi jakby perspektywy wieczne.

Takie traktowanie sztuki zwykle wiąże się z ogólnokulturowymi tenden
cjami laickimi i ateistycznymi. Dlatego obecnie wiele mówi się o tym, że 
właśnie w sztuce można odnaleźć utracony przez zlaicyzowaną kulturę sens 
sacrum  -  ukazać obecność elementów duchowych w społecznościach zmate
rializowanych, kształtować bezinteresowną postawę w człowieku nastawio
nym egoistycznie i konsumpcyjnie. Uprzywilejowaną pozycję przypisuje się 
zwykle teatrowi, który w społecznościach zlaicyzowanych miałby pełnić 
analogiczną rolę wychowawczą, jak stara sztuka sakralna pełniła w religiach 
historycznych. Jest to oczywiście stanowisko skrajne, związane z ateizmem 
i odrzuceniem religii oraz zastąpieniem jej surogatami.
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Skoro wartości estetyczne uzna się za wartości najwyższe -  uprawianie 
sztuki i jej przeżywanie staje się formą swoistej religijności (surogatem 
religii). Ma to miejsce w nurcie zwanym estetyzmem.

„Estetyzm jako kierunek zaczął się rozwijać pod koniec XVIII wieku, w 
okresie nasilenia się tendencji ateistycznych i laicyzacyjnych. Jeśli nie ma 
Boga -  powstaje problem, w jaki sposób człowiek może zaspokoić pragnie
nie tego, co nieosiągalne, zrealizować pragnienie nieskończoności.

Idea, że człowiek może zdobyć pełnię poznania i doświadczyć wszystkie
go, że nic nie jest zakazane, nawet szaleństwo, stała się tematem dziewięt
nastowiecznego poety romantycznego Nervala, w poemacie zaś Rolla Alfred 
de Musset wypowiedział myśl, że z chwilą, gdy wiara religijna i w ogóle 
wszelkie wierzenia metafizyczne upadły, w człowieku budzi się nieodparta 
»curiosite du mal«, co powoduje, iż daje się on opanować przez poniżające 
żądze i nieprawości. [...]

W nurcie estetyzmu święta jest poezja, a nie religią. Poeta jest jasnowi
dzem i zastępuje kapłana, a raczej staje się nowym prorokiem i kapłanem 
zarazem. Na początku było słowo, a teraz słowo należy do poety [...] Ale 
słowo poety nie jest ani logosem, ani prawem. Popęd zastępuje idee, zmysły
-  doznania, które nie dają zaspokojenia -  przyćmiewają umysł. W katego
riach estetyzmu wola i namiętności to podstawowe czynniki zawiadujące 
kierunkami działania”57.

W rzeczywistości różnice między religią i sztuką -  mimo realnych podo
bieństw i zależności -  są zasadnicze. Religia dotyczy związków między 
realnie istniejącymi osobami i „Ty” transcendentnym, jest sposobem istnie
nia człowieka w perspektywie Boga, drogą ku Bogu. Religijny kontakt z 
Bogiem ma charakter powinnościowy i skłania do działania, które konstytu
uje realną więź między człowiekiem, rzeczywistością sakralną i innymi 
członkami grupy religijnej. W aktywności religijnej realizowana jest specjal
na wartość -  wartość świętości. Sztuka natomiast jest dziedziną aktywności 
człowieka, której wartością jest piękno -  chodzi o dostarczenie przedmiotów 
mogących dla człowieka stać się źródłem jego przeżyć: podziwu, upodoba
nia, zachwytu dla ich struktury, formy. Przez wywoływanie zaangażowania

57 D. B e l l ,  The Return o f the Sacred, [w:] The Winding Passage. Essays and 
Sociological Journeys, 1960-1980, Cambridge 1980, s. 338 n.
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emocjonalnego, przez kształtowanie postawy podziwu i bezinteresownej 
kontemplacji piękna sztuka rozwija człowieka -  bogaci, pogłębia jego życie, 
religijne także. Nie dostarcza jednak wartości, które ostatecznie usensowniły- 
by życie ludzkie tak, jak to czyni religia. Religia jest ostatecznym uzasad
nieniem, usensownieniem wszelkich wartości, w tym także wartości 
piękna58.

E. WARTOŚĆ RELIGIJNA -  ŚWIĘTOŚĆ

Nie jest sprawą łatwą scharakteryzować wartość, którą realizuje aktyw
ność religijna, w przeciwieństwie do determinacji wartości prawdy, dobra 
czy piękna, a więc wartości realizowanych w pozostałych kulturotwórczych 
dziedzinach życia ludzkiego. Wiąże się to, oczywiście, ze szczególnym 
charakterem relacji religijnej, a przede wszystkim drugiego członu religijne
go związku. W zależności od jego rozumienia nieco inaczej określa się 
wartość religijną59.

W literaturze religiologicznej XX w. przedmiot religijny oznaczany jest 
terminem sacrum  (świętość), będącym pojęciem korelatywnym w stosunku 
do profanum. Pojęcie sacrum, jako centralnej kategorii religijnej, wyróżnika 
religii, zostało zainicjowane przez Schleiermachera, a ukształtowane we 
francuskiej szkole socjologicznej na początku naszego wieku (H. Hubert, 
M. Mauss, E. Durkheim). Podjęli je i pogłębili fenomenologowie reli
gii: R. Otto, G. van der Leeuw, M. Eliade. Odtąd religię zaczęto definiować 
właśnie przez pojęcie sacrum. Religia jest „doświadczeniem sacrum” 
(J. Wach), „spotkaniem z sacrum" (G. Mensching), „relacją człowieka do 
sacrum” (K. Rahner, H. Yorgrimler)60.

58 Por. K r ą p i e c, Religia ogniskową kultury.
59 W iele interesującego materiału dotyczącego determinacji wartości religijnej zawiera: 

J. R i e s, L ’expression du sacre dans les grandes religions, t. I-III, Louvain-la-Neuve, 
1978-1986.

60 Interesującą krytykę pojęcia sacrum  od strony forma Ino-metodologicznej przeprowadza 
H. Bouillard (La categorie de sacre dans la science des religions, [w:] Le Sacre, s. 33-56).
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Treść pojęcia sacrum  ulegała pewnej ewolucji. Najpierw akcentowano 
przede wszystkim ideę oddzielenia, tajemniczości, następnie dodano element 
szacunku, miłości, bojaźni.

W szkole socjologicznej idea sacrum  zajęła miejsce idei Boga jako idei 
centralnej i wyróżniającej religię. Związane to było z podziałem rzeczywis
tości na dwie heterogeniczne sfery -  sakralną i świecką oraz z redukcją 
sacrum do kategorii społecznej. Pojęcie sacrum  było bowiem obiektywizacją 
sił społeczności jako tajemniczej mocy, wyższej w stosunku do jednostki.

Wprawdzie fenomenologowie religii zatrzymali termin sacrum, poszerzyli 
jednak jego treść i nie wiązali go z założeniami właściwymi szkole socjolo
gicznej. N. Sóderblom przyjął sacrum  jako zasadniczą kategorię religijną. 
Uważał, że sama idea Boga -  bez pojęcia sacrum  -  nie może w pełni 
scharakteryzować zjawiska religii. Akcent położył nie na oddzielanie i za
kaz, ale na moc, która wzbudza trwogę. R. Otto w pojęciu sacrum  podkreś
lił jego istotową inność od wszystkiego, co świeckie, oraz to, że zarazem 
wzbudza trwogę i przyciąga. Van der Leeuw określa sacrum  jako „moc 
całkiem inną”, wtopioną w życie, a daną człowiekowi w przeżytym do
świadczeniu religijnym. Eliade do pojęcia sacrum  wnosi nowy element: 
rzeczywistość. Opozycja między sacrum  i profanum  jest -  według niego -  
opozycją między tym, co prawdziwe, i tym, co nieprawdziwe, realne i nie
realne; sacrum  jest rzeczywiste p a r  excellence.

Zdaniem wyżej wymienionych religiologów sacrum  dane jest w specjal
nym doświadczeniu, będącym „odczuciem” owej, radykalnie różnej od zja
wisk codziennych, rzeczywistości. Człowiek doświadcza obecności „innego” 
i to odczucie sacrum  jest niesprowadzalne do żadnego innego doświadcze
nia. Religia rodzi się z takiego doświadczalnego spotkania człowieka z 
sacrum, ze świadomości istnienia tego „innego”, nieredukowalnego do żad
nego innego obrazu, idei, poznania. To, co widzialne i słyszalne, jest czymś 
wtórnym w stosunku do sacrum. Sacrum jest niedostępne, nietykalne, jest 
zakazane (nie wolno go dotykać). Jeśli w obrzędach i rytach religijnych 
człowiek nieco zbliża się do sacrum, to jednak jakiś dystans między nim 
a sacrum nigdy nie zastaje pokonany.

Z tego krótkiego przeglądu stanowisk widać, że sacrum  jest pojęciem 
wieloznacznym; zawiera różną treść u różnych religiologów (oddzielenie, 
zakaz, moc, tajemnica odpychająca i fascynująca, rzeczywistość p a r  excel-
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lence) oraz oznacza różną rzeczywistość (fakt społeczny u Durkheima, jakąś 
boską rzeczywistość -  choć bliżej nie sprecyzowaną pod względem ontycz
nym -  u fenomenologów).

Kategoria sacrum  pełni różne funkcje we współczesnym religioznawstwie: 
w szkole socjologicznej pojęcie sacrum pozwoliło zredukować zjawisko 
religii do zjawiska społecznego, natomiast u fenomenologów religii miało 
na celu pokazanie oryginalnego i nieredukowalnego charakteru fenomenu 
religii.

Wobec takiej sytuacji okazuje się wielofunkcyjność i nieokreśloność 
pojęcia sacrum. Pojawia się przede wszystkim problem jego genezy i uni
wersalności. Powstaje pytanie, jaki charakter ma sacrum : czy jest kategorią 
metafizyczną (rodzajem bytu), czy kategorią poznawczą (pojęciem ogólnym), 
a jeśli tak, na jakiej drodze powstaje.

Otto sprawę stawia zdecydowanie. Sacrum jest aprioryczną kategorią 
porządku irracjonalnego. Inni autorzy nie podają bliższych wyjaśnień. Wyda
je się, że pojęcie sacrum  ma charakter zbliżony do teoretycznego pojęcia 
modelu w sensie współczesnym . Jest kategorią przyjętą przez religio
znawców z jednej strony jakoś powiązanych z kantyzmem, a z drugiej z 
horyzontalizmem, właściwym wiedzy szczegółowej62.

Nie wydaje się, aby sacrum tak rozumiane i tak tworzone mogło być 
rzeczywiście kategorią pierwotną, powszechną. Nasuwa się tu wiele wątpli
wości i problemów. Granica między sacrum i profanum  jest zmienna, zależy 
w pewnym sensie od wyboru człowieka czy grupy ludzi, sacrum bowiem 
zawsze objawia się tylko człowiekowi religijnemu. Nie stosuje się -  przy
najmniej wyraźnie -  do wszystkich religii, np. nie obejmuje buddyzmu. Nie 
do przyjęcia jest także podział na sferę sacrum i sferę profanum, i to ze 
względu na racje zarówno ontyczne, jak i poznawcze. Gdyby rzeczywiście 
taki dualizm istniał, sfera świecka sama z siebie nie miałaby wartości ani

61 Sacrum  byłoby więc pojęciem instrumentalnym, wypracowanym przez uczonych, 
którego sens staje się zrozumiały jako elementu pewnej całości (struktury formalnej) 
(por. tamże, s. 40).

62 Jest rzeczą zrozumiałą, że historycy, socjologowie, fenomenologowie religii nie mogą
rozstrzygać o naturze i istnieniu rzeczywistości, do której skierowane są wierzenia i praktyki
religijne, nie mogą jednak również nie stwierdzać faktu ich skierowania ku niej.
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autonomii. Poznawcza pierwotność sacrum jest podważona z powodu subiek
tywnych uwarunkowań jego doświadczenia.

To, co daje podstawę do utworzenia pojęcia sacrum (jest źródłem do
świadczenia sacrum) -  święte miejsca, osoby, ryty, mity, zdarzenia, przed
mioty itp. -  nie jest oddzielną kategorią bytową, lecz elementem tego, co 
by, używając tej terminologii, należało nazwać profanum. Nie wystarczy 
więc do określenia sacrum przeciwstawienie go profanum ; dychotomia taka 
nie ma podstaw ontycznych. Sacrum wydaje się aspektem profanum, w 
którym w kontekście historycznym i społecznym w jakiś sposób objawia się 
(ujawnia się) boskość (bóg, bogowie, Bóg Jedyny, transcendentny, inny). 
Można by to, co współcześni fenomenologowie określają jako sacrum, przy
jąć jako aspekt rzeczywistości ziemskiej, ujęty przez człowieka jako pośred
nik znaczący i wyrażający jego relację do bóstwa, a nie jako kategorię 
autentycznie niezależną63.

Wydaje się, że kategoria sacrum, wypracowana we współczesnym religio
znawstwie, nie jest wystarczająca jako kategoria definiująca zjawisko religii. 
Dla pełnego określenia go konieczne jest przyjęcie rzeczywistości transcen
dentnej w stosunku do sacrum, a więc Transcendensu -  Boga. Atrybut 
świętości należałoby powiązać z Bytem Boskim.

Judaizm i chrześcijaństwo zawierają inne pojęcie świętości niż to, które 
sugeruje współczesne religioznawstwo. Na jego określenie używa się nawet 
innego terminu (hagios), jakby dla podkreślenia odrębności treści sacrum 
występującego w religiach pogańskich i w objawieniu judeo-chrześcijańskim. 
Święty jest Bóg. Objawił swoją obecność i swój stosunek do ludzi, nie jest 
więc On całkowicie nie znany. Zaproponował przymierze z ludźmi. Od 
Boga idącego na spotkanie z człowiekiem wychodzi więc inicjatywa miłości. 
Człowiek jest świadomy, że żyje w obecności kochającego Boga. Uczucie 
sacrum zostało zastąpione przez świadomość obecności Boga w Jego dzie
łach.

Dla judaizmu Bóg jest wewnętrznie święty (kadoch), tzn. oddzielony, 
różny od reszty świata, ale równocześnie bliski i kochający. Człowiek, 
stworzony na Jego obraz, może i powinien Go naśladować. Świętość czło-

65 Tezę taką stawia i uzasadnia Bouillard (art. cyt., s. 50): „Le sacre est un element 
du profane, oii le sujet religieux reconnait le retentissement du divin, et par lequel il expri- 
me sa relation, et celle de la totalitć du profane, & la rćalitć (ou a la surrćalitć) du divin”.
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wieka jest stanem zgodności z objawioną wolą Jahwe w przeciwieństwie do 
wolności własnej. Nie ma dualistycznego przeciwstawienia sfery sakralnej 
i sfery świeckiej -  obie pochodzą z tego samego źródła (od Boga). Chrześ
cijaństwo zinterioryzowało pojęcie świętości, rozumiejąc ją jako związek 
miłości (a nie tylko prawa) z Bogiem na wzór świętości Chrystusa. Chrys
tus kładzie nacisk na świętość wewnętrzną, czystość serca (duch oczyszcza 
i uświęca)64. Świętość w chrześcijaństwie byłaby więc ostatecznie związ
kiem człowieka z Bogiem -  istotowo świętym; realizuje się ona w aktach 
religijnych, wypływających i konstytuujących więź człowieka z Bogiem. 
Świętość więc byłaby wartością przysługującą osobom w sensie właściwym, 
a rzeczom i wydarzeniom, miejscom itp. -  tylko na zasadzie analogii atry- 
bucji, jako przyczyniających się do świętości człowieka, a ostatecznie po
średniczących w objawianiu świętego Boga6 .

F. SEKULARYZACJA I DESAKRALIZACJA 
WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE

Pewne światło na religię, jako zdarzenie społeczno-kulturowe, a przez nie 
nawet jako fakt osobowo-egzystencjiilny, rzucają współczesne zjawiska kul
turowe, zwane sekularyzacją i desakralizacją. Powstaje pytanie, czyżby one 
rzeczywiście oznaczały zmierzch czy koniec religii, co pośrednio świadczy
łoby o tym, że religia nie jest związana z naturą człowieka w sposób 
istotny.

