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Mi³osz Puczyd³owski

Secular Age
Charles Taylor o sekularyzacji krajów bogatej pó³nocy

Ze zdumiewaj¹c¹ ³atwoœci¹ rozpowszechnia siê wœród Europejczyków i Amerykanów pogl¹d, ¿e postêpuj¹ca od Rewolucji
Francuskiej, a trwaj¹ca a¿ do dnia dzisiejszego
sekularyzacja krajów kultury zachodu spowodowana jest po prostu wzrostem zamo¿noœci tak
jednostek, jak i ca³ych spo³eczeñstw Niemiec,
Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Problem sekularyzacji wyjaœnia siê na
ogó³ znan¹ i jak¿e czêsto powtarzan¹ tez¹
o podziale œwiata na biedne po³udnie i bogat¹
pó³noc. St¹d tak ¿ywa dzia³alnoœæ koœcio³ów
chrzeœcijañskich w Afryce, Ameryce Po³udniowej
czy nawet Azji, w opozycji do religijnej stagnacji
i apostazji mieszkañców pó³nocnej czêœci globu.
Najnowsza praca kanadyjskiego filozofa Charlesa Taylora Secular Age (nagrodzona Nagrod¹
Templetona za rok 2007) analizuje niezwykle
z³o¿one zjawisko sekularyzacji o wiele g³êbiej.
Niniejszy artyku³ nie jest w ¿adnym
wypadku streszczeniem tradycyjnie ju¿ u Taylora
opas³ego dzie³a, nie nale¿y go równie¿ traktowaæ jako recenzji. Chcia³bym jedynie przedstawiæ kilka tez, w moim odczuciu najwa¿niejszych
i najciekawszych, a nastêpnie zadaæ pod ich
adresem krytyczne pytania i spróbowaæ na nie
odpowiedzieæ.
Praca Charlesa Taylora zarówno pod
wzglêdem treœci, jak i metodologii badañ, jest
kontynuacj¹ s³ynnej ju¿ rozprawy Sources of the
`
Self (t³umaczonej jako Zród³a
podmiotowoœci).
Analiza filozofa postêpuje równoczeœnie na
dwóch p³aszczyznach pozostaj¹cych ze sob¹
w relacji zwrotnego sprzê¿enia. Z jednej strony
Charles Taylor w Sources of the Self oraz
w Secular Age œledzi czynniki historyczne,
socjologiczne oraz kulturowe, które kszta³towa³y
przez ostatnie trzy stulecia oblicze Europy
i Ameryki, z drugiej – prowadzi bardzo wnikliw¹
analizê ró¿nych pr¹dów antropologii pojawiaj¹1

cych siê w filozofii. Uwzglêdnia ich ontologiczne,
epistemologiczne czy etyczne aspekty. Postrzega je nie tylko jako wytwór przemian socjologiczno-historycznych, ale przekonany jest
g³êboko o fakcie, i¿ mia³y one dla nich moc
modeluj¹c¹ i generuj¹c¹. Celem analizy prowadzonej przez Taylora jest rozsup³anie problemu
the Self. W jêzyku polskim mo¿na oddaæ znaczenie tego angielskiego wyrazu jako: podmiotowoœæ, Ja, osoba, soboœæ (‘bycie sob¹’).
Wszystkie te okreœlenia odzwierciedlaj¹ intencjê
Taylora, ¿adne jednak nie wyczerpuje dziedziny.
Za the Self stoi zawsze jakaœ ontologia moralna,
której uchwycenie daje obraz przestrzeni i relacji, w których ono pozostaje. Przestrzeñ jest
okreœlana przez silne wartoœciowania (strong
evaluations), które definiuj¹ to¿samoœæ the Self.
To, co stanowi dla mnie wartoœæ, wyra¿one na
ogó³ zostaje poprzez miejsce, w którym the Self
siê znajduje. OdpowiedŸ na pytanie: kim jesteœ?
jest wiêc odpowiedzi¹ na: gdzie jesteœ? Przestrzeni nie nale¿y rozumieæ w sposób dos³owny;
jest to nieod³¹czna wed³ug Taylora forma metaforyzacji naszej moralnej ontologii. Poprzez takie
przestrzenne metafory oddajemy nasz¹ to¿samoœæ, artyku³ujemy, kim jesteœmy. Relacje the
Self to u¿ytkowanie jêzyka, odniesienie do innych
podmiotów, do samego siebie, do up³ywaj¹cego
czasu. Tak wygl¹da metodologia i podstawy
badawcze Charlesa Taylora nakreœlone g³ównie
w Sources of the Self. Jak zostaje ona zastosowana w pracy Secular Age?
