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PAWl:;Ł PACHCIAREK

RELIGIA W KULTURZE

Przedmiotem artykułu jest kontrowersyjne, szeroko dyskutowane, zagadnienie
relacji religii do innych dziedzin kultury. Artykuł zawężony jest do klasyków
sakrologicznego nurtu* zarówno w religioznawstwie (E. Durkheim, N. Soderblom),
jak i filozofii religii (W. Windelband, R. Otto, M. Scheler, J. Hessen), treściowo
natomiast - do przedstawienia ich analiz w kwestii wzajemnego stosunku religii
i innych dziedzin kultury.
"Religia w kulturze" wyraża - jak się wydaje - zasadniczą tendencję
referowanych analiz i argumentacji. Zawiera bowiem ideę, że religia jest obecna w
kulturze, że się w niej manifestuje i pełni w niej najróżnorodniejsze funkcje. Być
może zawiera również myśl, że tylko w niej jest obecna, że tylko w niej się
manifestuje i tylko w niej pełni określone funkcje. Tytuł ten jednak (I) nie implikuje
idei, że religia jest z kultury, w sensie: jedynie jej manifestacją, jedynie jej funkcją; (2)
nie wyklucza areligijnej kultury. Tytuł zawiera nadto myśl, że religia - mimo swej
obecności w kulturze - zachowuje jednak w stosunku do wszystkich innych
dziedzin kultury określoną autsmomię. Za autonomią tą przemawiają referowane
poniżej analizy oraz sama sensowność pytań o możliwość faktu obecności religii w
kulturze, manifestowania się w niej, pełnienii::i przez nią różnorodnych funkcji.
Porządkujące zreferowanie stanowisk wymienionych wyżej sakrologów, które
ukaże pewne przeakcentowania, uproszczenia, zabsolutyzowanie aspektów (punk
tów wyjścia), domaga się kilku uwag wprowadzających:
I. Kultura jest pojęciem wiodącym analiz i argumentacji przeprowadzonych

•

Termin ten wprowadza się na oznaczenie tych tendencji w religioznawstwie

których podjęto próbę określenia religii przy pomocy takich

pojęć,

i

filozofii religii, w

jak das Heilg
i e. sacre, sacrum,

..acretl11es.<, /10/ine.ts. Termin sacrum, przyjęty już w literaturze polskiej oa określenie specyfic1.nego

religijnego przedmiotu (wartości), wydaje się najwlaściwszym dla oddania zasadnic1,ej idei tych tendencji,

mimo że ole ws-Lystkic posiadały charakter antyrcdukcjoaistyczny. Niewątpliwie moina by zapożyczyć

termin numen czy numinosum, bądi terminy pochodne od hagios czy hieros. Jednakże ze względu na
prqjęcic się już takich pojęć, jak sacrum, sakralizacja, dcsakraiizacja, sakralny oraz profanum (należałoby
wproponować w takim kontekście stosowanie term.inu profaniczny zamiast świecki), prqjęto - dla
wyróżnienia wyżej wspomnianych tendccji w religiologii - termin nurt sakrologiczny.
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przez sakrologów. U podstaw leży szerokie jej rozumienie (całość działalności

poznawczej, praktyczno-moralnej, estetycznej, użytkowej i jej rezultat: kultura
materialna, cywilizacja, ustrój społeczny i polityczny, kultura ,duchowa), które

zostaje niekiedy zawężone (uwzględnione zostają - jako w pierwotnym sensie

kulturowe - jedynie wartości prawdy, dobra i piękna oraz działania zmierzające do

ich realizacji). Religię traktuje się natomiast jako fakt, którego naturę próbuje się

dopiero odpoznać na podstawie ujawnienia koniecznych warunków obecności religii

w kulturze i pełnienia przez nią określonych funkcji. Analizy i argumentacje nie

zmierZfiją zatem do pozytywnej odpowiedzi na pytanie: czym jest religia? Ogra-·

niczają się do skonstatowania istotnej odrębności religii.

2. Tak

przeprowadzana analiza, a w konsekwencji również sposób formułowa

nia pytań i sposób mówienia, może sugerować, że religia traktowana jest

a

priori

jako fakt akulturowy. Wydaje się jednak - mając na uwadze zasadniczą tendencję

sakrologicznego nurtu - że

(I) nie jest w ogóle problematyzowany kulturowy

charakter religii, w sensie: czy religia w ogóle jest dziedziną kultury;

(2)

nie jest

również kwestionowane wzajemne przenikanie się elementów różnych dziedzin

kulturowych, tak że religia jako historyczna dziedzina kultury niesie z sobą elementy

nauki, moralności, sztuki, organizacji społecznych, politycznych itd.;

(3)

celowo

operuje się zawężonym pojęciem kultury (kultura =wszystkie pozareligijne dziedziny
kultury), aby ujawnić jej istotną odrębność w stosunku do wszystkich innych
dziedzin kultury.

3. W związku z powyższym referowani sakrolodzy, chociaż wychodzą z faktu

empirycznie, historycznie danych związków religii z innymi dziedzinami kultury,

świadomi są tego, że historyczne związki (resp. ich brak) nie pozwalają rozstrzygnąć

problemu, czy religia S!anowi istotnie odrębną dziedzinę kultury, czy też nie, ale i na

odwrót: czy uznawan� jako autonomiczne pozareligijne dziedziny kultury nie są

niczym innym jak tylko partykularyzacją tego,

co

w swej pierwotnej jedności jest

istotnie religią. Materiał historyczny potwierdziłby tu każdą

z

możliwych tez.

Dlatego też referowani autorzy nawet wtedy, gdy wychodzą w swych analizach od

historycznie zrealizowanych rela�ji religii do innych dziedzin kultury, nie ogranicza
ją się ani do ich opisu, ani do ustalenia jedynie genetycznych i funkcjonalnych

zależności, lecz zmierzają - w sposób coraz to bardziej świadomy i wyraźny - do

odkrycia istotnie odrębnych intencjonalnych struktur kulturotwórczej świadomości,
których poszczególne dziedziny kultury (nauka, moralność, sztuka, religia, ustrój

społeczno-polityczny„..) są obiektywizacją. Przedsięwzięcie to ufundowane jest na
przekonaniu, uznanym jako metodologicznie poprawne, że·

(l)

każda dziedzina

kultury jest realizacją sobie właściwych wartO'ści (prawdy, dobra, piękna ...), które

na mocy swej istotnej odrębności wyznaczają istotnie odrębne nieredukowalne typy

świadomości kulturowej;

(2) ile

istotnie odrębnych wartości, tyle istotnie odrębnych

świadomości kulturowych, i tyle istotnie odrębnych dziedzin kultury, chociaż te

ostatnie w swej faktyczności (realizacji) najczęściej charaKteryzują się niejednorod

nością;

(3) dopiero analiza poszczególnych inte:ncjonalnych struktu·r kulturotwórczej
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świadomości pozwala w sposób metodologicznie poprawny, tj. bez mieszania przede
wszystkim porządków genetyczno-funkcjonalnych z noetycznymi rozwiązać prob
lem, czy oprócz wartości prawdy, dobra, piękna (zazwyczaj analizy ograniczają się
do nich) należy przyjąć istotnie odrębną wartość, która wyznaczałaby w kulturo
twórczej świadomości (nieredukowalną do innych) świadomość religijną, a w
konsekwencji autonomiczną dziedzinę kultury. istotnie odrębną od wszystkich
innych dziedzin kultury, mimo możliwych i faktycznych genetycznych i funkcjonal
nych relacji między nimi. Z tej racji artykuł można by zatytułować - chyba
właściwiej - świadomość religijna a inne typy świadomości kulturowej.
4. Analizy sakrologów dokonywały się w polemice bądź z zastanymi, bądź
formułowanymi w ramach nurtu sakrołogicznego interpretacjami relacji religii do
innych dziedzin kultury. Sugerowały one: a) całkowitą identyczność religii z pozo.

stałymi dziedzinami kultury, a właściwie redukcję religii do pozostałych dziedzin
kultury (P. Natrop): b) parcjalną identyczność religii i pozostałych dz. iedzin kultury
(W. Windelband); c) antytetyczną relację religii do pozostałych dziedzin kultury
(teologia dialektyczna
K. Barth, F. Gogarten) Polc�jka z tymi stanowiskami
wyznaczała tematykę i jej układ, a także podział materiału niniejszego artykułu.
5. Zarówno z racji nie zawsze· uświadamianej konieczności wprowadzenia w
badanie relacji religia - kultura (inne dziedziny kultury) rozważań o intencjonaln�j
strukturze kulturotwórczej świadomości, jak i posługiwania się zawężonym po
jęciem kultury (wszystkie pozareligijne dziedziny kultury) oraz obieraniem za punkt
·wyjścia analiz faktycznych, zobiektywizowanych wytworów świadomości kulturo
twórczej (w konsekwencji zsyntetyzowanych w poziomie realizacji religijnej i poza
-

'·

religijnych typów świadomości oraz konstytuujących je wartości), trudno w warst
wie terminologicznej zachować całkowitą jednoznaczność i rozłączność podstawo
wych pojęć: religia, kultura. Trudność ta wprawdzie zanika tam, gdzie głosi się
całkowitą identyczność religii z innymi dziedzinami kultury, zanika również w anty
tetycznych koncepcjach ich relacji, ale rozstrzygnięcia te wydają się w świetle przed
stawionych argumentów zbyt jednostronne i upraszczające dany do wyjaśnienia fakt.

NIEIDENTYCZNOŚĆ: RELIGII Z INNYMI DZIEDZINAMI KULTURY

(świ�domości religijnej z innymi typami świadomości kulturowej)
Materiał religioznawczy pozwala twierdzić, że religia jest obecna w różnych
dziedzinach kultury nie tylko na zasadzie "niedzieli", "święta", odpoczynku od
codziennego trudu zaspokajania potrzeb życiowych, ogólniej: na zasadzie jakiegoś
wyjątkowego .momentu w życiu człowieka, grupy spolecznej, narodu, państwa, lecz
tkwi w ce�trum ludzkich codziennych spraw jako najistotniejsza moc życiowa
1 Por.

J.Hcssen. Religionspltilosophie. B d 1-2. 2. Aufl. Miin<hen 1955.