64 Objawienie miłości Boga zachowuje pewne elementy uczucia sacrum, ale je transpo- 
nuje i przemienia. Chrześcijaństwo nadało więc sacrum  formę jakby wykończoną. Przemieni
ło je  oczyszczając ze wszystkiego, co było zbyt ludzkie. Słowo Boże objawione przez Chrys
tusa kontynuuje i udoskonala nauczanie Starego Testamentu. W Chrystusie następuje harmo
nijne zjednoczenie szacunku właściwego majestatowi, mocy i wielkości Boga oraz zaufanie 
miłości i miłosierdziu, zawsze gotowemu do przebaczenia (por. G. J. G e f f r ć, Entsa- 
kralisierung und lleiligung, „Concilium”, 2(1966) 708-718).

65 Por. J. P. A u d e t, Le sacre et la profane: leur situation en christianisme, 
„Nouvelle revue theologique”, 89(1957) 39-61; L. B. G e i g e r ,  Le christianisme et le 
sacre, [w:] Le sacre et le profane, Paris [brw.], s. 69-95.
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Sytuacja jest skomplikowana. Wielu współczesnych socjologów i antropo
logów kultury sygnalizuje coraz radykalniejsze kontestacje religii, zwłaszcza 
jej niektórych dotychczasowych form. Równocześnie jednak zauważa się w 
pewnych środowiskach wzrost zainteresowania zjawiskami religijnymi, prze
jawy pogłębienia wiary i postawy religijnej, a przede wszystkim na miejsce 
starych często pojawiają się nowe formy religijności.

Jak większość zjawisk związanych z człowiekiem, sekularyzacja i desa- 
kralizacja stanowią fenomeny ogromnie złożone i bardzo nieprzejrzyste. Dla 
jednych zdają się rzeczywiście oznaczać koniec ery religijnej, inni natomiast 
upatrują w tym znak i dzieło dostosowującej się i pogłębiającej wiary 
chrześcijańskiej.

Tak czy inaczej interpretowane, są to obecnie żywe zjawiska i tendencje 
społeczno-kulturowe, uwarunkowane nakładającymi się czynnikami natury 
historycznej, społecznej, psychologicznej i filozoficznej, które zmieniają 
sytuację i świadomość człowieka w świecie, a tym samym i świadomość 
religijną, miejsce religii w życiu społeczno-kulturowym oraz formy zacho
wania się religijnego66.

Ich omówienie zacznijmy od sprecyzowania terminów. Słowo „sekulary
zacja” pochodzi od łacińskiego saeculum (wiek, bieg życia, widzialny, prze
mijający, świat ziemski, duch czasu, duch świata) i oznacza proces histo- 
ryczno-kulturowy, w którym następuje skoncentrowanie uwagi na życiu 
doczesnym, na rzeczywistości ziemskiej, historii (biegu życia), oraz proces 
emancypacji kultury spod dominacji i władzy religii.

„Sakralizacja” natomiast pochodzi od terminu sacer, sacrum (święta, 
poświęcona rzecz, oddana na użytek religijny) i polega na oddzielaniu cze
goś od użytku świeckiego i przenoszeniu w sferę sakralną, religijną. Desa- 
kralizacja natomiast oznaczałaby proces odwrotny -  polegający na przywra
caniu osobom i rzeczom ich właściwej, związanej z ich naturą, wartości i 
funkcji.

Zarówno jeden, jak i drugi termin i oznaczane przez nie zjawiska wiążą 
się z dualistyczną koncepcją rzeczywistości -  przynajmniej rzeczywistości 
społeczno-kulturowej -  i zakładają podział świata na dwie sfery: sferę istot

66 W szechstronną analizę tych złożonych zjawisk kulturowych przeprowadza 
J. Grand’Maison (Le monde et le sacre, t. I: Le sacre, Paris 1966; t. II: Consecration et 
secularisation, Paris 1968).
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nie i wprost religijną (sakralną) oraz sferę laicką, świecką, areligijną. Histo
ria naszej kultury wskazuje, w jaki sposób narastały tendencje, które swój 
skrajny wyraz znalazły w obecnych czasach.

Chociaż chrześcijańskie pojęcie religii i świętości nie zakłada suponowa- 
nego w pojęciu sacrum dualizmu (sacrum -  profanum), to jednak kultura 
europejska -  mimo iż tak związana z chrześcijaństwem -  faktycznie została 
ukształtowana według modelu dualistycznego, właściwego religiom pogań
skim. Przy takiej supozycji sfera religijna jest o wiele wyższa, wartościow
sza, sfera świecka natomiast sama w sobie nie ma ani wartości, ani własnej 
autonomii.

W pierwszych wiekach naszej ery sfera religijna w kulturze zachodnio
europejskiej to przede wszystkim sfera chrześcijańska. Właściwe ustalenie 
i realizowanie związków między tym, co religijne, i tym, co świeckie, było 
przedmiotem nieustannych starań i zabiegów.

W średniowieczu nastąpiła wyraźna dominacja sfery religijnej we wszyst
kich dziedzinach życia ludzkiego tak, że kultura zachodnia stała się typowo 
chrześcijańska. Ubocznym skutkiem tej sytuacji było pewne niedocenianie 
rzeczywistości ziemskich. W związku z tym -  drogą reakcji -  zaczyna się 
proces emancypacji sfery świeckiej spod dominacji religii. Już w 
XVI w. sfera świecka zdobywa pewną autonomię. Wraz. z renesansem i 
humanizmem pojawiają się tendencje antyreligijne (ściślej -  antykościelne), 
uwarunkowane zresztą zbyt wielką uprzednią ingerencją Kościoła w sprawy 
świeckie. W okresie oświecenia dochodzi do konfrontacji Kościoła ze sferą 
świecką. Rozpoczyna się demokratyzacja kultury, która staje się coraz bar
dziej naukowa i achrześcijańska (choć jeszcze nie antychrześcijańska).

Wraz z rozwojem i olbrzymimi sukcesami nauki i techniki nowoczesna 
kultura staje się coraz bardziej jednostronnie naukowa i technologiczna, 
odrywając się od religijnych i filozoficznych perspektyw życia. Następuje, 
zwłaszcza w okresie rewolucji naukowo-technicznej, dalszy szybki proces 
autonomizacji kultury. Równocześnie wzrasta przekonanie, że człowiek 
panuje nad przyrodą, że może samodzielnie przekształcać własne środowisko 
i rozwijać świat prawie w nieskończoność. Pozbywając się poczucia zależ
ności i ograniczoności, zdaje się zrywać związek z religią i w ten sposób 
społeczeństwo staje się coraz bardziej areligijne; następuje po prostu domi
nacja sfery świeckiej.

414



Religia a inne dziedziny kultury

W XIX w. Kościoły chrześcijańskie wobec narastających procesów kultu
rowych podejmowały próby odnowy, z tym jednak, że jej formy związane 
były -  świadomie lub nie -  z pewną tęsknotą za dawnymi formami kultury 
z dominacją religii, rozciągniętą na wszystkie dziedziny życia. Wobec eman- 
cypującego się świata społeczności religijne często przybierały postawę 
wyłącznie obronną. Posługując się starym, jurydycznym terminem, zaczęto 
mówić o procesie sekularyzacji. Opór Kościołów w stosunku do nowoczes
nego -  nazywanego przez nie sekularyzowanym -  świata nierzadko był 
skierowany przeciw osiągnięciom: człowieka w dziedzinie nauki i techniki. 
Był to znak słabości religii, kompleksu niższości, a przede wszystkim za
poznania twórczego charakteru dzieła Bożego, zniekształcenie prawdy zawar
tej w tajemnicy Wcielenia.

Po II wojnie światowej nastąpiła wyraźna zmiana postawy Kościołów 
wobec rozwijającego się świata i kultury technologicznej. Wzrasta świado
mość niebezpieczeństwa zamknięcia się w getcie, izolacji od świata, zrozu
mienie, że nie da się odbudować kultury chrześcijańskiej w dawnych for
mach. Pod wpływem impulsów danych przez Sobór Watykański II powstaje 
teologia sekularyzacji, która krytycznie i naukowo analizuje oraz opracowuje 
proces rozwoju nowoczesnego świata i rzeczywistość historycznie obciążone
go chrześcijaństwa.

Aby zrozumieć zjawisko sekularyzacji, należy jeszcze zwrócić uwagę na 
pewne nurty filozoficzne, które stanowiły jego podstawy ideologiczne. Trud
no je tutaj dokładnie omawiać. Zasygnalizujemy tylko główne linie i ten
dencje rozwojowe, warunkujące przede wszystkim świadomość i pozycję 
człowieka w świecie. W dziejach myśli filozoficznej można wyróżnić trzy 
wielkie okresy:

1. starożytność -  z dominacją idei kosmosu do tego stopnia, że człowie
ka i Boga rozważano jako komponenty universum%,

2. filozofia chrześcijańska -  zbudowana w związku z objawieniem biblij
nym. Kładła ona nacisk na absolutną transcendencję Boga i rozpatrywała 
świat oraz wszystkie wydarzenia z punktu widzenia eschatologicznego;

3. myśl nowożytna i współczesna -  skoncentrowana przede wszystkim 
na człowieku, który sam w sobie stał się głównym przedmiotem zaintereso
wania. Pojawiają się teorie wyjaśniające człowieka poza relacją do Boga 
jako Stwórcy i Odkupiciela. Wyjaśnienia te są różnego rodzaju: biologiczne 
(K. Darwin), psychologiczne (Freud), socjologiczne (Comte, Hegel, Marks).
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W związku z tym następuje przewrót w hierarchii wartości. „Człowiek 
kosmiczny” lub grupa społeczna stają się ostatecznym celem całej historii. 
Pogłębia się przekonanie, że w człowieku istnieją wszelkie potrzebne zasoby 
do osiągnięcia rozwoju, wiedzy, kultury, szczęścia; człowiek i świat znajdu
ją sens w samym sobie.

Ze skrajnymi postaciami sekularyzacji wiąże się przekonanie, że człowiek 
musi odrzucić Boga, aby stać się w pełni człowiekiem (ateizm). Ateistyczne 
tendencje w kulturze europejskiej narastały od kilku wieków. Były związane 
zwłaszcza z pokartezjańskimi koncepcjami Boga (racjonalizm, deizm), co 
doprowadziło do odrzucenia tezy o istnieniu Boga jako niepotrzebnej w 
wyjaśnianiu świata. Do rozwoju ateizmu w XX w. przyczyniły się także 
pewne stanowiska teoriopoznawcze, szczególnie przekonanie, że wartościowe 
poznanie filozoficzne może być jedynie analizą krytyczną nauk szczegóło
wych lub ich syntezą oraz że bezpośrednie doświadczenie pozostaje pierw
szym i ostatecznym kryterium wszelkiej prawdy. Rodzi się typ myślenia 
określany jako „thinking from below”. Hegel, Feuerbach, Nietzsche też 
odegrali wielką rolę, sprowadzając teologię do antropologii, według której 
Bóg staje się człowiekiem przyszłości67.

Wskazuje się również na wielkie przemiany społeczno-cywilizacyjne, 
przyspieszające proces sekularyzacji. Chodzi głównie o zmianę typu społecz
ności -  ze społeczności rodu, potem wsi i miasteczek do cywilizacji techno- 
polis, w której religią ma zmniejszone możliwości oddziaływania.

Sekularyzacja jest więc procesem historycznym, który przekracza poszcze
gólne filozofie, także najbardziej aktualne, takie jak marksizm, egzystencja- 
lizm, strukturalizm, postmodernizm, wszczepia się głęboko i szeroko w 
kontekst kulturowy, kształtuje pewien typ mentalności i określoną postawę 
wobec życia, związaną przede wszystkim z dowartościowaniem, a nawet 
absolutyzowaniem człowieka i wartości ziemskich.

Za typowe dla sekularyzacji jako zjawiska społeczno-kulturowego uważa 
się następujące zdarzenia:

1. ujęcie świata w kategoriach dynamicznych -  jako procesu rozwojowe
go, historii. Jest on dla człowieka rzeczywistością, którą należy przebudowy

67 Szerzej na ten temat por. Z d y b i c k a, Problem tak zwanej śm ierci Boga, 
s. 133-152.
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wać, a nawet tworzyć. Akcent kładzie się na homo faber, który swoim 
wysiłkiem dokonuje przemiany świata;

2. zwrócenie uwagi na czasowy i względny wymiar świata (saeculum), 
w którym człowiek jako homo dynamicus kieruje wydarzeniami, ale i przez 
nie jest kształtowany;

3. skierowanie człowieka i świata ku organizowanej przez niego przy
szłości; zadaniem człowieka jest daną mu rzeczywistość nieustannie dosko
nalić, tworzyć coraz lepszy świat (rozwój techniki, ekonomii, polityki, kul
tury);

4. wzrost przekonania o odpowiedzialności, zadaniu i posłannictwie czło
wieka w świecie. Uwrażliwiony na typowe ludzkie wartości: sprawiedliwość, 
solidarność, wolność, równość, godność osoby ludzkiej, człowiek snuje 
plany zbudowania lepszej przyszłości nie tylko techniczno-naukowo-ekono- 
micznej, ale także społeczno-politycznej.

Zarówno proces sekularyzacji, jak i towarzyszący mu proces dcsakraliza- 
cji wiążą się -  jak zaznaczyliśmy -  z dualistyczną koncepcją świata i war
tości. Historycznie i filozoficznie, a przede wszystkim psychologicznie pro
cesy te można wyjaśnić i zrozumieć jako reakcję na niesłuszną dominację 
religii i jej przesadne ingerencje w różne dziedziny życia. To powoduje, że 
sekularyzacja i desakralizacja są zjawiskami ambiwalentnymi. W postaci 
skrajnej dążą do wyeliminowania wszelkiej religii jako rzekomo nie dającej 
się pogodzić z autonomią człowieka w świecie.

W postaci umiarkowanej mogą służyć dobru ludzkości i wzrostowi właś
ciwie rozumianej religii, która dąży do wskazania ostatecznych perspektyw 
rozwoju człowieka, uduchowienia go, a przez niego -  całej rzeczywistości 
ziemskiej. Religia, zwłaszcza chrześcijaństwo, nie zakłada podziału rzeczy
wistości na sferę świecką i sferę religijną, nie jest też wartością konkurują
cą z innymi wartościami, ale ma za zadanie ostatecznie wyjaśnić i nadać 
ostateczny sens człowiekowi oraz wszelkiej działalności człowieka. Wyraża 
to najpełniej tajemnica Wcielenia i odkupienia. Właśnie zjawisko sekularyza
cji może się przyczynić do właściwego ich odczytania przez chrześcijan68.

68 Jedność świata ma właśnie podstawę w stworzeniu i odkupieniu, ale w tym świecie, 
stworzonym przez Boga i danym człowiekowi, by go rozwijał, istnieją dwa wymiary: świecki 
i religijny. W polu napięcia obu wymiarów świat i człowiek znajdują swój najgłębszy sens
i urzeczywistniają swój cel (por. H. S c h m i d t ,  Liturgia w nowoczesnym społeczeń
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Dotyczy to także procesu desakralizacji. Jeśli rozumie się go jako odrzu
cenie wszelkiej religii -  jest zjawiskiem negatywnym, jeśli natomiast ozna
cza dążenie do desakralizowania rzeczy, czynności czy osób, którym nie
słusznie przypisywano wyłącznie wartość religijną (najwyższą) i w ten spo
sób absolutyzowano je -  może być uważany za znak i dzieło właściwie 
dostosowującej się do aktualnej rzeczywistości i przez to pogłębiającej się 
wiary chrześcijańskiej (Gogarten, Metz, Chenu i inni), która ma za zadanie 
przede wszystkim przemieniać, uduchawiać człowieka i przez człowieka 
jakby od wewnątrz przemieniać, uduchawiać świat69.

Na zakończenie nasuwa się jeszcze jedno pytanie: czy religia jest ko
nieczna dla kultury?