Punktem wyjœcia Secular Age jest proste,
ale przejmuj¹co aktualne pytanie: „Why was it
virtually impossible not to believe in God in, say,
1500 in our Western society, while in 2000 many
of us find this not only easy, but even inescapable?”1 W odpowiedzi Taylor porusza siê
dwiema drogami. Œledzi kolejne epoki historii
Europy, przede wszystkim jednak zwraca siê ku
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koncepcji the Self, przemianom w filozofii
cz³owieka i natury. Najpowa¿niejsze czynniki
dziejowe – i odpowiadaj¹ce im idee filozoficzne
– to reformacja, kontrreformacja, oœwiecenie,
romantyzm oraz szeroko rozumiana wspó³czesnoœæ. Na u¿ytek niniejszego krótkiego artyku³u
pominê analizy Taylora dotycz¹ce minionych
epok, a skoncentrujê siê na koñcowych wnioskach bezpoœrednio dotycz¹cych wspó³czesnoœci. To ona w³aœnie sta³a siê aren¹ zjawiska
sekularyzacji. Sam¹ sekularyzacjê zaœ definiuje
siê na ogó³, jak pisze Taylor, poprzez wyszczególnienie jej trzech podstawowych cech.
Po pierwsze, jest to zanik religii w ¿yciu
publicznym. Po drugie – zanik indywidualnej
wiary i praktyki powi¹zanej z wiar¹. Po trzecie –
radykalne zmiany warunków wyznawania wiary.
Chodzi tu zarówno o warunki historycznospo³eczne (atmosferê czy „ducha” epoki), jak
i warunki w sensie transcendentalnym, warunki
mo¿liwoœci. To, co charakteryzuje czasy wspó³czesne, to nag³e za³amanie siê dotychczasowego modelu wierzeñ, który w dwóch ró¿nych
formach nazywa Charles Taylor paleo-Durkheimian oraz neo-Durkheimian. Charakterystyka
religii dokonana w XIX wieku przez socjologa
Emile’a Durkheima trafnie oddaje wed³ug Taylora
podstawowe cechy religijnoœci epoki kontrreformacji i okresu po kontrreformacji (Age of
Mobilization). Postawiona w Elementarnych
formach ¿ycia religijnego teza Durkheima,
mówi¹ca o nadrzêdnej roli organizmu spo³eczeñstwa w kszta³towaniu kategorii epistemologii i ontologii religii, zostaje opisana w Secular
Age w dwóch wariantach. Model starszy (paleoDurkheimian) zak³ada, ¿e jednostka przynale¿y
do wspólnoty religijnej (konkretnego koœcio³a lub
wyznania). Wspólnota ta jest równoczeœnie
ca³oœci¹ spo³eczeñstwa, w którym jednostka
¿yje. W konsekwencji to zorganizowana, strukturyzowana grupa wyznaniowa jest organizmem
spo³ecznym determinuj¹cym powstawanie
filozoficznych kategorii epistemologicznych oraz
ontologicznych pozwalaj¹cych percypowaæ
i wyra¿aæ doœwiadczenie religijne. Model nowszy (neo-Durkheimian), wprowadza mo¿liwoœæ
indywidualnego wyboru przynale¿noœci do grupy
dokonywan¹ przez jednostkê. Zak³ada on,
¿e grupa wyznaniowa nie musi wcale pokrywaæ
siê z konkretn¹ struktur¹ organizacyjn¹ religii, nie
musi byæ to lokalny koœció³. Organizm spo³eczny

kszta³tuj¹cy kategorie mo¿e zostaæ pojêty du¿o
szerzej – jako naród, grupa kulturowa lub
jêzykowa posiadaj¹ca podobny system wartoœci
religijnych. W ten sposób Taylor t³umaczy
fenomen relatywnie niewielkiego spadku
zaanga¿owania religijnego w Stanach Zjednoczonych, gdzie, poza œrodowiskami uniwersyteckimi wielkich miast wschodniego wybrze¿a,
wiêkszoœæ spo³eczeñstwa nie podda³a siê
procesowi laicyzacji w tak radykalny sposób jak
Europejczycy. W Stanach napotykamy obszary
takie jak Bible Belt, czy zjawiska spo³eczne jak
ruchy newborn, poniewa¿ spo³ecznoœæ religijna
zosta³a tam pojêta szerzej. Amerykanie bez
wzglêdu na wyznanie (katolickie, ewangelickie,
anglikañskie, mormoñskie) uto¿samiaj¹ siê
z systemem wartoœci religijnych podzielanych
przez ca³y naród. Taylor odnotowuje te¿ jako argument za takim wyt³umaczeniem fakt, ¿e obecnie podobny proces przechodz¹ w Stanach
Zjednoczonych wspólnoty muzu³mañskie i judaistyczne dostosowuj¹c w³asny system wartoœci
i wpisuj¹c siê w ogólnoreligijny amerykañski
pejza¿.