-

Bd. 2. s. 66-71.
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i spośróó ludzkich ważnych spraw wyciaje się sprawą najważniejszą, najpoważniej
szą, najbardziej godną potraktowania na serio'.
Stwierdza się, ie religia przenika całość duchowych funkcji człowieka 'i z tej racji
podlega. jak wszystkie dziedziny kultury, uwarunkowaniom społecznym, ekonomi
cznym, politycznym; przesycona jest elementami racjonalnymi. etycznymi, estety
cznymi, uwikłana jest w prawa kulturowego przekazu (resp. nieprzekazywalności),
tak że można śledzić jej historyczne dewiacje. tendencje. nasilenia, zanik, pojawianie
się pytali o jej sensowność. użyteczność itp.•
Dostrzega się bardzo ścisły związek między wartościami religijnymi a innymi
wartościami kulturowymi. Twierdzi się. że (1) religia uzasadnia, gruntuje, nadaje
społeczny sens. jedność, głębię, ożywia i sankcjonuje wszystkie wartości kulturowe•;
(2) świadomość religijna jest jed�ością, niezróżnicowaną świadomością wewnętrznie
i wzajemnie uzależnionych duchowych "mocy", które leżą u podstaw ludzkiej
kultury w ogóle; na tej podstawie sądzi się, że religia przygotowuje kulturę w ogóle•;
(3) akceptacja i reałizacj::. wartości kulturowej jest akceptacją i realizacją wartości
religijnych, a wszelka działalność w dziedzinie kulturowej jest rodzajem służby
Bożej'; (4) religia wyraża się•w każdej dziedzinie kultury. a boskość ujawnia się w
działalności czysto teoretycznej jako prawda. w moralnym dążeniu jako dobro, w
artystycznej twórczości jako doskonałość i piękno. Dostrzeżona zaś w kulturowej
twórczości boskość domaga się realizowania tych wartości w sposób maksymalnie
czysty. idealny. a samo· dążenie przybiera charakter żądania imperatywnego.
absolutnego. transcendentnego•. W tym sensie można i należy mówić, że religia
dostarcza dziedzinom kultury najwyższych i najwznioślejszych celów i decyduje o
2

Por . N. S od c r blom. Di<' Religio11 der Ertle. Ha lle 1905: t e n ż e. Holines.r. ERE VI 731-741:

1 c nże. Dos Werden des Go11esgla11b<'n.<. U111e r s11d111 11gen iibt>r di• Arifii11ge der Religion. Deutsche

Bearbeitung hrsg. von Rudolf S1ube. Leipzig 1916: 1 en ż e. Ein/iihnmg in die Religionsgeschid1u•. Leipzig

1920: t enże. Tl" Lfring Got/. Baso/ For ms of Personal Religion. The <iijof rtl Lectures deliveretl in the
Uni•'<'r.1ity of Edinb11rgh in the year 1931. Oxford 1933: E. Durkheim. Lesjormes elememaires de In vie
re/igieuse (korzystano z tlumaczenia angielskiego: The Elementary Forms of the Rt•ligious Life. New York
1965). Podaje się 10 pozycje książkowe. a nie konkrcln.c miejsca. ponieważ przekonanie, że sacrum
(chociaż osta1ecznie zos1alo w y i n1erpre1owanc przez Sodcrbloma i Durkheima odmiennie) j a k o
po\)stawowa dana życia indywidualnego i społe<:znego stanowi ideę przewodnią ich pra c .

'Por. W. W i n dclband. Do.t Htilige. Skizze :11r Rrligionphilosphie. W: 1 en że. Praludien. A11/sa11e

wu/ Red<'lt zur Ein/ei1U11g in die Philosophie. 2. Aun. Tiibingen 1920 s. 391. 396·399 - 3. AuO. Tiibingcn

1907 s. 417 n.: tenże Einleitung in di<' Philosophie. 2. AuO. Tiibingcn 1920.
4

Por. R. O t t o . Świr1ość. Elememy frra<jonalne "' pojędu b6s1u·a i ich stosunek do elementOw

rarjonolnydr. Wa rszawa 1968. Chodzi tu o szczcgólow o analizowany prlCZ 0110 problem racjonalizacji,

ctyzacji . schcma1yzacji numinosum oraz o dokonywające się w hislorii procesy powstawania i zanikania
religijnych przeżyć.
'Por. H esse n, jw. Bd. 2 s. 71, 77 n.; M. Scheler. Vom Ewigen im Mensthe11. B erl in 1933 s. 647,
656.

•Por. Schclcr, jw. s. 648. 6SS.
'Por. Hcssen, jw. Bd. 2 s. 72: Schclcr. jw . s. 669, 672.
'Por. Mcssen. jw. Bd. 2 s. 72 n.
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ostatecznym spełnieniu się kultury ludzkiej w ogóle. Kultura ludzka spełnia się zaś

w

urzeczywistnianiu idei człowieka, w realizacji tego, co w człowieku naprawdę

ludzkie; ostatecznie więc dzięki możliwie najpelniejszej realizacji ideałów kulturo
twórczej dzialalności człowieka - prawdy, dobra i piękna. Religia, obwarowując te
idealy imperatywnością i absolutnością oraz transcendentnością,
zbędną czlowiekowi w walce o jego duchowe

Selbsr,

okazuje się nie

o ludzki sens życia. Religia

okazuje się nie tylko racją, ale i celem kultury w ogóle•. Wprawdzie niekiedy
podnoszono zarzut, że religia nie zawsze akceptuje, lecz często neguje świat, jednak
zarzut taki nie uwzględnia tego, iż negacja świata nie jest równoznaczna z negacją
kultury w ogóle. Należy tu

co

najmniej wprowadzić rozróżnienie między kulturą

zewnętrzną a wewnętrzną, między przetwarzaniem i kształtowaniem natury a two
rzeniem siebie samego. Negując kul turę, religia neguje często tę jej pierwszą postać,
natomiast nie neguje kultury wewnętrznej. którą ko nst ytuu ją wartości duchowe
prawdy, dobra i piękna

10.

Soderblom, podzielając powyższą opinię o życiowym i istotnie ważnym związku
religii i innych dziedzin kultury czy kultury w ogóle. zauważa jednak, że religia może
pełnić swą twórczą rolę jedynie wtedy, gdy (1) jej wartości nie zostaną utożsamione
z wartościami świeckimi, ludzkimi, natural ny mi ;

(2)

nie dokona się totalnej

sakralizacji życia ludzkiego; (3) jej wartości będą prżedstawiały coś więcej niż
wartość reliktu drogiego tradycji narodowej, narodowemu sentymentowi;

(4)

jej

wartości nie utożsami się z wartością jedności narodu; (5) nie zastąpi się je j nauką,
postępem nauki i techniki, teoretycznymi ideami, kulturową etykietką, liberalnym
światopoglądem. Krótko: religia może stanowić moc twórczą tylko wtedy, kiedy nie
wyinterpretuje się j ej całkowicie w ramach ludzkiej kultury

11

Z tych racji Soderblom, chociaż podziela wraz z socjologiczną szkołą francuską

opinię o donioslej i nieodzownej społecznie i kulturowo funkcji religii i powtarza
zasadnicze jej uwagi co do roli ascezy (negatywnego kultu) w rozwoju cywilizacji,
odrzuca ostatecznie socjologiczną interpretację religii, tj. rozumienie religii jako
pewnego rodzaju obiektywizacji i idealizacji jakiegoś etapu rozwoju ludzkiej
społeczności i urzeczywistnianych przez nią

wartości kulturowych. Sztuczne wydaje

mu się redukowanie irracjonalnego momentu, który niesie ze sobą religia, do dobrze
ugruntowanej racji społecznej, zwłaszcza że owa „dobrze ugruntowana racja
społeczna" w świadomości indywidualm:j nadal przedstawia się jako irracjonalna.
Sztuczne wydaje mu się wprowadzanie świętych instytucji i świętych istot z „tajem

niczego" rozumienia społeczeństwa, zwłaszcza. że w wyższych kulturach w spos6b
maksymalnie świadomy umiejscawia się religijne ideały poza społeczeństwem 12•
Pytaniem dla socjologicznej szkoły francuskiej i dla Soderbloma pozostanie, czy
ludzkość może rozwijać się, cz_y może pozostać ludzką, czy może realizować w ogóle
9 Por. Tamże s.
10 Tamże s. 73.
11

77·79.

Por. Sodcrblom, Holi11ess s. 731-732, 734 n.

" Tamże s. 732, 741.
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wartości kulturowe rezygnując z napięcia, które wprowadza świadomość religijna,
ustanawiając podział rzeczy na świeckie i święte. zastępując irracjonalną

imperatyw

ność i nadprzyrodzoną sankcję sacrum dobrze ugruntowanymi racjami profanum1
Chodzi tu nie tylko o możliwość sformułowania w pełni racjonalnego poglądu na

świat 13, ale przede wszystkim o to, czy próba oparcia życia ludzkiego wyłącznie na
całkowicie zracjonalizowanym poglądzie na świat nie jest równoznaczna z za

początkowaniem procesu dehumanizacji? 14

Zastrzeżenia Soderbloma, dotyczące socjologicznego przeinterpretowania religii,
zgłaszane są na ogół w imię tej samej zasady metodycznej, którą i socjologiczna
szkoła francuska uważała za rozstrzygającą: rozumienie religii i jej interpretacja

powinny być zgodne z historią samej religii, z odczuciami i wyobrażeniami ludzi
·
wierzących 15• Socjologiczna szkoła francuska jest wierna t ej zasadzie - jak się
wydaje - w opisie fenomenu religii. ale nie
ona

religię

w

interpretacji. Podmiotowo rozumie

jako odniesienie świadomości indywidualnej do przedmiotów świętych

(rzeczy świętych), które o tyle są takimi. o ile są wytworami świadomości społecznej.
Człowiek jest zatem religijny, o ile świadomość jego charakteryzuje się opozycyjnoś
cią między tym, co społeczne a tym, co indywidualne, o ile w płaszczyźnie jego
świadomości obecna jest świadomość społeczna, o ile świadomość tego, co społeczne

(działania i : ewltaty) zwiazana jest z odczuciem apodyktyczności, absolutności,
6

imperatywnoki 1

.