Towarzyszące procesowi sekularyzacji i desakralizacji takie zjawiska, jak 
zmniejszanie się liczby praktykujących na niektórych terenach, przejmowanie 
przez instytucje świeckie pewnych funkcji, które dawniej były domeną in
stytucji kościelnych, stają się nieraz źródłem opinii zapowiadających znik
nięcie religii w kulturze. Powstaje więc problem, czy religia rzeczywiście 
jest usuwalna ze społecznego życia ludzkiego. By to rozstrzygnąć, trzeba 
odpowiedzieć na pytanie, czy obok funkcji społeczno-kulturowych, które 
ulegają zmianie, a niekiedy i likwidacji, istnieje w religii coś, co czyni ją 
nieodzowną dla człowieka i dla kultury, czy potrzeba religii jest nieznisz
czalna i czy religii nie da się zastąpić innymi zjawiskami.

Jak wykazały dociekania przeprowadzone w poprzednim rozdziale, fakt 
religii jest związany ze sposobem istnienia człowieka, jego ontyczną struktu
rą i pozycją we wszechświecie i jako taki jest czymś trwałym. W tym 
kontekście zrozumiałe są opinie współczesnych filozofów kultury i religiolo
gów takich, jak: M. Eliade, E. Fromm, E. Shils czy A. Greeley. Opierając 
się na bogatym materiale ze swoich dziedzin, twierdzą oni:

1. Zjawisko religii jest niezbędne dla normalnego funkcjonowania kultury 
przez to, że poszerza jej perspektywę, nadaje ostateczny sens człowiekowi 
oraz podstawowym zjawiskom życia i działania ludzkiego, stanowi źródło

stwie, „Concilium”, 1-10(1971) 83-93; J. S p I e t t, Sakralne -  świeckie -  świętość, 
tamże, s. 124-130.

69 Sprawa jest kontrowersyjna i wysuwa się zastrzeżenia przeciw tym optymistycznym 
ocenom sekularyzacji i desakralizacji (por. np. U. M a n n ,  D as Christentum ais absolute 
Religion, Darmstadt 1970, s. 74, 77).
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pewnej stabilizacji w zmieniających się procesach i formach życia. Do 
prawidłowego układu życia niezbędne jest oddziaływanie wartości stałych, 
tradycji, które powodują twórcze napięcie między strukturą i rozwojem. 
Napięcie to jest właściwością życia jako takiego i gdyby kiedykolwiek 
zostało usunięte, musiałaby nastąpić śmierć wskutek stagnacji (gdyby zostały 
i dominowały tylko siły tradycyjne, zachowawcze) albo śmierć przez rozsa
dzenie (gdyby działały wyłącznie siły przemiany w strukturalnej próżni).

2. Odrzucenie sacrum i wartości z nim związanych stwarza iluzję dosko
nałości człowieka i jego nieskończonych możliwości, a w konsekwencji -  
iluzję, że wszystko jest jednakowo dobre, wszystko dzieje się dobrze, a 
faktycznie wszystko staje się jednakowo obojętne, co może prowadzić do 
katastrofalnych skutków.

3. Symbole i obrzędy religijne zakorzenione są w odczuwanej przez 
człowieka potrzebie ostatecznego wyjaśnienia rzeczywistości, w którą czło
wiek mógłby zaangażować się całkowicie; usunięcie ich groziłoby brakiem 
dostatecznych motywacji dla ludzkiego działania. Wprawdzie symbolizm i 
obrzędowość można zachować i w czysto świeckiej kulturze, ale brak im 
będzie wówczas transcendentnego wymiaru i właściwej im mocy.

Wymienieni autorzy sugerują, że możliwość zniknięcia religii z ludzkiej 
kultury jest niewielka i że religia jest wręcz nieodzowna dla prawidłowego 
rozwoju kultury. Usunięcie sacrum z kultury stanowiłoby nie tylko zuboże
nie, ale wręcz zagrożenie dla człowieka i jego działania. Sam więc fakt 
istnienia religii jest czymś koniecznym i niezmiennym; jedynie zmieniają 
się formy oraz style zachowań religijnych, podlega zmianom nawet 
świadomość religijna, co jest zjawiskiem normalnym, związanym właśnie 
z kulturowym wymiarem religii.





ANEKS

RELIGIA I POLITYKA

Jak pokazują dzieje ludzkiej kultury, także naszego kręgu kulturowego, 
nie jest łatwo ani teoretycznie określić, ani w praktyce realizować właściwe 
relacje między dwiema ważnymi dziedzinami życia człowieka i ludzkiej 
kultury -  religią i polityką. W konkretnych sytuacjach chodzi głównie o 
stosunki między społecznością religijną -  Kościołem i społecznością świecką
-  państwem i jego organami.

W niniejszym szkicu ograniczam się do religii chrześcijańskiej i naszego 
kręgu kulturowego, pragnąc wskazać filozoficzne korzenie relacji między 
religią i polityką oraz główne linie odrębności (autonomii) i powiązań.

Dla chrześcijan teoretycznie sprawa powinna być prosta i jasna. Chrystus 
bowiem wyraźnie wskazał na odrębność religii, jako dziedziny relacji czło
wieka do Boga, i polityki -  ustalającej relację do władzy świeckiej: „Od
dajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do 
Boga” (Mk 12, 17). Zasadę tę uszczegółowił św. Paweł: „[...] płacicie po
datki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Od
dajcie każdemu to, co się mu należy: komu podatek -  podatek, komu cło
-  cło, komu uległość -  uległość, komu cześć -  cześć” (Rz 13, 8). 

Okazuje się, że stosowanie zasady Chrystusowej o wzajemnym stosunku
religii i polityki narażone jest na trudności i deformacje. Sam Chrystus 
doświadczył nieporozumienia co do swojej misji, która miała przecież cha-
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rakter wybitnie religijny, i stał się przedmiotem prześladowania ze strony 
władzy politycznej.

Mówiąc o swojej misji, Chrystus wyjaśniał, że chodzi mu o duchowe 
wyzwolenie człowieka, wyzwolenie od zła i grzechu, a określając powołanie 
do „królestwa niebieskiego”, precyzował, że nie jest ono „z tego świata”, 
a przecież władcy tego świata poddali Go osądowi i skazali na śmierć, 
wskazując na jej polityczny powód: „A nad głową Jego umieścili napis z 
podaniem Jego winy: »To jest Jezus, król żydowski«” (Mt 27, 37). Odtąd 
krzyż -  symbol Chrystusa i chrześcijaństwa -  dziedziczy to nieporozu
mienie.

Dwutysięczne już dzieje chrześcijaństwa wskazują, jak niezwykle trudno 
jest w praktyce zachować harmonię między tym, co Boskie, i tym, co ce
sarskie, i nie ulec pokusie odebrania tego, co Boskie, Bogu i przypisania 
władzy politycznej prerogatyw religijnych. Nie jest także łatwo ustrzec się 
religii ingerencji w sprawy będące domeną władzy politycznej czy nie po
sługiwać się jej metodami w sprawach religijnych.

Śledząc dzieje Kościoła w niezmiernym bogactwie rozwiązań w dziedzi
nie stosunku między religią i polityką, można wyróżnić trzy podstawowe 
tendencje:

1. próby uzależnienia religii od władzy świeckiej oraz uzależnienia wła
dzy świeckiej od religii;

2. próby współistnienia regulowane prawem, a więc współżycie i współ
praca między religią („władzą kluczy”) i władzą świecką („władzą miecza”);

3. wyraźne rozdzielenie domeny religii i domeny polityki, które może 
przybierać podwójną postać: może to być uznanie autonomii tych dziedzin 
i pokojowe, życzliwe współistnienie oraz współpraca dla dobra wspólnego 
lub może przybrać postać wrogą, wynikającą z przekonania, że „religią i 
polityka wykluczają się, wobec czego jedna ze stron -  głównie polityka -  
pretenduje do opanowania całego życia ludzkiego.

1. Sytuacja społeczno-polityczno-religijna w cesarstwie rzymskim, w któ
rym rodziło się chrześcijaństwo, doprowadziła do zderzenia religii z polity
ką, powodując niezmiernie trudne położenie wyznawców Chrystusa. Chociaż 
posłannictwo Chrystusa miało charakter czysto religijny, chodziło bowiem
o wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu, a więc wyzwolenie duchowe, 
a nie polityczne, chociaż domagało się od wyznawców osobistej wiary i
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przemiany duchowej, która dokonuje się we wnętrzu człowieka, nauka Chry
stusa miała decydujący wpływ na życie społeczne i polityczne.

Chrześcijaństwo głosiło bowiem nowe prawdy dotyczące człowieka, jego 
źródeł i celu. Pochodność wszystkich ludzi od Boga i synostwo w Bogu 
oraz odkupienie każdego przez Chrystusa i braterstwo wszystkich w Chrys
tusie wnosiły w panujące stosunki społeczne powinność szanowania każdej 
osoby i jej praw, podstawową równość bez względu na kategorie ludzi, 
języki, kultury oraz nowe reguły sprawiedliwości społecznej.

Godność każdego człowieka i uniwersalizm miłości niosły więc nową 
naukę społeczną. Z punktu widzenia panującej w cesarstwie rzymskim dok
tryny i praktyki społecznej były to prawdy rewolucyjne. Kształtowane na 
nich postawy chrześcijan musiały budzić niepokój. Problem pogłębiała sytu
acja polityczna. Cesarstwo rzymskie było państwem totalitarnym, które 
wszystkie dziedziny życia, łącznie z religią, podporządkowywało państwu
i władzy politycznej. Panująca wówczas religia -  politeizm -  była wciąg
nięta w obszar interesów władzy, co więcej -  była narzędziem podporząd
kowania człowieka celom politycznym. W cesarstwie nastąpiło więc całko
wite podporządkowanie religii władzy państwowej, sakralizacja polityki, 
państwa i cesarza. Politykę, władzę, cesarza, państwo uważano za „rzeczy 
święte”. Deifikacja polityki i władzy wyrażała się w statolatrii -  w kulcie 
państwa i władzy.

Nic więc dziwnego, że państwo rzymskie uzurpowało sobie prawo do 
panowania nad człowiekiem także w sprawach religijnych. Wymagało nawet 
modlitwy nie za cesarza, lecz do cesarza. Z czasem dominacja państwa i 
władzy nasiliła się, czego skrajnym wyrazem był nakaz cesarza Decjusza 
(249-251) publicznego zadeklarowania związku wszystkich obywateli z 
religią państwową poprzez składanie ofiar bogom pogańskim. Wykluczało 
to głoszenie i wyznawanie wiary w „innego Boga” . Toteż wówczas chrześ
cijanom, nie tylko za czasów Piotra, zakazywali „w ogóle przemawiać i 
nauczać w imię Jezusa” (Dz 4, 18).

Dla wyznawców Chrystusa było to niewykonalne. Podobnie jak Piotr 
zajmowali zdecydowane stanowisko wobec władzy politycznej ingerującej 
w najgłębsze przekonania religijne: „Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach 
Bożych bardziej słuchać was niż Boga?” (Dz 4, 19).

Chrześcijanie stanęli wobec dramatycznej konieczności wyboru między 
wiernością Bogu i poddaniem się władzy politycznej. Opowiedzenie się za
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Bogiem Transcendentnym, Jedynym pociągało odrzucenie bogów państwo
wych. Przez odmowę kultu bóstw wyznawcy Chrystusa stali się zagrożeniem 
dla państwa, podkopywali bowiem wiarę w bogów, którzy umacniali gmach 
władzy politycznej. Byli także przez głoszenie miłości uniwersalnej, nie 
uznającej „różnicy między Żydem a Grekiem” (Rz 10, 12), wolnym i nie
wolnikiem, zagrożeniem ustalonego porządku społecznego, sankcjonującego 
podziały narodowe i klasowe.

Reakcją ze strony władzy politycznej na chrześcijańskie „nie” wobec 
upolitycznienia ich wiary było prześladowanie i eliminowanie z życia pub
licznego. Mimo prześladowań i sprzeciwu władzy politycznej chrześcijań
stwo rozwijało się. U progu IV w. było faktem, którego władza nie mogła 
zignorować. Nastąpiła zasadnicza zmiana stosunku do chrześcijan. Edykty 
tolerancyjne (r. 311, 313), które jako pierwsze oficjalne akty uznawały 
chrześcijan i zapewniały wolność religii chrześcijańskiej, zmieniły sytuację. 
Konstantyn Wielki stał się pieTwszym cesarzem chrześcijańskim.

Nastąpiło sukcesywne zbliżanie się i wiązanie chrześcijaństwa z pań
stwem Konstantyna i jego następców. Chrześcijaństwo stało się stopniowo 
religią dozwoloną, następnie uprzywilejowaną, a wreszcie wręcz państwową. 
Groźba upolitycznienia tym razem chrześcijaństwa okazała się realna.

Cesarstwo pozostało bowiem nadal państwem totalitarnym i model jego 
stosunku do religii nie uległ zmianie. Zmieniła się natomiast religią, która 
miała za zadanie wspierać cele władzy politycznej. Trwała nadal apoteoza 
państwa i władzy. Cesarz uważany był bowiem za objawienie Boga na 
ziemi, jego osoba otaczana była kultem religijnym, on sam czuł się odpo
wiedzialny za zbawienie swoich poddanych, teologowie przypisywali mu 
władzę biskupią. Cesarz uznany został za równego apostołom (izapostolos) 
czy biskupowi od spraw zewnętrznych (episcopos ton ectos). Spełniał funk
cje religijne: zwoływał sobory, śledził obrady, brał udział w formułowaniu 
prawd wiary.

Rezultaty nowej sytuacji, w jakiej znalazło się chrześcijaństwo, były 
zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wolność i dostęp do rozległych tere
nów cesarstwa umożliwiały rozpowszechnianie się chrześcijaństwa, jego 
rozwój, wpływ na kulturę. Wyznawcami Chrystusa stali się ludzie wykształ
ceni, tworząc zręby doktryny i kultury chrześcijańskiej. Pozostała jednak 
tendencja uzależniania Kościoła od władzy politycznej, pojawiło się zjawis
ko, zwane później cezaropapizmem, wyrażające się w ideale zgody między
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„państwem ziemskim” a „państwem Bożym”, między „tronem” a „ołtarzem”, 
ideał zawsze niebezpieczny, mający ostatecznie skutki negatywne dla chrześ
cijaństwa.

W zakresie relacji między władzą świecką i Kościołem wyraźnie zaryso
wały się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa różnice między Wscho
dem i Zachodem, które okazały się trwałe. Bizantyńscy cesarze VI i VII w. 
realizowali wciąż ten sam ideał władzy politycznej, wciągającej religię w 
obszar swego działania, i zawierali sojusze z władzą kościelną. Sakralizacja 
polityki i władzy została nienaruszona. Cesarz ingerował w sprawy Kościoła
i domagał się od niego współdziałania na rzecz dobrego funkcjonowania 
instytucji cesarskich.

2. Zachód powoli zdążał w kierunku rozgraniczenia dziedziny religii jako 
domeny władzy kościelnej oraz dziedziny doczesnej jako domeny władzy 
świeckiej. Sukcesywnie powstawały ustalenia prawne regulujące wzajemne 
stosunki. Zrodziła się koncepcja dwóch władz: „władzy kluczy” (Kościół) 
oraz „władzy miecza” (państwo). Za Karola Wielkiego pojawiły się zaczątki 
państwa kościelnego i rozpoczął się proces uniezależniania się Kościoła od 
władzy świeckiej i władzy świeckiej od Kościoła. Był to proces długotrwa
ły, pełen różnorodnych napięć, konfliktów i starć. Raz dominowały „mie
cze”, raz „klucze”.

Z czasem Stolica Apostolska zaczęła odgrywać coraz większą rolę poli
tyczną w ówczesnym świecie, aż doszło do wyraźnie zaznaczających się 
tendencji totalitarnych. Zarysowała się koncepcja państwa teokratycznego 
(Innocenty III, 1198-1216). Papież był przekonany, że do jego urzędu nale
ży pełnia władzy, i uważał się za przywódcę całego ówczesnego świata.

Wobec dominacji Kościoła zrodził się uzasadniony sprzeciw ze strony 
władzy politycznej. Trzeba tu wspomnieć choćby znany spór między Bonifa
cym VIII (1235-1303) i Filipem Pięknym (1268-1314), przeciwstawiającym 
się przekonaniu, że Kościół ma bezpośrednią władzę tam, gdzie sięga 
grzech (ratione peccati), a więc wszędzie, bo grzeszność dotyczy każdego 
człowieka i przejawia się we wszystkich dziedzinach życia, także w życiu 
politycznym.