Europê spotyka jednak odmienna sytuacja. Model neo-Durkheimian zosta³ dotkniêty
potrójn¹ kl¹tw¹ (triple whammy). Po pierwsze:
szerzej rozumiany koœció³, typowy dla modelu
neo, oznacza na ogó³ wspólnotê narodow¹ czy
pañstwow¹. Europa, po trudnych doœwiadczeniach XX-wiecznych totalitarnych i imperialistycznych nacjonalizmów, jak ognia wystrzega siê
kszta³towania kategorii religijnych w oparciu
o naród jako elementarn¹ grupê wyznaniow¹. Po
drugie: ze wzglêdu na silniejszy w Europie wp³yw
etyki autorytetu, charakterystycznej dla Age of
Mobilization, obalenie autorytetów w kwestiach
moralnych w latach 60. wywo³a³o trwalsze
konsekwencje i odrzucenie w taki sposób
fundowanej religijnoœci. Po trzecie: „st³oczenie”
(embedding) wyznawców w strukturach pañstwa
jako „koœcio³a” okaza³o siê sztuczne i nie
wytrzyma³o próby czasu w Europie, a w wielu
wypadkach tak¿e i w Stanach, okazuj¹c siê
niedostateczn¹ formu³¹.
Podmiotowoœæ wcale nie zosta³a pozbawiona potrzeb i pragnieñ o naturze religijnej.
Prze¿ycia religijne wcale nie zniknê³y ze
spo³ecznego krajobrazu Europy. Dokonuj¹ siê
jednak one poza koœcio³ami i poza religi¹. Aby
uchwyciæ to zjawisko, Charles Taylor cytuje
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odpowiedzi w ankiecie, któr¹ w pracy Spiritual
Marketplace przeprowadzi³ Clark Roof:
Well, religion, I feel, is doctrine and tradition,
genuflecting, and you have to do things this
way. Spirituality is an inner feeling, an
allowence of however you perceive it in your
world, in your mind, and however it feels is
okay... There’s not these parameters on it.
That you have to believe in this way and
only in this way. Spirituality, I think, is what
enters you and lifts you up and moves you
to be a better person, a more open person.
I don’t think religion does that. Religion tells
you what to do and when to do it, when to
kneel, when to stand up, all of that stuff.
Lots of rules.2

Podzia³ na duchowoœæ i religiê, na spontaniczne, szczere zaanga¿owanie duchowe
i przymusow¹, ewidencyjn¹ niemal, przynale¿noœæ do grupy religijnej. Charles Taylor opisuje
proces wykszta³cania siê dwóch wzorów postaw
religijnych we wspó³czesnej Europie. Cytuje
pracê Roberta Wuthnowa After Heaven.
Tradycyjny, siêgaj¹cy staro¿ytnoœci podzia³ na
wyznawców oraz mêczenników zostaje zast¹piony dychotomi¹: dwellers – seekers. Dwellers
proponowa³bym t³umaczyæ jako „osadzeni”,
„zasiedziali”, byæ mo¿e „pochyleni nad czymœ”
(od dwell upon), seekers to poszukuj¹cy. ¯ar
pragnieñ duchowych wcale nie wygas³ w pokoleniu seekers, s¹ one po prostu wspó³czeœnie
odmiennie realizowane. Rolê gotyckich katedr
przejê³y spotkania w Taizé, Œwiatowe Dni
M³odzie¿y, ale równie¿ wielkie festiwale rockowe, zjazdy fanów muzyki. Ich uczestnicy poszukuj¹ naddatku, czegoœ wiêcej ni¿ codziennoœæ
i otaczaj¹ca ich rzeczywistoœæ. Genealogii
postawy seeker Taylor upatruje a¿ w XVII wieku,
w postawie humanisme dévot. Ignacy Loyola
pisz¹cy swe Æwiczenia duchowe, poszukuj¹cy
poczucia satysfakcji, spe³nienia, radoœci, pocieszenia (consolation) w myœli o Bogu i upatruj¹cy
osamotnienia i wyobcowania (desolation) w zajêciu siê sprawami dworu to patron wspó³czesnego pokolenia seekers. Spór XVII-wiecznych
biskupów, Bossueta i Fenelona, czy dusza
powinna zabiegaæ o czyst¹ i szczer¹ mi³oœæ do
Boga, nawet jeœli zostaje nieodwo³alnie potê2
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piona, to kolejny przyk³ad nowego spojrzenia na
g³ód religijnoœci przekraczaj¹cy sztywne ramy
instytucji i kodeksów, który uobecnia siê wed³ug
Taylora we wspó³czesnej Europie i Ameryce.
