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w Bergzabern - odkryla prawdy w kosciele katolickim, przyjyla chrzest 1.
stycznia 1922 r., a chrzestny byla - za pozwoleniem biskupa - jej przyjaciolka,
protestantka Conrad-Martius.
Filozoficzny twörczosc Conrad-Martius i Stein ocenia Ave-Lallemant jako
oryginalny i samodzielny, uprawiany w duchu fenomenologii. Przy blizszej
analizie odslania siy wplyw Husserla: Conrad-Martius uprawia fenomenologiy
0 nastawieniu realistycznym, ontologicznym rozumiany jako nauka o istocie,
podczas gdy Stein pröbuje pokazac, co przemawia za stanowiskiem realistycznym, a CO za idealistycznym i sprawy sporu miydzy idealizmem a realizmem
pozostawia do dalszych badan. Conrad-Martius interesuje siy w szerokim sensie
problematyky przyrody. Stein - problematyky osoby.
Czyms niezwyklym w twörczosci Conrad-Martius i Stein - w stosunku do
twörczosci innych fenomenologöw - jest ich zainteresowanie filozofiy Tomasza
1 scholastyky. Conrad-Martius podjyla studium filozofii sredniowiecznej jako
przygotowanie do wlasnych prac o ontologii, przyrodzie i czasie. Stein zas
pröbowala w dialogu miydzy Tomaszem i Husserlem pokazac to, co lyczy i to, co
dzieli ich mysli. Röznice pojawiajyce siy tutaj miydzy Conrad-Martius i Stein
majy charakter komplementarny, wspölne jest im stanowisko, ze dostyp do
rzeczywistosci mozna jedynie osiygnyc wychodzyc z wlasnego istnienia.
Warto na marginesie dodac, ze Ave-Lallemant doktoryzowal siy u Conrad-Martius, w latach 1958-1965 byl jej naukowym asystentem, w latach
1961-1991 zorganizowal archiwum fenomenologöw w bibliotece monachijskiej
oraz skatalogizowal ich spuscizny (zob. Die Nachlässe der Münchener Phänomenologen

in der Bayerischen

Staatsbibliothek,

Wiesbaden, 1975).

Autorzy przedstawionych prac sy naukowcami najwyzszej klasy, pochodzy
z Niemiec, Francji, Argentyny, Hiszpanii, Belgii, USA, Japonii, Czech i Wloch.
Po zainteresowania zyciem i smierciy Stein przychodzi czas na zainteresowanie
jej filozofiy i to nie tylko w Niemczech. Podejmujyc wszelkie dalsze badania
filozoficznego dorobku Stein nie mozna przejsc obojytnie obok interpretacji
i wyniköw zamieszczonych w tym tomie.
Jerzy

MACHNACZ

Religion: Entstehung - Funktion - Wesen [Religia: Powstanie - funkcja
- istota]. Hrsg. von Hans Waidenfels. Verlag Karl Alber, Freiburg / München
2003, SS. 250.
Religia jest dla czlowieka zyciowy i zyciodajny sprawy, dlatego namysl nad
jej powstaniem, funkcjy i istoty jest zawsze na czasie, tym bardziej w okresie
postmodernistycznego zagubienia. Jesli religia jest dla czlowieka tak wazny
sprawy to jego namysl nad niy nie jest niczym innym, jak mysleniem samego
siebie. Jest ona bowiem ty rzeczywistosciy, ktöra trafia w serce czlowieka,
w nerw jego zycia.
Religia, tak jak zycie czlowieka, jest uwarunkowana historycznie, to znaczy:
czasowo, lokalnie, kulturowe, ma okresy wzlotöw i upadköw. Wydaje siy, ze dla
czlowieka nowozytnego, a zwlaszcza czlowieka ostatnich dwöch wieköw, religia