Trudno tu w szczegółach przywoływać wielki, rozległy, długotrwały spór 
między władzą świecką i duchowną. Ostatecznie pod koniec średniowiecza 
doszło do ustalenia rozgraniczeń i życzliwej współpracy: Kościół, chrześci
jaństwo, religią mają na celu prowadzenie ludzi do zbawienia, do wiecznych
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przeznaczeń, państwo natomiast organizuje życie społeczne człowieka na 
ziemi. Działania Kościoła, jak i władzy politycznej dotyczą tych samych 
ludzi, choć w innych dziedzinach, nie mogą zatem działać wbrew dobru 
człowieka. Człowiek, osoba ludzka, jest dobrem, w trosce o które spotykają 
się Kościół i państwo. Uznając własną autonomię, powinny współdziałać dla 
dobra człowieka.

Jest niezmiernie trudno w szczegółach określić wzajemne relacje między 
władzą kościelną i świecką. Łatwiej o pewne ustalenia natury negatywnej, 
czyli wskazanie na to, czego nie należy czynić żadnej ze stron. Mianowicie 
trzeba wykluczyć to wszystko, co mogłoby uniemożliwić czy utrudniałoby 
zbawienie, należy więc w działaniach władzy świeckiej wykluczyć struktury 
zła (grzechu). Nie może zatem państwo budować związków społecznych i 
politycznych na nieprawdzie, zakłamaniu, fałszu i wzajemnej nienawiści 
między ludźmi.

Nie należy sądzić, że po wzajemnych pertraktacjach i ustaleniach praw
nych wszystko układało się bezkolizyjnie, idealnie. Były także nawroty 
totalitaryzmu; trzeba wspomnieć choćby Józefa II (1780-1790), który był 
przekonany, że jego władza upoważnia go do ingerencji w sprawy religijne. 
Stworzył on system polityczno-kościelny, w którym państwo podporządko
wało sobie Kościół, regulując np. jego struktury terytorialne, studia, liturgię, 
zakony itp. (józefinizm).

3. Kierunek rozwoju od zbyt bliskich i grożących obustronnymi ingeren
cjami relacji między religią i polityką ku świeckiemu światu i rozdziałowi 
Kościoła i państwa stał się w czasach nowożytnych coraz wyraźniejszy. 
Obecnie uznanie autonomii domeny religii i domeny polityki oraz rozdziele
nie władzy świeckiej i władzy religijnej jest faktem raczej niepodważalnym 
przez żadną ze stron.

To wyodrębnienie dziedzin i rozdzielenie między religią i polityką w 
czasach nowożytnych i współcześnie przybiera dwie postaci: pozytywną, 
życzliwą oraz negatywną, wrogą.

W wielu państwach uznaniu odrębności oraz autonomii religii i polityki 
towarzyszy przekonanie, że występując w tym samym społeczeństwie i 
służąc temu samemu człowiekowi, Kościół i państwo powinny organizować 
bezkolizyjne współistnienie, współpracę i udzielać sobie wzajemnej pomocy 
(Stany Zjednoczone, Niemcy, Italia).
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Drugie rozwiązanie, charakteryzujące się wrogością, wyrasta z przekona
nia, że między religią i polityką, Kościołem i państwem występuje wzajem
na konkurencja, rywalizacja. W konsekwencji dąży się do eliminacji religii 
z życia społecznego, politycznego, z ludzkiej kultury i zastąpienia jej przez 
politykę. Taki stosunek do religii był właściwy ideologiom totalitarnym -  
komunizmowi, nazizmowi. Obecnie występuje w Chinach.

Powstaje pytanie: jakie są źródła wrogiego nastawienia polityki do religii
i uznania polityki za jedyną rzeczywistość, która ma prawo organizować 
życie ludzkie?

By tę kwestię wyjaśnić, trzeba sięgnąć do filozofii. Relacji między reli
gią i polityką nie da się właściwie określić pozostając jedynie na poziomie 
badań i ustaleń socjologicznych. Wiąże się bowiem ona z odpowiedzią na 
filozoficzne pytanie, kim jest człowiek i kim staje się w życiu społecznym. 
Ukształtowana w filozofii nowożytnej filozofia polityki, którą dziedziczą 
współczesne tendencje polityczne, suponuje właśnie określoną filozofię czło
wieka.

Nowożytne i współczesne zderzenie religii i polityki jest zderzeniem dwu 
niesprowadzalnych do siebie wizji człowieka i dwu koncepcji polityki.

Każda religią wyrasta z doświadczenia transcendentnego wymiaru czło
wieka. Człowiek w swoim istnieniu i działaniu powiązany jest z „Kimś”, 
kto wykracza poza najbliższy teren, z Transcendensem, i nie może być „za
mknięty” przez żadną inną rzeczywistość. Ta otwartość człowieka sprawia, 
że przekracza on wszelkie układy społeczne i polityczne, które dotyczą 
jakby „części” życia i go nie wyczerpują. Całość życia ludzkiego obejmuje 
właśnie otwartość na Boga i życie przyszłe. Związek z Transcendensem, 
sacrum, Bogiem rzutuje na stosunek do drugiego człowieka, na życie spo
łeczne. Człowiek, będąc bytem religijnym, jest bytem moralnym. Jego 
wszelkie działanie, także społeczne i polityczne, ma charakter działania 
moralnego, świadomego i wolnego, za które człowiek czuje się odpowie
dzialny.

W religii chrześcijańskiej wartość i godność osoby ludzkiej została pod
niesiona do niebywałych rozmiarów już nie tylko przez prawdę o stworze
niu przez Boga (Boskie pochodzenie), ale przez Wcielenie i odkupienie 
przez Chrystusa -  Boga-Człowieka. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy [...], miał 
życie wieczne” (J 3, 16).
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Chrześcijaństwo -  jak żadna inna religia -  uwyraźniło wzajemny związek 
religii i moralności. Jedność relacji między Bogiem i człowiekiem w^yraża 
się w jednym, zasadniczym, podstawowym przykazaniu miłości, obejmują
cym i Boga, i człowieka. Co więcej, w chrześcijaństwie miłość do człowie
ka jest sprawdzianem miłości do Boga. „Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35).

Chrześcijaństwo nie myli porządku religijnego i świeckiego, uznaje ich 
odrębność i autonomię. Niemniej traktuje ono osobę ludzką jako pierwszy 
podmiot, przedmiot i cel wszystkich działań społecznych i politycznych, 
podkreśla wymiar etyczny polityki i wskazuje nie na konkretne ustroje, lecz 
na zasady, którymi polityka powinna się kierować. Jest to uznanie osobowe
go charakteru człowieka, honorowanie jego praw, które związane są z sa
mym faktem bycia człowiekiem, priorytetem osoby wobec wszystkich spo
łeczności, respektowanie wymiaru etycznego wszelkich działań ludzkich i 
uniwersalnej miłości. W perspektywie personalistycznej chrześcijaństwa 
polityka, państwo, władza są jakby czymś wtórnym w stosunku do człowie
ka i mają służyć jego dobru, jego osobowemu rozwojowi (dobro wspólne)1.

Współcześnie dominująca filozofia polityki, państwa i władzy wyrasta 
natomiast z innej niż personalistyczna wizji człowieka. By ją zrozumieć, 
trzeba sięgnąć do filozofii polityki T. Hobbesa (1588-1679) i jego fund
amentalnego dzieła Lewiatan, zawierającego filozofię państwa i prawa, która 
suponowała indywidualistyczną filozofię człowieka2. Drugim myślicielem, 
który oddziałał na nowożytne i współczesne rozumienie polityki, był N. Ma- 
chiavelli (1469-1527). Wypracował on teorię wszechwładnego państwa, 
przyporządkowaną bezpieczeństwu i trwaniu państwa nie liczącego się z 
jednostkowymi prawami człowieka .

Hobbes, ulegając panującym tendencjom, stworzył (nie bez wpływu Des- 
cartes’a) mechanicystyczny, naturalistyczny i racjonalistyczny model wyjaś
niania rzeczywistości w ogóle, a w szczególności człowieka i życia społecz
nego -  państwa.

1 Szeroko na ten temat zob. M. A. K r ą p i e c, O ludzką politykę!, Katowice 1993.
2 H o b b e s, Lewiatan.
3 N. M i  c h i a  v e I I i, Książę, tłum. W. Rzymowski, W rocław 1980.
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Do interpretacji człowieka zastosował kategorię idei jasnej i wyraźnej 
Descartes’a. Człowiek, jednostka, jest całością w sobie, monadą autoteliczną
i autonomiczną. Wbrew Arystotelesowi, który twierdził, że człowiek jest z 
natury istotą społeczną, Hobbes uważał, że z natury człowiek jest egoistą, 
kocha tylko siebie, a jedynym celem człowieka jest zachowanie i rozwój 
samego siebie, a jedynym dobrem -  dobro własne. Każdy usiłuje wszystko, 
czego domaga się egoizm, osiągnąć dla siebie i jeśli trzeba -  walczy. Natu
ralnym „stanem człowieka jest wojna każdego z każdym. Każdym człowie
kiem rządzi jego własny rozum i nie ma rzeczy, jakiej by nie mógł użyć, 
jeśli może mu być pomocna dla obrony jego życia przeciw wrogom, przeto 
w takim stanie rzeczy każdy człowiek ma usprawiedliwienie dla każdej 
rzeczy, nawet dla ciała drugiego człowieka. Homo homini lupus est”4.

Człowiek z natury nie ma ani praw, ani obowiązków, które by go ogra
niczały. Ile wywalczy dla siebie, zależy od jego sił, nie ma rozróżnienia na 
dobro i zło. Wszystko jest dobre, co służy jednostce.

Według Hobbesa państwo i władza nie są więc związane z naturą czło
wieka, lecz powstają z obawy i z rozsądku na mocy ugody (umowy, usta
nowienia) . Państwo ma charakter ugody stałej i trwałej. Jest przekazaniem 
przez jednostki swojej mocy na „jednego człowieka” lub „jedno zgromadze
nie ludzi”, które ma ucieleśniać ich „zbiorową osobę”. Państwo to „wielość 
ludzi zjednoczona w jedną osobę”, która zapewnia pokój i obronę każdej 
jednostki6.

Istota państwa polega na tym, że jest „jedną osobą, której działań i 
aktów każdy członek jakiejś dużej wielości stał się mocodawcą przez ugody, 
jakie ci ludzie zawierali między sobą w tym celu, by ta osoba mogła użyć 
siły ich wszystkich i ich środków, jak to będzie uważała za korzystne dla 
ich pokoju i wspólnej obrony .

Państwo jest więc pierwszym suwerenem i ma moc suwerenną8. Dopiero 
wraz z państwem powstają prawa i obowiązki, a wraz z prawem obiektywna

4 H o b b e s, Lewiatan , s. 113 n.
5 Tamże, s. 150.
6 Tamże, s. 151.
7 Tamże, s. 151 n.
8 Tamże, s. 151.
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miara dobra i zła. „Gdzie nie ma nad ludźmi jednej, wspólnej mocy, tam 
nie ma prawa, a gdzie nie ma prawa, tam nie ma sprawiedliwości”9.

Prawo państwowe -  poprzez suwerena -  ustala to, co słuszne i niesłusz
ne10, sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Suweren jest jedynym prawodawcą, 
który tworząc prawo, sam mu nie podlega11.

Wszelkie prawa pisane i niepisane mają swą moc i powagę dzięki 
w o l i  państwa, czyli woli reprezentanta państwa. „Sztuka tworzy tego 
wielkiego Lewiatana, zwanego państwem, który nie jest niczym innym niż 
sztucznym człowiekiem, choć większych rozmiarów i większej siły niż 
człowiek naturalny, którego obronie ma służyć”12.

Hobbes przypisując państwu -  woli monarchy czy woli grupy -  funkcję 
źródła prawa i zdolność rozróżniania między dobrem i złem, dokonał 
oderwania dziedziny prawa i moralności od człowieka, od realnej osoby 
ludzkiej.

Prawo, dobro, obowiązek związane są z wolą suwerena, tracą więc swe 
podstawy obiektywne, co w konsekwencji prowadzi do relatywizmu i zagro
żenia wolności człowieka. Taka koncepcja państwa, władzy i polityki jest 
źródłem największej alienacji, jaka może dotknąć człowieka. To, co stanowi 
istotę człowieczeństwa, podmiotowość wobec praw, które należą mu się na 
mocy faktu bycia człowiekiem, a nie z nadania przez władzę, oraz moralny 
charakter działania ludzkiego, budowanego na podstawowej zdolności roz
różniania między dobrem a złem, zostały tu człowiekowi odebrane.

Machiavelli przed Hobbesem wnosił do rozumienia polityki elementy, 
które wespół z teorią Hobbesa wywarły niebagatelny wpływ na koncepcje 
współczesne. Machiavelli, historyk i polityk-praktyk, stworzył teorię poli
tyczną opierając się na danych historycznych i socjologicznych (a nie filo
zoficznych -  jak Hobbes). Jego teoria to program i recepta na dojście do 
władzy, utrzymanie się przy władzy i analiza powodów rozpadu władzy -  
prawdziwie technologia władzy. Odrzucał istnienie absolutnych, niezależnych 
od ludzi, niezmiennych zasad moralnych, rządzących życiem społecznym.

9 Tamże, s. 112.
10 Tamże, s. 234.
11 Tamże, s. 235.
12 Tamże, s. 5.
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Uważał, że zasady tworzone są przez ludzi; źródłem prawidłowości społecz
nej jest więc tylko człowiek13.

Machiavelli przedstawił wizję idealnego społeczeństwa i państwa, które 
może stworzyć genialna jednostka. Ona zapewnia obywatelowi dobrobyt i 
bezpieczeństwo. Kryterium oceny działania władzy jest jego skuteczność. 
Machiavelli abstrahował więc od jakichkolwiek ocen moralnych. Wysunął 
na pierwszy plan skuteczność działania, zharmonizowanie celu i środków z 
sytuacją epoki (historyzm) i społeczeństwa, w którym działa władca.

Oświecenie i następujące po nim nurty: skrajny racjonalizm, naturalizm, 
pragmatyzm pogłębiały i rozszerzały linie wytyczone przez Hobbesa i Ma- 
chiavellego. W rozumieniu człowieka akcentuje się i wprost absolutyzuje 
indywidualizm, nieograniczoną wolność, a w rozumieniu polityki i władzy 
upatruje się źródła prawa i moralności, czyniąc z polityki „sztukę rządze
nia”, rodzaj „gry”.

Takie rozumienie polityki i państwa pogłębiało rozziew między polityką
i religią, a nawet więcej -  wykazywało niemożność pogodzenia religii i 
afirmacji Boga z wolnością i pełnym rozwojem człowieka. Nowe ideologie 
głosiły konkurencyjność między Bogiem a człowiekiem. Trzeba więc odrzu
cić Boga i religię, by człowiek mógł sam tworzyć raj, i to raj na ziemi, a 
nie w nieokreślonej przyszłości (Marks), by człowiek był samodzielny i 
dojrzały (Nietzsche), by był w pełni wolny (Freud, Sartre).

Człowiek nie po raz pierwszy w dziejach uległ pokusie „będziecie jako 
bogowie” (por. Rdz 3, 5).

Prawda życia realizowanych ideologii wyzwoleńczych okazała się brutal
na. Faktycznie bowiem, idąc po linii staroliberalnej (Hobbes), wzmocnionej 
historyzmem Hegla, nastąpiło zradykalizowanie rangi i mocy państwa, funk
cji władzy i powstanie nowych Lewiatanów -  totalitaryzmów, jakich nie 
znała historia (komunizm, nazizm). Państwo, władza, partia stały się bytem 
pierwszym, suwerenem; od ich woli zależało i prawo, i moralność, którym 
musiała podporządkować się jednostka.