Religia pozwala się wyinterpretować w swym zewn�trznym i

wewnętrznym wymiarze na tle opo7.ycji między świadomością indywidualną a świa
domością społeczną (zbiorową) oraz idealizowania i obiektywizowania przez świa
domość indywidualną przedmiotu i wartości świadomości społecznej (zbiorowej)
Windelband chociaż nie pojmuje bezpośredniej dyskusji

z

11.

socjologiczną szkołą

francuską. to jednak jego analizy dotyczące świadomości normatywnej zwracają
uwagę na niedostateczność tego typu interpretacji religii. Przeciwstawność

między

indywidualną a społeczną (zbiorową) świadomością w zakresie poznawczym.
etycznym i estetycznym może wprawdzie przybrać postać antagonistycznego
stosunku, jaki zachodzi

między

tym. co realne, a tym, co idealne; między tym. co

czasowe a tym, co bezczasowo ważne; między tvm, co jest a tym, co być powinno;

między tym, co świeckie a tym, co święte i przedstawić się jednostce i społeczności
jako konieczny, ugruntowany w samej istocie. rzeczy, w samym bycie ludzkim i jako
taki nieodzowny element (faktor) dla kulturowego rozwoju jednostki
" Zagadnienie to szeroko omawia R. Ono w
Tilbingcn 1909).
"Por. Soderblom.

/Joli11ess

s.

735;

N(l(uralistisdu•

Durkheim, jw. s.

2t

i społecień-

1111d religiosc Wchansicht (2. Aufl.

n..

87, 254, 270, 365. 408

nn., 466 n.

U Durkheima zagadnienie to staje się szczególnie interesujące w z wiązku z wyinterpretowaniem religii

jako faktu spolecznego oraz akcentowania w teorii człowieka faktu. że to, co w czlowieku ludz.kic
zawdzięcza nic 1ylko spolt-czności, lecz jcs1 narnry spolecznej (por. zwlaszcza s. 253 n„ 243).
"Por. Durkheim, jw. 37-63 (zwl. s. 37 n.), 463 .n.; N. Sod.rblom. DC1s Werclen s. 1-9.
16 D u r kheim. jw. s. 236-250, 252, 388.
11

Tamte, a taki'e s . 326,

386, 4ó7-471.

teorią nauki, moralności, sztuki.

Micj:>ea Le nalcżaloby uzupelnić Durkheima socjologiczną
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stwa, chociaż w T:Z(!(;Zy samej · nie jest niczym innyni w. swej realności, jak tylko
rozdartą indywidualną świadomością, ,faktem sumienia wyrosłym ze. s�opniowo
uświadamianej konieczności podporządko.wania naturalnych sposobów przeds\a
wiania, motywacji, wzbudzania uczuć normom· ważnym w okre.ślonej grupie
społecznej.
Wyi:óżnienie jednak w Płaszczyźnie świadomości ludzkiej zarówno w zakresie
poz�awczy�, etycznym, jak i estetycznym Jedynie warstwy indywidualnej i
·

·

SP<?łecznej (zbiorowej), jest zbyt .ubogie - zdaniem Windelbanda - dla zrozumie
nia <Jziejów kultury ludzkiej. Wprawdzie ujęcie faktu sumienia jako stosunku
między indywidualną świadomością a świadomośeią społeczną (zbiorową), która. z
Jakty<;Zną i normatywną ważnością obecna jest w każdej indywidualnej świadomości
j'ako ·historyczno-rozwojowa dana, jest wystarczające dla psychogenetycznego
,wyjaśnienia pewnej określonej liczby „sumień", nie pozwala jednak wyjaśnić zmian
norniatywnej świadomości społecznej (zbiorowej), .dokonywujących się w historii.
Nawet bowiew w przypadku, gdy dokonuje się stopniowa zmiana norm wartościo
wania; jest ona rezultatem nagromadzenia indywidualnych „odstępstw", z których
każde .jest bardziej lub mniej znaczną emancypacją do uprzednio istniejącego i
ogólnie ,(społecznie) obowiązującego sposobu wartościowania. Odsiępstw od
ogólnie (społecznie) ważnych norm wartościowania dokonuje jednostka nie w imię
w'lasnych osobistych skłonności i. interesów; lecz apelując do jakiejś ponadspołe
cznej, ponadludzkiej, ponadczasowej, absolutnie' ważnej.normy. Chociaż te apelacje
mogą · wydać się niesłuszne w .konkretnych historycznych warunkach 'i chociaż
faktycznie często są nieslusżne, to .niepodważalne pozostaje samo przeświadczenie,
że· istnieje prawo odwoływania .się cio . historycznych, relatywnych; nietrwałych,
ograniczonych czy błędnych riorm społecznych do jakiejś absoiutnie ważnej normy.
Przyjęcie absolutnej normy wart<;>ściowania jest koniecznym warunkiem postępu
kultury; mimo że odwoływanie się do niej wbrew czasowo istniejącej i obowiązującej
nórniie ogółu jest .traktowane przez społeczeństwo jako odstępstwo, gr:zJ!(;h, upad.ck.
Jednakże taki "grzech" jest bądź 'nowym poznaniem,' ·które rozsadza ramy obo
wiązującego przedstawienia świata, bądź moralno-społeczną reformą, która zmie
niając wartości, stwarza nowe ideały, bądź dziełem geniuszu, które pozwala na
no.wo widzieć świat i w nowy s1>9sób tworzyć. Równocześnie zrozumiałe staje się
odrzucenie i prześladowanie "grzesznika" .przez przełamaną„ zakwesti.onowaną
przez .niego świad.omość ogółu, ale samo ponoszenie cierpienia czy ·prześladowania·
�wiadczy. wy'mo'Wnie o tym; źe "grzesznik".(wykluczywszy wypadki patologiczne)
nie µbiega o przeprowadzenie swej woli„ swojego własnego interesu� o�obistych.
zachcianek.
Te ogólne przesłanki o waruokac4·rozwoju kulturowego, -wzbogacone nacjto.
przez· Windelbanda szczegółowymi teologicznymi analizami warunków ogólnie
wainego wartościowania, pozwalają mu wyróżnić co najmniej trzy warstwy świa
dompści ludzkiej:' indywidualną; społeczną (zbforówą,·ogółu), normatywną. Relacje
zachodzące·mię�zy nimi są następują�: wprawdzie świaclomość społeczna .może

PAWEŁ PACHCIAREK

12

przedstawić się świadomosci indywidualnej jako to. co być powinno. to co idealne,
konieczne, absolutne, zadane do zrealizowania... święte, z chwilą jednak dost�cże
nia przez jednostkę historycznego. niekoniecznego. nieabsolutnego charakteru
wartości proponowanych przez świadomość społeczną (decydujący wydaje się tu
być dla Windcłbanda fakt pluralizm normatywno-społecznych wskazań w zakresie
poznawczym, etycznym. estetycznym) i równocześnie nieodzowności absolutnych
norm wartościowania (o ile tylko mają być realizowane wartości ogólnie,
intersubiektywnie ważne). odkrywana jest warstwa świadomości normatywnej,
która w stosunku do normatywności świadomości społecznej ma się tak, jak to. co
powinno być, do tego, co jest. jak to. co idealne do tego. co realne, jak to. co
absolutne do tego. co czasowoprzestrzennie uwarunkowane. jak to. co aprioryczno
transcendentne do tego. co empiryczne. Dopiero odkrycie w świadomości warstwy
świadomości normatywnej usprawiedliwia z jednej strony postęp kultury. ponieważ
stawia przed ludzkością zadanie zrealizowania w płaszczyźnie poznawczej. etycznej,
estetycznej, intersubiektywnie i absolutnie ważnej normy. jeżeli ma być w nich

.z drugiej - odsłania jakiś duchowy,
intersubiektywny kontekst życiowy, którego nie można wyjaśnić fizyczno-chemiczną

osiągnięta wartość prawdy, dobra i piękna. a

strukturą. naturalnymi psychicznymi procesami powstawania przedstawień. aktów
decyzji, uczuć estetycznych, którego nie usprawiedliwia nic z tego. co jest i dlatego
też można normę tę jedynie wskazać (nie wyjaśnić genetycznie) jako konieczną daną
usensawniającą i uniesprzeczniającą wszelkie rozszczenie do wartości absolutnie i
intersubiektywnie ważnych. może być odkryta jako rozum zadany do zrealizowania
oraz może być podjęta - w tych typach poznania filozoficznego. które uznaje
możliwość intersubiektywnego rozwiązywania problematyki metafizycznej - próba
jej metafizycznego ugruntowania w transcendentnej w stosunku do ludzkiego
podmiotu rzeczywistości. czy też może być przeżywana jako realna, co decyduje o
kształtowaniu się świadomości religijnej. Świadomość normatywna przeżyta jako
18•
transcendentna realność jest właśnie tym. co święte
Z tych racji nie można po prostu w sposób konieczny identyfikować sacrum z
tym, co społeczne. W dziejach ludzkości mogło wprawdzie nieraz dochodzić do
takiego utożsamienia, a w życiu osobniczym takie utożsamienie być może jest
koniecznym warunkiem - dopóki nie zostanie uświadomiona relatywność i histo
ryczność społecznych norm wartościowania i tego. co społeczne - stawania się
człowiekiem. Jednakże, jeżeli rzeczywistym ma być postęp kultury, jeżeli poprzez
działalność kulturotwórczą człowiek chce realizować wartości intersubiektywnie,
ogólnie ważne. to koniecznym warunkiem tego jest odkrycie ogólnie ważnych norm,
których realną transcendencję przeżywa świadomość religijna. Świadomość norma
tywna, przeżyta jako transccndcntnie realna. prezentuje dopiero realną absolutność,
realną imperatywność, realną sankcję, realną jedność absolutnych wartości,
zwieńczenie kulturotwórczych działań ludzkich, spełnienie człowieka. Socjologiczna
18

Windelband. /)as H<•ilige

s.

418·423; tenże. E:inlei11111g

s.

392-394.