292

Recensiones

I Book Reviews

I

Recenzje

stracila na zyciowej i zyciodajnej wartosci, przestala byc jego fundamentalny,
wewnytrzny postawy wobec Boga, stala siy raczej wyrazem jego kulturowo-spolecznego, zewnytrznego funkcjonowania. Poczytki przemiany tej postawy mozna
dzisiaj dokladnie zanalizowac, jej konsekwencje dla wspölczesnego czlowieka
mozna opisac.
Religia jako sprawa dla czlowieka doniosla ma - ze swej istoty - wyzwolic
czlowieka z röznego typu zniewoleii i wiese ku pelni zycia. Zasady religijne nie
zawsze jednak znajdujy odbicie w zyciu. Historia religii to röwniez historia
nietolerancji, gwaltu i zbrodni dokonanych w imiy Boga. H. Küng uwaza, ze nie
moze i nie bydzie pokoju na swiecie, jesli wczesniej nie zapanuje on miydzy
religiami. Wspölistnienie religii staje siy zyciowy sprawy milionöw ludzi.
Najbardziej krwawe sy wojny religijne.
Instytut Badan Miydzydyscyplinarnych przy Görres-Gesellschaft na zjezdzie
w roku 2000 postawil sobie zadanie przyblizenia z röznych stron problemöw
zwiyzanych z religiy. Powstaniem religii zajmujy siy przede wszystkim badania
0 charakterze historycznym i antropologicznym. Funkcjy religii najlepiej okreslic
przez sens tego, co wspölczesnie rozumie siy przez religiy. Naj trudniej szy sprawy
jest okreslenie istoty religii. Sklada siy na to kilka przyczyn. Nalezy ona bowiem
do pra-fenomenu zycia czlowieka, z tego tez wzglydu nie doczekala siy do dzisiaj
definicji obejmujycej wszystkie religie. Zwykle badacz - myslycy we wlasnej
kulturze - przystypuje do niej z okreslonym przedrozumieniem, z czego powinien
zdawac sobie sprawy.
Waidenfels, jako wydawca omawianej ksiyzki, wprowadza czytelnika
(s. 7-26) rzeczowym i glybokim slowem w tematyky zebranych w niej artykulöw.
Zwraca on uwagy na znaki swiadczyce o powrocie religii do zycia indywidualnego i spolecznego czlowieka. Zainteresowanie religiy jest na czasie. Takze
pozostale prace zamieszczone w ksiyzce pröbujy z röznych stron odpowiedziec
na znaki czasu.
Poniewaz religia jest zwiyzana z zyciem czlowieka, dlatego pytanie o jej
powstanie lyczy siy scisle z pytaniami o poczytki ludzkiej egzystencji. Problem
ten podejmujy ze swoich punktöw badawczych trzy artykuly: K. J. Narr, Wczesna religia. Prehistoryczno-archeologiczny
przyczynek
do dyskusji,
(s. 27-70);
U. Lüke, Czlowiek - istota religijna.
Rozwazania
z etologicznej,
paleoantropologicznej
i teologicznej perspektywy,
(s. 71-92); D. Meschede, Dlaczego
religia
1 nauki przyrodnicze
majq sobie tak malo do powiedzenia'^
(s. 93-108).

Wiadomo, ze w nauce nie ma tzw. „czystych" faktöw. Sy one czysto uwiklane
w przedrozumienia. Dlatego, na ile to jest tylko mozliwe, wyniki badan nauk
biologicznych, paleontologicznych, antropologicznych (i pozostalych) winny byc
oczyszczone z ideologicznych nalecialosci.
Jesli nawet nie mozna podac ostatecznej definicji istoty religii, to przeciez
jest oczywiste, ze pelni ona w indjwidualnym i zbiorowym zyciu czlowieka
okreslone funkcje. Problematyky ty zajmujy siy: K. Gabriel, (Post)Modernistyczna