Taylor dowodzi, ¿e te trzy kl¹twy, którymi
religia zosta³a ob³o¿ona przez wspó³czesnoœæ
oraz wykszta³cenie siê podzia³u seekersdwellers maj¹ swoje Ÿród³o w zmianie pojmowania podmiotowoœci – the Self. Proces, o którym
mowa, najproœciej nazwaæ mo¿na interioryzacj¹.
Przebiega ona na wielu p³aszczyznach. Przejawia siê w wypowiedziach uczestników ró¿nych
cytowanych w Secular Age ankiet. Ankietowani
definiuj¹c w³asn¹ to¿samoœæ, pos³uguj¹ siê
terminami: jednoœæ, integralnoœæ, holizm, indywidualnoœæ, harmonia, bycie w jednym punkcie,
bycie scentralizowanym. W miejscu dotychczasowego porous Self („porowatego”, „chropowatego” – takiego, które nosi na sobie œlady
zewnêtrznoœci, które z zewnêtrznoœci¹ siê styka)
pojawia siê nowe, opisane przez Taylora –
buffered Self. Jest ono wewnêtrznie zwarte,
oddzielone od zewnêtrznoœci, ma poczucie si³y
poprzez swoj¹ centralizacjê, przejmuje ciê¿ar
podejmowania decyzji, nie uzale¿nia siê od
zewnêtrznych okolicznoœci, ale chce samodzielnie wybieraæ, szukaæ odpowiedzi u siebie –
w œrodku. Charles Taylor opisuje taki model the
Self w kluczowym dla zrozumienia wspó³czesnoœci rozdziale The Immanent Frame.
Termin frame nawi¹zuje do framework – podstawowego pojêcia z pracy Sources of the Self.
Frame(works) to „ramy (pojêciowe)”, w których
umieszcza siê podmiot definiuj¹c swoj¹ to¿samoœæ. Otaczaj¹ one z ró¿nych stron podmiot
i opisuj¹ jego system wartoœci, kulturê, jêzyk,
przestrzeñ, w której siê porusza. Immanent
frame to dla Taylora dziedzictwo romantyzmu
i przyniesionego przezeñ zwrotu ekspresywistycznego. Po³o¿enie akcentu na Ja, odkrycie
w sobie mocy kreowania i samokreowania.
Nowa koncepcja the Self wp³ywa równie¿
na sposób postrzegania i rozumienia œwiata
natury, a w konsekwencji roli i miejsca Boga,
religii, religijnoœci. Dokonuje siê proces nazywany przez Taylora disenchantment. T³umaczyæ
je mo¿na jako „rozczarowanie”, ale i „odczarowanie” zarazem. Nasza epoka uwa¿a, ¿e przejrza³a na oczy i odczarowa³a ponadnaturalny
œwiat. Pozbawi³a boskoœci gwiazd, wykaza³a
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jawn¹ intencjonalnoœæ (a nie realnoœæ) bytów
niebieskich. Oczywiœcie takiemu procesowi
towarzyszy rozczarowanie, mo¿e smutek, mo¿e
nostalgia. Taylor opisuje je, cytuj¹c angielsk¹
poezjê Thomasa Hardy’ego, czy kreœl¹cego
dzieciêcy œwiat marzeñ w utworze Peter Pan
Jamesa M. Barriego. To odczarowanie oznacza,
¿e ludzkoœæ wesz³a w now¹ epokê (jak najbardziej na miejscu s¹ tu podzia³y Comte’a na fazê
teologiczn¹, metafizyczn¹ i pozytywn¹). Ta nowa
epoka wymaga odwa¿nej, samodzielnej doros³oœci, zerwania z religi¹ jako rekwizytem czasów
minionych, czasów dzieciñstwa. W taki sposób
zostaje rozwiniêta Kantowska maksyma sapere
aude! oraz definicja oœwiecenia. Podob-n¹
interpretacjê oœwieceniowej metafory przedstawia zreszt¹ Taylor w Sources of the Self. Ca³a
ta kwestia okazuje siê jednak problematyczna.