R l'l. I G I A

W K 1.! L fi

RZE

13

zatem próba zrozumienia i wyjaśnienia religii jako idealizacji i obiektywizacji
świadomości spolecznej i próba oparcia kultury ludzkiej. jej postępu na utożsamie
niu tego. co społeczne

7.

lym. co święte (religijne). jest możliwy .m opisem jakiegoś

nie zadowalającą interpretacją czy
odpoznaniem koniecznych. ogólnie ważnych warunków określających to. co kultu

historyczno-praktycznego stanu rzeczy. ale

rowe i to. co religijne. a tym samym ustalającą istotne związki między religią a
innymi dziedzinami kultury.
Windelband, mimo że wykazuje niedostateczność i ograniczoność socjopsycho
logicznej i socjokulturowej interpretacji religii, sam nie przekracza progu kulturowej
religii. Związane jest to z ogólniejszą sytuacją intelektualną, szczególnie zaś
rozumieniem filozofii. jej zadań i możliwości

w

ramach szeroko rozumianej filozofii

pokantowskiej.
Próbom ujęcia religijnej świadomości w relacji do innych typów świadomości
kulturowych w ramach filozofii pokantowskiej (ncokrytyczncj), jak i neoidealisty
cznej, szczególną uwagę poświęca

J. Hessen 19. Wyniki jego krytycznej analizy

można przedstawić w skrócie następującv:

· I. Usiłowania podmiotowego i przedmio10wego uzasadnienia świadomości
religijnej w tych nurtach lilozoficznych. chociaż wykazują daleko idące odrębności,
charakteryzują się pewną wspólną cechą. Poszukując racji religijnej świadomości,
wskazuje się na jej swoistość

(Eigenarr)

lub samoistność

(Selbststandigkeir). ze

względu na jej relacj� do innych typów świadomości kulturowej (czysto poznawczej,
moralnej. estetycznej). Swoistość znaczy tu określoną modalność podstawowej
areligijnej świadomości kulturowej w zakresie aktów i ich przedmiotu, natomiast

samoistność - szczególną. jakościowo now;1. nieredukowalną postać świadomości
w zakresie aktu i przedmiotu.
Ponadto analizom tym towarzyszy podstawowe, chociaż odmiennie interpreto·
wane w poszczególnych szkolacłi, założenie panlogizmu (teoriopoznawczy forma
lizm. teoriopoznawczy monizm, logiczny idealizm) i właściwy mu panmetodyzm
(jako ogólnie ważne przyjmuje się logiczno-pojęciowe poznanie i uzasadnienie.
aprioryzm. racjonalną dedukcję) :o.

2.

Ta ogólna postawa i założenia w konsekwencji prowadzą do:

a) Nieuwzględnienia osiągnięć. psychologii religii, historii religii. fenomenologii
w ujęciu istoty (pojęcia) religii (wyjątek: Mehlis). chociaż niekiedy postuluje się. aby
przedmiotem filozofii religii była religia historycma (np. Windelband). Materiał
empiryczny traktowany jest prawie wyłącznie jako ilustracja wyników uzyskiwanych
na drodze dedukcyjnej. czysto pojęciowej analizy zawartości i formalnej struktury
systemu filozoficznego
•9 Die

Kri1isl'iie

21•

Religi<msphilo.tophie. W:

Religio11sphilo.tophie.

opracowanie jego wcześniejszej pracy (Die Rl'ligiomphilasophil!
t924).

'°Por. Hessen. jw. Bd.

"Tamie.

I. s.

124-164.

Bd. I s. 69·l91. Jest lo nowe
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b) Niemożności uzasadnienia samoistności świadomości religijnej. co ostate
cznie. znajduje wyraz w dysproporcji, czy nawet opozycyjności, między religijnym
pojęciem Boga a pojęciem Boga, uzyskanym w ramach filozofii religii. To ogólne
stwierdzenie należy jednak zróżnicować, wyróżniając co najmniej następujące
stanowiska w zakresie problematyki swoistości czy samoistności świadomości
religijnej:
l. W zakresie swoistości świadomości religijnej:
- To, co święte, wartość religijną, przedmiot aktów religijnych, ujmuje się
jako syntetyczną calość-jedność (lnbegrif/) wartości kulturowych, wskazując
tym samym wylącznie na formalno-przedmiotową .swoistość świadomości
religijnej (A. Gorland, W. Windelband. B. Bauch. J. Cohn, R. Eucken. także
22;
w pewnym sensie G. Mehlis)
- czysto formalno-aktowa swoistość świadomości religijnej (das Gejlihl �
3
P. Natorp)2 ;
- przedmiotowa i aktowa swoistość świadomości religijnej (H. Cohen) 24•
2. W zakresie samoistności świadomości religijnej:
- - Materialno-przedmiotowa samoistność wartości religijnej, .której nie
25
odpowiada jednak samoistność aktowa (J. Volkelt, H. Rickert) ;
- formalno-aktowa samoistność (A/men: A. Gorland). której nie odpowia
26:
da jednak samoistność przedmiotowa
- przedmiotowa i aktowa samoistność świadomości religijnej. charaktery
zująca się wlasnym kryterium prawdziwości (ważności) - oczywistością
przedmiotową (G. Mehlis)2'.
Mehlis wydawałoby się w sposób zadowalający rozstrzyga problem samo
istności świadomości religijnej. Jednakże i tu samoistność ta ostatecznie
okazuje się pozorną, ponieważ oczywistość przedmiotowa (wartości), będąc<i
dostatecznym kryterium ważności wartości pozostałych dziedzin kulturo-.
wych, nie jest dostateczne dla uzasadnienia wartości religijnych. Oczywistość
przedmiotowa nie rozstrzyga zadowalająco problemu realności wartości, co
dla świadomości religijnej posiada decydujące znaczenie; rozstrzyga bowiem
.
jedynie o jej sensowności. Aporia ta jest wspólna dla pokantowskiej filozofii
i można ją ująć jako nas1ępn11 szczegółową konsekwencję filozoficznych
założe1\'�
c) Niemożności rozstrzygnięcia realnej transcendencji tego, co dane w określo"Tamże s. 36·50 (R. Eucken): s. 91-99 (A. Gi:irl::tnd):
(B. Bauch): 121-124 (J. Cohn): s. 108-115 (G. Mehlis).
" Tam:że s. 83-91.
'' Tamże s. 77-83.
"Tamże s. 60-68 (J. Volkch); 105-108 (H. Rickert).
1• Tam:że s. 91-99.
"Tame
ż s. 108-115 .
.t:x Tamże.

>. 99-104

(W. Windełband);

s. 115-120
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nych typach świadomości: Głosi się bądź idealistyczny immanentyzm (Natorp).
bądź idealistyczny transcendentyzm (Cohen, Windelband. Rickert). Poza systemo
wą rozstrzygalnością znajduje się problem
Wertrealitiit (Rickert),

Normwirklichkeir (Cohn. Windelband),
Wertwirklichkeit (Mehlis). Sin11pri11zip (Bauch). co jest

rezultatem przyjęcia w punkcie wyjścia nieredukowalnej antynomii. którą ogólnie
można scharakteryzować jako opozycyjność między

l'i
(Wert) ;
·

Sein ( Wirklichkeir) a Sol/en

d) Powrotu na pozycje epoki oświecenia w zakresie filozofii religii. tj. deier

minowania treści (zawartości) idei religijnych przez filozoficzny punkt widzenia,
formułowania religii rozumu (Cohen. Natorp). uzależniania wartości religii od
wartości systematycznej filozofii i uzależniania prawdziwości religii od dojrzałości,
klarowności i zwartości filozoficznego systemu (Cohen. Natorp. ostatecznie i
Mehlis, i Volkelt) 30

li

ISTOTNA.ODRĘBNOŚĆ RELIGII OD INNYCH DZIEDZIN KULTURY
(świadomości religijnej od innych typów świadomości kulturowej)
Hessen przeprowadza krytykę wewnętrzną (tj. ujawniając podstawowe założenia
filozoficzne) i zewnętrzną (kontrolując osiągnięte wyniki bądź z samą religią. bądź z
wynikami osiągniętymi w ramach historii religii. psychologii religii czy fenomenolo
gii religii) powyższych prób uzasadniania

religii jedynie w ramach innych.

pozareligijnych dziedzin kultury. Jeżeli krytyka wewnętrzna pozwala zrozumieć
poszczególne twierdzenia tych teorii religii. a zewnętrzna wskazuje na nieproporcjo
nalność wyjaśnienia do tęgo. co jest przedmiotem wyjaśnienia, na ograniczoność
systemu filozoficznego. to jest możliwych do postawienia w nim sensownych pytań.
to jednak jedna. jak i druga nie przesądza jeszcze o wartości przeprowadzonych w

nich analiz 31• Właściwszą i bardziej fundamentalną wydaje się być krytyka, którą
przeprowadza M. Schcler. Krytyka ta uwzględnia próby wskazania na określoną

swoistość świadomości religijnej n Scheler rozważa trzy możliwości

lakiego

sposobu

uzasadniania świadomości religijnej: (I) swoistość religijnej świadomości uzasadnia
się tym, że stanowi niezróżnicowaną jeszcze jedność wzajemnie zespolonych i
wzajemnie uzależnionych "duchowych" mocy. które tworzą kulturę w ogóle: (2)
swoistość świadomości religijnej uzasadnia

się tym. że stanO\Yi zwieńczenie,

"Tamże s. 124-191.
JO Tamże.

"Tamże s. 124-164:

Bd. 2

s. 66-79.

" Krytyczna teoria świadomości religijnej w aspekcie jej swoistoS<:i bądż samoistności domag a się
pogl�bioncgo sludium fenomenologicznej s1ruk1ury ludzkiej :\wiadomości. Dopiero w1edy

ujawnić niedoslateczność

może się

wskazywania wylącznie na formalno-ak1ową, bądź wylącznie ma1erialno

przedmiotową samoislność świadomości religijnej.
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wypełnienie duchowych wszystkich wartości i i:lóbr kulturowych; (3) swoistość .i
prawdziwość świadomości religijnej i religii mierzy się stopniem, w jakim
przygotowuje kulturę w ogóle.

