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Wstęp 

W tym numerze „Humaniory” problematyką wiodącą są kwestie związane 
z szeroko pojętą religią i religijnością. W zawartych w nim artykułach 

ich autorzy analizują związane z tym problemy oraz przedstawiają je z różnych 
perspektyw badawczych – filozoficznej i socjologicznej. W pierwszym z nich – 
o obliczach ezoteryzmu – podejmowana jest kwestia istotnie różniących sposobów 
ujmowania i przedstawiania tytułowego zjawiska oraz różnego oceniania jego 
miejsca w kulturze zachodniej. Istnieje wprawdzie zgodność co do tego, że ma ono 
długie, sięgające czasów przechrześcijańskich tradycje, to jednak występują duże 
rozbieżności, czy powinno się go zaliczać do formy myślenia i życia religijnego, 
czy też quasi-religijnego. Przynajmniej niektóre z form ezoteryzmu zgłaszały 
swoje aspiracje do naukowości, co sprawia, że trzeba również odpowiedzieć na 
pytanie, czy spełniają one wymagania obowiązujące w nauce. W każdym jednak 
razie ezoteryzmu nie powinno się lekceważyć czy banalizować, bowiem odgrywał 
i odgrywa nadal ważną rolę w kulturze. Potwierdzeniem tego jest między innymi 
jego popularność w wierzeniach i praktykach wielu różnych grup społecznych 
(z uczonymi włącznie). 

Autor drugiego z artykułów podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy Mi-
kołaj Kopernik w De revolutionibus głosił, czy też nie głosił doktryny podwójnej 
prawdy? Problem ten podejmowany był od dosyć dawna, bowiem praktycznie od 
ukazania się drukiem tego dzieła w 1543 roku, a szeroki rozgłos zyskał w pierw-
szych dziesięcioleciach XVII wieku za sprawą procesu Galileusza i potępienia 
w 1633 roku przez kościelny trybunał inkwizycyjny doktryny podwójnej prawdy. 
Co jakiś czas powracał on w dyskusjach nad różnicami i granicami między dok-
trynami głoszonymi przez różne Kościoły oraz tymi, którzy uważali i uważają, że 
prawdy wiary i prawdy nauki mogą, a nawet powinny się od siebie różnić. Autor 
tego artykułu zwraca uwagę między innymi na to, że przyjęta przez Kopernika teza 
o realnym charakterze ruchu Ziemi jest sprzeczna ze scholastycznymi zasadami 
filozofii i teologii, z czego zdawał sobie sprawę ten uczony. Przyjął on w związku 
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z tym taką jej wykładnię, która pozwalała na wykazanie jej zgodności nie tyle 
z poglądami głoszonymi w tej kwestii przez Kościół, ile z biblijnymi argumentami.

Autor trzeciego artykułu analizuje i prezentuje stanowisko Kanta w kwestii 
pojmowania i przedstawiania roli Boga. Problem ten sytuuje on w perspektywie 
radykalizowania się myślenia tego filozofa, polegającego na odchodzeniu od 
charakterystycznego dla jego okresu przedkrytycznego podejścia fizyko-teologicz-
nego i przechodzenia do charakterystycznego dla okresu krytycznego podejścia 
moralnego. W tym ostatnim następuje rozdzielenie obszaru poznania i działania, 
co sprawia wykluczenie możliwość formułowania teodycei w klasycznej postaci. 

Bóg w takim modelu jest wprawdzie tylko ideą, ale za to ideą w pełni funkcjonalną. 
Widać to przede wszystkim w Opus postumum, gdzie Kant, w analogii do praktycznej 
idei Boga, dedukuje istnienie eteru transcendentalnego. […] Kant pisze o eterze w po-
dobny sposób, w jaki pisze o idei Boga, która wprawdzie daje się tylko pomyśleć, ale 
jednocześnie zachowuje mocny status „nieteoretyczny”. […] Charakterystyczne dla 
Opus postumum wypowiedzi Kanta, w których Bóg zostaje utożsamiony z moralnym 
prawem, dają oczywiście podstawy do przypuszczenia, że ubóstwienie praktycznego 
rozumu można rozumieć jako skrajny etap długiego procesu antropologizacji Boga. 

W kolejnym artykule przedstawiana jest ewolucja poglądów socjologa amery-
kańskiego Petera L. Bergera, autora znaczących i żywo dyskutowanych w środo-
wisku akademickim dzieł na temat występujących w kulturze zachodniej procesów 
sekularyzacji i desekularyzacji. Autor tego artykułu stara się pokazać naukową ewo-
lucję Bergera – od jego teorii sekularyzacji, za którą się opowiadał we wcześniej-
szym okresie aktywności badawczej, do teorii desekularyzacji, za którą opowiedział  
się w latach 90. minionego stulecia. Jednak generalnie uważał on, że współczesna 
socjologia religii powinna zająć się badaniem wzajemnych oddziaływań sił seku-
laryzacyjnych i antysekularyzacyjnych, bowiem „antysekularyzm jest co najmniej 
zjawiskiem równie ważnym we współczesnym świecie co sekularyzacja”. 

Autor ostatniego z artykułów przedstawionego w tej części „Humaniory” 
jest również socjologiem religii, od wielu lat zajmującym się badaniem różnych 
form religii i religijności, występujących we współczesnym społeczeństwie pol-
skim. W tym przedstawia on wyniki badań nad nastawieniem polskiej młodzieży 
gimnazjalnej, licealnej i akademickiej w Polsce w ostatniej dekadzie minionego 
stulecia i w pierwszych dziesięcioleciach obecnego do parafii rzymskokatolickiej, 
jako instytucji kościelnej i wspólnoty wierzących. W swoim artykule opiera się 
zarówno na ustaleniach w tym zakresie innych socjologów religii, jak i na własnych 
badaniach sondażowych. Przyczynia się to bez wątpienia do większej obiektywi-
zacji nakreślonego przez niego obrazu występujących zmian w nastawieniach tej 
znaczącej grupy polskiego społeczeństwa. 

W „Forum dyskusyjnym” zamieszczany został artykuł, którego autorka formu-
łuje tezy zachęcające do poważnych dyskusji nad postrzeganiem i przedstawianiem 
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masonerii. Związane są one z jej negatywnym wizerunkiem pojawiającym się na 
kartach publikacji Feliksy Eger. Wskazuje ona na inspiracje takiego postrzegania 
i przedstawiania masonerii. Zalicza do nich zarówno konfabulacje Léo Taxila 
(twórcy satanistycznej czarnej legendy masonerii), jak i stanowisko Kościoła ka-
tolickiego, w świetle którego masoneria jest tajną organizacją dążącą do przejęcia 
władzy nad światem i unicestwienia chrześcijaństwa. 

Zbigniew Drozdowicz 