religijnosc

miydzy

sekularyzacjq,

indywidualizacjq

i

deprywatyzacjq,

(s. 109-132); M. Volkenandt, O dzisiejszym rozumieniu zdrowia, (s. 133-148).
Poniewaz religia jest dla czlowieka zywotny sprawy, dlatego jawi siy juz na
poczytku jego zycia i nie opuszcza go az do smierci. Wplywom religii na zycie
czlowieka nie zostaly poswiycone szczegölne rozwazania, gdyz jest to temat sam
dla siebie. W artykulach drugiej czysci zwröcono uwagy na problem „zaniku"
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Boga w zyciu indywidualnym i spolecznym czlowieka. Miejsce Boga w mysli
i zyciu nowoczesnego czlowieka zajmuje bozek pieniydza, wiecznej mlodosci,
sukcesu, zdrowia. Komu siy powodzi - a pieniydz, mlodosc, sukces, zdrowie sy
dowodami powodzenia - na tym spoczywa blogoslawienstwo. Ta starotestamentalna mysl jest bardzo mocno obecna w zyciu wspölczesnych ludzi. Dla wielu
zdrowie jest zbawieniem, medycyna religiy, a lekarz bogiem w bialym fartuchu.
Jesli zycie czlowieka ogranicza siy tylko do doczesnosci, jesli wszystko jest tylko
w mocy czlowieka, to rzeczjrwiscie czlowiek moze liczyc jedynie na siebie. Ale
taki czlowiek jest absolutnie sam, a samotnosc wiedzie ku smierci. Czlowiek
staje siy czlowiekiem przed obliczem drugiego. Wielu mydrych naukowcöw
i znakomitych lekarzy dostrzega swoje ludzkie granice i konczy swöj wysilek
wyznaniem wiary: A teraz jest wszystko w ryku Boga! Czlowiek zrobil wszystko,
CO bylo w jego mocy.
Zagadnienie istoty religii poruszajy: M. Lutz - Bachmann, Religia po czasie
krytyki religii, (s. 149-174); P. Neuner, Tolerancja i prawda
w czasie
pluralizmu, (s. 175-214); G. Pöltner, Roszczenie prawdy w spoleczenstwie
pluralistycz-