I. śWlAOOMOść REl.IGUNA

NIEZRÓŻN'ICOWANĄ SWIAOOMOSCIĄ KUL1lJROWĄ

Przeciw takiemu ujęciu świadomości religijnej Scheler wysuwa dwa argumenty: a) z
historii, b) z rnzróżnienia kategorii' noetycznej i psychicznej.
a) Gdyby świadomość religijna była jedynie nie-aóżnicowaną jednością kultu·
rotwórczej świadomości, to powinna zanikać w takiej mierze, w jakiej dokonuje się

proces jej różnicowania. Historia jednak tego nie potwierdza. W historii konstatuje

się raczej fakt, ie sama religia i religijne wartości i dobra, różnicują się tak samo jak

sztuka, moralność, nauka i ich wartości, ; że dokonuje się to na podłożu swoiście
"
religijnych wartości
b) .Jc'�Li w ogóle istnieje względnie n;eu6żnicowany stopień rozwoju ludzkiej
świadomości i jej przynależne specyficzne wytwory, to ma to miejsce w mitycznym
myśleniu i odczuciu

(Fuh/e11)

i w przedmiotowym świecie mitu. Mit bąwiem ujęty

psychologicznie jest świadomym lub pólś\\�adomym marzeniem ludów, aktowo nie
skierowanym na jakąś szczególną dziedzinę przedmiotową czy wartości. Mit przed
stawia się jako psychicwa modalność w
ś iadomości, która obejmować może wszystkie
istotne rodzaje aktów i przedmiotów, i na pewnym etapie rozwoju ludzkiego ducha
faktycznie obejmuje, a nadto zdaje się ustawicznie współokreślać czy współtowarzy

zy
s ć wyspecjalizowanym dziedzinom kulturowym. W poszczególnych dziedzinach
kultury podejmowane są nieustanne próby oderwania się od mitycznej świadomości.
Religijna świadomość odseparowuje się

od

mitycznej świadomości równie energi

cznie jak inne typy świadomości kulturowej i zasadniczo w taki sam sposób jak one.
Utożsamienie zatem świadomości religijnej z niezróżnicowaną albo mało jeszcze
zróżnicowaną świadomością kulturową znaczyłoby pomieszać ją ze świadomością
mityczną, znaczyłoby pomieszać kategorię noetyczną z psychiczną l4_

2. ŚWIADOMOŚĆ RELIGIJNA
DOPEŁNl/\JĄCO-WIEŃ.ZĄCĄ
C'
MODALNOŚCIĄ ŚWIADOMOŚCI KULTUROWEJ

Schcłer przeciw takiemu rozumieniu świadomości religijnej przytacza argumen
ty: a) z historii rozwoju kultury. b) z natury samej kultury, c) z możliwości
uzasadnienia religii, a zwłaszcza jej przedmiotu - Boga z kultury, d) z natury
n

Por. Schcltr,

jw.

$. 6SS.

Jol Tamże s. 655 n. �wiadomość religijną (religię) wyró
ż niaj
� - zdaniem Scbelera - od świadomości
mi1ycmej (mitu) nast�pującc momenly: (I) ponadnarodowycharak1cr wspólnot ko�cieloych i religijnych;
wyraźne okreśłcnic prawd rcligijnyc;.h i dobór religijnych; (3) przckaz)"'.vanie waności
l.
dz.ięki
religijnych ole na mocy "zaraf.liwości uczucia" i przymusowego naśladownictwa działań. ea

(2} świadome i

świadomie zorganizowanej i zaplanowanej nat1ce i Wycbowat1iu (tamże s. 656 n.).

•

RELIGI A W K UL TURZ€

17

poJęctowego procesu poznawczego, e) z funkcji dopełniania, sankcjonowania,
·
wieńczenia, f) z immanentnych praw rządzących światem wartości, g) z analizy
z
nawrócenia pośredniego, h) analizy. przeżycia religijnego.
a) Z rozwoju kultury

Rozumienie świ�domości religijnej jako zwieńczającej świadomość kulturową
nie pozwala zrozumieć pozycji religii w historii ludzkości. Świadomość religijna jest
zjawiskiem, które w żaden sposób nie jest związane z istnieniem jakiejś wyższej,
wykształconej, teoretycznie bogatej świadomości kulturowej. Podczas gdy tak
rozumiana wyższa świadomość kulturowa jest rzadko spotykana, świadomość
religijna jest czymś powszechnym. Ze zwieńczającej funkcji świadomości religijnej
· wynikałoby, jakoby areligijna świadomość kulturowa historycznie wyprzed.zała
świadomość religijną i wyznaczała jej formę. Jednakże żadna niezależna od
świadomości religijnej kultura nie prowadziła sama z siebie do ukształtowania się
świadomości religijnej, natomiast historia rejestruje częste :fakty upadku, zmiany
starych form kulturowych czy zapoczątkowania nowych form kulturowych w imię i
dzięki energii jakiejś nowej religijnej świadomości. Religijna świadomość jest
·

również w czasach przełomowych tym, do czego odwołuje się człowiek, aby przy jej
pomocy znaleźć właściwą, nową postać kultury. Nadto tzw. religie wykształconych
(Bildungs-religion) są podobnie jak panteizm (od którego zazwyczaj zapożyczają
:formę) Wtórnymi two"rami, pochodnymi od pełnych mocy, plastycznych i pierwot·
niejszych postaci pozytywnych religii ludowych. Poza tym te religie wykształconych
nigdy nie uwolniły się całkowicie od tradycyjnych ireści religii ludowych (por. np.
·
· sekty doby hellenizmu, deizm) )S

b) Z natury samej kuliury
· Rozumiejąc przez kulturę empiryczne dzieła kulturowe, wytworzone dobra,
formy, style, metody, itd., należy twierdzić, że potrzebuje ona ustawicznego,
wielorakiego z�ieńczenia, dopełnienia. Nie można jednak nie brać pod uwagę
możliwości samozwieńczania, samodopeł.nian.ia się kultury. Wewnątrz każdej
kultury tkwi to, co idealne, to, co wyznacza najwyższe cele, wyrastające i
uwarunkowane jej strukturą oraz ogólnie ważne wartości. To, co idealne w swym
podwójnym sensie (wyznaczania najwyższego celu · i determinowania ogólnie
ważnych wartości) specyfikuje poszczególne dziedziny kulturowe oraz pozwala w
każdej dziedzinie kulturowej dostrzec relację Sein i Sollen. Sol/en (to, co powinne,
to, co idealne) zawarte realnie w tym, co jest wskazuje na transparentność· Sein .i
transcendencję specyficznego, częściowo urzeczywistnionego w nim ideału, nadto na
-nieskończoność procesu urealniania odkrytego ideału. Nie widać jednak żadnych
możJiwości dopełnienia, czy zwieńczenia tego procesu urealniania ideału, specyfi.
1' Tamże s.

658·66�.
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cznego dla każdej poszczególnej dziedziny kulturowej w całkowicie innym
wymiarze, np. religijnym. Każda dziedzina kulturowa, chcąc zachować swą auto
nomiczność, samoistność specyficznych dla niej wartości, powinna zatem odkryć w
niej złożone ideały i normy, według których powinna być zwieńczona)6

c) Z możliwości uzasadnienia religii {je
j przedmiolll) z kultury
Jeżeli założymy, że ponad przygodnym byt�Iń (Dasein) istnieje doskonały.
wieczny byt (Sein), którego osiągnięcie powinno stanowić najwyższy cel człowieka,
to wtedy wszelka, nie tylko faktyczna, lecz tak:re możliwa kultura ludzka musi z
konieczności przedstawiać się jako ·coś, co znajduje się na peryferiach istnienia
.(Dasein), jako to,

co

w relacji do wiecznego i doskonałego bytu Bożego przedstawia

się jako zmienne, nieugruntowane, czasowoprzestrzennie ograniczone. Przy takim
Zlllożeniu absurdalną wydaje się jednak wszelka próba postulowania istnienia Boga
ze

względu na kulturę. Kultura bowiem mogłaby sianowić rację uzasadnienia

istnienia Boga jedynie wtedy, kiedy by. Bóg nie istniał, ponieważ gdyby istniał,
kultura trnci rację uzasadniania istnienia czegokolwiek, sama bowiem potrzebuje
racji swego istnienia; Bóg zaś, który miałby być racją usensawniającą, dopeniającą,
wieńczącą kulturę, byłby nią jedynie wtedy, kiedy racją by nie byl. Sens zdania
"istnieje Bóg" wyklucza w sposób radykalny możliwość uzasadniania istnienia Boga
z faktu istnienia kultury. Zachodzi tu całkowicie specyficzny, niezwrotny stosunek
między treścią uzasadnianej tezy a możliwym sposobem jej uzasadnienia: to, co
uza�adniane znosi bowiem wartość (ważność) podstawy uzasadnienia. Inaczej
mówiąc: ten sposób uzasadniania prowadzi do celu, jeżeli go nie osiąga, ponieważ
to, co uzasadniane, jeżeli tylko zostanie uzasadnione, odwartościowujc całkowicie
rację, �a której buduje się samo uzasadnienie.