Charles Taylor nie zgadza siê z tak¹ pozytywistyczn¹ wizj¹ dziejów. Otwarcie stwierdza,
¿e argumenty pannaturalistów s¹ po prostu
niedostatecznie przekonuj¹ce.
W tym miejscu dotykamy sedna sporu.
Charles Taylor stara siê dowieœæ, ¿e the Self staje
wspó³czeœnie przed mo¿liwoœci¹ dokona-nia
wyboru. Mo¿e zaakceptowaæ otwartoœæ na
transcendencjê, mo¿e te¿ opisaæ swoje immanent frames pos³uguj¹c siê terminem CWSs
(closed world stuctures), zamkn¹æ horyzont,
pomin¹æ wymiar ponadnaturalny, oœwiadczyæ, ¿e
jedynym wymiarem jego przestrzeni jest to, co
naturalne. Wed³ug Taylora te dwie opcje s¹
równouprawnione, a dokonanie wyboru jednej
z nich okreœla on sformu³owaniem: „skok wiary”
(leap of faith). Nie chodzi tu jednak o wybór
ca³kowicie arbitralny i irracjonalny. Rzecz polega
raczej na odpowiedzi, której the Self udziela na
fundamentalne pytania o pojmowanie siebie
i kosmicznego sensu w³asnej egzystencji. Leap
of faith nie jest œlepym rzucaniem siê w wiarê,
ale anticipatory confidence. Taylor okreœla j¹
terminem hunch – pewnoœæ. Problem postawiony i podjêty przez Taylora jest wiêc bardzo
ciekawy – nie chodzi mu o to, czy socjobiologia,
neuropsychologia, chemia maj¹, czy te¿ nie maj¹
racji w roszczeniach do obalenia Boga. Rzecz w
tym, dlaczego uwa¿amy, ¿e maj¹ – lub nie maj¹
– racji. Co decyduje o fakcie, ¿e z tak¹ ufnoœci¹
odnosimy siê do wiedzy naukowej, do wszystkich
dyscyplin, które obejmuje science? W tym
3
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miejscu niezbêdna jest analiza filozofii
cz³owieka, która decyduje o kszta³cie wspó³czesnego the Self.
Taylor eksploruje metaforê obrazu, któr¹
pos³uguje siê w Dociekaniach filozoficznych
Ludwig Wittgenstein: „Wiêzi³ nas pewien obraz.
Nie mogliœmy wydostaæ siê, bo tkwi³ w naszym
jêzyku, a ten zdawa³ siê go nam nieub³aganie
powtarzaæ.” 3 Obraz jest nieuchronnym t³em
jêzykowym czy kulturowym, które nie pozwala
uj¹æ omawianej treœci w odmienny sposób. XXwieczna konwencja mówienia o Bogu i religii
ukszta³towa³a siê tak, ¿e niemal niemo¿liwe jest
wyrwanie siê z negatywnego, krytycznego wobec
religii obrazu. Na pytanie o to, dlaczego
socjobiologia i genetyka (vide Dawkins)
przekonuje wspó³czesny podmiot o nieistnieniu
Boga, Taylor odpowiada: dzieje siê tak, bo
wspó³czesn¹ epistemologiê ukszta³towa³ model
kategorii Heideggera. Epistemologia Heideggera, odziedziczona przez wspó³czesnoœæ,
sk³ada siê z czterech wymiarów, które uwzglêdniæ nale¿y badaj¹c poznaj¹cy podmiot.
Pierwszy wymiar to chwytanie (grasp) œwiata
zewnêtrznego. Dokonuje siê jednak ono inaczej
ni¿ w kartezjañskiej koncepcji reprezentacjonizmu. Nie chodzi tu o wewnêtrzne reprezentacje
zewnêtrznej rzeczywistoœci, ale o proces kopiowania zewnêtrznoœci, uwzglêdniaj¹cy aktywnoœæ i warunki samego kopiuj¹cego. Zatem
Kartezjuszowsko-Husserlowska koncepcja
czystego ego zostaje zdyskredytowana na rzecz
uwzglêdniaj¹cych jednostkowy kontekst hermeneutycznych badañ Ja. Ju¿ na pierwszym etapie
widzimy, ¿e powszechna dziœ sytuacja sekularyzacji wzmaga œwieckie kopiowanie œwiata
wspó³czesnego podmiotu. Taylor nazywa to
zjawisko mianem self-fullfilling prophecy. Drugi
wymiar procesu epistemologicznego to spo³eczny kontekst owego kopiowania œwiata. Jest
ono gr¹, która rozgrywa siê w obrêbie spo³ecznoœci i pomiêdzy ró¿nymi podmiotami. A zatem
musimy uwzglêdniæ nie tylko uwarunkowania
jednostkowe samego kopiuj¹cego ego, ale
równie¿ aspekt spo³eczny. Ten, jak powy¿ej ju¿
opisywa³em, podlega wspó³czeœnie sekularyzacji. Trzeci wymiar poznawania to przechodzenie
od nastawienia praktycznego ku teoretycznemu.