Nie ulega wątpliwości, że komunizm był -  w rozumieniu władzy i poli
tyki -  związany z dziedzictwem Hobbesa i Machiavellego. Państwo stało 
się celem samym dla siebie, czynnikiem decydującym o prawdzie i o dobru

15 M a c h i a v e I I i, dz. cyt., s. XXVI.
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(moralności), a skuteczność działania państwa -  dla osiągnięcia swoich 
celów -  zasadniczym kryterium. Państwo ma prawo ingerować w osobowe 
życie człowieka, którego uszczęśliwia według odgórnie przyjętej ideo
logii14.

Obecna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce wskazuje na to, że nawet 
po załamaniu się realnego socjalizmu, po ujawnieniu, że w najbardziej 
sprawdzalnej dziedzinie, jaką jest ekonomia, prowadził do ruiny, nie w pełni 
jesteśmy świadomi dramatyczności, wprost tragizmu sytuacji stworzonej 
przez komunizm i przez wszystkie totalitaryzmy.

Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus zwraca uwagę 
na fakt, że podstawowy błąd realnego socjalizmu -  to nie błąd ekonomicz
ny, to „błąd antropologiczny”, a więc błąd dotyczący prawdy o człowieku, 
który w praktyce prowadzi do takiego porządku społecznego, w którym 
ignoruje się podmiotowość osoby ludzkiej i jej odpowiedzialność15.

Dokonała się przez to najbardziej groźna alienacja człowieka, odebranie 
mu tego, co należy mu się z samego faktu bycia człowiekiem -  „podmioto
wości” i podstawowych ludzkich zdolności: poznania prawdy (prawda jest 
narzucona z góry), zdolności rozróżniania dobra i zła, samodzielnego kiero
wania swoim życiem, praw ludzkich. To wszystko zostało przypisane 
władzy.

Z błędnej wizji człowieka wynika więc deformacja państwa, prawa i 
polityki. Polityka, państwo, władza urastają do rzeczywistości pierwszej, 
absolutnej, rzeczywistości samej w sobie, autotelicznej, a człowiek staje się 
środkiem osiągnięcia jej celów.

Niepowodzenia w tworzeniu szczęśliwej, dojrzalej i wolnej ludzkości 
przez marksizm oraz upadek totalitarnej władzy marksistowskiej nie otrzeź
wiły dostatecznie, nie spowodowały głębokiej refleksji nad tym, na czym 
polega błąd w rozumieniu człowieka, wolności i polityki.

Neoliberalizm, który stanowi ideologiczne tło współczesnych form polity
ki, w tym także demokracji, jest radykalizacją linii wytyczonej przez staroli- 
beralizm Hobbesa, radykalizacją pluralizmu (każdy jest jednostką autono
miczną, ma nieograniczoną wolność). Współczesny liberalizm i jego rozu

14 Por. K r ą p i e c, O ludzką politykę!, s. 15-18.
15 [Watykan 1991], s. 27.
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mienie tolerancji pozytywnej postuluje eliminację prawdy obiektywnej o 
rzeczywistości, w tym przede wszystkim prawdy o ogólnych zasadach i 
normach. Każdy człowiek jest inny, nie ma sensu świata i sensu człowieka, 
nie ma obiektywnych wartości ludzkich. Każda prawda, także prawda o 
człowieku, jest opresywna, ogranicza człowieka, a więc należy od niej abs
trahować. Teren działania społecznego jest miejscem aksjologicznej pustki, 
nie ma bowiem wartości naczelnych czy praw przysługujących każdemu 
człowiekowi (praw ludzkich).

Pozostawia to wolne miejsce dla działania polityki. Następuje więc 
zabsolutyzowanie państwa -  władzy, która stając się źródłem i prawdy, i 
wartości, i zasad, organizuje życie ludzkie. Polityka i władza (jednoosobowa 
czy wieloosobowa) stają się ostateczną instancją decydującą w sprawach dla 
człowieka najbardziej fundamentalnych: kto ma żyć, a kto nie, kiedy ma 
człowiek żyć, a kiedy umierać. Nic dziwnego, że wobec takich decyzji 
władzy, podejmowanych nawet w państwach demokratycznych, narzucają się 
analogie z totalitaryzmem.

System polityczny, nawet demokracja, która nie jest zbudowana na praw
dzie o człowieku jako osobie, będącej pierwszym suwerenem, musi prowa
dzić do totalitaryzmu, gdzie o człowieku decyduje wola większości (poprzez 
głosowanie), gdzie działają „grupy interesów”, nic będące interesami wspól
nymi wszystkich i mogą zagrażać prawom fundamentalnym, z prawem do 
życia włącznie, przez co władza totalnie panuje nad człowiekiem, instrumen- 
talizuje go.

Problem właściwych relacji między religią i polityką rozgrywa się więc 
na poziomie prawdy o człowieku, z której wyrasta rozumienie polityki albo 
jako troski o dobro wspólne (personalizm) i służby człowiekowi, albo jako 
miejsca walki interesów, gier politycznych (zawładnięcie człowiekiem).

W tym właśnie okazuje się rola religii dla polityki: „Religie stanowią 
zgodne świadectwo wspólnych przekonań o godności człowieka”16.

Każda religia, w sposób szczególny chrześcijaństwo, ukazuje transcen
dentny wymiar człowieka, jego powiązanie z Bogiem, będącym ostatecznym 
źródłem istnienia i dobrem, do którego człowiek dąży -  celem życia ludz
kiego. Ta transcendencja człowieka wyraża się w działaniu, w jego życiu

16 Centesimus annus, s. 114.
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życiu osobowym, w poznaniu intelektualnym, mającym zasięg wprost nie
ograniczony, w ludzkiej miłości, której nie można kupić, w życiu twórczym. 
W takiej perspektywie człowiek jest „miejscem” wyboru dobra w prawdzie, 
którą odczytuje w aktach decyzyjnych. Decyzja jest najważniejszym miej
scem suwerenności, wolności, której człowiek nie może przekazać żadnej 
władzy.

Właśnie to, że człowiek pochodzi od Boga i że swoim życiem osobo
wym nie zatrzymuje się przed niczym, co względne, bo ma w perspektywie 
Prawdę Najwyższą i Dobro Najwyższe, bo jest zdolny to sobie uświadomić
i wyrazić w aktach świadomych i wolnych (moralnych) -  jak to się dzieje 
w religii -  jest ostatecznym źródłem wartości, godności człowieka, jego 
podmiotowości oraz wolności i odpowiedzialności.

Z wizji człowieka jako osoby wypływają działania społeczne i polityczne. 
Polityka przyjmująca personalizm jest roztropną realizacją dobra wspólnego. 
Dobrem wspólnym natomiast jest człowiek i jego osobowy rozwój, a więc 
rozwój nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim poznawczy, moralny, 
twórczy. Zadaniem polityki, państwa, władzy jest więc tworzenie takich 
struktur gospodarczych, poznawczych, kulturalnych, które mają służyć każ
demu człowiekowi, a nie interesom partii, grupy, państwa. Państwo nie jest 
bytem samodzielnym i nie ma celów państwa jako takiego. Człowiek jest 
najwyższą wartością, największym skarbem każdej społeczności, każdego 
państwa i całej ludzkości.

Między religią a polityką rozumianą jako służba człowiekowi nie zacho
dzi sprzeczność ani konkurencja. Istnieje autonomia dziedziny religii i dzie
dziny polityki. Inne wymiary oraz inne cele działania przysługują każdej z 
nich. Spotykają się jednak w czymś najważniejszym -  w trosce o człowieka
i dotyczą tego samego człowieka. Religia ma rozleglejszy horyzont i ujmuje 
człowieka w wymiarach ostatecznych. Polityka natomiast patrzy na człowie
ka w aspekcie społecznego życia na ziemi. W religii i w polityce człowiek 
pozostaje osobą, podmiotem, suwerenem, istotą działającą świadomie i w 
sposób wolny, odpowiedzialnie. Jest istotą moralną.

Prawda o człowieku jako osobie i jego dobro wyznaczają reguły działa
nia obowiązujące także w polityce. Są to przede wszystkim reguły negatyw
ne, które powinny obowiązywać wszystkich polityków, niezależnie od tego, 
czy są religijni, czy nie. Wyznaczają one granice, poza które żadne działa
nie ludzkie, w tym także polityczne, nic powinno wyjść:
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-  w działaniach politycznych, w strukturach państwa i władzy nie wolno 
występować przeciw prawdzie, godzić się na fałsz i kłamstwo;

-  nie wolno akceptować zła, budować na strukturach zła (np. walce, 
nienawiści, gwałceniu praw człowieka).

Zdolność do poznania prawdy oraz rozróżniania dobra i zła przysługuje 
człowiekowi, należy do podstawowego wyposażenia osoby ludzkiej, które 
polityka powinna respektować, a nie zastępować go w tym istotowo ludzkim 
zadaniu.

Arystoteles w Polityce pisze: „[...] jest właściwością człowieka odróżnia
jącą od innych stworzeń żyjących, że on jedyny ma zdolność rozróżniania 
dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości. Wspólnota zaś takich istot 
staje się podstawą rodziny i państwa”17. Odebranie mu tego i przyznanie 
tej zdolności polityce czy władzy jest degradacją człowieka do poziomu 
zwierząt. Zakwestionowanie osobowego charakteru człowieka jest zakwestio
nowaniem człowieczeństwa człowieka, zagrożeniem dla ludzkiej kultury i 
przyznaniem polityce charakteru ostatecznej instancji w najistotniejszych 
sprawach ludzkich. Czyni się wtedy z polityki, państwa, władzy coś absolut
nego.

Musimy sobie zdać sprawę z tego, że współczesna filozofia polityki nie 
jest oparta na fundamencie personalistycznej prawdy o człowieku. Jest nato
miast kontynuacją linii wyznaczonej przez Hobbesa, który politykę, wolę 
władcy, uznał za twórcę prawa i źródło obiektywnej miary dobra i zła, oraz 
Machiavellego, według którego polityka jest osiąganiem celów władzy, nie 
stanowi domeny moralności, lecz jest rodzajem sztuki skutecznego działania. 
Zarówno u Hobbesa, jak i Machiavellego nastąpiło oderwanie polityki od 
ludzkiej moralności, czyniąc z niej narzędzie skutecznego działania, stąd 
mówi się o „grach politycznych”.

Tak rozumiana polityka ze swej natury jest przeciw religii. Ona sama 
staje się jakby religią, skoro staje się kreatorem prawdy o człowieku i 
kreatorem ludzkich praw, łącznie z moralnymi. Stąd płynie wrogość ze 
strony polityki do realnej religii i dążenie do jej wyeliminowania z życia 
społecznego i politycznego. Zresztą w przyjętej wizji człowieka nie ma 
miejsca na związek z Bogiem. Jest natomiast miejsce na stworzonego przez

17 A r y s t o t e l e s ,  Polityka, ks.  I, 11,  tłum. L. Piotrowicz, W arszawa 1964.
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samego człowieka „Lewiatana”, który nieuchronnie musi prowadzić do pano
wania nad jednostką i pozbawienia człowieka istotnych cech jego człowie
czeństwa.

W tej perspektywie ujawnia się istotna rola religii. Nieprzestarzałym, 
wciąż aktualnym zadaniem religii u nas i na całym świecie, w każdej kultu
rze, jest strzec pełnej prawdy o człowieku i strzec najwyższej wartości 
człowieka jako osoby. Kościół jest „znakiem i zabezpieczeniem transcen
dentnego charakteru osoby ludzkiej”, jej niepowtarzalnej wartości, godności, 
podmiotowości wobec prawa. Stąd powinność uznania, afirmacji, miłowania 
każdego człowieka .

Uznanie transcendencji i otwarcia na Boga chroni przed panowaniem nad 
człowiekiem, przed ograniczeniami stworzonymi przez samych ludzi, w tym 
także przez politykę: „Człowiek jest tylko wtedy sobą i może siebie znieść, 
gdy wierząc, ufając i miłując wykracza poza siebie ku owej Tajemnicy, 
którą nazywamy Bogiem. Tej tajemnicy, stanowiącej ponadludzką tajemnicę 
samego człowieka, służy misja Kościoła. Im lepiej dostrzega on swoją 
zbawczą misję, bez dodatkowych intencji i zapominając pozornie o człowie
ku i jego potrzebach, tym bardziej chroni i podtrzymuje człowieka, także 
w wypełnianiu jego ziemskiego zadania -  humanizacji swego własnego 
świata”19.

Warunkiem humanizacji świata jest honorowanie zdolności człowieka do 
poznania prawdy i rozróżniania dobra i zła, do odczytania zasad moralnych. 
Kościół ma więc prawo głosić zasady moralne, które stanowią ramowe 
normy każdej moralnej, a przeto i politycznej decyzji, oraz zalecać je. Przez 
swych świeckich wyznawców działających w życiu społecznym i politycz
nym ma on prawo wnosić zasady moralne do działań politycznych.

Kościół, jako instytucja mająca całościową wizję człowieka, może pełnić 
funkcję społeczno-krytyczną: „Polega ona na stałym otwieraniu horyzontu 
wyprzedzającego konkretną rzeczywistość społeczną, wewnątrz którego rze
czywistość ta okazuje się względna i zmienna. Pozwala to ową względność 
i zmienność nie tylko rozpoznać, lecz także dostarcza bodźca i upoważnie
nia do faktycznej zmiany rzeczywistości. Jednakże nie dostarcza żadnej

1 Centesimus annus, s. 107.
19 K. R a h n e r ,  Polityczny wymiar chrześcijaństwa, „Przegląd Powszechny”, 1993, 

nr 3(859), s. 367.
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konkretnej recepty ani jednoznacznego wskazania ściśle określonej, nowej 
rzeczywistości społecznej, którą należy wznosić twórczymi siłami dziejowy
mi. Dostarczyć tej recepty nie chce i nie może, a przeto sama też nie jest 
jednoznacznym rozstrzygnięciem politycznym”20.

Ewangelia jest tym krytycznym horyzontem społecznych rzeczywistości 
przemian społeczno-politycznych, którym Kościół powinien żyć.

W tej funkcji religią, chrześcijaństwo, Kościół są niezastąpione. Tej 
funkcji nie może spełnić żadna inna dziedzina życia ludzkiego -  ani nauka, 
ani polityka, które ze swej natury dotyczą ograniczonych wymiarów życia 
ludzkiego i nie mają perspektywy transcendentnej. Nic więc dziwnego, że 
marksizm, który obiecywał „nowe zbawienie”, „raj na ziemi”, głosił „prome
tejski ateizm”, „humanizm ateistyczny”, w praktyce doprowadził do zniewo
lenia człowieka i do nieludzkich stosunków oraz warunków życia na ziemi. 
Budowana na wyeliminowaniu związku człowieka z Bogiem, sprzeciwie 
wobec religii polityka okazała się przeciw człowiekowi, a humanizm -  
antyhuman izmem.

Kościół natomiast „stał przy człowieku”, bronił o nim prawdy i bronił 
jego wolności. Bo człowiek dla chrześcijaństwa, Kościoła, jest największym 
skarbem powierzonym mu przez Boga (dobrem, wartością), którego ma 
strzec i nie oddać cesarzowi (polityce). Człowiek jest bowiem „Boski”, a 
nie „cesarski”.

20 Tamże, s. 372.
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PERSON AND RELIGION

AN OUTLINE OF PHILOSOPHY OF RELIGION

S u m m a r y

It is well known that one of the deepest and most important of all human matters is reli
gion. Religion makes an irresistable impact not only on the way of human life but also on 
man's activities and deeds; on man’s work and its results. No human experience is as pro- 
found as religious experience. None has evoked so many emolions, almost passions, as 
religion which has also often been the motivaling force behind incredible human under- 
takings. It is no wonder then, that religion, which has always been in the scope of interest 
of philosophy, is becoming an object of serious research in many ficlds o f science. Moreo- 
ver, even W estern Philosophy, from its rise and development, particularly in Ancient Greece, 
is understood as a rationalization of polytheistic religious thought. We can safely say that 
philosophical reflection on religion has always been present in human culture.

The following outline summarizes this thought and presents it from different points of 
view: historical, methodological and strictly philosophical. In the presentation of the ideas 
of the ancient philosophers the historical and methodological aspects are treated together, as 
our primary aim was to show how and when the sciences of religion emerged in the deve- 
lopment o f philosophy and, above all, to define the philosophy of religion (this is the first 
chapter o f the book: “Philosophy o f Religion and Sciences of Religion”).