Nie wydaje się słuszne odrzucenie tego sposobu rozumowania twierdząc: Bóg
je.st racją istnienia (Daseinsgrwul} i wartości (Wertgrund) kulturotwórczych działań i
samej kultury, a one (ona) racją poznania i wiary w istnienie Boga. Sens bowiem
zdania "istnieje Bóg" czyni bezsensownym wszelki sposób uzasadniania tego zdania,

ponieważ bezwa"rtościowe. okazuje sję _w jego świetle to, co - również jako racja
poznania - miałoby uzasadniać twierdzenie "Bóg istnieje". Jeżeli zatem dla kogoś
zdanie "Bóg istnieje" posiada sens, to uzasadnianie egzystencji Boga na podstawie
kultury, jest przedsięwzięciem bezsensownym. Jeżeli natomiast zdanie "Bóg istnieje"
nie posiada dla kogoś sensu, to nie możqa tego zdania uzasadnić, nie podważając
równocześnie sensu i wartości usensawniajjlcej tego twierdzenia racji, mianowicie
kultury. Ostatecznie zatem wydają się sensowne jedynie zdania: tylko wtedy kultura
może prezentować się jako najwyższa wartość i może tym samym stanowić rację
uzasadniania istnienia Boga jako wartości. gruntującej i uscnsawniającej kulturę,
kiedy Bóg nic istnieje 37•
„ Tamże s·. 660-662.
n Tamże s. 651-654.
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d) Z narury pojęciowego procesu poznawczego
Teoria o zwieńczającej i dopełniającej funkcji świadomości religijnej jest bliska
formalnie teoriom, które przedmiot pojęciowego poznania rozumieją jako wynik
'

procesu idealizacji i jego zwieńczania. Tymczasem np. pojęcie linii prostej nie jest
bynajmniej wynikiem procesu idealizacji-abstrakcji narysowanej linii, ponieważ
proces ten prowadzi nic do linii prostej, lecz do nicości, jeżeli nie wiadomo
uprzednio w jaki sposób proces idealizacji-abstrakcji powinien się dokonywać i w
jakim kierunku powinien zmierzać, kiedy i w którym momencie powinien się

: zakończyć. Idealizacja i abstrakcj:i domagają się oglądu swych przedmiotów-celów,
lstwa,
. a proces zwieńczania żąda co najmniej oglądu modelu całości i jego przeciwie1
ze znajomości czego czerpie się reguly i rodzaj samego zwieńczenia. Rozumienie
zatem świadomości religijnej jako wielkości zwieńczającej, dopelniającej, idealizują
cej świadomości kulturowe w ogóle zaklada ogląd przedmiotu religijnego jako
wielkości zwieńczającej, dopełniającej. który byłby uprzedni w stosunku do samych

procesów dopełniających, idealizujących, zwieńczających 38 i od nich niezale-żny.

I

e) Z jimkcji dope/nia11ia. sankcjonowania. wieńczenia

I

Fakt, że świadomość religijna na pewnym etapie swojego rozwoju sankcjonuje,

! zwieńcza,

usensawnia, "uświęca" wartości kulturowe - dobra, prawdy, piękna nie

\ powinien mylić co do specyficznego i nieporównywalnego charakteru religijnego

i przedmiotu - wartości. To, że takie sankcjonowanie jest możliwe. a nawet wydaje
się konieczne, wskazuje raczej na wyjątkowość. jednorazowość wartości sacrum 39.

f) Z immanenrnych praw rządzących świarem ll'arrości
Na mocy prawa ("wszystko. co jest doskonale w swoim rodzaju przekracza swój
rodzaj"), które zakłada kontynuacyjny charakter wartości. można zrozumieć, że ze
sfery ·jakichś dziedzin wartości (ekonomia, prawo, państwo, sztuka, nauka itp.)
m.ożna przejść i do odpoznania i uznania wartości religijnych. Jednakże jest to
religijno-pedagogiczne prawo. i:zy opis pewnego zachowania się w świecie wartości,
a

nie właściwy sposób uzasadnienia czy wywodzenia wartości jednych z drugich •o

g) Z analizy nm1·róce11ia pośredniego
Wyróżnia się dwa idealne typy ··nawrócenia": bezpośrednie i pośrednie. Każdy z

t!Ych typów rządzi się własnymi prawami. W omawianym kontekście interesujące
j:
. st nawrócenie pośrednie. Chodzi tu o rozbudzenie się świadomości religijnej dzięki

"1nspiracji innych wartości kulturowych. Najpierw dostrzega się jedynie religijne
1• założenia

�

dziedzin kulturowych. ostatecznie jednak dochodzi się do odkrycia, że

lł Tamże s. 657 n.
39 Tamże s. 647.
'° Tamże s.

670·673.

takie

s. 663.
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zalo7enia te są czymś więcej niż tylko założeniami. że są najwyższymi. samoistnymi,
specyficznymi wartościami. że przcdsiawiają konkretną. odrębną całość wartości
zł>awczych. Odkrywszy samoistność wartości religijnych, poddaje się im poszczegól
ne dziedziny kulturowe i samego siebie. Nawrócenie to posiada wiele etapów i
zazwyczaj dokonuje się stopniowo i powoli. Jakkolwiek jednak rozwijałoby się to
"nawrócenie''. jego opis byłby zasadniczo fałszywy. gdyby chciało się powiedzieć. że
możliwe jest dojście do religii bez samej religii. Wprawdzie nawrócenie to bierze
swój początek z "badania" możliwości, 7.ałożeń d7.iedzin kultury i kullury w ogóle.
jednakże religijne staje się dopiero w momencie, gdy założenia te odkryją wartość
znacznie większą niż wyłączne (czyste), konieczne założenia poszczególnych dziedzin
kullurowyeh. Nawrócenie to dokonuje się dzi1eki odkrywaniu czy ujawnianiu wciąż
nowych perspektyw, rzeczy. dóbr. wartości. których się nie oczekuje, a które
odsłaniają się u kresów poszczególnych dziedzin wartości kulturowych. poy czym
ujęcie samego kresu czegokolwiek jest w ogóle możliwe w relacji do czegoś całkiem
nowego. Podobnie i wartości religijne, które rozumie się jako kres,
innego
koniec, zwieńczenie czy dopełnienie innych wartości kulturowych w takiej mierze41w
jakiej dopełniają, wieńczą. '"ukresawiają". są wartościami odrębnymi, nowymi •
J SWIAOOMOst RELIGIJNA (RELIGIĄ) W ASPEKCIE PR/\WDZIWOŚC"I
MIERZONEJ STOPNlrM J� 7AANOA,0WANIA SI� W NIĄ
I PRZYGOTOWYWANIA KULTUROWYCH WARTOŚCI

Scheler przeciw takiemu rozumieniu kryterium "prawdziwości" religii argumentu
je: a) z niekonfesyjnej obawy przeinterpretowania faktu religijnego. b) z samej funkcji
usługowej religii względem poszczególnych dziedzin kultury i kultury w ogóle.
a) Weryfikowanie religii· ze względu na jej ''przystosowalność". zgodność z
podstawowymi wartościami kulturowymi prowadzi ostatecznie do zredukowania
religii do innych dz.iedzin kultury, a w następstwie zredukowania filozofii religii do
filozofii kultury. Ujmowanie religii pop17..e7. jej relację do państwa, gospodarki.
sztuki, polityki. wychowania. moralności, nauki i ocena religii ze w1ględu na to. co
religia wniosła w te dziedziny kulturowej działalności jest ujmowaniem w
pozytywnej historycznej religii tego. co w niej z państwa. gospodarki. polityki.
sztuki, itd„ ale nie ujmowaniem samej religii: religia zostaje tu całkowicie określana
przez to, co niereligijne i w konsekwencji uj\!ta zostaje - co najwyżej
jako
przekrój energii kulturowych (resp. jako jedność i synteza wartości kulturowych).
Tymczasem sens samego pytania. co religia wniosła do kultury. implikuje jej
odrębność. zakłada jej specyfikę. samoistność 42
" Tamie s. 673. Pomija się tu argument 7 prmy<>a

religijnego. pon;.,,.a2

opiera

s1�

on na

$:1moistnośet tego przeiycia fundowanego na samoistności sacrum. Argument ten domap si� przeto

uzasadnicn1U

tc-q. ;e przedmiot fakt)ttmc specyfikuje akty $wiadomości oraz teorii ULaadniająocj
s

.amoistny charakter sacrum.
•l Tamte s. 648 nn., 654, 666.
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b) Jeżeli rel igi<t ma spelniac jakąś służbę, jej tylko swoistą względem kultury
cyw ilizacji. i jeżeli służba l<1 ma być miar<! jej ''prawdziwości" (wal'lości). 10 jest

1

10

możliwe i sensowne wylącznic wtedy. gdy posiada ona sobie tylko właściwe
wartości. gd� nie jest tylko wypadkową energii i tendencji kulturowych •l

Jll
ISTOTNIE FUNKCJONALNA ODPOWIEDZIALNOśt RELIGII
I INNYCH DZIEDZIN KULTURY
(świadomości

religijnej

i innych typów świadomości kulturnwej)

Argumentacja Schelera przeciw 111ożsamianiu religii z pozostałymi dziedzinami
k.ultury. pr:i:eciw

uzasadnianiu religii podstawie wartości kulturowych

przeciw

rozumieniu religii j<tko· czegoś. co ją jedynit' zwieńcza.

nie jest hyn;ijmniej gło�zcn iem
jakiegoś skrajnego izolacjonizmu'" ani twierdzeniem, że rel igia ni<! jc,t sił'1 inspi
rującą. jednoczącą. wie11czącą, usensawniająca kuli urot.,...órC/.a dfr1l:1lno�ć45, ani
powątpiewaniem w 10. że człowiek
na najró;inic::jszych drugach swuj�go indywi
---

dualnego rozwoju - poprzez energiczne i glęboki<: �
1 jmowanic �ię jak<tś z dziedzin
kul tur owych staje tak blisko wartości rel igijn ych,

że

w

ko;ir.;u je c>dkr71,a •ó

·

Podkreślenie istolowej odrębności �wiadomości religijnej od inn}C-b :ypó-..

świadomości kuliurowych bynajmniej nic .k�r podz iel a n ici11 c;._1· !' lo�,:en iem
antytetycznej koncepcji ich relacji. Stanowiska glosz<tt:e <'•l'l)t<'•vc:m:i •dll.:.i.;
kultury wyrastają

·-·

wydaje s i� -- z 1nbsolutyzowania i

szczególnych momentów w dzie,iach iudzkiej

l>l�<lne_i

religi i i

inlt'pretacji

kultury - rn1:\;:c�yv11:rnia >ię i

usamodzielniania poszczególnych d7iedzin kultury od religii. \.I: st11Jl(>'1·iskach 1�ch
nie neguje się,

a
. co

najmniej dopus1.cza się jako realną mo?iiwoś�'. :le poszczególne

dziedziny l udzk iej kultury tkwily początkowo w re!igi;. Matc::rial religioLmll'CZY
doslarcza

bowiem dostatecznie wielu clauych. które �\\'i:idt1ą.

przeprowadzenia zadowalająco wyrażncj

v

niemożności

gran icy międ1.y posz,'zególnymi

dziedzi

nami kultury a religią u ludów pierwotnych. wk :ie mo�na tu mówić o r.-ligij nej

kulturze. Historia ujawnia jednak, że z owego niezrófoicowanetio ;1anu wylaniają

się stopniowo poszczególne dziedziny

kulturowe i

u1.yskujii

sa moistn ość.