Od rzeczy „dla nas” (i tylko takich rzeczy) po
rzeczy w ogóle. Choæ Taylor o tym nie wspo-

L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, prze³. B. Wolniewicz, Warszawa 1972, § 115.
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mina, to warto dopowiedzieæ: Heidegger okreœla³
te dwa rozdzia³y epistemiczne jako Zuhandenheit oraz Vorhandenheit. Polscy t³umacze
oddawali znaczenie tych niemieckich terminów
jako „porêcznoœæ” i „obecnoœæ”. Ta Heideggerowska gra dotycz¹ca s³owa die Hand oddaje
nastawienie praktyczno-u¿ytkowe podmiotu,
a nastêpnie dystansuj¹c¹ kontemplacjê rzeczy
obecnych. Dopiero na koñcu pojawia siê czwarty
wymiar Heideggerowskiej epistemologii brzemiennej dla kondycji wspó³czesnego the Self.
Czwarty wymiar poznania to wpisanie przez
podmiot przedmiotu percepcji w kosmiczn¹ oœ:
Ziemia – Niebo, ludzkie – boskie. Ca³y problem
polega jednak na tym, ¿e pozosta³e trzy wymiary
poznania dzia³aj¹ na tyle silnie i sugestywnie,
¿e ostatnia czêœæ procesu poznania po prostu nie
zachodzi. Ju¿ u samego Heideggera oœ
kosmiczna nie jest wyra¿eniem myœli chrzeœcijañskiej, ale pogañskiej. Wspó³czesna sytuacja
podmiotu, sytuacja spo³eczna oraz kontekst
u¿ytkowy najczêœciej uniemo¿liwiaj¹ czy rozpraszaj¹ próby wpisywania poznawanego przedmiotu w skalê religijn¹, w skalê bosko-ludzk¹.
Oprócz sytuacji epistemicznej sk³aniaj¹cej the Self do akceptacji nauk pozytywnych jako
nowoczesnego depozytu pewnoœci Taylor wymienia tak¿e drugi czynnik s³u¿¹cy sekularyzacji:
dokonuj¹ce siê zdecydowane oderwanie od
sfery religijnej porz¹dku moralnego, a nawet nie
tyle samego porz¹dku, co w ogóle warunków
mo¿liwoœci mówienia i myœlenia o nim. W pracy
Taylora jako dwa – co prawda opozycyjne
wzglêdem siebie i ze sob¹ kontrastuj¹ce –
przyk³ady nowego myœlenia o etyce pojawiaj¹ siê
Jean Paul Sartre oraz Albert Camus. Œwiat
opisany poprzez CWS traci podstawowe dot¹d
dlañ Ÿród³o sensu. Porz¹dek kosmiczny nie
mo¿e ju¿ dostarczaæ mu ostatecznej racji bycia.
Niebiosa s¹ puste, a mówi¹c œciœlej – s¹ po
prostu naturalne, s¹ œwiatu immanentne. Pytanie
o racjê jednak nie znika, co wiêcej, wobec
przyjêcia CWS tym natarczywiej domaga siê
odpowiedzi. Dotychczas brak jakiegokolwiek
odzewu sk³ania³, by nadnaturalny porz¹dek
przyj¹æ chocia¿by jako postulat etyczny (taki
proces ma przecie¿ miejsce u Kanta). Camus
pisz¹c wprost o absurdalnoœci œwiata, dyskredytuje, rozbraja pytanie o racjê i sens. No dobrze,
œwiat jest absurdalny, to rzeczywiœcie straszne,
ale my ju¿ o tym wiemy, my ju¿ o tym siê prze-

konaliœmy (jak¿e nie przywo³aæ tu casusu
Holocaustu). Pomimo absurdu œwiata musimy
¿yæ dalej i musimy dawaæ œwiatu odpowiedŸ.
Nawet jeœli i ona sama ostatecznie nie ma sensu.
Nie wolno wracaæ do idei kosmicznego porz¹dku
czy moralnego postulatu. To by³oby przecie¿
bojaŸliwe cofniêcie siê do stanu dzieciñstwa. Nikt
nie zwolni cz³owieka z odpowiedzialnoœci.