From the beginning of our civilization, research on religion was conducted from many 
different points o f view. It had a different character and the value of it varied as well. Most 
of this research was fragmentary. It provides us however with extensive materiał which 
contains many attempts at a more or less systematic account of the fact of religion. Al- 
though we can speak about sciences of religion as such only from the XIX,h century, we
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find the origins of all Sciences o f religion -  that is: philosophy, history, psychology and 
sociology of religion -  in ancient times. We are obliged to stress here that the oldest docu- 
ments often contain data which is concerned with the history and philosophy of religion in 
a broad sense.

The earliest and also the most comprehensive documents are of a philosophical naturę 
despite the fact that they are often fragmentary and contain other types o f cognition. It is 
congruent with the assumption that philosophical knowledge is the first example o f rational 
thinking in our civilization. From the beginning of Western Philosophy, in the IV-V century
B. C., philosophers tried to account for and to explain the very fact of religion. Even in the 
period before Socrates we find different theories which comment upon the origins o f reli
gious consciousness.

Until the XVIII,h century the problem of the origins and functions of religion had been 
considered by philosophy. The beginnings of the philosophy of religion appeared in the form 
o f analytical and critical philosophical thought. They cou!dn't, however, be separated at first 
from mythology and later from theology. In fact, as Christian theology developed, all of the 
problems connected with religion were considered to belong to the realm of theology. Thus 
the problems we are interested in made up a section of fundamental theology. Nevertheless, 
the philosophy of religion did not reach scientific self-consciousness or pass beyond the 
barriers o f analytic knowledge.

This was true of the situation of philosophy in generał. It was only in the XVlIIlh centu
ry that the philosophical disciplines (except metaphysics) emerged. All of the knowledge 
which was compiled tiil that time helped to start the philosophy of religion and other disci
plines of religion. These, usually called the empirical sciences of religion, are motivated by 
the devclopment o f empirical sciences like: history, psychology, sociology, geography, etc.

W hile observing the formation of philosophy of religion, particular attention was paid 
to the elements appearing at the very early stage of Western civilization (the period before 
Socrates). The philosophers of Naturę (Heraclitus, Xenophanes, etc.) had been the first to 
notice the problem of the Absolute and its relation to the cult of the gods in polytheistic 
Greek religions. The Sophists (Protagoras, Prodikos, Democratus) were responsible for the 
first anthropological and psychological considerations on the subject o f religion. There was 
also an attempt to treat religion as a politico-sociological factor. That politico-sociological 
theory was formed by Critus who thought that religion was invented by politicians as a tool 
which would enable them to keep social order.

Socrates, Plato and Aristotle mark a new era of studies on the problems o f being and 
“real reality” and its relation to the gods. There was a consistent tendency in Greek thought 
o f not separating the idea of the philosophical Absolute from the religious gods. This ten
dency received its finał shape in the teachings of Aristotle who identified the philosophical 
Absolute with the God of the “faith of the forefathers”.

In the Hellenie period philosophers concentrated mainly on ethical and practical ques- 
tions. Thus we don 't find many more concepts in the field of the study of religion. The new 
impulse for the study of religion occurred together with the emergence of Christianity. We
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find many interesting ideas in the works of the Fathers o f the Church, especially in 
St. Augustine.

The religiously oriented Middle Ages aimed at explaining the religious dogmas, or in 
their more practical aspect, tried to show the manner of unification with God. A very impor- 
tant person to consider here is Thomas Aquinas. His philosophy of religion, although sketchy 
and inseparable from his generał considerations on philosophy, shows a specific way of 
reasoning. His approach depends on treating religion in its existential form and on explaining 
it by means of pointing to ontic, absolute truths. This approach resembles metaphysics and 
philosophical anthropology and shows the method of reasoning typical o f these fields.

Descartes, Spinoza, Hume, Kant, Fichte, Schelling, Schleiermacher and Hegel mark the 
next important steps in the development of the sciences of religion. The most important of 
them were Schleiermacher and Hegel, and later Feuerbach who in modern times started a 
new approach to the philosophy of religion based on a critiąue of religion. His ideas are 
being developed up till now, mainly by Marxism.

In the XIXth and XX*11 centuries we find a lot o f research on the subject of religion. This 
is in part due to the unimpeded development of new branches of science, mainly in the field 
of humanities. The end o f the XIXth century was a very fruitful period for research in 
history, psychology and the sociology of religion. This is also the beginning of narrow 
specializations in the field o f religion such as comparative ethnology and the history o f 
religion. It has usually been the case that the methods prevailing in a given branch of 
science were automatically applied to the study of religion and confined to the conceptual 
framework of this science (that is: sociologism, evolutionism, the historical-cultural school, 
psychoanalysis, etc.).

The dynamie development o f new sciences of religion has changed the position of the 
philosophy o f religion, which for a long time had been the only means o f explaining the 
phenomenon of religion. The knowledge which has been provided by these new disciplines 
poses many new questions and calls for a new approach and explanation. The rich materiał 
which has been compiled in the process of this detailed research does not mark the end of 
the philosophy of religion, but conversely, reinforces the motivation for it. Philosophy of 
religion becomes a synthesis of alt these sciences or a conjuncture of the problems which 
are common to all o f them. The development of the critique of religion, chiefly after posi- 
tivism and Marxism, has required philosophy of religion to react and defend the idea of the 
autonomy and originality of the phenomenon of religion.

Together with W. James, H. Bergson, H. Cassirer and the existentialists, new consider
ations of religion have arisen. Many interesting results have also been achieved by a new 
discipline -  the phenomenology of religion. On the basis o f materiał coming from the 
history, psychology and sociology of religion many interesting treatments have been produced 
on the naturę of religion, the naturę of the religious act, the essence of divinity, holiness, 
etc. There are two orientations in phenomenology; that represented by R. Otto, F. Heiler, 
N. Soderblom, G. van der Leeuw, M. Eliade (the humanistic), and that represented by 
M. Scheler (the more philosophic).
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The developments in analytical philosophy somewhat change the perspective from which 
religion had been approached. Substantial progress in linguistics caused many sciences of 
religion to choose the language of religion as a subject of their study. The research being 
done in this domain is o f  two kinds:

-  analysis o f the language of religion by methods availabie from contemporary semiolo-

gy;
-  analytical philosophy of religion, which understands the language of religion more 

broadly (particularly myths and symbols) and tries to account for the phenomenon of religion 
by analyzing that language.

In the latter case we may speak of the hermeneutics of religion. The assumption of this 
approach is that if religion is a cultural phenomenon understood as text, as a language, it 
is the scientists, aim to decipher its myths and symbols in order to get a true insight into 
it and to explain it (P. Ricoeur).

At present we have a great deal of varied knowledge about religion. This knowledge 
forms several separate branches called the religious sciences. The research which has been 
done on religion and the interpretations of it which have been provided have usually been 
philosophically, theologically or humanistically biased. Thus, all the studies which take 
religion as their subject can be included in one of the three more generał categories: philo
sophical, humanistic or theological. In the framework of the humanities we can distinguish 
history, ethnology, geography, psychology and sociology of religion (the most basie and the 
best developed are history, psychology and sociology of religion). The studies that come 
within the scope of theology are: apologetics and theology of religion. Philosophy of religion 
does not have a well-defined scope and there are many things that can be understood under 
this label. That was the reason why we tried to present systematically all of the ancient and 
modern ideas that had been transmitted under that cover. The typology which we presented 
was based on the following criteria: the relation of the study considered to other studies, 
the character o f the sources and the aim of the study.

With regard to the relation o f the philosophy of religion to other studies, two types of 
philosophy of religion can be distinguished: the autonomous philosophies of religion 
(intuitional, deductive, experimental, phcnomenological, transcendental philosophy, a 
posteriori-explanatory) and the nonautonomous philosophies of religion (connected with the 
humanities -  that is historical, sociological, or those connected with the humanities and 
phil osophy -  psychoanalytical, hermeneutical, analytical, critical and linguistic).

With regard to the sources on which a given study allows itself to work, we have those 
philosophies of religion which allow rational sources and those which allow nonrational 
sources (natural and supernatural).

With regard to the aims we differentiate between the precritical, the sceptical and the 
critical philosophies of religion.

The most distinguished treatments of religion come from the research done in 
phenomenology and philosophical studies connected with research on different cultures. In 
their framework the generał basis concerning the contents and form of religion is 
intuitionally treated and there is no attempt to present any ontic, existential, absolute condi-
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tions for the phenomenon of religion. Before these approaches, the philosophy o f religion 
had usually been of a nonrational character because it had been connected with faith or had 
identified itself with intuitionally understood irrational experience. The rational philosophy 
of religion as developed in the classical trend had not infrequently contained too many 
a priori arguments.

Thus we see that there is a need for an a posteriori philosophy o f religion which would 
aim at building an explanatory theory of religion. This theory should start with the empiri- 
cally given fact o f religion and interpret it in ontic categories which would provide the finał 
explanation o f the phenomenon o f religion. Furthermore, the study of religion, as a human 
fact and as related to the Absolute, requires a thorough study of all aspects o f reality which 
man as likely to be faced with, including those transcendent aspects on which man is depen
dent. Only within the framework of anthropology and classical metaphysics can we account 
for and explain any human phenomenon and that also includes the fact of religion. The 
explanation can be achieved by pointing out the absolute, ontic principles.

In philosophy of religion so understood the research begins with the empirically given 
religious facts. These facts reveal a peculiar relation: the relation between man, a 
material-spiritual being to something that is exterior to humanity, to some transcendent 
reality; or put differently -  these empirical facts reveal man who always goes beyond him- 
self who “exists for", who is open towards “som ething”.

Philosophy of religion is not concerned with religion in generał, nor is it interested in 
the various m anifestations and structures o f religion. The formal subject of the philosophy 
of religion is peculiar. It takes the empirically given fact in its existential aspect, that “it 
exists" -  that is in the aspect of its reality.

Philosophy of religion is interested in the very fact o f the relation of man to something 
or somebody “ beyond”. This relation is a dynamie one. The empirical materiał shows that 
we are faced with a dynamie relation which depends on ever actualizing itself. The relation 
actualizes itself according to the schema: possibility -  act.

Starting from the religious facts acquired in experience we present the facts from the 
transcendental and existential points of view. An intellectual treatment o f what is indispens- 
able in the religious facts and the transcendentalisation of the facts are very important for 
the realistic philosophy of religion. Its aim is to provide a finał explanation for the empiri
cally given and existentially treated fact of religion. The fact o f religion is approached by 
the question: Why does religion exist at all? How can we account for the phenomenon that 
man feels directed to something existing “outside”, that he wants to get unified with this 
something? Why is it that man perceives this something as possessing the highest possible 
value for his life? We have to explain religion by means of absolute principles of existence 
(it is explained by internal and external ontic structures). The ultimate aim is to answer the 
question: How is the fact o f religion explained from the existential point o f view? How does 
it happen that this human and cultural phenomenon exists? One is concerned with accounting 
for the ontic, existential basis of the fact o f religion.

We are touching here on the most important point in all knowledge o f religion. In 
philosophy of religion one aims at proving the thesis o f the reality of the religious rela-
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tion. This means accounting for the both parts which are active in this relation and explain- 
ing what its the motivation of it. Particularly the problem of existence o f the second member 
of that relation (the religious object) is o f primary importance. The religious object can not 
be directly seen by a human being. Expericnce provides only need, desire and intuition about 
the reality of the object of religion. If we tnok only that imperfect experience into account 
we would only achieve an idealized abstraction of human features, a “you" which was an 
idealized form of the humble human “ I”. Neither experimental studies o f religion, nor 
phenomenology o f religion, nor post-Kant philosophy of religion are able to prove the thesis 
o f the objective reality o f the object of religious faith which is present in religious con- 
sciousness. Only the realistic and objective philosophy of religion, one that is connected with 
theory of being and philosophical anthropology, is able to prove the thesis that the object 
of religious faith has its objective reality and that it is not only a product of human rea- 
son. The method that this philosophy uses is the following: all of the statements concerning 
the members of the religious relation and the ontic basis of religion have to be formulated 
as necessary sentences and they have to account for real things. This philosophy is not 
concerned with deciding which of the religions is the true one, although it excludes all those 
religions which are unsuitable for man, that is those in which the religious relation is under- 
stood in an improper way.

The method of the realistic philosophy of religion is parallel to the methods of other 
branches of philosophy, for example the philosophical anthropology or ethics. In order to 
explain the facts provided by experience and regarded intellectually from the generał existen- 
tialist point of view, one must seek absolute ontic arguments. Three stages o f procedure may 
be differentiated here: 1° In the first stage, at is the facts that mattcr. They are given in 
external and internal experience as the facts possessing both an individual and a social 
background (they constitute the most varied experiences and religious acts as, for instance, 
acts o f love, fear, anxiety, tendency towards union, making sacrifices, prayer). 2° In the 
second stage, the data of the empirical materiał is universalized. Here intellectual intuition 
makes it possible to perceive in the amassed empirical materiał that which is indispensable, 
which is valid, which occurs everywhere. In this way we may reach the point o f specifying 
the essence of the religious fact and specifying those elements, without which the religious 
fact would not be the religious fact. 3° In the last stage, the most important problem for 
philosophy of religion to address itself to is the explanation, from the ontic standpoint, of 
the religious fact as a whole -  that is to point out the absolute ontic factors connected with 
the subject and with the object which would justify the religious fact.

After the discussion about philosophy of religion and after the specifying o f the concept 
o f the philosophy of religion as understood realistically and objectivisticly, there is a need 
to specify its relations to other branches o f philosophy. Particularly to anthropology and a 
theory o f existence as well as to other branches o f knowledge religious type (humanities, 
phenomenology and theology).

The following chapters of the book, i.e. “The Fact of Religion -  Basic Aspects” as well 
as “The Facf of Religion -  Philosophical Interpretation", describe the disputes regarding the 
philosophy of religion. In the former chapter we present a characterization o f the religious
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fact. Putting some order into the immensely rich empirical materiał, it is possible to distin- 
guish: 1° acts, states and symptoms of those acts and states (o f a cognitive, emotional or 
aspirational naturę), and 2° their ontic basis (the subject, the object, the relation).

Philosophy of religion is primarily interested in the religious fact as an ontic basis of 
religious acts and states and religious behaviour. The cognitive approach to the religious fact 
can be o f a two-fold naturę -  a direct approach to the existential original situation of man, 
as well as an analysis o f acts, states, and religious experiences, which directly specify their 
ontic basis. Both ways are investigated in this book. W hile characterizing the fact o f reli
gion, we pay particular attention to a description o f religious experience as a mental act 
(cognitive aspects, emotional-volitional and aspirational). Attention is also paid to the practi- 
cal side o f the phenomenon o f religion (ritualistic activity, ascetism and morał perfection). 
The description of religious experience is completed by comparing it to other human experi- 
ences (cognitive, morał and esthetic).

The chapter III: “The Fact o f Religion -  Philosophical Interpretation" is the main part 
of the book. First o f all we describe religion as an ontic relation. This stage constitutes a 
kind of relation whose characterization is attained by means of specifying its subject, object 
and basis. The personal character o f man as well as the personal character o f the subject 
of religion are particularly emphasized. By reviewing the history of religion, investigating 
the naturę o f the gods and idols that are recognized by different religions, and than explor- 
ing m an's attitude to them, it does not seem impossible to flnd sufficient materiał which 
would not only serve an illustrative purpose, but would also be a verification of the thesis 
that man as a person has sought another person -  even in those religions which we define 
as cosmic, dynamie or pantheistic. Man has sought somebody and not something; somebody 
who would answer all questions concerning the sense of life, who would help him out in 
all kinds of hardships, who would be his companion in weal or woe. Man, from the very 
beginning of his history, has been conscious that only a powerful and loving person, even 
if naively conceived, and not impersonal forces, can be a justification o f his personal life. 
Thus the argument may be posed that what is essential for the religious fact is the personal 
understanding of the second member in the religious union. Even if this did not occur 
visibly in all theological systems, religion would still be treated as a search for a personal 
justification of man’s life, at least from the point of view of the subject, i.e. man. If, in a 
primitive religious system, man searched for the answer to the question about the sense of 
his personal activity and the sense of human life in natural objects, it was invariably his 
personal justification that mattered. Any object o f religious reference has influenced m an’s 
life. Due to this object it was possible for man to preserve, develop and save life, as a 
person among persons. We have perfect evidence of this in a great number o f different 
myths.

