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METODOLOGICZNY STATUS TEOLOGII RELIGII

Teologia religii jest najmøodszaÎ dyscyplinaÎ religiologicznaÎ, podejmujaÎcaÎ
refleksjeÎ nad religiaÎ (i religiami) z perspektywy teologicznej, a wieÎc w sÂwietle
objawienia BozÇego. Jej epistemologiczny ksztaøt wciaÎzÇ jeszcze znajduje sieÎ in
statu fieri1, jakkolwiek mozÇna wskazacÂ na pewne ustalenia dotyczaÎce jej przedmiotu i natury, ale takzÇe na momenty stanowiaÎce przedmiot kontrowersji i dyskusji pomieÎdzy teologami. W niniejszym opracowaniu ukazany zostanie historyczny aspekt dyscypliny, a wieÎc proces jej wyodreÎbnienia sieÎ z nauk teologicznych i religiologicznych, nasteÎpnie jej specyfika posÂroÂd nauk o religii, przedmiot i wspoÂøczesne jego paradygmaty, a wreszcie zwiaÎzki z najbardziej do niej
zblizÇonaÎ dziedzinaÎ, jakaÎ jest teologia fundamentalna.
1. ZAINTERESOWANIE RELIGIAÎ I RELIGIAMI
W DZIEJACH FILOZOFII I TEOLOGII

Od starozÇytnosÂci do XVIII w. problematyka religii podejmowana byøa
przez szeroko rozumianaÎ filozofieÎ, ktoÂra w refleksji nad caøosÂciaÎ otaczajaÎcej
czøowieka rzeczywistosÂci ipso facto musiaøa uwzgleÎdnicÂ fakt religii, stanowiaÎcy
tej rzeczywistosÂci istotny element. Od poczaÎtku swego istnienia filozofia zajmowaøa sieÎ tezÇ kwestiaÎ istnienia i natury przedmiotu religii, czyli Boga, rozumianego jako Absolut, beÎdaÎcy racjaÎ istnienia sÂwiata i czøowieka. W ramach
filozofii w XVIII w. uksztaøtowaøa sieÎ filozofia religii, podejmujaÎca zagadnienia
istoty, genezy oraz funkcji religii. SposÂroÂd roÂzÇnych typoÂw tej filozofii w chrzesÂcijanÂstwie niemal do XX w. problematyka religii ujmowana byøa z perspektywy
tzw. realistycznej filozofii religii typu arystotelesowsko-tomistycznego, poszu-

1

Por. MieÎdzynarodowa Komisja Teologiczna, ChrzesÂcijanÂstwo a religie (1996), nr 4, w:
ChrzesÂcijanÂstwo a religie. Dokument MieÎdzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst ± komentarze
± studia, red. I.S. LedwonÂ, K. Pek, Lublin±Warszawa 1999, s. 13-54 9 (dalej: ChR).
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kujaÎcej ontycznych podstaw faktu religii i w tym konteksÂcie wyjasÂniajaÎcej jej
genezeÎ2.
W teologii møodego KosÂcioøa, ze wzgleÎdu na okresÂlone uwarunkowania
historyczno-doktrynalne, generalnie negatywnie oceniano religie pozachrzesÂcijanÂskie, czemu towarzyszyøo przekonanie o braku jakichkolwiek wartosÂci
zbawczych poza KosÂcioøem. WsÂroÂd OjcoÂw KosÂcioøa istniaø wprawdzie wyrazÂny
praÎd mysÂlowy dostrzegajaÎcy pewne wartosÂci w ¹poganÂstwieº (przede wszystkim Justyn, Klemens Aleksandryjski, Ireneusz), nie miaøo to jednak wpøywu na
jego ogoÂlnaÎ oceneÎ. Teologia nasteÎpnych wiekoÂw naznaczona byøa radykalnaÎ
interpretacjaÎ zasady Extra Ecclesiam salus nulla, wywodzaÎcej sieÎ od sÂw. Cypriana (zm. 258), ktoÂry jednakzÇe søowa te odnosiø do ludzi odchodzaÎcych od
KosÂcioøa, a nie do niechrzesÂcijan3. Za sprawaÎ Fulgencjusza z Ruspe (w VI w.)
ta pastoralna wypowiedzÂ staøa sieÎ teologicznaÎ normaÎ dotyczaÎcaÎ soterycznej
wartosÂci religii pozachrzesÂcijanÂskich oraz mozÇliwosÂci osiaÎgnieÎcia zbawienia
przez ich wyznawcoÂw, ktoÂrzy bez wøasnej winy nie znali ani Chrystusa, ani
Ewangelii czy KosÂcioøa4. W teologii sÂredniowiecza, poza nielicznymi wyjaÎtkami
(Mikoøaj z Kuzy, Aleksander z Hales, Hugon od sÂw. Wiktora, Piotr Lombardi,
Piotr Abelard, czeÎsÂciowo Tomasz z Akwinu), dominowaøo przekonanie o niemozÇliwosÂci zbawienia bez chrztu, wiary w EwangelieÎ i formalnej przynalezÇnosÂci do KosÂcioøa, przy czym przyjmowano, zÇe Ewangelia zostaøa juzÇ ogøoszona
wszystkim narodom (tzw. status post Evangelium promulgatum), w zwiaÎzku
z czym, kto jej nie zna, sam ponosi za to wineÎ, baÎdzÂ tezÇ zÇyje w warunkach
uniemozÇliwiajaÎcych dotarcie donÂ misjonarza; woÂwczas zbawienie moÂgø on
osiaÎgnaÎcÂ dzieÎki zÇyciu zgodnemu z wøasnym sumieniem. Teologia ta naznaczona
byøa wieÎc przez ekskluzywistyczny eklezjocentryzm i charakteryzowaøa sieÎ
2

Por. M. Rusecki, Istota i geneza religii, Lublin±Sandomierz 1997, s. 30-35.
(Ep. 73, 21). Por. B. Althaner, A. Stuiber, Patrologia. Warszawa 1990, s. 264. Niewiele
wczesÂniej podobne zdanie wypowiedziaø Orygenes (zm. 254): ¹Extra Ecclesiam nemo salvaturº
(In Jesu Nave III, 5). Por. A. Bober, Antologia patrystyczna, KrakoÂw 1965, s. 69.
4
Na temat omawianej zasady zob. np.: J.M. Gonzalez Ruis, ¹Extra Ecclesiam nulla salusº a la
luz de la teologa paulina, ¹Estudios Biblicosº 9(1960) z. 1, s. 25-48; Y.M. Congar, Sainte glise. tudes
et approches eccleÂsiologiques, Paris 1964, s. 417-422; J. Ratzinger, Salus extra Ecclesiam nulla est,
Znak 17(1965), s. 611-613; P. Damboriena, La salvacioÂn en las religiones non cristianas, Madrid
1973, s. 446-463; A. SÂliwinÂski, Extra Ecclesiam salus null, Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz i in., t. 4, kol. 1474 n.; F.A. Sullivan, Salvation Outside the Church? Tracing the History of the
Catholic Response, New York±Mahwah 1992, s. 3-140; G. Canobbio, Chiesa percheÂ, Cinisello
Balsamo 1994, s. 79-100; K. Kaucha, Zasada extra Ecclesiam salus nulla w sÂwietle dokumentu ChrzesÂcijanÂstwo a religie, w: ChrzesÂcijanÂstwo a religie..., s. 148-150; I.S. LedwonÂ, KosÂcioÂø
a zba-wienie w religiach, w: WokoÂø deklaracji Dominus Iesus, red. M. Rusecki. Lublin 2001, s. 129-135; tenzÇe, Extra Ecclesiam salus nulla, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki,
K. Kaucha, I.S. LedwonÂ, J. Mastej, Lublin±KrakoÂw 2002 (dalej: LTF), s. 389-391; tenzÇe, Extra
Ecclesiam salus nulla?, w: Lumen Christi tantum in Ecclesia. KsieÎga pamiaÎtkowa w 70. roczniceÎ urodzin o. prof. dr. hab. Antoniego Jozafata Nowaka OFM, red. T. Paszkowska, Lublin
2005, s. 601-611.
3
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skrajnym rewelacjonizmem, tj. przekonaniem, zÇe jedynie chrzesÂcijanÂstwo dysponuje prawdziwym objawieniem BozÇym. Wszystkie inne religie uwazÇano za
naturalne, a wieÎc beÎdaÎce dzieøem czøowieka (w skrajnych przypadkach, zwøaszcza w teologii ReformatoroÂw, uwazÇano je nawet za dzieøo szatana), nieposiadajaÎcym nie tylko zÇadnej wartosÂci zbawczej, lecz istniejaÎcym wyøaÎcznie dzieÎki BozÇej pobøazÇliwosÂci i miøosierdziu. JesÂli religiom przyznawano jakiekolwiek
znaczenie w dziejach, to tylko przedchrzesÂcijanÂskim i z zastrzezÇeniem, zÇe utraciøy je wraz z przyjsÂciem Chrystusa i nastaniem chrzesÂcijanÂstwa (tzw. teoria
wypeønienia). Wprawdzie zdarzaøy sieÎ przypadki, zÇe w religiach odkrywano
elementy doktryny czy moralnosÂci zbiezÇne z chrzesÂcijanÂskimi, lecz zazwyczaj
tøumaczono to przy pomocy tzw. teorii zapozÇyczenÂ: elementy te miaøy zostacÂ
przejeÎte lub wreÎcz skradzione z judaizmu czy chrzesÂcijanÂstwa, ewentualnie
miaøy bycÂ sÂladami dawnej dziaøalnosÂci chrzesÂcijanÂskich misjonarzy. WynikajaÎca
z tej teologii praktyka misyjna KosÂcioøa decydowaøa o tym, zÇe mimo odkrywania coraz to nowych laÎdoÂw, ludoÂw i religii, idaÎcy za odkrywcami misjonarze
chrzcili masowo tysiaÎce osoÂb bez jakiegokolwiek przygotowania, wyøaÎcznie ze
wzgleÎdu na zagrazÇajaÎcaÎ tym ludziom perspektyweÎ wiecznego poteÎpienia5.
Dla niechrzesÂcijanina istniaøa wieÎc jedynie indywidualna mozÇliwosÂcÂ zbawienia, mimo wyznawanej religii czy niezalezÇnie od niej. W okresie sÂredniowiecza pojawiøy sieÎ wprawdzie pierwsze systematyczne opracowania dotyczaÎce
religii pozachrzesÂcijanÂskich, gøoÂwnie judaizmu i islamu, jednak utrzymywane
one byøy w duchu polemicznym i oceniaøy religie zdecydowanie negatywnie, nie
negujaÎc wszakzÇe mozÇliwosÂci udzielania przez Boga øaski poza widzialnymi granicami chrzesÂcijanÂstwa i KosÂcioøa.
ProblematykeÎ religii podejmowaøa tezÇ apologetyka katolicka w ramach
traktatu De religione in genere (tzw. demonstratio religiosa, pierwsza czeÎsÂcÂ
troÂjczøonowej struktury wykøadu apologetycznego). OpierajaÎc sieÎ na danych
filozofii, uzasadniaøa ona fakt istnienia Boga oraz niesÂmiertelnej duszy ludzkiej,
by na tej podstawie wyciaÎgacÂ wniosek o koniecznosÂci istnienia religii, ktoÂraÎ
jednak utozÇsamiano wyøaÎcznie z chrzesÂcijanÂstwem jako jedynaÎ religiaÎ prawdziwaÎ, a wieÎc objawionaÎ i zbawczaÎ6.
ChociazÇ teologia chrzesÂcijanÂska, akceptujaÎc filozoficzne podejsÂcie do religii, z rezerwaÎ poczaÎtkowo podchodziøa do empirycznych badanÂ nad religiaÎ
w ramach ksztaøtujaÎcych sieÎ od XIX w. dyscyplin religioznawczych, to jednak
czasy nowozÇytne wniosøy wiele pozytywnych elementoÂw w rozwijajaÎcaÎ sieÎ juzÇ
teologicznaÎ refleksjeÎ nad religiami. Przyczyniøy sieÎ do tego przede wszystkim
rozwoÂj misji chrzesÂcijanÂskich, systematyczny wzrost kontaktoÂw mieÎdzy naro5