W

mon 1eocie dokonania się całkowitej emancypacji poszczegóinycb dziedzin kultury
�3 Tamże s. 667. Schcler posługuje się lu następującą ih.1str�cją: jeżeli feligla powio1rn ustosunkować
si� do nacjonalizmu i jżeli
e
ze względu n�t 1en stosu�ck ma być oceniana jej ptc\w<lziwość, ł? zarówno
„stosunek„. jak i ''0<:cna" r.ie tracą swej sensowrioS<:i jedynie wted�" gd:; religi3 nie jC>l po prostu
"zwieńczeniem" czy ··p�ekrojem" sił nacjonalis1ycznych uksitałtowancj kultury. ilu�trncję 1� w swyrn
formalnym kz.talcic
s
można - wydaje się - pr:ienkSC na dowolny pr1ejaw ż:-ci� kulturowego.
Problema1yczna okazuje się w związku z tym krytyka religii

w ramach teorii religii. i-.-:órc zakładają, ie

religia nic jest niczym innym jak tylko fenomenem ku!lury.
"' Tamże s.

668.

'' Tamże s. 656. 662, 666, 669.

"' Tani7e s. 6<>9 n.
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od religii, w momencie zabsolutyzowania wartości kulturowych. ich "ubóstwienia''
- co ostatecznie prowadzi do samoubóstwienia człowieka --- kultura staje sie
przeciwie1)stwem religii. jej negacją. W takiej sytuac.1i t1jawnia �ię również
samoistność religii. Występuje ona z krytyką państwa, siły. dóbr Liemi. bogacl\HI.
czci, przyjemności. nauki, sztuki... ogólnie: wszystkich ubóstwion)ch. .tabsolutylo
wanych dziąlań i wartości ludzkich. Odtąd przestaje też być roztH11iana Jako
inspiracja, racja sensowności, jedności kulturowej twórczo:Sci. Widzi się

\\

niej

największe zagrożenie, chorobę, dysharmonię, kry7ys. alienację kultury ludzkiej. Nic
nic wydaje się bardziej niebezpieczne jak to. ab) widzieć w 1cligii nadal "duszę„
kultury. Natomiast religia, która by chciała siebie sarn(! nada! uważać

:l<f

"du�zę"

takiej kultury, zdradzałaby swoją istotę''
Powyżej krótko scharakteryzowana sytuacja wskazt1je wpni1�ozie z jednej strony
na nietożsamość religii i innych dziedzin kultury, z dn1giej jednak strony te dane
historyczne posiadają jedynie wartość argumentu historyczncgo. któremu moi:na
przeciwstawić inny -- również historycznv argument -·- rnówiąc.:y o wielowiekowej,
ścisłej więzi religii i innych dziedzin kultury". Historyczna argumentacja nie jest

w

stanie dostatecznie rozstrzygnąć problemu samoistności czy niesamoistności religii
w kulturze. Argumentacja Schelera za istotową odrębnością świadomości religijnej i

innych typów świadomości kulturowych nie jest historyczna. k<.:L zajmuje się
istotową strukturą świadomości religijnej ze względu na spełniane przez nią funkcje i
ze względu na jej walor samouzasadniania się; jest ejdetyką świadomości religijnej.
W argument!!Cji Schelera odrzucone zostaje - przy równoczesnym akceptowaniu
inspirującej, jednoczącej. wieńczącej. usensawniającej funkcji religii względem
kultury w ogóle -· jedynie mniemanie, ie wartość religijna nic .i�st niczym innym jak
tylko jednością, syntezą pozostałych kulturo\.\ ych wartości. J\rgumentac.;ja ta jest
jedynie utrzymywaniem tez, (I) że religia pełni jednoczącą, zwieikzaj<icą. usensaw
niającą funkcję w stosunku do innych dziedzin kultury dzięki jej tylko specyiicznym
dobrom i wartościom, i na mocy jej samoistnej świadomości '"; (2) że do�konały sian
harmonii między religią a innymi dziedzinami kultury, u?.asadniając;y się jednością i
wszechprzenikaniem się wszystkich "mocy" duchowych człowieka, ni.: mo:le być
dokonany kosztem samoistności religii 50; (3) że droga do religii, wiodl!ca prze:i: inne
" Por. Hessen, jw. Bd .' 2 s. 69·71, 74-76.

4 Wydaje się, e
ż nawet w e:poka<"h emancypacji kultury od relig,ii, \\' epoka('h J...r.tu!to"ani.-1
s
się

kultury świeckiej nic anika
z
całkowicie inspirująca funkcja religii. \VyemanC'ypowana kuhurn chce pehH�·

wszystkie funkcje, które spełniała dotąd religia i z religii po prostu czerpie w spo>ób bardlicj lul> mnie.i
świadom ideały, motywacje, środki. wzorce fo1m organizacji spo)e<-mych, wspólnotu"Y"h dLialań ilp.

y

" Por. Schelcr, jw. 656. 662 n., 666.

669.

'° Tamże s. 668. Z
daniem Schelera istniały epoki. " których

w

sposób s>.czcgólny realizowana byłn

harmonia między religią a poiostalymi dziedzinami kultur). np. kultura europejska w X l l w. czy XVlt w.
�c Francji. Wypracowane w tym czasie teorie religii nie uwyrn7.nialy istotnej niezależności religii od
innych dziedzin kultury. Nieodpowiednią - zarówno dla zrozumienia natury religii, jak i kultury
byłaby metoda transponowania tamtych teorii na

··

epoki, w których zatracono ową harmonię.

Niewtaściwa bylaby równie1 próba przywrÓ<:cnia jaki<jś harmonii między religią a innymi dziedzinami
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dziedziny kultury. ostatecznie dokonuje się dzięki ujęciu w wolnym i samoistnym
akcie samoistnych religijnych wartości

51

To stanowisko Schelera komynuuje

0110, który mówiąc o sytuacjach wtórnych

religii (przeżycie religijne wyrosle na tle wychowania w pobożności) wskazuje na
uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, kulturowe przekazu (względnie nieprzeka
zywalności) religii, trwania tradycji religijnej, jej dewiacji, tendencji jej racjonalizo
wania, procesu desakralizacji, ateizmu, pojawienia się pytań o sensowność.
użyteczność religii.
historyczny i

W rzeczy�vistości bowiem religia przesycona jest jako fakt

kulturowy elementami racjonalnymi, etycznymi i estetycznymi.

Jednakże w stosunku do tych elementów wyczuwa się w religii pewną ,.nadwyżkę": I
celem właśnie wydobycia lej „nadwyżki", tego, co naprawdę religijne w religii Otto
proponuje - w sposób całkiem świadomy - metodycznie wyizolowany model
religii i nowy, postulatywny termin na oznaczenie jej przedmiotu - numinosum.

Numinosum ma wskazać właśnie na ten element religii, który jest pierwotny i

oryginalny tylko dla niej samej. na to, co wyróżnia religię od lego, co doskonałe
moralnie, piękne, wzniosłe, dobre, ekonomiczne, społeczne itd„ chociaż wskazuje z
nimi wyczuwalną zgodność, ponieważ również jest wartością 52•
Takie jest również stanowisko Hessena,

który odrzucając wszelkie próby

utożsamienia religii z pozostałymi dziedzinami kultury, twierdzi, że właściwym i

idealnym stanem relacji religii i pozostałych dziedzin kultury byłby taki, w którym
religia ostatecznie gruntowałaby wszelką kulturę

(Fundierungsverhaltnis). uświęcała

by ją, wyrażałaby się w niej i poprzez nią, zachowywałaby ją i nadawalaby jej
właściwy kierunek rozwoju, dopełniałaby ją i wieńczyła 5�
*

Kończąc referowanie stanowisk, dotyczących relacji religii do kuhury, należalo
by zwrócić uwagę na to, że klasycy nurtu sakrologicznego przyjęli termin sacrum

(sacre, das Heilige, holiness,

numinosum)

na

oznaczenie

heterogenicznego

przedmiotu-wartości świadomości religijnej w stosunku do pozostałych wartości
kulturowych, a ujawnionego na różnych poziomach Judzkiej kulturotwórczej dzia
łalności i uzasadnianego przez nich z różnym stopniem ogólnej ważności.
i
kuhury w oparciu o owe u:orc, ponieważ mogłoby s
i ę lo dokona( jedynie za cenę ograniczenia .
zredukowania albo religii, albo pozostałych dziedzin kultury. Jeżeli
postulowana. 10 możliwą

do· osiągnięcia

jednak

harmonia iaka jest

wydaje się jedynie wtedy. gdy z jednej sirony ukaie się

samoistność religii i samoistność powstałych dziedzin kultury, a z drugiej - na mocy jedności
psychofizycznej człowieka oraz ni�pową1piewalności samoistnej dziedziny wartości religijnych - wskaże
się na

moż liwy,

a w

pewnym

sensie konieczny ich modus vivendi (lamie

" Tamże s. 669 n. Samoistność

nieefektywności prób

u_wsadnienia

religijnych wario ści

rozstrzyga

s.

- ·

668 n).

zdaniem S<:helera

-

o

tzw. naturalnych religii oraz o nie-tasadności pojawia jącyc
h się od

easu do czasu lendencji, które zmierzaj('} do odnowy religijnej. o ile ta rozumiana jest w lCn sposób, że
oczekuje się

pojawienia albo

51 Por. przyp. 4.

pos1uluje się wynalezienie

" Por. Hcssen, jw. Bd. 2 s. 71-79, 304 n.

jakiejś

nowej religii

(por.

tamże s: 677).
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Poza tym należy stwierdzić. że przedstawione analizy, chocia7 nie przesądzają
ani problemu natury sacrum, ani sposobu jego istnienia. ani możliwych sposobów
jego poznania, ani wreszcie możliwości jego metafizycznego ugruntowania (od
nośnie do tych problemów, referowani autorzy proponują - niekiedy wręcz dia
metralnie różne rozwiązania; bliższe przedstawienie ich stanowisk przekracza jednak
ramy tego. artykdu), to jednak domagają się - jak się wydaje - uznania sluszności
tezy o inności (fundowanej ostatecznie na istotnej odrębności przedmiotu religijnej
świadomości - sacrum) religii w stosunku do innych dziedzin kultury oraz tezy o
istotnie funkcjonalnej ich odpowiedzialności. gruntującej się na - mniej lub
bardziej wyraźnej - interpretacji

sacrum jako swoistej lub samoistnej wartości w

stosunku do pozostałych wartości kulturowych.
Istotowa �drębność religii z racji szczególnego przedmiotu świadomości
religijnej, ale nie jej absolutna izolacja od innych dziedzin kultury. pozwoliła
sformulować w dziedzinie religioznawstwa i filozofii religii szereg postulatów o
charakterze metodologicznym i praktyczno-konfesyjnym. Z uwagi na to. że postu
laty te wymagałyby również szeszego
r
potraktowania, tu zostaną jedynie zasygnali
zowane niektóre z nich.
I.