Although the bare fact o f the existence of religion is given directly, that is in experience, 
we still cannot distinguish and specify the ontically essential elements o f the fact taking only 
experience into consideration, nor can we ultimately explain why it exists at all. This can 
be achieved exclusively within the framework of those theories which suggest the explana-
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tion through ultimate arguments and which are connected with ontological theories which 
concern the naturę of man and the world.

From the historical point of view, there existed and still exist numerous interpretations 
o f religious phenomena which aspire to be called philosophie. The great variety o f these 
interpretations provokes one to raise the question why that is so. Why, starting from the 
empirically given fact, do we reach such different conclusions on the subject o f the ontic 
essence of religion and the ultimate sources o f its existence?

An explanation of this situation is the fact that these matters require some kind of 
commitment, not only practical, but also theoretical. There is no way to explain religion in 
isolation from a definite theory of man and the whole world. Various religious theories may 
function within the philosophy of religion. As there exist different theories o f man and 
reality, so the religious fact can be interpreted differently. Apart from that, the variety of 
explanations is connected with the great amount of research dealing with religion. According 
to the type of research under consideration, we define differently its generał significance 
(e.g. differently when we refer to psychology, and differently when we refer to sociology), 
and we search for other factors conditioning the recurrence of the phenomenon. It often 
happens that one dimension of religion is put in absolute terms and there the essence of the 
phenomenon is sought. This situation occurs most often when a philosophical theory is being 
built directly upon the data o f one specific science.

In this work we have reviewed various contemporary religious theories. The following 
order has been suggested: 1° theories which are based on the experience of one branch of 
knowledge, for example psychology (psychoanalytical theories of religion) or sociology 
(sociological theories o f religion); 2° theories which interpret the religious fact as a cultural 
fact (e.g. Eliade); and 3° theories which Inok for the fundamental structures of religion in 
human consciousness (the phenomenology of religion).

The examples of various interpretations of the phenomenon of religion given here show 
how differently this phenomenon can be formulated and how divergently interpreted. The 
variety and divergence result from the fact that: 1° Particular theories explain certain aspects 
or elements of the phenomenon of religion, thus providing detailed knowledge concerning 
selected moments; but, on the other hand, they do not comprise the entirety of the phenome
non and consequently they explain it in a way which is not universal. Besides, they usually 
absolutize the selected aspect and reduce the whole complex fact of religion to this aspect 
(psychoanalysis to the mental dimension, Durkheim and Marx to the social dimension). 2° In 
attempting to explain religion, they point to indispensable but not ultimate conditions, or else 
they do not explain in the classical sense but are satisfied with the perception of the eidetic 
side o f the phenomenon, with determining its functional sense and notional significance 
(phenomenology), but they do not point to the ontic basis of the fact of religion (in particu
lar, they do not comment on the problem of the real existence of the religious object).

The problem is neither simple nor easy, if we want to determine the ontic essence of 
religion. No wonder then that the question of the philosophical definition of religion still 
remains unsolved. In this book, various definitions o f religion are quoted and an attempt is 
made to put them in order. From the investigations made so far it seems difficult to con-
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struct only one definition, which would be sufficiently rich and at the same time generally 
significant i.e. universal. The definitions quoted above, which so differently characterize the 
phenomenon of religion, in a morę or less complete and exhaustive way point to: 1° the 
comp!exity o f the phenomenon understood under the term o f religion; 2° the possibility o f  
taking account o f and closely characterizing selected moments; and 3° the dependence o f the 
definitions of religion, particularly the explanatory ones, on the earlier presuppositions o f an 
epistemological and ontological naturę. From the philosophical standpoint, religion is a 
person-to-person relationship o f man to the personal Absolute on whom man is dependent 
in his existence and actions and which is the ultimate aim providing his life with some 
sense. To be more precise, it is a real and dynamie relation of a human person to a person
al Absolute, which represents for man the source of existence and action as well as the 
ultimate sense of life (the causative and intentional reason). As in any other relation, there 
are three basie elements in the religious relation: the subject of the relation, i.e. the thing 
subordinated; the thing to which the subject is subordinated otherwise called the limit (ob- 
ject) o f the relation; and the reason why the subordination occurred, that is the cause o f the 
relation.

The subject o f  a religious relation is man as a personal being where the crucial feature 
is openness to other personal beings and which realizes itself by means o f contact with 
them. Man as a personal being is an accidental and unnecessary being, and also a potential 
being. Analysis o f human activity (cognition and love) points out what is the height of 
human potential, i.e. the highest truth and the highest good. It is differently understood in 
different religions -  as the data indicate. Still, in all circumstances -  as we tried to prove 
above -  it is treated fi na I ly by a religious man as a somewhat transcendent “You”. To 
determine the naturę o f a religious relation and particularly to solve the problem concerning 
the real existence o f the second element in a religious relation is a complicated and uneasy 
question. In a realist philosophical interpretation the assumption is made and justified that 
this second element is the absolute “You” -  the person of the absolute as the only adequate 
object of ultimate reference and respect for the human person.

The basis or cause of the occurrence of a religious relation between man and the tran
scendent “You" is the ontically indispensable cause -  effect relation between a personal 
being and the Absolute as regards the causative and the intentional reason.

The human person, as a cognitive being, is a complex being where nonidentity o f es- 
sence and existence occurs. For that very reason this being is unnecessary, accidental and 
secondary. In order to explain its existence, we must assume the personal Absolute as a 
being that is not conditioned by any causative factors whatsoever. We must assume Pure 
Existence, which is the source of existence for the human person and, as the Highest Good, 
stands for the ultimate aim.

Interpreting the fact o f the religious relation on the grounds of philosophy, we are al- 
lowed to claim that the basis of the occurrence of the religious relation is the existence of 
the personal Absolute in which the human person participates, taking it as the causative and 
intentional reason.
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The fact of religion is a relation o f dependence and assumes m an’s striving towards God, 
it is a real person-to-person relation. It is a human fact, and thus conscious and free. Man
-  the subject of rational and free action is able to choose the objects o f his love (aims) and 
so he is an autonomous being. Therefore he must also, consciously and freely, recognize the 
value, strive towards at, and express it consciously. Thus the necessity of a religious relation 
is peculiar. It is comparable to morał necessity, then it us necessity of obligation (man is 
obliged to be religious -  he should recognize his own dependence on God and strive to
wards Him just as much as he should be morał, only he does not have to be; this is not 
carried out by nature’s doing). W hereas the basis of the fact o f religion -  the ontic relations 
that occur between the human person and the personal God -  are of an indispensable and 
transcendental character. The human person is in an obligatory way attached ontically to the 
personal Absolute which is its source of existence and stands for the objective ultimate aim.

In the fuli, already interpreted, religious fact we have a kind of hierarchical relation. The 
bare fact of the occurrence of the ontic relation that is indispensable between God and man 
is not sufficient to constitute religion. l!owever, it is the ontic basis of the fact o f reli
gion. For the occurrence of the fact of religion man must realize these ontic unions, person- 
ally experience his dependence on God, recognize in Him the highest value that would make 
his life sensihle; he must also express it in adequate behaviour (ritual and religiously moti- 
vated morality).

Religion, as an ontic person-to-person relation (the I-Y ou relation) taking place between 
the human person and the Person of God, is a real relation, existential, obligatory, 
intersubjective, morał, dynamie and leads to perfection o f the human subject.

Taking into consideration the ontic status o f man and the character o f the religious 
relation, it seems that the value realized in religious acts and called by the name of sacred- 
ness can be determined better — as Thomas Aquinas suggests -  by means of the notion of 
perfection. He understands this perfection as the fuli realization (actualization) of human 
abilities in relation to the Perfect Person that is the Absolute Being and the Highest Value. 
The greatest actualization of m an’s spiritual activity, especially of his cognitive and volition- 
al activity (love), always constitutes the highest perfection of the human person. If this 
activity, that is cognition and love, is related to God, then it is that perfection which can 
be called sacredness. Sacredness understood in these terms would be synonymous with the 
highest development of the human person, and so with the perfect state of man.

Perfection of sacredness, according to Thomas, consists in connecting man with God who 
is the ultimate aim (height of) o f human cognition and human love. Because it is with any 
person, not excluding, the Person of God, that man becomes connected through love, the 
essence of sacredness is the union of man and God in the act o f love.

Thus, if the essence of sacredness is the union of man and God in the act o f love, it 
can hardly constitute the kind of value that would exist independently o f truth, good and 
beauty. Sacredness as a peculiar value; it is as though built upon those other ones; it is a 
value that pervades and implies all other human values. It is a peculiar realization of all 
other values, pervading and enlivening them. All values, deprived of sacredness, are dead 
in a sense because they lack ultimate horizon, profoundness and adequate perspectives. Their
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fuli concrete achievement is attained only through the act of love directed towards God -  
the Transcendent Person, one that is spiritual, eternal and limitless.

Because man is a potentia! person, the realization of sacredness or the possibility of the 
union of God and man through love is not accomplished immediately and at one time. As 
everything in m an’s life, it calls for time and prolonged effort. The realization of sacredness 
as a complete process. It is potentiality becoming a reality that is accomplished slowly and 
gradually, through precise acts that must be repeated many times. This process does not 
always proceed according to the model of a rising line; it does not exclude recessions or 
deflections.

The last chapter: “Religion in the Culture’ presents religion as a sociocultural event. 
Religion is not only an individual fact. It also constitutes a social fact. As such it stands 
for a specific union of a social group with God and the mutual union of the members of 
the group. This union manifests itself in special behaviour.

As a social phenomenon, religion creates a special domain for m an’s cultural activity 
which exists along with his science, morals and esthetics. It comprises a certain branch of 
human cognition and activity directed towards some sort of Absolute (transcendent, as a 
rule). The value of activity in this branch is sacredness.

If we consider religion in its social and cultural contexts, we must note that religion 
originates both from society and from its culture. In the description, which is of necessity 
rather brief, of religion as a cultural and social phenomenon, the reciprocal conditions which 
appear between society versus religion and between religion versus culture were taken into 
account. The characterization of religion as a social fact is completed through comparing it 
with other areas of culture: science, morality, art.

Sacredness (sacrum), the notion of which has been invented in contemporary studies 
of religion, does not seem to be sufficient as a category to define the phenomenon of 
religion. For a fuli definition it is necessary to have the notion of a transcendental 
reality in relation to sacrum, that is deity. The attribute of sacredness should be associ- 
ated with divine being.
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360, 382-383, 411 

Braminizm 197 
Budda 363, 367

Buddyzm 97, 100, 158, 197, 228, 361, 363, 
367, 410, 444 

Byt 12-13, 27-28, 30, 37, 40, 43, 61-62, 92-
93, 129, 138, 145-148, 151, 165, 168, 
241, 244, 247-250, 261-262, 265, 284, 
290, 308, 313, 316, 319, 325-327, 329- 
331, 335, 340-341, 349-350, 352 
absolutny (najwyższy) 50, 69, 167, 317,

323, 327, 330-331, 334, 338, 341, 
345, 350, 383 

boski 26-27, 29, 31, 35, 45, 247 
duchowy 270
osobowy 12-13, 50-51, 67, 84, 127, 131,

141-142, 151, 163, 165, 168, 244, 
265-267, 269-271, 285, 292, 294, 
302-303, 307, 311, 315-316, 318-319, 
322-324, 340-345, 347, 350, 352-353, 
360, 369, 390 

religijny 146, 158, 167

Chrystus 52, 76, 90-91, 195-196, 239, 354- 
355, 357, 363, 367, 375-376, 383, 412, 
421-424, 427 

Chrześcijaństwo zob. religią chrześcijańska 
anonimowe 93 
„bezreligijne”, „świeckie” 91 

Cywilizacja miłości 16 
Człowiek

religijny -  homo religiosus 12, 53, 61,
69, 80, 112-113, 116, 192, 200, 219,
229, 240, 247, 258, 260-263, 270-
271, 304, 342, 379, 400, 402, 410 

homo aestheticus 12 
homo atheos 53 
homo dynamicus 417 
homo faher  12, 417 
homo metaphysicus 402 
homo oeconomicus 12 
homo socialis 12 

Człowiek (jego)
autonomia 13-14, 60, 169, 323, 356, 417
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Indeks rzeczowy

cel ostateczny 16, 18, 35, 50, 52, 166, 
203, 273, 301-304, 318-324, 337, 
344, 346-347, 350, 361, 379, 429, 
433-434 

deifikacja 171, 338
dusza 14, 25, 28, 30, 35-37, 39-41, 44, 

47, 52, 59, 71, 93, 180-181, 202-203, 
223-224, 288, 336, 353-354, 387 

godność 13, 324, 342, 380, 383, 386, 
393, 417, 423, 427, 433, 436 

nieśmiertelność 240, 265 
otwartość na „Ty" transcendentne (na 

Boga) 16-17, 50, 71, 93, 142, 163, 
168, 240, 301, 339, 343-344, 360,
384, 390-391, 393, 427 

potencjalność 52, 168, 173, 269, 315- 
319, 322-324, 343, 351, 357 

przygodność 17, 162-163, 167, 170, 185,
192, 269, 308, 315-316, 322 

sakralizacja 353, 355 
spirytualizacja 342, 353-354, 357 
struktura ontyczna 170, 197 
śmierć 16, 44, 167, 181, 237, 239-240, 

322, 362, 371, 398, 402 
transcendencja 16, 159, 161-162, 164-

165, 168-171, 173, 185, 316, 321-
324, 339, 379-380, 387, 390, 427, 
433, 436

wolność 14, 16, 51-52, 71, 141, 169, 
219-220, 265, 319-321, 323-324, 353, 
393, 430-431, 434

Deizm 53-55, 416 
Desakralizacja 412-419 
Dobro 16-17, 36-37, 40, 43, 69, 79, 84,

124, 169, 178-181, 195 , 201, 203-204, 
209, 221, 232, 268, 273, 294, 301-302, 
317-318, 320-321, 330-331, 335, 342, 
347-350, 352, 356, 359, 369-370, 372- 
373, 375-376, 387, 398, 404-405, 428, 
430-433, 435-436

Dobro Najwyższe 17, 46, 50-51, 60, 79,
84, 135, 149, 169, 184, 273, 303-
304, 317-322, 335, 346, 352, 360,
376, 434 

Doskonałość 350-351, 353, 419 
Doświadczenie religijne zob. religijne do

świadczenie 
Dowody na istnienie Boga 40, 45, 47, 53-

57, 59, 76, 143, 224, 247-248, 325-340 
krytyka dowodów 337-340 
metafizyczne 325-331 
naukowe 331-335 
psychologiczne 335-336 
religiologiczne 336-337 

Dżinizm 267

Ewolucja 62, 71, 88-90, 98, 165, 223-224,
329, 333-334, 339, 365, 373, 386 

Ewolucjonizm 73-74, 254, 386-387

Fakt religijny 13, 17-18, 22-24, 26, 31-35,
42, 45, 49-50, 56, 72, 74, 80, 87, 96-98, 
105-106, 110, 119, 129, 134-135, 139,
145-152, 154-159, 161-162, 171, 173,
181-187, 192, 199, 203, 207-209, 213- 
215, 220, 226, 236, 241-242, 244-245,
252, 255-256, 259, 261, 266, 268-269,
274, 277-278, 280, 284, 299-301, 303- 
306, 311, 314-315, 324-325, 331, 336, 
342-343, 359, 368, 374, 379-380, 396,
412, 418-419 

Fenomen religijny 12, 18-19, 21-22, 24, 55,
70, 73-75, 77, 86, 96, 104-105, 110-115,
123, 127-128, 141, 144, 153, 157-158,
170-171, 205, 213-214, 245, 250-252,
255, 259-260, 263, 265, 276, 296, 307, •  
311-312, 410 

Fenomenologia religii 47, 81, 85-87, 99,
101, 109-117, 119, 123, 127, 129-130,
144, 148, 153, 155, 157, 171-172, 183,
213 , 215 , 250-251, 259, 261, 274, 299,
301
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Indeks rzeczowy