I.S. LedwonÂ, ChrzesÂcijanÂstwo a religie pozachrzesÂcijanÂskie, w: BycÂ chrzesÂcijaninem, red.
M. Rusecki, Lublin 2006, s. 800 n.; tenzÇe, KosÂcioÂø a religie pozachrzesÂcijanÂskie, w: KosÂcioÂø w czasach
Jana Pawøa II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 175-179.
6
TenzÇe, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº. WyjaÎtkowy charakter chrzesÂcijanÂstwa
w teologii posoborowej, Lublin 2006, s. 44-65.
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dami oraz podkresÂlanie znaczenia tolerancji i wartosÂci kazÇdej tradycji religijnej,
a na pøaszczyzÂnie doktrynalnej ± uksztaøtowanie sieÎ pojeÎcia i powstanie teodycei; jednak mimo to, o pozytywnej ocenie religii w tym okresie mozÇna moÂwicÂ
wyøaÎcznie w ramach filozofii religii. Na pierwszym planie teologii (a zwøaszcza
apologetyki) pozostawaøa w tym czasie polemika z protestantyzmem, zasÂ
w kwestii zbawienia niechrzesÂcijan funkcjonowaøy teorie ¹nadzwyczajnych
droÂgº. Wprawdzie przyjmowano juzÇ istnienie ¹sÂwieÎtych poganº epoki Starego
Testamentu (J. DanieÂlou), ale ich religie nie byøy uznawane za drogi zbawienia.
2. RELACJA RELIGIOZNAWSTWO±TEOLOGIA
W CZASACH NOWOZÇYTNYCH

Wraz z osÂwieceniowaÎ krytykaÎ religii, zwøaszcza chrzesÂcijanÂstwa (w konteksÂcie lansowanej koncepcji religii naturalnej), oraz z powszechnie woÂwczas przyjmowanaÎ pozytywistycznaÎ koncepcjaÎ poznania naukowego (empiryzm, skrajny
racjonalizm, a nawet sensualizm) zakwestionowano naukowy charakter teologii w ogoÂle, odmawiajaÎc jej jakiegokolwiek statusu poznawczego, co miaøo
okresÂlone nasteÎpstwa w konteksÂcie rozwijajaÎcych sieÎ dyscyplin religioznawczych. TwoÂrcy akademickiego religioznawstwa, Maxowi MuÈllerowi, chodziøo
o zerwanie zwiaÎzku religioznawstwa z teologiaÎ i o przeciwstawienie jej empirycznego badania religii jako jedynie naukowego. Pierwsze katedry religioznawstwa powstaøy w 1873 r. w Genewie i Bostonie; cztery nasteÎpne w 1876 r.
w Holandii, gdzie jednak byøo to rezultatem przejeÎcia przez panÂstwo katedr
teologicznych. We Francji sytuacja wyglaÎdaø podobnie: katedry religioznawcze
od poczaÎtku funkcjonowaøy poza wydziaøami teologicznymi (wkroÂtce zresztaÎ
zlikwidowanymi), jako ich przeciwwaga. W Niemczech natomiast pierwsza
katedra religioznawstwa powstaøa dopiero w 1910 r., dzieÎki A. von Harnackowi, ktoÂry chciaø zapobiec przeksztaøcaniu katedr teologicznych w religioznawcze. OdmawiajaÎc jednak katedrom religioznawstwa prawa istnienia w ramach
wydziaøoÂw teologicznych, przyczyniø sieÎ do ich przejsÂcia w obreÎb fakultetoÂw
nauk filozoficznych, historycznych oraz spoøecznych7.
Z krytykaÎ Harnacka wystaÎpiøa religionsgeschichtliche Schule, lansujaÎca tezeÎ, zÇe rozwoÂj chrzesÂcijanÂstwa dokonywaø sieÎ zawsze i dokonywacÂ powinien
nadal w spotkaniu i konfrontacji z religiami pozachrzesÂcijanÂskimi, dlatego tezÇ
uwzgleÎdnianie wynikoÂw badanÂ religioznawczych jest rzeczaÎ priorytetowaÎ dla
studioÂw teologicznych (J. Reville). E. Troeltsch z kolei lansowaø koncepcjeÎ
teologii zorientowanej na praktyczny wymiar chrzesÂcijanÂstwa i na kultureÎ oraz
7

H. Seweryniak, Teologia religii a teologia fundamentalna. Refleksja metodologiczno-pedagogiczna, w: Teologia religii. ChrzesÂcijanÂski punkt widzenia, red. G. Dziewulski, èoÂdzÂ±KrakoÂw
2007, s. 181.
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otwartej na dyscypliny religioznawcze. Tym samym chciaø zresztaÎ uzasadnicÂ
prawdeÎ chrzesÂcijanÂstwa i jego absolutny charakter na drodze religioznawstwa
poroÂwnawczego, z czego jednak pod koniec zÇycia ostatecznie sieÎ wycofaø8.
PoglaÎdy Troeltscha spotkaøy sieÎ po I wojnie sÂwiatowej z reakcjaÎ teologii
dialektycznej, ktoÂrej przedstawiciele (K. Barth jako jej twoÂrca oraz jego nasteÎpcy: E. Brunner, H. KraÈmer, D. Bonhoeffer) podkresÂlali naukowy charakter
teologii, jednakzÇe jako dyscypliny znajdujaÎcej swoÂj punkt wyjsÂcia w akcie wiary, a nie w religiach pozachrzesÂcijanÂskich czy w ogoÂlnym pojeÎciu religii. Prawdziwe poznanie Boga teologia ta widziaøa wyøaÎcznie w objawieniu Jezusa
Chrystusa, ktoÂremu przeciwstawiano religie jako ludzkie proÂby i pokusy samousprawiedliwienia przed Bogiem, a wieÎc de facto jako wyraz ludzkiej pychy.
Tym samym zakwestionowano mozÇliwosÂcÂ podejmowania problematyki tych
religii w ramach przedmiotu teologii. Teologia dialektyczna, cieszaÎca sieÎ szerokim poparciem, przyczyniøa sieÎ do ponownej marginalizacji religioznawstwa
w obreÎbie wydziaøoÂw teologicznych oraz do ich exodusu na inne fakultety,
w wyniku czego teologia i nauki empiryczne o religii rozwijaøy sieÎ niezalezÇnie
od siebie9.
3. POWSTANIE TEOLOGII RELIGII

Na powstanie teologii religii, a tym samym na pogøeÎbione teologicznie
i bardziej obiektywne spojrzenie na religie pozachrzesÂcijanÂskie, zøozÇyøo sieÎ
wiele czynnikoÂw. W zwiaÎzku z dokonujaÎcym sieÎ w teologii procesem odnowy
i powrotu do zÂroÂdeø biblijnych i patrystycznych, siøaÎ rzeczy zwroÂcono uwageÎ na
doktryneÎ OjcoÂw na temat religii i filozofii pozachrzesÂcijanÂskich. RozwoÂj teologii historii i teologicznej nauki o sÂcisøej relacji mieÎdzy porzaÎdkiem stworzenia
oraz porzaÎdkiem øaski spowodowaø powroÂt do szkotystycznej doktryny o powszechnym prymacie Jezusa Chrystusa i chrystocentryzmie dziejoÂw zbawienia,
rozpoczynajaÎcych sieÎ w akcie stworzenia i znajdujaÎcych swaÎ peønieÎ w Chrystusie. DostrzezÇono historiozbawczaÎ ciaÎgøosÂcÂ pomieÎdzy stworzeniem sÂwiata
a Chrystusem i KosÂcioøem, co pozwoliøo na postrzeganie religii pozachrzesÂcijanÂskich jako podporzaÎdkowanych Chrystusowi, a roÂwnoczesÂnie na odkrycie
pedagogicznego znaczenia historii religii ludzkosÂci (O. Cullmann, J. DanieÂlou).
Niemaøe znaczenie miaøo tezÇ krytyczne wykorzystanie w teologii osiaÎgnieÎcÂ
dyscyplin religioznawczych, zwøaszcza poroÂwnawczej historii religii i etnologii
religii, w ramach ktoÂrych istotny wkøad w rozwoÂj teologii religii wniesÂli:
W. Schmidt, H. Pinnard de la Boullaye, P. Tacchi-Venturi, G. Graneris,
8