Sacrum - pro/amur.. Wprowadzone przez nurt sakrologiczny rozróżnienie

sacrum - profanum ora:: podejmowane w nim próby zdefiniowania religii dzięki
poji;:ciu sacrum. wydają si� - mimo narastającej krytycznej literatury - nadal
interesujące. Jednakże należy zauważyć. z racji ujawnionej istotnej odrębności
sacrum od innych wartości kulturowych, że linia graniczna między sacrum a
profanum nie tylko przebiega między manifestującą się sferą sakralności (rzeczy
materialne, rośliny, zwierzęta. ludzie. uznane przez świadomość religijną z różnych
względów za sakralne; racje: że są one manifestacją. że symbolizują. że ilustrują. że
wskazują na

sacrum; że zostały usankcjonowane przez świadomość religijną. że

zostały wylączone z kręgu rzeczy profanicznych i oddane na służbę religii, że pełnią
nadrzędne funkcje względem religii itp.) a sferą

profanum. lecz między samym
sacrum należy .

sacrum a tym. co nim nie jest. Świat. w którym manifestuje się
bowiem cały do sfery profaniczncj.

W niej w sposób prawie dowolny (z racji

zmieni<1jących się ustawicznie warunków społecznych, psychicznych, ekonomi
cznych, geograficznych, politycznych, kulturowych) dokonuje świadomość religijna
podzialu na rzeczy sakralne i rzeczy profaniczne, nie chcąc bynajmniej tej granicy
ustalać raz na zawsze. ponieważ uznaje ona równocześnie. że ustawiona przez nią
rzecz jako sakralna nie jest samym

sacrum. Jest uznana za sakralną. ponieważ

świadomość religijna w określonych warunkach widzi w niej szczególną manifestację

sacrum. szczególną ważność dla wzbudzania, przekazywania. zachowania. rozwoju
religii. Podejmowane przez sakrologów próby przedarcia się poza sferę fenomenal
nej sakralności, uzasadniają tę uwagę. Z rozróżnieniem

sacrum - profanum jest

przeto koniecznie związana problematyka przedmiotowego określania sacrum,
problematyka związana z możliwymi sposobami objawienia oraz. obiektywi1„acji
przeżyć religijnych.
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2. Nauki religiologiczne. Dostr:teienie istotnej odrębności przedmiotu świado·
mości religijnej wyznacza pewne postulaty odnośnie do poszukiwania odpowiedzi
na pytanie: czym jest religia? Nie można - wydaje się - zadowolić się metodami
stosowanymi przez historię, psychologię, socjologię religii, ani generalizacją ich
punktów wyjścia i rezultatów. Dzięki ich metodom badane jest, co najwyżej,

sacrum

w jego manifestacjach, funkcjach zdeterminowanych historycznymi, społecznymi,
ekonomicznymi, politycznymi warunkami oraz ujmowana i wyjaśniana jest określona
· manifestacja, funkcja, forma religii, ale nie sama religia.

Sacrum bowiem nie trans-

ce.nduje kultury (pozareligijnych kulturowych wartości) w s..,,;ej warstwie manifesta
cji, czy - jak można by powiedzieć - w swej warstwie hicrofanicznej, tak ie religia,
będąc indywidcalno-spoleczną organizacją ludzkich postaw, form zachowań wobec
manifestującego się

sacrum. posiada swój wymiar kulturowy. Co więcej, wszystkie

elementy religii w tym stopniu. w jakim są rezultatem ludzkiej wytwórczości, noszą
charakter kulturowy. W tym sensie, w tym aspekcie staje się jasne, że religia jest
dziedziną kultury. Równocześnie jednak należy zauważyć, że - jeżeli jakikolwiek
realny sens posiadają \l{yrażenia: kultura religijna, postawa religijna, prawda
religijna, sztuka religijna, instytucja religijna itp - obecność religii w całej kulturze
.
i kultu.rowy wymiar religii przedmiotowo usprawiedliwione
są istotną innością
przedmiotu świadomości religijnej --

sacrum. W związku z tym stosowne i

J.:onieczne wydaje się zastosowanie metod historycznych, psychologicznych,
socjologicznych w bądaniu kulturowego wymiaru religii, ale uzanie ich jako
jedynych, zabsolutyzowanie ich kryteriów rozstrzygania prawdziwości zdań,
generalizowanie rezultatów uzyskiwanych przy ich pomocy byłoby pomieszaniem
kategorii historycznej, psychicznej, społecznej, ekonomicznej, politycznej... z
kategorią noetyczną. Można zatem powiedzieć, że przedmiotem nauk eligiozna
r
wczych jest jedynie określona, kulturowa

(pOZflawcza,

moralna, estetyczna,

społeczna. ekonomiczna. polityczna ...) strona

sacrum czy - posługując się
terminologią Otto - schematyzacja sacrum, ale nie samo sacrum. Z tej też racji
nauki te domagają się osobliwej teorii sacrum, które w sposób pryncypialny

wyznacza dziedzinę tego, co religijne. Problemem natomiast jest. w której z nauk
religiologicznych można sformułować zasadną, merytorycznie interesującą teorię
przedmiotu świadomości religijnej, i w jakiej :relacji nauka ta pozostaje do innych .

nauk religiologicznych.

3.

Krytyka religii.

Sacrum

-

istotnie inny przedmiot świadomości religijnej.

pozwala zrozumieć historyczne nasilanie się życia religijnego, zanikanie religii,
trudności związane z jej przekazem oraz podejmowane próby tworzenia areligijnych
kultur. Sensownymi dalej czyni zarówno pretensje (różnego typu), kierowane pod
adresem religii (krytykę religii niekoniecznie o charakterze atei�tycznym), jak i
walkę o autonomię dziedzin kultury ludzkiej (ateistyczna krytyka religii o
charakterze metodycznym, bądź. konfesyjnym), i wreszcie - nieodzowną krytykę
religii, dokonywaną przez samych wierzących (ludzi religijnych), a zmierzającą do
permanentnego kwestionowania wszystkich przejawów petryfikującej tendencji, o
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ile ich celem jest identyfikacja jakiegoś kulturowego wymiaru religii z samą religią,
co waczyloby przede wszystkim utożsamienie

sacrum

z jego historyczną, wielorako

uwarunkowaną schematyzacją, werbalizacją, obiektywizacją. Sacrum domaga się w
tym aspekcie opracowania właściwej i bogatej teorii świadomości krytycznej.

4. Pluralizm religijny. Jeżeli

sacrum

-

przedmiot świadomości religijnej jest

czymś transcen<lentnym wobec innych wartości kulturowych, to chociaż wyraża się
w ramach .określonych form kulturowych, nie jest przecież związane

z

żadną formą

kultury w sposób konieczny. Szczególnie wyraźnie ujawnia się tu i usensawnia fakt,
że pluralizm kulturowy domaga się pluralistycznych form religijnych. Na newo w
tym kontekście odżywa pytanie postawione pr.lez twórców tzw. religii naturalnych,
kontynuowane przez Hegla oraz religioznawstwo XIX w., a pozwalające się krótko

ująć w haśle: religia czy religie? Rozwiązanie tego problemu, związane znowu z
wypracowaniem właściw«i teorii przedmiotu świadomości religijnej

sacrum,

·-

wydaje się nieodzowne zarówno dla zrozumienia samej religii, jak i dla ujęcia
sensowności i właściwego charakteru misyjno-religijnej i ekumenicznej działalności.
Powyższe uwagi nie wyczerpują wszystkich możliwych problemów związanych
ujawnioną istotną odrębnością przedmiotu świadomości religijnej

-

z

sacrum,

jednakże te narzucają się jako pierwsze.

RELIGION IN CULTURE
S u mmary
The aniele discusses classical vicws of reprcscntatives of sacrological trend.in the study of religion (E.

Durkheim. W. Windelband, N . Soderblom, R.Otto, M .Scheler, J. Hcsscn) on the relation of religion to
other łields of cuhurc. Due to generał impor1ance of the arguments, the systematie review of the opinions
pcrmits to disccrn within the trend cer1ain development of the interpretation of the relation. This pattern
is revcaled in the headings. Part li scems essenlial. tt presents, among 01her things, Scheler's arguments

founded upon critical analysis of craditional notions of rcligious coosciousness as cither undifTcrencia1cd.
comprehensivc or synthetizing cultural consciousness in generał. Thesc arguments seem to provc the
substantia.I dis1inctiveness of the in1en1ional structure of religious consciousness in rela1ion 10 01her 1ypcs
of cultural consciousness. Dis1inctive charactcr of the substance is evenlually proved by the substantial
distinctivencss of the object of rcligious consciousness, i.e. sacrum. The consciousness-intention pattern
musi be taken inio considcra1ion since che discussed problem cannoc

be solved at the Jevel of historical

data. Discinccive charactcr of the substance in particular typcs of consciousness justifics the discussion of

autonomy of both religon and other ficlds of culture. h does not e�clude, on the other hand, the
i
presencc of other cultural elements in religion or of religious clements in iJlłrticular fields of cullure as
well as their functional interrelationship which is virtually mdispcnsablc. Distioctive character of the
subscance

of rcligious consciousness in relation to other types of consc
iousness (religion and other fields

of cuhurc) atso effccts dcfinite understanding and interpretation of the sacrum-profanum relation,
cpistcmological and mechodological charactcr of the study of religion. criticism and self-criticism
religion and religious pluralism. These consequences are mcntioned in the ftnal discussion.
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