nym, (s. 215-236). W tej czysci znajdujy siy: interesujyce wprowadzenie do
historii pojycia religii, glybokie analizy pluralistycznego spoleczenstwa
i pluralistycznej teologii religii, ze szczegölnym uwzglydnieniem problemu
tolerancji. Oczjwiscie jest tutaj i problematyka prawdy religijnej oraz wynikajyce z niej konsekwencje dla zycia religijnego.
Najbardziej interesujyce sy rozwazania dotyczyce pluralizmu, tolerancji
i prawdy w religii. Dlaczego? Spröbujy krötko odpowiedziec.
Podstawowymi, sztandarowymi pojyciami nowozytnosci sy pojycia: czlowieka,
indywidualnosci, wolnosci, rozumu. Nowozytnosc jest zwroceniem siy czlowieka
ku samemu sobie, sprowadzeniem wszystkiego do myslycej subiektywnosci.
Tutaj ma swoje bj^owe korzenie absolutny antropocentryzm, nieprzezwyciyzalny
indjrwidualizm i nieograniczona wolnosc. Tylko w tej sytuacji wolnosc mogla siy
wyzwolic z rozumu. Biegunowo zröznicowane idee polityczne, spoleczne, ekonomiczne, religijne znajdujy urzeczywistnienie w zyciu indywidualnym i spolecznym. Z drogi pluralizmu nie ma - jak siy wydaje - odwrotu. Jesli demokracja
nie jest najlepszym i najlatwiejszym systemem, to jest ona jednak niezbywalny
wartosciy we wspölzyciu ludzi. Ale pluralizm zyje pelniy zycia i owocuje tylko
tam, gdzie jest okreslony porzydek wartosci, gdzie nie wszystko mozna postawie
pod znakiem zapytania. Jesli nie wszystko dla wszystkich musi stanowic
wartosc, to jednak muszy byc wartosci, ktöre pozwoly ludziom spotkac siy poza
granicami wszelkich egoizmöw.
Nowozytny czlowiek poddal pojycia Boga, natury i rozumu krytyce. Dlatego
pojawilo siy pytanie: czy mozna jeszcze - a jesli tak, to w jaki sposöb - sformulowac obowiyzujyce normy i uzasadnic ich ponadindywidualny waznosc?
Poniewaz nie znaleziono racjonalnej odpowiedzi na to pytanie, pozostal
decyzjonizm, wedlug ktörego, kazdy jest skazany na swojy wlasny odpowiedz.
Decyzjonizm jest zakamuflowanym kartezjanizmem, w ktörym liczy siy akt
myslenia, a nie to, co pomyslane.
Decyzjonizm prowadzi bezposrednio do indywidualizacji religii. Prawdy,
dobrem, piyknem dla kazdego jest to, co on lubi, za czym siy opowiada. Czego
oczekujy od innych dla mnie, to winieniem tez im sam gwarantowac. Jesli dla
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mnie ma znaczenie tylko i wylycznie moja decyzja, tak samo winno byc w przypadku innych. Decyzjonizm wiedzie do niczym nie ograniczonej tolerancji. Jest
to jednak tolerancja szczegölnego rodzaju. Drugi nie ma dla mnie zadnego
znaczenia, poniewaz - tym co siy liczy dla mnie i z czym ja siy liczy - jest tylko
i wylycznie moje upodobanie.
Nowoczesne spoleczenstwa majy charakter pluralistyczny, funkcjonujy
w nich diametralnie rözne wartosci. Czy cos podobnego jest do pomyslenia
w dziedzinie religii? Na ile religia moze funkcjonowac jako rzeczjrwistosc
autonomiczna i pluralistyczna? Pluralistyczna teoria religii stara siy - z jednej
strony - wydobyc i opisac röznorodnosc poszczegölnych wyznan, w czym znaczne
uslugi oddaje jej fenomenologia religii oraz - z drugiej strony - dokonac ich
pozytywnej teologicznej oceny. Jednym z wiykszych problemöw jest tutaj
roszczenie zwolenniköw kazdej religii do absolutnej prawdy. Ekskluzywizm,
twierdzycy, ze tylko wlasna religia zapewnia zbawienie, a wyznawcy innych
religii sy skazani na potypienie, jak i inkluzywizm, uwazajycy, ze zbawienie
lyczy siy z jego wlasny religiy, a w nim ma udzial kazdy czlowiek, obojytnie czy
jest tego swiadom czy nie, sy stanowiskami skrajnymi, ktöre nie dostrzegajy
rzeczjrwistego istnienia innych, odmiennych religii. Ekskluzjrwizm automatycznie „wylycza" innych z krygu zbawienia, inkluzywizm automatycznie „wlycza".
Przez degradacje lub asymilacje te skrajne stanowiska nie pozwalajy innym byc
tym, czym oni w rzeczywistosci sy.
W tym kontekscie pluralistyczna teoria religii twierdzi, ze istnieje röznorodnosc Bozych objawien i röznorodnosc ludzkich odpowiedzi. Ta teoria nie twierdzi,
ze wszystkie religie sy sobie röwne i jednakowo wartosciowe. Jesliby wszystkie
wyznania byly o jednakowej waznosci (alle gleich gültig), wtedy bylyby bez
zadnego znaczenia (alle gleichgültig). Prawdziwa tolerancja polega na dostrzezenia istnienia drugiego i uznaniu jego takim, jakim jest. Prawdziwa tolerancja
nie jest zatem relatywizacjy wartosci (odmiennosci), lecz jej radykalizacjy.
„Tolerancja jako roszczenie kochania i poszanowania wlasnie tych, ktörzy
odrzucajy wiary, zaufanie i nadzieje chrzescijanskie i czynienie tego mocy wiary,
a nie przez zacieranie röznic, ma swoje fundamenty w etyce Jezusa i w rozumieniu osoby uksztaltowanym w chrzescijanskiej tradycji. Tolerancja jest lepiej
i glybiej zakorzeniona w chrzescijanskiej Dobrej Nowinie o niezbjrwalnej godnosci i nienaruszalnej wartosci osoby ludzkiej, o bezwarunkowej milosci blizniego, obejmujycej röwniez milosc nieprzyjaciöl, niz w relatywistycznjrm, lub
praktycznie zorientowanym pluralizmie" (s. 211). Religia jest dla czlowieka
(röwniez nowozytnego) zyciowy i zyciodajny sprawy. I ma on szanse przezycia,
jesli pozostanie istoty prawdziwie religijny.
Jerzy

MACHNACZ