Por. LedwonÂ, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº, s. 108-118.
Seweryniak, Teologia religii a teologia fundamentalna, s. 185; LedwonÂ, ¹...i nie ma w zÇadnym
innym zbawieniaº, s. 71-84.
9
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H. Descroche. WzrastajaÎcy pluralizm zÇycia spoøecznego i politycznego miaø swe
konsekwencje takzÇe dla zÇycia religijnego, dziaøalnosÂci KosÂcioøa w sÂwiecie oraz
dialogu mieÎdzyreligijnego. Do pozanaukowych czynnikoÂw sprzyjajaÎcych powstaniu teologii religii nalezÇy zaliczycÂ takie fakty, jak: spotkanie z bogactwem
religii sÂwiata, rodzaÎce pytanie o ich znaczenie w zbawczej ekonomi BozÇej;
potrzeba dialogu, szczegoÂlnie silna po dosÂwiadczeniach II wojny sÂwiatowej,
ale usÂwiadomiona w konÂcu takzÇe przez KosÂcioÂø (encyklika Pawøa VI Ecclesiam
suam, 1964); posteÎpujaÎcy indyferentyzm w kwestiach religijnych, dosÂwiadczany
przez wyznawcoÂw wszystkich religii i stanowiaÎcy dla nich powazÇne wyzwanie;
stanowiaÎce konsekwencjeÎ indyferentyzmu sekularystyczne i estetyczne spojrzenie na religie, dostrzegajaÎce w nich wyøaÎcznie fenomeny spoøeczno-kulturowe; propaganda widzaÎca w religiach jedynie siedlisko fundamentalizmu, agresji, zacofania, a nawet zÂroÂdøo konfrontacji. W takim konteksÂcie teologia religii
jawiøa sieÎ jako dyscyplina niezbeÎdna dla ksztaøtowania pozytywnego wizerunku
kazÇdej religii i søuzÇaÎca wypracowaniu podstaw pokojowej koegzystencji narodoÂw, opartej na wartosÂciach religijnych10. PrzypieczeÎtowaniem przemian dokonujaÎcych sieÎ w podejsÂciu teologii chrzesÂcijanÂskiej do religii pozachrzesÂcijanÂskich byøa doktryna soboru WatykanÂskiego II, dostrzegajaÎcego w religiach
pozytywne elementy i autentyczne wartosÂci11.
Teologiczna refleksja nad religiaÎ zrodziøa sieÎ w øonie teologii protestanckiej: teologowie idaÎcy po linii M. Lutra i J. Kalwina oceniali religie zdecydowanie negatywnie (teologia dialektyczna); na przeciwnym stanowisku stali
zwolennicy tendencji liberalnej, pozostajaÎcej pod wpøywem filozofii idealistycznej (E. Benz); posÂrednie stanowisko zajmowali m.in. P. Althaus i P. Tillich. Za
C.H. Ratschowem, Benzem i W. Pannenbergiem teologowie protestanccy posøugiwali sieÎ jednak raczej terminem ¹teologia historii religiiº (Theologie der
Religionsgeschichte)12. Prekursorami katolickiej teologii religii saÎ: J.P. Steffen,
O. Karrer, J. DanieÂlou, K. Rahner, natomiast za wøasÂciwego jej twoÂrceÎ uwazÇa
sieÎ H.R. Schlettego, ktoÂrego dzieøo Die Religionen als Thema der Theologie13
stanowi terminus a quo omawianej dyscypliny; od niego i od tytuøu wspomnianego dzieøa wywodzi sieÎ tezÇ sama nazwa tej nowej dziedziny teologii14.

10

LedwonÂ, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº, s. 195-200.
Chodzi tu przede wszystkim o deklaracjeÎ Nostra aetate, ale takzÇe o konstytucje Lumen
gentium, Dei verbum, Gaudium et spes, dekret Ad gentes divinitus. Por. tenzÇe, Geneza religii
pozachrzesÂcijanÂskich w ujeÎciu Soboru WatykanÂskiego II, ¹Roczniki Teologiczneº 47(2000) z. 9,
s. 71-91.
12
TenzÇe, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº, s. 197.
13
Freiburg 1964.
14
Schlette w przedmowie do przywoøywanej tu ksiaÎzÇki zaznacza jednak, zÇe wypracowanie
tego pojeÎcia jest kontynuacjaÎ dzieøa jego mistrza, T. Ohma, a nawet stanowiøo realizacjeÎ jego
wyrazÂnej prosÂby (Die Religionen als Thema der Theologie, s. 6).
11
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4. TEOLOGIA RELIGII W KONTEKSÂCIE NAUK RELIGIOLOGICZNYCH

Teologia religii miesÂci sieÎ w zespole nauk religiologicznych podejmujaÎcych
z roÂzÇnych formalnych punktoÂw widzenia refleksjeÎ nad zøozÇonym i wieloaspektowym zjawiskiem religii. CaøosÂcÂ nauk religiologicznych reprezentuje wszystkie
mozÇliwe perspektywy badawcze religii. Dyscypliny religioznawcze posøugujaÎ sieÎ
metodaÎ empirycznaÎ, ujmujaÎc religieÎ w zasadzie jako zjawisko kulturowe i badajaÎc przede wszystkim zewneÎtrzne przejawy wewneÎtrznego religijnego odniesienia czøowieka do Boga, a wieÎc jego religijnosÂcÂ; ze wzgleÎdu na stosowane metody
nie saÎ w stanie ujaÎcÂ Boga jako przedmiotu religii, jednakzÇe ich znaczenie jest
niekwestionowane jesÂli chodzi o ukazanie bogactwa sÂwiata religii i religijnych
przezÇycÂ czøowieka. Filozofia religii ukazuje ontycznaÎ podstaweÎ faktu religii, za
ktoÂraÎ uwazÇa koniecznaÎ ontycznaÎ relacjeÎ przyczynowo-skutkowaÎ mieÎdzy czøowiekiem jako bytem przygodnym oraz Bogiem jako bytem absolutnym, beÎdaÎcym roÂwnoczesÂnie przyczynaÎ sprawczaÎ i celowaÎ czøowieka. Teologia religii natomiast w sÂwietle objawienia, a wieÎc w sÂwietle søowa Boga o sobie samym,
ukazuje natureÎ relacji religijnej i jej genezeÎ jako tkwiaÎcej w Bogu beÎdaÎcym
MiøosÂciaÎ i pragnaÎcym zbawienia kazÇdego czøowieka. Jako ostateczny i najwazÇniejszy cel religii (stanowiaÎcy w perspektywie teologicznej takzÇe kryterium
prawdziwosÂci religii, odroÂzÇniajaÎce jaÎ chociazÇby od sekty) teologia religii ukazuje
zbawienie czøowieka. Suponuje ona takzÇe, zÇe w sÂwietle danych biblijnych objawienie BozÇe jawicÂ sieÎ mozÇe jako zÂroÂdøo kazÇdej religijnej relacji czøowieka
z Bogiem. Tak wieÎc teologicznoreligijny punkt widzenia wydaje sieÎ bycÂ najszerszy, a roÂwnoczesÂnie najpeøniej ukazujaÎcy natureÎ i genezeÎ religii.
5. POJEÎCIE I PRZEDMIOT TEOLOGII RELIGII

Teologia religii jako dyscyplina religiologiczna zwiaÎzana jest z tradycjaÎ teologicznaÎ danej religii i z punktu widzenia tej religii (a wieÎc zawartego w niej
objawienia) podejmuje refleksjeÎ nad innymi tradycjami religijnymi. SposÂroÂd
innych nauk religiologicznych, jak juzÇ wspomniano, teologia religii wyroÂzÇnia sieÎ
przedmiotem formalnym, ktoÂrym jest badanie religii z perspektywy teologicznej, czyli w sÂwietle objawienia BozÇego. Teoretycznie jest mozÇliwych tyle teologii religii, ile jest religii i typoÂw teologii; praktycznie natomiast funkcjonuje
ona przede wszystkim w chrzesÂcijanÂstwie, w nieco mniejszym stopniu w ramach
islamu, judaizmu i hinduizmu, a wieÎc w tych religiach, w ktoÂrych rozwinieÎta jest
refleksja teologiczna15.
15

T. Dola, Teologia religii. ProÂba zarysu problematyki, ¹Studia Teologiczno-Historyczne
SÂlaÎska Opolskiegoº 12(1987), s. 6 n.; A. Bronk, Nauka wobec religii (teoretyczne podstawy nauk
o religii), Lublin 1996, s. 129 n.; I.S. LedwonÂ, Teologia religii, LTF, s. 1235.
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Przedmiotem teologii religii mozÇe bycÂ religia w ogoÂle: jej pojeÎcie, geneza
i funkcje (theologia religionis; teologia religii w sensie szerszym) lub konkretna
religia (theologia religionum; teologia religii w znaczeniu weÎzÇszym) badana
w aspekcie jej prawdziwosÂci, a wieÎc objawionego i zbawczego charakteru,
o czym juzÇ wzmiankowano wyzÇej. W ramach pojeÎcia religii, definiowanej na
podstawie danych nauk religioznawczych i filozoficznych jako praktyczno-zÇyciowy i zbawczy zwiaÎzek czøowieka z Bogiem, badaniu podlegajaÎ: jej podmiot
(religijny wymiar i transcendentny cel ludzkiej egzystencji, ontyczne otwarcie
czøowieka na Boga okresÂlane jako capacitas Dei, podmiotowe uwarunkowania
aktu wiary rzutujaÎce na ksztaøt dosÂwiadczenia religijnego i samej religii, stopienÂ
odczytania objawienia BozÇego) oraz przedmiot (realne istnienie Boga, Jego
przymioty, odniesienie do czøowieka, wyrazÇajaÎce sieÎ w powszechnej woli zbawczej, objawieniowo-zbawczym dziaøaniu w sÂwiecie i w osobie ludzkiej), a takzÇe
cel i charakter religijnej relacji zachodzaÎcej mieÎdzy Bogiem i czøowiekiem, jako
zmierzajaÎcej do zbawienia osoby ludzkiej. Z powszechnej woli zbawczej Boga
oraz z natury czøowieka jako istoty wolnej i przeznaczonej do zbawienia wielu
teologoÂw wysuwa wniosek o koniecznosÂci objawienia BozÇego, przyjmowanego
aktem wiary, jako poczaÎtku kazÇdej religii (O. Karrer, K. Rahner, J. Dupuis,
M. Rusecki)16. Jest to zagadnienie tzw. objawieniowej genezy religii.
Badania konkretnej religii zmierzajaÎ do krytycznej weryfikacji jej roszczenÂ
nadprzyrodzonego, czyli zbawczego charakteru, zwiaÎzanego z obecnosÂciaÎ øaski
BozÇej. We wspoÂøczesnej teologii religii istniejaÎ roÂzÇnice w poglaÎdach dotyczaÎcych zÂroÂdøa tej øaski, a konsekwentnie takzÇe genezy samej religii: czy jest nim
daÎzÇenie czøowieka do Boga oparte na tzw. naturalnej religijnosÂci (homo religiosus), wspomaganej wewneÎtrznym dziaøaniem Boga w czøowieku (tak okresÂlaøa to klasyczna apologetyka oraz tzw. teoria wypeønienia prezentowana przez
czoøowych teologoÂw francuskich 1. poøowy XX wieku; tego rodzaju spojrzenie
lansowane jest jeszcze dzisÂ w nauczaniu kosÂcielnego Magisterium), czy tezÇ
w kazÇdym przypadku w greÎ wchodzi objawieniowa dziaøalnosÂcÂ Boga (objawienie przez stworzenia i w stworzeniach, tzw. objawienie transcendentalne, objawienie uniwersalne, a nawet objawienie historyczne), zwiaÎzana zawsze ze
zbawczaÎ øaskaÎ, w ramach przedchrystusowych (teologicznie, nie chronologicznie rzecz ujmujaÎc) przymierzy zawieranych przez Boga z ludzkosÂciaÎ (Adamowe, Noachickie, Abrahamowo-MojzÇeszowe), dzieÎki aktywnej obecnosÂci niewcielonego Logosu (Verbum Incarnandum, Logos Asarkos) w sÂwiecie. ZroÂzÇnicowane odpowiedzi padajaÎ tezÇ na pytanie o sposoÂb realizowania sieÎ zbawienia w religiach. CzeÎsÂcÂ autoroÂw uwazÇa, zÇe dokonuje sieÎ to niezalezÇnie od wyznawanej religii, jakkolwiek dzieÎki obecnosÂci w niej øaski i dzieÎki zÇyciu zgodnemu z sumieniem (ale tym samym niezalezÇnie od wyznawanej religii!). Inni
16