Szczere postawienie sprawy przez Camusa
zdaje siê ob³askawiaæ niepokoj¹ce dot¹d pytanie
o sens. Taylor wspomina w tym miejscu równie¿
o Fryderyku Nietzsche. Cytuj¹c jego dzie³o Der
Wille zur Macht pisze, ¿e wygnanie z raju nie jest
dla niemieckiego myœliciela prze¿yciem
traumatycznym, ale dostarcza exhilaration
reaction. Jest czymœ odœwie¿aj¹cym, nowym,
pogodnym, budz¹cym radoœæ.
Diagnozê Taylora dotycz¹c¹ wspó³czesnoœci mo¿na wiêc streœciæ nastêpuj¹co: wskutek
procesów dziejowych, wp³ywu poszczególnych
epok (od reformacji po romantyzm) wiek XX
zaowocowa³ w Europie, ale tak¿e i w Stanach
Zjednoczonych, masowym procesem sekularyzacji. Stary model religijnoœci (opisany jako
paleo- oraz neo-Durkheimian) ust¹pi³. Na jego
miejscu pojawi³y siê nowe dychotomie. Grupy
dwellers i seekers, przeciwstawienie: spirituality
versus religion. Przyczyn tych wszystkich
procesów Taylor upatruje w nowej koncepcji the
Self – buffered Self. Proces interioryzacji doprowadzi³ do sytuacji, w której dla wspó³czesnoœci
argumenty nauk z zakresu nauk science wydaj¹
siê rozstrzygaj¹ce na rzecz obalenia koncepcji
Boga. To przekonanie opiera siê na obrazie (Bild,
picture), w obrêbie którego porusza siê
poznaj¹cy podmiot. Natomiast post-Heideggerowska epistemologia sprzyja przyjmowaniu
CWS w momencie decyduj¹cego wyboru, w momencie leap of faith. Drugim objawem przekszta³cenia siê the Self jest pojawienie siê
nowych koncepcji etycznych odrywaj¹cych
religiê od moralnoœci. S¹ to ró¿ne próby budowania moralnoœci w ³onie porz¹dku naturalnego.
Czas postawiæ Charelsowi Taylorowi kilka
pytañ. Pierwsza kwestia to pewien paradoks: jak
to siê sta³o, ¿e, delikatnie mówi¹c, lekcewa¿ona
przez nauki pozytywistyczne myœl Heideggera
sta³a siê g³ówn¹, wed³ug Taylora, przyczyn¹
sukcesów dyscyplin science? Pytam dalej. Taylor
pisze o procesie transformacji, który przechodzi
wspó³czeœnie religijnoœæ i duchowoœæ,

Secular Age. Charles Taylor o sekularyzacji krajów bogatej pó³nocy
o zmianach sposobów ekspresji treœci i odczuæ
religijnych. Czy nie jest zbyt pochopny ten
optymizm co do przysz³oœci religii? Ostatnie
pytanie, zasadnicze. Czy transformuj¹ca siê
religia, która dostosuje siê do nowego modelu
epistemologicznego, religia, która uwzglêdni
nowy obraz the Self, nie zatraci niestety fundamentalnego dla siebie dualizmu? Czy sama nie
obetnie sobie wymiaru ponadnaturalnego,
wchodz¹c w powszechny dziœ pannaturalizm?
Czy bêdzie wtedy jeszcze religi¹?
Spróbujê zbudowaæ chocia¿ przyczynki
do mo¿liwych odpowiedzi. W kwestii pierwszej
s¹dzê, ¿e Taylor odwa¿nie wydobywa na jaw
czêsto skrywan¹, niewygodn¹ prawdê. Nauka
pozytywistyczna, bardzo krytycznie nastawiona
do prób hermeneutycznych doceniaj¹cych
przeds¹dy i mity, zostaje zdemaskowana jako
jeszcze jeden przyk³ad doskonale funkcjonuj¹cego wspó³czeœnie mitu. Mit nauki – nic wiêcej
pisaæ tu nie trzeba. Odwa¿ny jest to krok ze
strony Taylora, aby pytaæ nie o s³usznoœæ b¹dŸ
brak s³usznoœci rozstrzygniêæ wiedzy naukowej,
ale o podstawy ich przyjmowania. Rozpatrywanie myœlicieli takich jak na przyk³ad Dawkins z
pozycji filozofii podmiotu jest s³usznym posuniêciem. Problematyczne niestety staje siê to,
¿e uniemo¿liwia ono dalsz¹ dyskusjê. Co mog¹
powiedzieæ sobie nawzajem Taylor i Dawkins?