Fetyszyzm 260, 263-265 
Fideizm 72, 391 
Filozofia

autonomiczna 73, 122-124, 126-137, 392, 
395

Boga (teodycea, teologia naturalna) 27, 
41-42, 54, 71, 73, 125, 133, 150-152 

bytu (metafizyka) 13, 24, 27, 43, 47, 49, 
52-54, 56, 66, 72, 80, 88, 101, 113,
120, 132-133, 141, 145, 148-151,
153, 178, 219, 230, 245, 279, 283, 
310-311, 314, 325, 327-331, 337, 
340-341, 345, 385, 388, 390, 403 

człowieka (antropologia) 13, 68, 70, 72, 
105-106, 119-120, 131, 141, 145, 
148-152, 215, 311, 314, 393, 416, 
427-428 

chrześcijańska 46 
dialogu 81-82
klasyczna 120, 143, 275, 299, 308, 311, 

314, 334, 381 
kultury 120
nauki 98, 105-106, 299
polityki, państwa i prawa 428, 435
religii:

a inne nauki 150-54 
cel 146-148 
historia 21-94 
metoda 148-150 
przedmiot 146-148 
typy 95-96, 121-144 

scjentystyczna 55, 299, 307, 338, 387 
społeczna 101, 109 
sztuki 119

Henoteizm 264
Hermeneutyka 81, 86-87, 92, 110-111, 113,

115, 129-130, 139, 256 
Hierofanie 130-131, 177, 256-258, 266 
Hinduizm 100, 158, 195, 200, 361, 363, 444 
Humanizm 13, 393

Ideologia 15-16, 136, 370, 382
Islam 23, 100, 158, 265, 361, 367, 375, 444

Jahw e 195, 412
Język religijny zob. religijny język 
Judaizm 23, 82, 100, 158, 195, 204, 265, 

342, 361, 375, 411

Kult zob. religijny kult

Mahomet 367 
Manizm 263-264
Marksizm 16, 65, 67, 70, 231-241, 283,

290, 396, 416, 432 
Miłość 16, 25, 43, 46-47, 50, 52, 69, 93,

113, 143, 149, 164-165, 168, 170, 178-
180, 190, 194-196, 203-204, 208, 211, 
217-218, 227-229, 247-250, 254, 265, 
268, 270-273, 283, 285 , 287, 291, 302- 
303, 316-320, 323-324, 335-336, 341- 
342, 344, 347, 350-353 , 355-357, 370,
376-377, 380, 393, 409, 411-412, 423- 
424, 428, 434 

Misterium tremendum et fascinans 127, 176,
193, 253, 273 

Mistyka 35 , 45, 48-49, 131, 180-181, 196, 
198, 222, 272, 336, 402 

Mit 15-16, 22, 26, 42, 76, 81-82, 123, 128- 
130, 133, 189, 222, 224, 226, 230, 239,
259, 267-268, 294-295, 388, 411 

Mitologia 23, 25-27, 31, 35, 37-42, 382-383, 
385

Modlitwa 61, 83, 97, 104, 149, 158-159, 
198-206, 251, 260, 271, 273, 286-287,
352, 355, 364, 368, 377 

Monoteizm 102, 138, 264, 260, 270, 375 
Moralność 22, 33, 35, 39, 41, 55, 60-61, 63, 

66, 69, 80-81, 108, 138, 219, 235, 242,
254, 261, 292, 304, 321, 337, 343, 345,
393, 398, 431
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Indeks rzeczowy

Naturalizm 244, 431 
New Age 16
Numinosum  112, 175-176, 222-223, 252-255, 

270, 293, 342

Objawienie 33, 46, 90, 96, 111-113, 116, 
118, 133, 138, 140-142, 154, 158, 168, 
177-178, 186-189, 223, 233, 245-246, 
248-249, 258-259, 266, 286, 314, 337, 
342, 373, 383-384, 411, 415, 424 

Ofiara 149, 158-159, 182-183, 195, 202-204,
249, 266, 270-271, 273, 286-287, 352,
363-364, 368, 377

Panenteizm 89, 338
Panteizm 44-45, 54, 88, 171, 181, 264, 266- 

267, 270, 338 
Partycypacja 17, 143, 149, 325, 340-342, 

344
Piękno 36, 69, 78, 210-211, 312, 330-331, 

342, 349-350, 352-356, 359, 369-370, 
372-373, 397, 399-400, 404-405, 407-408 

Politeizm 25, 35, 71, 260, 263, 265, 270, 
383, 423 

Poznanie
analogiczne 145
filozoficzne 14, 31, 48, 72, 119, 126, 

190, 306, 309, 325, 385, 392 
mistyczne 309
naukowe 38, 59, 332, 379, 381-388, 391, 

394-395
nominalistyczno-empirystyczne 14, 59 
przednaukowe 309
religijne 48, 90, 93, 120-121, 133-134, 

177, 186, 188-191, 208, 246, 248-49, 
304-307, 309, 314, 336-337, 343, 
377, 379, 383-384, 386 

Pragmatyzm 32, 431
Profanum  256-257, 268, 271, 408-411, 414 
Przeżycie religijne zob. religijne przeżycie

Relatywizm 34, 244, 430 
Religia

chrześcijańska 14, 23, 45-46, 48-49, 52, 
63, 68, 70-71, 88, 90, 93-94, 97-98, 
100, 115, 118, 120, 139-140, 142, 
144, 154, 158, 180-181, 188, 195- 
197, 202-206, 220, 222, 228, 238-
241, 250-251, 265 , 268, 336, 342, 
354, 361, 363, 368, 370, 372-376, 
380, 383, 394, 397-398, 401, 405, 
411-412, 414-415, 417, 421-425, 427-
428, 433 

filozoficzna 27, 41, 54 
mitologiczna 25, 27, 37-38 
naturalna 54-55, 90
„nowe religie” („polityczne”, „świeckie”) 

15
Religia (jako)

akt psychiczny 185-197 
relacja ontyczna 263-273 
zdarzenie społeczno-kulturowe 18, 108, 

157, 244, 359-368, 372, 380, 396, 
412 

Religia (jej)
definicje 51, 96, 99, 100-103, 105-106, 

108-109, 115-118, 121, 134-136, 255,
263, 274-300 
etymologiczne 280 
funkcjonalne 293-300 
genetyczne 282-284 
metody definicji 275-277 
opisowe 282 
podstawowa 297-298 
problem definicji 274-275, 296-297 
strukturalne 284-293 
typologia definicji 274-300 
wyjaśniające 282 

etnologia 96-97, 101-102, 119, 396 
formy 18, 29, 71, 74, 98, 100, 138, 300, 

374
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Indeks rzeczowy

funkcja 13, 31, 69, 80, 106, 221, 225, 
234-235, 237-239, 241, 243-244, 277,
281, 293, 295 

geneza 23, 31, 33-35, 58, 72, 98, 137,
217, 221, 233-234, 236-239, 241,
281, 299 

geografia 97, 102-103 
historia 22, 68, 73-74, 96-102, 109, 113- 

114, 116, 119, 144, 152, 177, 263, 
266, 270, 297, 301, 375, 396, 399 

istota 18, 23, 50, 56, 82, 100, 105, 108- 
109, 114-116, 119, 123, 126-127, 
135-136, 139, 141, 144, 153, 213-
214, 239, 245, 256, 262-263, 274, 
276-277, 279-280, 288, 300-302, 307, 
312, 384

krytyka 14, 35, 58-59, 67, 70-71, 96, 
121, 136, 235 

natura 11, 13, 31, 96, 99, 106, 119, 136,
183, 221, 223, 230, 234, 276 

negacja (likwidacja) 14, 28, 70, 219-220, 
236

pedagogika 97, 109 
pewność 34
psychologia 22, 31, 73-74, 96-97, 103-

106, 113, 116, 119, 144, 152, 157,
171-172, 183, 213-214, 297 

redukcja 32, 61, 226 
socjologia 22, 31, 73-74, 96-97, 106-109, 

116, 119, 144, 152, 157, 213-214, 
297, 396

struktura 85, 99, 114, 244-245, 256, 281
teologia 90, 117-118
teorie:

fenomenologiczne 245-262 
filozoficzne 262-357 
lingwistyczne 75-77 
psychoanalityczne 215-231 
socjologiczne 231-243 

źródła (pochodzenie) 11, 17, 32-33, 56, 
68, 80, 108, 114, 117, 213-214, 233,
242, 244, 281, 283, 302

Religia a
filozofia 37-38, 44-45, 47, 64, 384 
kultura 18, 31, 92-93, 97-99, 120, 137, 

238, 360, 368-374 
moralność 18, 36, 39, 59-61, 65, 72, 

132, 249-250, 252, 291, 346, 373, 
375-379, 428 

nauka 18, 87, 373, 378-397 
polityka 421-436 
sztuka 18, 211, 373, 397-408 
wiara 91, 374 

Religijna(e/y)
doktryna 95, 139
doświadczenie 47, 76-77, 80, 85, 110-

111, 115-116, 122-123, 127, 136, 
143, 148, 160-162, 171, 175, 184- 
185, 190, 222-225, 247-248, 251-252,
255, 259 , 261, 269, 290, 293, 301,
305, 311, 313-314, 368, 402, 408-409 

działanie (aktywność) 347-348, 351-353, 
355

instytucje 97, 102, 107, 202 
język 75-77, 82-83, 92, 121, 123, 133,

183, 188-190, 205-207, 252, 369, 374 
kult 27, 51, 93, 95, 97, 108, 183, 195,

198-206, 228 , 243, 272, 280-281, 
291-292, 300, 304, 352, 355, 360,
364, 367-368, 380, 405, 424 

postawa 31, 49, 116, 119, 173, 186,
193-194, 229, 250, 271-272, 292,
294, 400-401 

potrzeba 79
praktyka {praxis) 18, 124, 140, 181, 

197-207, 242-243, 360, 364, 367, 398 
przedmiot 12-13, 26, 29, 42, 49, 61, 66, 

68, 78, 80, 82-83, 97, 100, 104, 119,
121, 125, 128, 148-149, 153, 159, 
161, 172-180, 184-185, 187-194, 229, 
246-247, 251-253, 255, 260-268, 270- 
274, 280-282, 284, 286-287, 292, 
300, 302-303, 306-307, 311-312, 315, 
319, 360-361, 365, 408
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Indeks rzeczowy

przekonania 77, 79, 95 
przeżycie 13, 18, 58, 80, 86, 90, 94-95, 

97, 103-104, 106, 119, 122, 125-126, 
128, 134, 140, 144-146, 149, 152-
154, 157-159, 162, 171-182, 190-192,
194-198, 204, 207-211, 223-224, 244,
253, 260-262, 271-272, 276, 286,
312, 336, 346, 348-349, 359, 368, 
373, 377, 380, 397, 399-400 
a przeżycie estetyczne 210-211 
a przeżycie moralne 209-210 
a przeżycie poznawcze 207-208 

relacja 12, 27, 50-52, 97, 106, 116, 122,
146-149, 154, 159, 170, 178, 183-
184, 189, 195, 203, 217, 230, 241,
250, 262-268, 270-273, 284-287, 289, 
291-293, 300-306, 312, 314-315, 319, 
324-325, 343-349, 359, 408 
doskonaląca podmiot ludzki 348-349 
dynamiczna 347 
konieczna 347-348 
międzyosobowa 345 
moralna 345-347 
realno-egzystencjalna 344-345 

symbol 76, 81, 92, 123, 128-131, 133, 
177, 183, 188-189, 204, 222, 226,
230, 242-244, 256-257, 259, 341, 
369, 398, 419 

świadomość 19, 23, 25-26, 33, 103, 123,
172-173, 179, 192, 194, 200, 204,
215, 234, 246, 250, 261-262, 272, 
295, 300, 303, 306, 309, 365, 377, 
380, 402, 413, 419 

wspólnota 97, 108, 158, 183, 197, 202,
260, 364-369 

zachowanie 94-95, 100-101, 103, 105-
107, 147, 152, 157, 159, 161, 182-
184, 186, 206, 236, 273, 281, 293, 
359, 364, 374, 413, 419

zjawisko 11, 21, 23-24, 67, 72-75, 80, 
85-86, 94-97, 99-101, 103-105, 107-
108, 113-115, 119-124, 133-135, 137-

139, 144, 158, 183, 188, 214, 216, 
222-223, 225, 229-232, 244-245, 252,
256, 258-259, 262, 274-276, 279, 
281-282, 286, 289 , 292, 296 , 307, 
396, 409-411, 413, 418 

znak 76, 85, 87, 177, 183, 187-188,
199-200, 202, 204-205, 253, 321, 
341, 369, 398 

życie 95, 108, 242, 244 
Religijność 12-13, 16, 50, 59, 98, 103-108,

116, 137, 150, 229-230, 256, 261, 293, 
302, 343, 346 

Religiologia 17, 21-22, 24, 74, 86, 94-96, 
100, 109-110, 114, 116, 118, 120, 136- 
137, 147, 152, 156, 189, 251, 297-300, 
336

Religioznawstwo 13, 24, 73-74, 96-98, 101, 
114, 118, 137, 193, 199, 255, 287, 297- 
299, 396, 410-411

Sacrum  16, 112, 114, 116, 128-131, 159, 
161, 173-181, 184-185, 187-188, 191-
194, 196-197 , 202, 204-205, 253, 256-
262, 264, 268, 270-272, 287, 292-293,
295, 305-306, 313, 342, 349, 361, 371- 
372, 397, 399, 402-404, 406 , 408-411, 
414, 419, 427 

Sakralizacja 423, 425 
Sekularyzacja 107, 392, 412-419 
Sensus numinis 127, 176, 253-255, 312-313 
Socjologizm 241-244

Świętość 123, 127-128, 153, 192-193, 205, 
208-209, 211, 247-250, 252, 254-256, 
265, 273, 285, 292, 311-312, 343, 349- 
357, 359-360, 370, 372, 380, 404, 407- 
408, 411-412, 414

Taoizm 197, 362 
Teizm 13, 53, 65, 84, 229 
Teologia 23, 25, 32, 45-46, 48-49, 56, 58,

65, 68, 70-71, 76, 90-93, 96, 109, 113-
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Indeks rzeczowy

114, 120-121, 124, 139-142, 154, 175,
181, 188, 345, 373, 382, 386, 395, 400, 
402-404, 416

Totemizm 242, 244, 263
Transcendencja 65, 71, 84-85, 129, 142,

179, 227, 239, 247, 255, 265-266, 270-
272, 337, 415

Transcendens 12, 16-17, 19, 152, 181, 262, 
270-271, 273, 286, 300-301, 361-362,
364-365, 374-375, 377, 391, 399, 402, 
411, 427

Transcendentalizacja filozoficzna 147, 149- 
150

Transcendentne „Ty” 13, 143, 146, 149, 
167, 169-170, 184-185, 202-204, 265, 
268-269, 300-301, 303, 315, 318, 320- 
321, 324-325, 344-345, 347-348, 350-
351, 360, 364, 377, 407

llniwersalizacja filozoficzna 149-150

W artość 14, 16, 60, 127-129, 134, 139, 153, 
163, 165, 169, 179, 201, 207, 209, 222,

237, 245, 247, 250, 269, 271, 273, 285, 
288, 294, 330-331, 343, 348, 350, 353-
357, 359-360, 369-372, 377-378, 380, 
390, 402, 405-408, 410, 412, 416-417,
419, 433-434
wartość najwyższa 13, 32, 46, 50-51, 

147, 166, 184, 192-194, 196, 198, 
249, 263, 270-271, 300, 304, 312-
313, 321, 323-324, 349-350, 352,
377, 379, 418, 436 

Wiara 31-32, 42-43, 46-48, 50, 58-61, 64,
66, 71, 78-79, 90-91, 93, 100, 103, 108,
112, 121-122, 124, 127, 129, 130-133, 
139-140, 143-144, 154, 158, 168, 234, 
177-179, 187-188, 200, 206, 219, 240,
243, 245, 247, 249, 258, 276, 288-289, 
291-292, 301, 306, 309, 336, 338-339,
365, 367-368, 371-372, 376, 380, 391,
394, 401, 407, 413, 418, 422, 424

Zbawienie 41, 46, 90-91, 96, 112, 118, 246,
263, 291, 294-295, 362-365, 368, 381, 
383, 401, 425-426
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