Bronk, dz. cyt., s. 129; Rusecki, Istota i geneza religii, s. 41; LedwonÂ, Teologia religii,
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przyznajaÎ jednak religiom funkcjeÎ obiektywnych instytucji zbawczych lub tezÇ
uznajaÎ, izÇ zbawienie to pochodzi od Chrystusa, lecz dokonuje sieÎ przy aktywnym wspoÂøudziale czøowieka zachowujaÎcego moralne nakazy swej religii i zmierzajaÎcego do Boga w sÂwietle proponowanej przez teÎ religieÎ doktryny.
MozÇliwosÂcÂ zbawienia bez chrztu i Ewangelii, dosteÎpna w religiach pozachrzesÂcijanÂskich, pociaÎga za sobaÎ w teologii problem zwiaÎzku tego zbawienia
z Chrystusem i KosÂcioøem, a w konsekwencji takzÇe pytania o znaczenie KosÂcioøa w historii zbawienia oraz o sens jego dziaøalnosÂci misyjnej. Ostatecznie
chodzi o miejsce chrzesÂcijanÂstwa posÂroÂd religii w konteksÂcie przede wszystkim
tradycyjnej tezy o jego wyjaÎtkowym, a nawet absolutnym (G.W.F. Hegel,
E. Troeltsch, katolicka apologetyka) charakterze. Warto tezÇ nadmienicÂ, zÇe
przyjeÎcie objawieniowej genezy religii jako kryterium jej prawdziwosÂci rodzi
pytania o zasadnosÂcÂ tradycyjnych, o religioznawczej proweniencji pojeÎcÂ, takich
jak: objawienie naturalne, religie naturalne, ludzcy zaøozÇyciele religii; takzÇe
o mozÇliwosÂcÂ dokonywania sieÎ objawienia BozÇego i powstawania nowych religii,
w tym religii synkretycznych, po historycznym zrealizowaniu sieÎ zbawczego
dzieøa Jezusa Chrystusa (tu na pierwsze miejsce wysuwa sieÎ problem islamu
jako religii objawionej i nawet doskonalszej od chrzesÂcijanÂstwa wywodzaÎcego
sieÎ wprost od Chrystusa)17.
Tak wieÎc chrzesÂcijanÂska teologia religii podejmuje dzisÂ przede wszystkim
zagadnienie relacji chrzesÂcijanÂstwa do religii pozachrzesÂcijanÂskich, tj. pyta
o miejsce chrzesÂcijanÂstwa w sÂwiecie religijnego pluralizmu. Stara sieÎ zweryfikowacÂ i uzasadnicÂ chrzesÂcijanÂskie roszczenie nadrzeÎdnego i uniwersalnego charakteru posÂroÂd wszystkich innych religii. W konteksÂcie zastrzezÇenÂ i postulatoÂw
wysuwanych dzisÂ przede wszystkim przez pluralistycznaÎ teologieÎ religii (uwazÇanaÎ za najwieÎksze wyzwanie dla chrzesÂcijanÂskiej teologii od czasoÂw teologii
wyzwolenia) roszczenia te z pewnosÂciaÎ wymagajaÎ nowego uzasadnienia. Ponadto teologia religii pyta o znaczenie religii w historii zbawienia, o ich teologicznaÎ wartosÂcÂ, stara sieÎ konfrontowacÂ ich tresÂcÂ z tresÂciaÎ wiary chrzesÂcijanÂskiej,
a nawet wypracowywacÂ kryteria poroÂwnywania chrzesÂcijanÂstwa z religiami
(ChR 7).
We wspoÂøczesnej teologii religii nie chodzi juzÇ wyøaÎcznie o rozwiaÎzanie
problemu zbawienia niechrzesÂcijan poza widzialnymi ramami KosÂcioøa (mozÇliwosÂci tego zbawienia, a wieÎc mozÇliwosÂci udzielania zbawczej øaski poza widzialnymi granicami chrzesÂcijanÂstwa nigdy w KosÂciele, przynajmniej rzymskokatolickim, nie kwestionowano) czy tezÇ o dostrzezÇenie pozytywnych elementoÂw
w religiach i (lub) o praktycznaÎ postaweÎ wobec ich wyznawcoÂw, nacechowanaÎ
szacunkiem i tolerancjaÎ (co jednoznacznie ukazaø w swej doktrynie SoboÂr WatykanÂski II). Coraz wieÎcej autoroÂw skøania sieÎ dzisÂ ku twierdzeniu, zÇe teologia
religii nie tylko nie jest teologiaÎ zbawienia niewierzaÎcych, ale takzÇe nie zajmuje
17
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sieÎ ¹niewiernymiº, czyli niechrzesÂcijanami traktowanymi indywidualnie (jak
miaøo to miejsce w caøej teologicznej tradycji KosÂcioøa). Przenosi to zakres jej
zainteresowanÂ w kierunku religii ujmowanych instytucjonalnie. Tym samym
theologia religionum nabiera znaczenia dosøownego przez to, zÇe chce bycÂ teologiaÎ religii (religij) w tym sensie, izÇ pyta o ich znaczenie w zbawczej ekonomii
BozÇej18. Trudno bowiem przyjaÎcÂ, jak søusznie zauwazÇa C. GeffreÂ, zÇe przez
tysiaÎce lat swej historii ludzkosÂcÂ zÇyøa wyøaÎcznie w grzesznym zasÂlepieniu, jesÂli
chodzi o poznanie Boga. NalezÇy tezÇ pytacÂ o podstawy nie tylko trwaøosÂci, ale
coraz wieÎkszej zÇywotnosÂci i misyjnego zaangazÇowania wielu tradycyjnych religii, mimo misyjnej dziaøalnosÂci KosÂcioøa; tenzÇe autor pyta, czy wielosÂcÂ religii nie
jest przynajmniej akceptowana, jesÂli nie wprost chciana przez Boga, podobnie
jak wielosÂcÂ kultur czy jeÎzykoÂw.
JesÂli religie majaÎ genezeÎ czysto ludzkaÎ, naturalnaÎ, to nie mogaÎ prowadzicÂ
do zbawienia ani stanowicÂ sÂrodowiska BozÇej øaski zbawczej, ktoÂra pochodzi
wyøaÎcznie od Boga. Wymieniane przez Vaticanum II ¹elementy prawdy, dobra
i sÂwieÎtosÂciº takzÇe nie mogaÎ miecÂ pochodzenia czysto ludzkiego, lecz wyøaÎcznie
BozÇe19. Akceptacja obecnosÂci tych wartosÂci w religiach, ktoÂrej jednak nie towarzyszy uznanie znaczenia samych religii jako takich, niewiele wnosi nowego
do dyskusji nad soterycznym znaczeniem samych religii, skoro w KosÂciele nigdy nie odmawiano BozÇej øaski ani mozÇliwosÂci zbawienia niechrzesÂcijanom traktowanym indywidualnie. PrzyjmujaÎc zasÂ ludzkaÎ genezeÎ religii pozachrzesÂcijanÂskich, trzeba by ± nie bez oporoÂw ± uznacÂ, zÇe BoÂg akceptuje decyzjeÎ ¹zaøozÇeniaº religii przez czøowieka i wiaÎzÇe z niaÎ nawet swojaÎ oferteÎ zbawienia. Byøoby
to bowiem roÂwnoznaczne z wyrazÇeniem zgody na istnienie i powstawanie
wszelkiego rodzaju synkretyzmoÂw, ktoÂre miaøyby tym samym takaÎ samaÎ wartosÂcÂ soterycznaÎ, jak chociazÇby religie przedchrzesÂcijanÂskie. Ostatecznie wieÎc
teologowie religii skøonni saÎ uznacÂ religie pozachrzesÂcijanÂskie za wywodzaÎce
sieÎ z BozÇego planu zbawienia ludzkosÂci, a sam pluralizm religijny ± za istniejaÎcy
nie tylko de facto, ale takzÇe de iure (de principio - C. GeffreÂ; un pheÂnomne
principiel ± E. Schillebeeckx). Niestety, w tego typu dyskusjach (ale takzÇe
w wypowiedziach magisterialnych!) rzadko pada pytanie o kryterium prawdziwosÂci religii, a wieÎc o to, co jest religiaÎ, a co niaÎ nie jest, jakkolwiek panuje
zgoda co do tego, zÇe nie mozÇna wszystkim religiom przyznawacÂ takiej samej
wartosÂci. Tymczasem nie sposoÂb wyrazÇacÂ teologicznej akceptacji dla kazÇdego
zjawiska pretendujaÎcego do miana religii.
Problem uznania znaczenia religii pozachrzesÂcijanÂskich nie mozÇe tezÇ dotyczycÂ wyøaÎcznie religii przedchrystusowych, tracaÎcych jednak owo znaczenie
wraz z Wcieleniem, jak interpretowaøa to klasyczna teoria wypeønienia, gdyzÇ
18