Niewiele. Uczeni ci mówi¹ bowiem odmiennymi
jêzykami i chyba na odmienne tematy.
W kwestii drugiej moje uwagi dotycz¹
potrzeby ostro¿noœci w optymistycznych konkluzjach. To prawda, ¿e podmiot uleg³ daleko
id¹cym przeobra¿eniom. To prawda, ¿e nie
zatraci³ jednak podstawowych pragnieñ i potrzeb
czy to religijnych, czy to duchowych. To prawda
wreszcie, ¿e realizuje je zupe³nie gdzie indziej
i w inny sposób. Ale czy koncerty i festiwale
rockowe, zjazdy fanów muzyki i fantastycznych
gier komputerowych nie przesterowuj¹ owych
pragnieñ i potrzeb w inny rejestr, pozbawiaj¹c je
tym samym ostatecznie pierwiastka religijnego?
Taylor sam zauwa¿a tê trudnoœæ. Wymieniaj¹c
jednym tchem spotkania w Taizé oraz rockowe
koncerty zauwa¿a, ¿e te drugie zdecydowanie
trudniej zakwalifikowaæ do zbioru wydarzeñ
o naturze religijnej.
Ostatni¹ i zasadnicz¹ kwesti¹ jest od
stuleci ju¿ dyskutowany religijny, a w tym
4

„Znak”, R. LV, nr 12 (583).

61

kontekœcie przede wszystkim chrzeœcijañski,
dualizm: ludzkie – boskie, Ziemia – Niebo,
naturalne – ponadnaturalne. Taylor delikatnie
sugeruje, ¿e religia przechodzi proces transformacji. Wymieniany przez niego humanisme
dévot, czy wykszta³cenie siê ca³ego pokolenia
seekers œwiadczy o tych przeobra¿eniach.
Niew¹tpliwie w Koœciele rzymskokatolickim nowa
epoka zapocz¹tkowana przez Vaticanum II jest
polem nieustannego œcierania siê ortodoksji
z myœl¹ now¹ (nazywan¹ czasem liberaln¹).
Niektóre zjawiska we wspó³czesnej teologii –
sztandarowy przyk³ad to zwrot antropologiczny
Karla Rahnera – interpretowane s¹ jako próba
dotrzymania kroku wspó³czesnej filozofii, jako
próba przejêcia metod i wielu za³o¿eñ filozofii
uprawianej w nowym paradygmacie the Self.
S¹dzê jednak, ¿e jest to droga mylna i jest to
równie¿ mylna interpretacja myœli najwybitniejszych teologów XX wieku. Bezkrytyczne
dostosowywanie religii i refleksji wyrastaj¹cej
z religii do kategorii nowej filozofii grozi œlepym
zau³kiem. Niewiele st¹d do pannaturalizmu
i quasi-materialistycznych koncepcji duszy na
przyk³ad Teilharda de Chardina, czy kontrowersyjnych pogl¹dów na temat duszy ludzkiej
wybitnego sk¹din¹d teologa protestanckiego –
Wolfharta Pannenberga. Refleksja opieraj¹ca
siê na religii nie powinna dostosowywaæ siê do
kategorii wspó³czesnych, ale szukaæ nowych
gruntów s³u¿¹cych zbli¿eniu wspó³czesnoœci
i religii. Mo¿e ona ewentualnie odwo³ywaæ siê do
w³asnych, starszych, byæ mo¿e ju¿ zapomnianych, ale wci¹¿ obecnych teoretycznych
konceptów. Te dwa sposoby interpretowania
Soboru Watykañskiego II – jako nowego pola
lub jako pola odnowionego – daj¹ szansê
unikniêcia rozmycia siê myœli religijnej w kategoriach wspó³czesnego the Self. W takim duchu
wypowiadaj¹ siê równie¿ na ³amach „Znaku”
uczestnicy dyskusji nad artyku³em Charlesa
Taylora, Czy katolik mo¿e byæ nowoczesny?4
Równie¿ w moim odczuciu wyzwaniem dla
spo³ecznoœci religijnej jest wypracowanie nowych przestrzeni do dialogu, przestrzeni, gdzie
umieœciæ mo¿na i które okreœliæ mog¹ wspó³czesne the Self. W przeciwnym wypadku
porz¹dek pannaturalny, porz¹dek struktur œwiata
zamkniêtego, wch³onie po prostu jakiekolwiek
próby myœlenia religijnego.