TenzÇe, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº, s. 200-203.
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± jak juzÇ podkresÂlono ± religie te nie tylko nadal istniejaÎ i peøniaÎ okresÂlonaÎ
funkcjeÎ w nawiaÎzywaniu i utrzymywaniu religijnej relacji czøowieka z Bogiem
(boÂstwem), ale nawet przezÇywajaÎ okres swojego rozkwitu i niespotykanej
wczesÂniej aktywnosÂci, stanowiaÎc powazÇne wyzwanie rzucone chrzesÂcijanÂstwu
oraz jego roszczeniom do nadrzeÎdnosÂci i uniwersalnego charakteru20.
Postulat przejsÂcia od teologii religii pozachrzesÂcijanÂskich do teologii pluralizmu religijnego uzasadniany jest tezÇ zmianami dokonujaÎcymi sieÎ w teologii
w ogoÂle, a zwøaszcza przejsÂciem od metody dedukcyjnej do indukcyjnej. Pierwsza, stosowana gøoÂwnie w teologii chrzesÂcijanÂskiego Zachodu, wychodziøa
w swych analizach od danych Nowego Testamentu (traktowanych takzÇe juzÇ
z okresÂlonego punktu widzenia) i aplikowaøa je a priori do religii na sposoÂb
niemal abstrakcyjny, bez zwiaÎzku z konkretnaÎ rzeczywistosÂciaÎ religijnaÎ; wykluczano w ten sposoÂb z goÂry jakaÎkolwiek wartosÂcÂ zbawczaÎ religii pozachrzesÂcijanÂskich. Metoda indukcyjna nie wychodzi natomiast od zasad, lecz od konkretnie dosÂwiadczanej, egzystencjalnej sytuacji czøowieka religijnego i szuka
dla niej rozwiaÎzania w objawieniu. Towarzyszy temu praktyka dialogu mieÎdzyreligijnego i powazÇne odniesienie do dosÂwiadczenia religijnego niechrzesÂcijan,
majaÎce stanowicÂ podstaweÎ wszelkiej dyskusji teologicznej na temat religii pozachrzesÂcijanÂskich; chodzi wieÎc o wymoÂg coraz lepszej znajomosÂci innych religii, beÎdaÎcej podstawaÎ dla opracowania odpowiedniej teologii (ChR 8). Indukcji
towarzyszaÎ tu dwa inne pojeÎcia, na staøe juzÇ zadomowione w dzisiejszej teologii:
kontekstualizacja oraz hermeneutyka. Zdaniem J. Dupuis, optymalnym rozwiaÎzaniem jest metoda posÂrednia, w ramach ktoÂrej dochodzi do spotkania
danych objawienia i wiary z konkretnaÎ zÇywaÎ rzeczywistosÂciaÎ pluralizmu religijnego. Inaczej moÂwiaÎc, teologia pluralizmu religijnego miaøaby dwa zÂroÂdøa, pozostajaÎce we wzajemnej korelacji: tradycjeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ (Pismo sÂw. i jego
interpretacjeÎ w chrzesÂcijanÂstwie, ale takzÇe TradycjeÎ jako zÂroÂdøo objawienia)
oraz dosÂwiadczenie konkretnej pozachrzesÂcijanÂskiej rzeczywistosÂci religijnej,
polegajaÎce przede wszystkim na praxis dialogu mieÎdzyreligijnego21.
NalezÇy tezÇ podkresÂlicÂ wkøad teologoÂw, poczaÎwszy od teorii ¹anonimowych
chrzesÂcijanº K. Rahnera, akcentujaÎcych znaczenie obiektywnych, posiadajaÎcych swoÂj historyczno-kulturowy wymiar instytucji religijnych, w ktoÂrych wyrazÇa sieÎ historyczna i spoøeczna kondycja osoby ludzkiej, rzutujaÎca zaroÂwno na
samo pojeÎcie zbawienia, beÎdaÎcego ostatecznym celem istnienia religii, jak i na
teologicznaÎ oceneÎ religii jako drogi do niego prowadzaÎcej.
Nie sposoÂb wreszcie pominaÎcÂ innego jeszcze wazÇnego problemu, a mianowicie zmian w caøej teologii chrzesÂcijanÂskiej, beÎdaÎcych wynikiem uznania istnienia teologii religii za nowaÎ i samodzielnaÎ dyscyplineÎ teologicznaÎ. Wyniki jej
20
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badanÂ powinny bycÂ bowiem uwzgleÎdnione w wielu innych dziedzinach teologii;
nie tylko w chrystologii, ale takzÇe w eklezjologii i misjologii, dla ktoÂrych majaÎ
one najwieÎksze chyba znaczenie. Ponadto nalezÇaøoby bycÂ mozÇe w caøosÂci wykøadu teologicznego wziaÎcÂ pod uwageÎ takzÇe aspekt dialogu mieÎdzyreligijnego,
podobnie jak postuluje sieÎ to w odniesieniu do dialogu ekumenicznego22.
NalezÇy jednak zaznaczycÂ, zÇe deklaracja Dominus Iesus odrzuca proÂby
usprawiedliwienia pluralizmu religijnego de iure, uwazÇajaÎc je za relatywizacjeÎ
chrzesÂcijanÂskiego przekonania o jedynosÂci i uniwersalnosÂci Osoby i dzieøa Jezusa Chrystusa oraz o roli KosÂcioøa w ekonomii zbawienia, charakteryzujaÎce
pluralistycznaÎ teologieÎ religii (DI 4). Wydaje sieÎ jednak, zÇe pluralizm de iure
jest do zaakceptowania i uzasadnienia, aczkolwiek przy zastosowaniu odpowiedniego kryterium prawdziwosÂci religii oraz z zachowaniem wyjaÎtkowej pozycji chrzesÂcijanÂstwa posÂroÂd religii.
Â èCZESNE PARADYGMATY W TEOLOGII RELIGII
6. WSPO

Procesy przemian dokonujaÎce sieÎ w teologicznej refleksji nad religiami
pozachrzesÂcijanÂskimi oraz nad miejscem chrzesÂcijanÂstwa posÂroÂd nich doprowadziøy do uksztaøtowania sieÎ trzech gøoÂwnych modeli (lub tezÇ paradygmatoÂw23): ekskluzywizmu, inkluzywizmu i pluralizmu, okresÂlajaÎcych zaroÂwno relacjeÎ chrzesÂcijanÂstwa do religii pozachrzesÂcijanÂskich, jak i znaczenie tychzÇe
w historii zbawienia. Pierwsza klasyfikacja tego rodzaju stanowisk pochodzi
ze szczegoÂlnie znaczaÎcego dla badanÂ teologicznoreligijnych dziesieÎciolecia posoborowego, a wiaÎzÇe sieÎ z osobaÎ J.P. Schinellera, ktoÂry w 1976 r. opublikowaø
wyniki swych badanÂ, przedstawiajaÎc je jako cztery zasadnicze punkty widzenia
relacji religii pozachrzesÂcijanÂskich do Chrystusa i KosÂcioøa24. Opinie te Schineller okresÂliø nasteÎpujaÎco: 1. Uniwersum eklezjocentryczne, chrystologia eks22
Por. C. GeffreÂ, La responsabiliteÂ de la theÂologie chreÂtienne aÁ l'aÃge du pluralisme religieux, w:
La liberteÂ du theÂologien. MeÂlanges offerts aÁ Christian Duquoc. red. M. Demaison, Paris 1995, s. 126Á Cristo e pluralismo religioso. Per uno status quaes130; C. Dotolo, SingolaritaÁ rivelativa di Gesu
tionis, w: Cristologia e Missione oggi. Atti del Congresso Internazionale di Missiologia, CittaÁ del
Vaticano 2001, s. 300-303.
23
PojeÎcie paradygmatu w przeciwienÂstwie do kategorii modelu preferuje J. Dupuis (ChrzesÂcijanÂstwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, KrakoÂw 2003, s. 118), zdaniem ktoÂrego modele majaÎ
charakter raczej opisowy, bez aspiracji do definiowania danej rzeczywistosÂci. Dlatego tezÇ roÂzÇne
modele nie muszaÎ sieÎ wzajemnie wykluczacÂ, a wreÎcz przeciwnie ± mogaÎ sieÎ nawet dopeøniacÂ.
Tymczasem paradygmat jest kluczem interpretacyjnym danej rzeczywistosÂci, sposobem jej rozumienia, staÎd tezÇ paradygmaty wzajemnie sieÎ wykluczajaÎ, tak jak przykøadowo, przytaczana przez
Dupuis w nawiaÎzaniu do J. Hicka, ptolemejska i kopernikanÂska wizja sÂwiata. Paradygmaty nie
mogaÎ sieÎ uzupeøniacÂ tak, jak modele, ktoÂrych mozÇna przyjmowacÂ roÂwnoczesÂnie kilka (lub tezÇ tylko
kilka ich elementoÂw); saÎ rozøaÎczne, w zwiaÎzku z czym akceptowacÂ mozÇna tylko jeden.
24
Christ and Church: A Spectrum of Views, ¹Theological Studiesº 37(1976), s. 551-562.
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kluzywna; 2. Uniwersum chrystocentryczne, chrystologia inkluzywna; 3. Uniwersum teocentryczne, chrystologia normatywna; 4. Uniwersum teocentryczne, chrystologia nienormatywna. Stanowiska trzecie i czwarte, kwestionujaÎc
koniecznosÂcÂ KosÂcioøa do zbawienia, rozroÂzÇniajaÎ dodatkowo mieÎdzy Chrystusem jako niekonstytutywnaÎ normaÎ zbawienia, ale normatywnym i ostatecznym
objawieniem Boga, a Chrystusem, ktoÂry nie peøni jakiejkolwiek wyjaÎtkowej
roli w historii zbawienia. W sÂwietle chrystologii katolickiej oba majaÎ charakter
relatywistyczny.
Niespeøna 10 lat poÂzÂniej do Schinellera nawiaÎzaø P.F. Knitter, ktoÂry wyroÂÇzniø takzÇe cztery modele okresÂlajaÎce postaweÎ chrzesÂcijanÂstwa wobec religii:
1. Ewangelicki (konserwatywny), widzaÎcy w chrzesÂcijanÂstwie jedynaÎ religieÎ
prawdziwaÎ; 2. Protestancki, uznajaÎcy wszelkie zbawienie za pochodzaÎce od
Chrystusa; 3. Katolicki (otwarty), dla ktoÂrego Chrystus jest jedynaÎ normaÎ zbawienia mozÇliwego do osiaÎgnieÎcia we wszystkich religiach; 4. Teocentryczny,
pomijajaÎcy Chrystusa i uznajaÎcy wszystkie religie za niezalezÇnie drogi zbawienia, prowadzaÎce do tego samego Boga25. W tym samym czasie, na øamach
¹Conciliumº, prezentujaÎc syntezeÎ katolickiej teologii religii, Knitter wyroÂzÇniø
takzÇe cztery stanowiska (opierajaÎce sieÎ na podanej w 1951 r. klasyfikacji
H.R. Niebuhra dotyczaÎcej relacji Chrystusa do kultury26): 1. Chrystus przeciw
religiom; 2. Chrystus w religiach; 3. Chrystus ponad religiami; 4. Chrystus wraz
z religiami27. W swych desygnatach pokrywajaÎ sieÎ one z podziaøem Schinellera.
Wszystkie wspomniane wyzÇej paradygmaty odnoszaÎ sieÎ w punkcie wyjsÂcia
do dwoÂch podstawowych aksjomatoÂw: zÇe zbawienie osiaÎgnaÎcÂ mozÇna tylko
w Jezusie Chrystusie, oraz zÇe istnieje powszechna wola zbawcza Boga dotyczaÎca kazÇdego bez wyjaÎtku czøowieka (por. 1 Tm 2,4). RoÂzÇnica pomieÎdzy poszczegoÂlnymi stanowiskami jest wynikiem poøozÇenia akcentu na jedno tylko z tych
zaøozÇenÂ baÎdzÂ tezÇ na oba roÂwnoczesÂnie.
Ekskluzywizm (utozÇsamiany z eklezjocentryzmem28, gøoszaÎcy zbawienie
¹mimo religiiº), uwzgleÎdniajaÎcy tylko pierwszy z powyzÇszych aksjomatoÂw,
opiera sieÎ na przekonaniu, zÇe autentyczne poznanie i dosÂwiadczenie Boga
ma miejsce wyøaÎcznie w chrzesÂcijanÂstwie, beÎdaÎcym jedynaÎ religiaÎ prawdziwaÎ,
czyli objawionaÎ i zbawczaÎ. Inne religie dysponujaÎ co najwyzÇej niewyrazÂnym
obrazem Boga i posiadajaÎ nikøy walor zbawczy (lub tezÇ nie posiadajaÎ go w ogoÂle); ponadto jako dzieøo ludzkie saÎ skazÇone wieloma bøeÎdami. PoglaÎd ten dominowaø w oficjalnej teologii katolickiej do poøowy XX w., tj. do ogøoszenia
przez papiezÇa Piusa XII encykliki Mystici Corporis Christi (1943). Ostatnim
25

No Other Name?, s. 75-167.
Christ and Culture, New York 1951 (tøum. pol.: Chrystus a kultura, KrakoÂw 1996).
27
La theÂologie catholique des religions aÁ la croiseÂe des chemins, ¹Conciliumº. Revue internationale de theÂologie 1986 nr 203, s. 129-138.
28
Jako stanowisko ekskluzywistyczne zazwyczaj uznaje sieÎ takzÇe teologieÎ dialektycznaÎ. Nie
ma ona jednak charakteru eklezjocentrycznego, lecz radykalnie chrystocentryczny.
26
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powszechnie znanym jego przypadkiem saÎ poglaÎdy amerykanÂskiego teologa,
jezuity L. Feeneya29. Klasycznym przykøadem ekskluzywizmu jest tezÇ wspomniana dialektyczna teologia religii K. Bartha, jednak jej korzenie tkwiaÎ w poglaÎdach M. Lutra, uznajaÎcego chrzesÂcijanÂstwo za vera et unica religio, w ktoÂrej
zbawienie uzyskuje sieÎ przez wiareÎ ± wszystkie inne religie saÎ zøem same w sobie, oczekujaÎc zbawienia dzieÎki uczynkom czøowieka. TakzÇe kalwinizm akcentowaø absolutnaÎ niemozÇliwosÂcÂ poznania Boga inaczej nizÇ tylko przez BiblieÎ.
Podobnie D. Bonhoeffer zakwestionowaø wszelkie historyczne uwarunkowania
zjawisk religijnych, øaÎcznie z ludzkaÎ capacitas Dei. Skrajnie negatywne stanowisko wobec religii wyrazÇali w teologii protestanckiej J. Witte (religie saÎ pozbawione jakiejkolwiek prawdy, stanowiaÎ drogeÎ prowadzaÎcaÎ do zguby, saÎ pomyøkaÎ ludzkosÂci) czy H. KraÈmer (chrzesÂcijanÂstwo jest jedynaÎ prawdziwaÎ religiaÎ; nie ma zÇadnego przejsÂcia mieÎdzy sÂwiatem religii czy filozofii a sÂwiatem
objawienia chrzesÂcijanÂskiego; Chrystus jest kresem wszelkich religii). We
wspoÂøczesnej mysÂli protestanckiej podobne poglaÎdy prezentujaÎ H.A. Netland,
A.D. Clarke czy B.W. Winter.
Relatywistyczny pluralizm30 (teocentryzm, zbawienie ¹dzieÎki religiomº),
akceptujaÎc tylko fakt powszechnej woli zbawczej Boga, traktuje chrzesÂcijanÂstwo jako jednaÎ z wielu peønoprawnych i roÂwnorzeÎdnych droÂg zbawienia, prowadzaÎcych do jednego i jedynego Boga. Religie saÎ tylko roÂzÇnymi wyrazami
poznania i dosÂwiadczenia Boga, ktoÂre jest im wspoÂlne i w roÂwnym stopniu
dosteÎpne. ZÇadna religia nie jest zdolna do peønego i adekwatnego wyrazÇenia
prawdy BozÇej, co wyklucza mozÇliwosÂcÂ jakiegokolwiek wyodreÎbniania chrzesÂcijanÂstwa sposÂroÂd innych religii (m.in. J. Hick, A. Race, S.J. Samartha,
P.F. Knitter, R. Panikkar, W.C. Smith), nie istnieje bowiem zÇadna mozÇliwosÂcÂ
zweryfikowania obiektywnej prawdziwosÂci ktoÂrejkolwiek religii. Chrystus nie
jest jedynym posÂrednikiem wszelkiego zbawienia, a tylko wzorcem takiego
29
L. Feeney stanaÎø publicznie w obronie sÂwieckich teologoÂw z kolegium jezuickiego w Bostonie i z Centrum sÂw. Benedykta, gøoszaÎcych naukeÎ okresÂlonaÎ przez KongregacjeÎ sÂw. Oficjum jako
niekatolicka, a polegajaÎcaÎ na literalnej interpretacji zasady Extra Ecclesiam salus nulla, po wykluczeniu ich z Kolegium przez jego rektora (J.R. Armogathe, Oblubienica Chrystusa i Matka wierzaÎcych. W zwiaÎzku z deklaracjaÎ Dominus Iesus, ¹Commmunioº Miedzynarodowy PrzeglaÎd Teologiczny 2002 nr 1, s. 107 n.), a nawet oskarzÇyø abpa Cushinga o herezjeÎ. Zob. ¹L'affaire Feeneyº,
¹Sommaireº 18(1954), s. 44-50.
30 Â
ScisÂle rzecz ujmujaÎc, okresÂlanie trzeciego z omawianych tu paradygmatoÂw mianem wyøaÎcznie mianem ¹pluralizmuº (ktoÂre w opinii jego zwolennikoÂw ma wyrazÇacÂ samo sedno zagadnienia,
mianowicie wielosÂcÂ mozÇliwych posÂrednictw zbawczych), jest nieprecyzyjne. MozÇe bowiem oznaczacÂ zaroÂwno pluralizm religii, a wieÎc fakt istnienia wielosÂci religii w sÂwiecie, jak i ¹pluralizm
teologicznoreligijnyº, a wieÎc wielosÂcÂ mozÇliwych ujeÎcÂ samej teologii religii, w ramach kazÇdego
z paradygmatoÂw. Z ¹pluralizmem teologicznoreligijnymº wiaÎzÇe sieÎ tezÇ sama nazwa ¹pluralistyczna
teologia religiiº, ktoÂra, jako powszechnie stosowana, zostaøa zaakceptowana dla potrzeb niniejszej
pracy. Najlepszym okresÂleniem byøaby chyba ¹pluralistyczno-relatywistyczna teologia religiiº, oddajaÎca jej istoteÎ, ktoÂraÎ jest relatywistyczne odniesienie do chrzesÂcijanÂstwa i Chrystusa.
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posÂrednika albo tezÇ jednym z wielu posÂrednikoÂw. Nie jest On odwiecznym
Logosem, ale jednym z wielu Jego manifestacji w sÂwiecie; utozÇsamia sieÎ wprawdzie z Chrystusem, ale Chrystus jest kimsÂ wieÎcej nizÇ tylko Jezusem. U podstaw
pluralistyczno-relatywistycznej teologii religii, propagujaÎcej hasøa wolnosÂci, demokracji i dialogu mieÎdzyreligijnego, lezÇaÎ niektoÂre dawne bøeÎdy teologiczne,
dotyczaÎce m.in. jednosÂci dwu natur w Jezusie Chrystusie (nestorianizm, monofizytyzm, arianizm) czy rozdzielenia Jezusa historii od Chrystusa wiary
(H.S. Reimarus, R. Bultmann); takzÇe mitologiczne, synkretystyczno-symboliczne teorie dotyczaÎcych historycznosÂci Jezusa, a wreszcie aprioryczne zaøozÇenia natury teologicznej (nieaktualnosÂcÂ wielu tradycyjnych prawd chrzesÂcijanÂskich, zwøaszcza dogmatu chalcedonÂskiego, niemozÇnosÂcÂ ujeÎcia i adekwatnego
wyrazÇenia prawdy BozÇej przez jakaÎkolwiek religieÎ) i filozoficznej (kantyzm,
relatywizm i subiektywizm poznawczy, odrzucenie metafizyki), jak roÂwniezÇ
filozoficznie zdeterminowana egzegeza, kwestionujaÎca mesjanÂskaÎ sÂwiadomosÂcÂ
Jezusa31.
Nurt pluralistyczny nie jest caøkowicie jednorodny, a raczej coraz bardziej
podzielony. Warto nadmienicÂ, zÇe pod wpøywem krytyki, jakiej poddane zostaøy
poglaÎdy jego twoÂrcy J. Hicka, zwøaszcza w odniesieniu do jego enigmatycznej
koncepcji Boga, P.F. Knitter wysunaÎø propozycjeÎ zastaÎpienia teocentryzmu
Hicka czymsÂ, co sam okresÂliø jako soteriocentryzm (lub tezÇ regnocentryzm),
ukazujaÎcy jako cel wszystkich religii nie tyle samego Boga, ile zbawienie lub tezÇ
31
Na temat pluralistycznej teologii religii zob. np.: The Myth of Christian Uniqueness: Toward
a Pluralistic Theology of Religions. red. J. Hick, P. Knitter, New York 1987; P. Knitter, Ein Gott ±
viele Religionen. Gegen den Absolutheitsanspruch des Christentums, MuÈnchen 1988; G.H. Carruthers, The Uniqueness of Jesus Christ in the Theocentric Model of the Christian Theology of Religions, Roma 1988; R. Bernhardt, Der Absolutheitsanspruch des Christentums. Von der AufklaÈrung
bis zur Pluralistischen Religionstheologie, GuÈtersloh 1990; Ist Christus der einzige Weg zum Heil?,
red. K. MuÈller, W. Prawdzik, Nettetal 1990; D.S. Adaikalam, The uniqueness of Jesus Christ in the
current theological discussion, Roma 1993; G. Augustin, Gott eint ± trennt Christus? Die Einmaligkeit und UniversalitaÈt Jesu Christi als Grundlage einer christlichen Theologie der Religionen,
Paderborn 1993; Der einzige Weg zum Heil? Die Herausforderung des christlichen Absolutheitsanspruchs durch pluralistische Religionstheologien, red. M. von BruÈck, J. Werbick, Freiburg 1993; La
teologia pluralista delle religioni: un mito? L'unitaÁ cristiana riesaminata, red. G. D'Costa, Assisi
1994; Christus allein? Der Streit um die pluralistische Religionstheologie, red. R. Schwager, Freiburg±Basel±Wien 1996; J. Dupuis, Vers une theÂologie chreÂtienne du pluralisme religieux, Paris 1997;
P. Schmidt-Leukel, Theologie der Religionen. Probleme, Optionen, Argumente, Neuried 1997;
A.A. Gerth, Theologie im Angesicht der Religionen, Paderborn, Paderborn±MuÈnchen±Wien±ZuÈrich 1997; Il pluralismo religioso. Una prospettiva interdisciplinare, red. A. Fabris, M. Gronchi,
Milano 1998; Einzigkeit und UniversalitaÈt Jesu Christi im Dialog mit den Religionen, red. G.L.
MuÈller, M. Serreti, Freiburg 2001; K. Kaucha, ¹I nie ma w zÇadnym innym zbawienia [...]º WspoÂøczesne interpretacje jedynosÂci i powszechnosÂci zbawczej Jezusa Chrystusa w konteksÂcie wielosÂci
religii, w: WokoÂø deklaracji ¹Dominus Iesusº, red. M. Rusecki, Lublin 2001, s. 143-167; G. GaÈde,
Christus in den Religionen, Paderborn±MuÈnchen±Wien±ZuÈrich 2003; LedwonÂ, ChrzesÂcijanÂstwo
a religie..., s. 260-269; tenzÇe, Teologia religii, s. 1235-1247; G. Chrzanowski, Zbawienie poza KosÂcioøem, PoznanÂ 2005; LedwonÂ, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº, s. 211-310.
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KroÂlestwo BozÇe, specyficznie jednak rozumiane, bo w kategoriach ziemskich,
historycznych, zblizÇonych do ujeÎcÂ teologii wyzwolenia. Inni, poszukujaÎc rozwiaÎzania beÎdaÎcego substytutem tradycyjnego chrystocentryzmu, wysuwajaÎ
propozycjeÎ tzw. logocentryzmu, obecnego np. w poglaÎdach A. Pierisa, zdaniem
ktoÂrego to wøasÂnie Logos BozÇy ostatecznie jest aktywny w sÂwiecie, zaroÂwno
jesÂli chodzi o objawienie, jak i zbawienie, nie zasÂ Logos Wcielony, czyli Jezus
Chrystus32.
Inkluzywizm (chrystocentryzm, ¹zbawienie w religiachº, ¹zbawienie poprzez religieº) akceptuje oba wspomniane wyzÇej aksjomaty; dopuszczajaÎc istnienie autentycznego poznania i dosÂwiadczenia Boga poza ekonomiaÎ judaistyczno-chrzesÂcijanÂskaÎ, peønieÎ tego poznania i dosÂwiadczenia widzi wyøaÎcznie
w chrzesÂcijanÂstwie. Uznaje wieÎc mozÇliwosÂcÂ osiaÎgnieÎcia zbawienia w religiach
pozachrzesÂcijanÂskich, ale zbawienie to postrzega jako pochodzaÎce od Chrystusa i KosÂcioøa. Zakres elementoÂw zbawczych obecnych w religiach, a tym
samym zbawczych mozÇliwosÂci samych religii, roÂzÇnie jest jednak postrzegany
i uzasadniany. W odpowiedzi na pytanie, w jaki sposoÂb zbawienie mozÇe obejmowacÂ inne religie i jaka jest ich rola w BozÇej ekonomii zbawienia, powstaøo
kilka teorii teologicznych: teoria wypeønienia opiera sieÎ na przekonaniu, zÇe
religie pozachrzesÂcijanÂskie stanowiaÎ praeparatio evangelica w stosunku do
chrzesÂcijanÂstwa, przygotowujaÎc mu drogeÎ, podobnie jak Jan Chrzciciel Chrystusowi. SaÎ one wynikiem religijnych daÎzÇenÂ czøowieka i uprzedniego dziaøania
øaski BozÇej waÂjego sercu. Jako namiastka religii prawdziwej swojaÎ peønieÎ zyskujaÎ dopiero w chrzesÂcijanÂstwie (m.in. R. Guardini, Y. Congar, H. de Lubac,
H. U. von Balthasar). WspoÂøczesna wersja tej teorii ujmuje ¹przedchrzesÂcijanÂskosÂcÂº (¹przedchrystusowosÂcÂº) w sensie teologicznym, a nie chronologicznym.
Teoria (historycznej) obecnosÂci Chrystusa wysunieÎta zostaøa w latach 60. XX w.
przez R. Panikkara; jej wspoÂøczesÂni zwolennicy (G. Thils, K. McNamara,
H. Nys, E. de Paris, A. RoÈper) stojaÎ na stanowisku, zÇe nie wystarczy uznacÂ
mozÇliwosÂcÂ dziaøania zbawczej mocy Chrystusa w duszach jednostek, lecz zbawczaÎ wartosÂcÂ nalezÇy przyznacÂ samym religiom pozachrzesÂcijanÂskim jako obiektywnym, historycznym zjawiskom i instytucjom. Religie bowiem zachowaøy swaÎ
zbawczaÎ wartosÂcÂ roÂwniezÇ po przyjsÂciu Chrystusa i po ustanowieniu przezenÂ
nowej ekonomii. Zbawcza moc Chrystusa w odniesieniu do niechrzesÂcijan
dziaøa w sposoÂb realny, chocÂ ukryty, w ich religiach i poprzez nie, nawet jesÂli
nie znajaÎ oni oreÎdzia ewangelicznego. Teoria ¹anonimowych chrzesÂcijanº
K. Rahnera gøosi, zÇe kazÇdy czøowiek w sposoÂb ontyczny otwarty jest na transcendencjeÎ i na nieskonÂczonosÂcÂ, a zbawcza øaska Chrystusa dociera donÂ niezalezÇnie od wyznawanej religii, poprzez zachowywanie obowiaÎzujaÎcych w niej
32

EkonomieÎ Logosu jako przekraczajaÎcaÎ granice dziaøania Chrystusa uwielbionego lansujaÎ
takzÇe m.in. C. Duquoc i J. Dupuis, ktoÂrych poglaÎdy en bloc nalezÇy jednak uznacÂ za inkluzywistyczne.
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zasad. Dlatego tezÇ wyznawcy religii pozachrzesÂcijanÂskich pozostajaÎ w faktycznej, chociazÇ nieusÂwiadomionej (anonimowej) relacji do Chrystusa; saÎ wieÎc
anonimowymi chrzesÂcijanami. PrzyjeÎcie przez nich oreÎdzia ewangelicznego
powoduje, zÇe stajaÎ sieÎ oni chrzesÂcijanami w sposoÂb sÂwiadomy, zreflektowany
i obiektywny. Teoria ogoÂlnej i specjalnej historii zbawienia moÂwi o jednej
zbawczej ekonomii Boga wzgleÎdem ludzkosÂci, realizowanej na dwa sposoby:
religie pozachrzesÂcijanÂskie miesÂciøyby sieÎ w ramach ogoÂlnej historii zbawienia,
jako autentyczne i ¹normalneº drogi zbawienia dla swych wyznawcoÂw; chrzesÂcijanÂstwo natomiast jest specjalnaÎ i wyjaÎtkowaÎ drogaÎ zbawienia, ktoÂra przenika
teÎ ogoÂlnaÎ, dopeønia jaÎ i czyni zbawczo skutecznaÎ (K. Rahner, H.R. Schlette,
czeÎsÂciowo G. Thils, M. Rusecki). TeorieÎ wspoÂøinterpretacji personalnej (zwanaÎ
tezÇ teoriaÎ teologii sakramentalnej), wysunaÎø Cz.S. Bartnik, w opinii ktoÂrego
wszystkie religie jako takie saÎ niezbeÎdne do istnienia, rozwoju i tozÇsamosÂci
chrzesÂcijanÂstwa, we wszystkich tezÇ obecne jest, chociazÇ w roÂzÇnym stopniu,
autentyczne, a wieÎc nadprzyrodzone objawienie BozÇe. Zbawienie dokonuje
sieÎ jednak zawsze dzieÎki relacji osoby ludzkiej do Osoby Chrystusa, bez wzgleÎdu na formy religijne, beÎdaÎce jedynie drogaÎ do tego spotkania. ChrzesÂcijanÂstwo
jest darem dla czøowieka, sÂwiadectwem jego wybrania i wyniesieniu ku Chrystusowi; ostatecznie wszystkie religie søuzÇaÎ speønianiu sieÎ czøowieka w Misterium
Chrystusa33.
NiektoÂrzy autorzy w ramach kierunku inkluzywistycznego wyroÂzÇniajaÎ dwa
stanowiska: chrystologieÎ inkluzywistycznaÎ konstytutywnaÎ (¹Chrystus w religiachº), w ktoÂrej Chrystus jest konstytutywnaÎ przyczynaÎ wszelkiej øaski zbawczej (J. DanieÂlou, K. Rahner, J. Dupuis), oraz chrystologieÎ inkluzywistycznaÎ
normatywnaÎ (¹Chrystus ponad religiamiº), gdzie Chrystus wprawdzie stanowi
definitywnaÎ peønieÎ objawienia, ale na pøaszczyzÂnie zbawienia jest wyøaÎcznie
najdoskonalszym symbolem czy idealnym (i w tym znaczeniu normatywnym)
modelem relacji bosko-ludzkich (H. KuÈng, H. Kessler, K.J. Kuschel, A. RoÈssler, G. D'Costa)34; ten poglaÎd jednak, ze wzgleÎdu na kwestionowanie jedynosÂci Chrystusowego posÂrednictwa zbawczego, nalezÇy uznacÂ za relatywistyczny.
7. TEOLOGIA RELIGII A TEOLOGIA FUNDAMENTALNA

W sÂwietle pytania o relacjeÎ chrzesÂcijanÂstwa do religii pozachrzesÂcijanÂskich,
zwøaszcza zasÂ w konteksÂcie jego nadrzeÎdnosÂci i wyjaÎtkowosÂci, przyjmowanych
33
I.S. LedwonÂ, WyjaÎtkowy charakter chrzesÂcijanÂstwa, w: ChrzesÂcijanÂstwo a religie..., s. 83-86;
tenzÇe, ChrzesÂcijanÂstwo a religie, s. 267 n.
34
Zob. M. Aebischer-Crettol, Vers un oecumeÂnisme interreligieux. Jalons pour une theÂologie
chreÂtienne du pluralisme religieux, Paris 2001, s. 317-404.
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w tradycyjnej, ortodoksyjnej teologii chrzesÂcijanÂskiej, opierajaÎcej teÎ wyjaÎtkowosÂcÂ na jedynosÂci i definitywnosÂci Osoby i objawieniowo-zbawczego dzieøa
Jezusa Chrystusa jako wcielonego Syna BozÇego, coraz bardziej jest widoczne,
zÇe teologia religii nie jest wyizolowana z caøego kontekstu nauk teologicznych,
lecz przeciwnie, wiaÎzÇe sieÎ z nimi sÂcisÂle; szczegoÂlnie wyrazÂny jest jej zwiaÎzek
z teologiaÎ fundamentalnaÎ, jako zÇe to wøasÂnie teologia fundamentalna uzasadnia
wiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂskich roszczenÂ dotyczaÎcych Jezusa z Nazaretu jako
Mesjasza BozÇego, a w konsekwencji jako jedynego Zbawiciela wszystkich ludzi. Ten zwiaÎzek mozÇna by okresÂlicÂ jako faktyczny (historyczny), wynikajaÎcy
w pewnym sensie ze wspoÂlnych dziejoÂw obu dyscyplin, i jako zwiaÎzek natury
formalnej; oba te aspekty sÂcisÂle sieÎ ze sobaÎ øaÎczaÎ.
Jak pokroÂtce zaznaczono wyzÇej, zanim uksztaøtowaøa sieÎ teologia religii,
dyscyplinaÎ, ktoÂra podejmowaøa problematykeÎ religii, zaroÂwno w sensie ogoÂlnym (pojeÎcie i natura religii), jak i pod kaÎtem relacji chrzesÂcijanÂstwa do religii
pozachrzesÂcijanÂskich, byøa apologetyka, czeÎsÂciowo takzÇe misjologia (przede
wszystkim w wymiarze praktycznym i pod kaÎtem zapotrzebowanÂ misyjnej dziaøalnosÂci KosÂcioøa). ZaroÂwno apologetyka, jak i misjologia (czerpiaÎca zresztaÎ
z jej osiaÎgnieÎcÂ) byøy negatywnie ustosunkowane do religii pozachrzesÂcijanÂskich,
uznajaÎc (i postrzegajaÎc to jako cel ¹dowodzeniaº apologetycznego) chrzesÂcijanÂstwo za jedynaÎ religieÎ prawdziwaÎ. Toczone przez døugi czas dyskusje nad
przyznaniem teologii religii statusu dyscypliny naukowej wynikaøy wøasÂnie z troski przedstawicieli religioznawstwa o niezalezÇnosÂcÂ badanÂ empirycznych nad
religiaÎ od teologii, ktoÂrej tradycyjne ujeÎcie problematyki religii, postrzegane
wøasÂnie z perspektywy apologetyki i misjologii, uwazÇano za zbyt waÎskie, a ponadto naznaczone subiektywizmem konfesyjnosÂci35. Wraz z przeksztaøceniem
sieÎ apologetyki w teologieÎ fundamentalnaÎ powyzÇsze zagadnienia (a wieÎc traktat o religii) znalazøy sieÎ tylko w niektoÂrych ujeÎciach nowej dyscypliny (przede
wszystkim szkoøy: niemiecka, rzymska, krakowska)36. WieÎkszosÂcÂ przedstawicieli teologii fundamentalnej pozostaje zgodna co do tego, izÇ dyscyplina ta nie
powinna dublowacÂ czy przejmowacÂ przedmiotu zainteresowanÂ caøego zespoøu
samodzielnych dyscyplin religiologicznych, w tym teologii religii. Niemniej, ze
wzgleÎdu na owaÎ historycznaÎ przeszøosÂcÂ teologia religii uprawiana jest i wykøadana gøoÂwnie w ramach instytutoÂw czy katedr teologii fundamentalnej oraz
przez specjalistoÂw z tej wøasÂnie dziedziny.
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MieÎdzy teologiaÎ fundamentalnaÎ a teologiaÎ religii istniejaÎ jednak takzÇe rozliczne zwiaÎzki natury formalnej, wynikajaÎce chociazÇby z natury kazÇdej z nich
jako teologii oraz z przedmiotu i zadanÂ teologii fundamentalnej. Przede wszystkim chrzesÂcijanÂska teologia religii, jak kazÇda inna dyscyplina teologiczna, opiera sieÎ na objawieniu BozÇym. Tymczasem fakt objawienia BozÇego i jego wiarygodnosÂcÂ uzasadniane saÎ w ramach teologii fundamentalnej. Bez uprzedniego
wywodu teologicznofundamentalnego kazÇda teologia, takzÇe teologia religii,
jest wieÎc niemal zawieszona w proÂzÇni37. Ponadto w ramach teologii religii
funkcjonujaÎ, podobnie jak w pozostaøych dyscyplinach teologicznych, takie
pojeÎcia, jak zbawienie, wiara, objawienie BozÇe, KosÂcioÂø, KroÂlestwo BozÇe, przymierze i inne, przynalezÇaÎce do jeÎzyka religijnego i teologicznego, ktoÂrego budoweÎ i usprawiedliwianie wielu znaczaÎcych wspoÂøczesnych metodologoÂw i teoretykoÂw teologii przypisuje teologii fundamentalnej, w obreÎbie tzw. zadanÂ lingwistycznych38. Od swej poprzedniczki, apologetyki, ktoÂrej zadaniem byøo bronicÂ chrzesÂcijanÂstwa przed wszelkiego rodzaju zagrozÇeniami czystosÂci doktrynalnej, wspoÂøczesna teologia fundamentalna przejeÎøa tezÇ zadania obronne
(apologijne). Pluralistyczna teologia religii, jako niemaøe zagrozÇenie dla chrzesÂcijanÂskiej chrystologii, stawia wieÎc dzisÂ takzÇe (a mozÇe przede wszystkim) przed
teologiaÎ fundamentalnaÎ obowiaÎzek reakcji i dostosowania przeprowadzanego
w ramach traktatu chrystologicznego procesu uzasadniania wiarygodnosÂci
chrzesÂcijanÂstwa do wymogoÂw dyskusji czy nawet polemiki z pluralistami. Istotne dla wspoÂøczesnej teologii religii zagadnienie relacji chrzesÂcijanÂstwa do religii
pozachrzesÂcijanÂskich, zwøaszcza w odniesieniu do wyjaÎtkowej pozycji chrzesÂcijanÂstwa posÂroÂd religii, opierajaÎcej sieÎ na absolutnosÂci i jedynosÂci Osoby i Wydarzenia Jezusa Chrystusa, podejmowane wieÎc mozÇe bycÂ wyøaÎcznie po uprzednim wykazaniu przez teologieÎ fundamentalnaÎ zasadnosÂci mesjanÂskich (transcendentnych, boskich) roszczenÂ Jezusa. Dopiero uprzednie uzasadnienie wiarygodnosÂci objawienia Chrystusowego jako pochodzaÎcego od Boskiego Legata, nasteÎpnie zasÂ wykazanie Chrystusowej (a wieÎc boskiej) genezy KosÂcioøa,
mozÇe stanowicÂ odpowiedzÂ na pytanie o relacjeÎ chrzesÂcijanÂstwa do religii pozachrzesÂcijanÂskich (wyjaÎtkowosÂcÂ oparta na wiarygodnosÂci roszczenÂ Jezusa), o ich
znaczenie w BozÇej ekonomii zbawienia oraz o roleÎ KosÂcioøa w Chrystusowym
dziele zbawczym.
Zasadne jest tezÇ uznanie teologii religii za ¹dyscyplineÎ pograniczaº, analogicznie do teologii fundamentalnej39. Podobnie bowiem jak teologia fundamentalna, roÂwniezÇ teologia religii korzysta z wynikoÂw badanÂ innych nauk teologicznych: saÎ to przede wszystkim biblistyka, teologia dogmatyczna i wøasÂnie
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teologia fundamentalna, a takzÇe filozofia. ¹Granicznyº charakter teologii religii, podobnie jak i teologii fundamentalnej, wynika wieÎc z faktu, zÇe stoi ona na
pograniczu kilku dyscyplin naukowych cechujaÎcych sieÎ poznaniem ¹naturalnymº (racjonalnym, empirycznym) oraz nauk teologicznych, ale i staÎd, zÇe na
styku tych nauk dokonuje sieÎ przejsÂcie od wspomnianego poznania ¹naturalnegoº do teologicznego, co w jeszcze wieÎkszym stopniu ukazuje owaÎ ¹granicznosÂcÂº. TakzÇe teologia religii wychodzi bowiem od pøaszczyzny historycznej,
empirycznej ± poznania konkretnych religii istniejaÎcych w przestrzeni i czasie,
a nasteÎpnie przechodzi zaroÂwno na pøaszczyzneÎ ¹metaº, gdzie konstruowane
jest ogoÂlne pojeÎcie religii, jak i na pøaszczyzneÎ poznania teologicznego, na
ktoÂrej w sÂwietle objawienia BozÇego dokonuje sieÎ badanie danych pochodzaÎcych z nauk religioznawczych, a wieÎc z poznania empirycznego40.
The Methodological Status of Theology of Religion
Summary
In the article its author outlines the history of scientific research on religion
(engaging the perspective of philosophy, theology and religious studies), the decisive
factors influencing the rise of theology of religion and its place among the religiological sciences. Having presented the subject of the theology of religion, as well as the
current methodological discussions associated with it, the author elaborates on the
contemporary paradigms of the branch: exclusivism, pluralism and inclusivism. The
last part of the issue displays the relations existing between the theology of religion
and the fundamental theology as disciplines historically, essentially and methodologically related.
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