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RECENZJE

W sposoÂb wyjaÎtkowy, pod wpøywem pogøeÎbionych i wielostronnych badanÂ biblijnych
i teologicznych, przeprowadziø wywoÂd argumentacyjny ukazujaÎcy, zÇe cud ± pozostajaÎc w sÂcisøym zwiaÎzku z caøaÎ historiaÎ zbawienia i wszystkimi jej gøoÂwnymi wydarzeniami ± zapowiada je, wskazuje na nie, przedøuzÇa je i aktualizuje.
SzczegoÂlnie godna uwagi jest szeroka panorama zagadnienÂ, do ktoÂrych podjeÎcia
w dalszych pogøeÎbionych badaniach zacheÎca ks. Rusecki jako prawdziwy Mistrz
i kierownik szkoøy: stosunek cudu do wydarzenÂ zbawczych, cud w relacji do sakramentoÂw sÂw., cud w relacji do prymatu i apostolatu, cud w zÇyciu KosÂcioøa (temat
szczegoÂlnie zaniedbany), wreszcie cud i jego znaczenie w powszechnej historii zbawienia, czyli problem cudu w religiach pozachrzesÂcijanÂskich i stosunek do nich religii
chrzesÂcijanÂskiej, nowa reinterpretacja funkcji motywacyjnej cudu. WartosÂcÂ pracy
wzbogacajaÎ indeksy: rzeczowy i nazwisk oraz bogata literatura przedmiotu. Streszczenia w jeÎzyku wøoskim i niemieckim pozwolaÎ zorientowacÂ sieÎ w przedmiocie
badanÂ autora Traktatu takzÇe czytelnikom w innych krajach. Na uwageÎ zasøuguje
takzÇe pieÎkna szata graficzna ksiaÎzÇki. Chwaøa za to Wydawnictwu KUL, ktoÂre ksiaÎzÇkeÎ
przygotowaøo do druku.
Prezentowana ksiaÎzÇka jest publikacjaÎ erudycyjnaÎ, cennaÎ i potrzebnaÎ w dziedzinie
teologii fundamentalnej. Stanowi niezwykøe kompendium wiedzy na temat cudu
i z pewnosÂciaÎ sieÎgnaÎ po niaÎ nie tylko znawcy problemu, profesorowie i studenci
teologii, ale takzÇe ci wszyscy, ktoÂrzy chcaÎ pogøeÎbicÂ swojaÎ znajomosÂcÂ teologii. ZacheÎci
ich do tego pieÎkny, barwny i stosunkowo prosty jeÎzyk.

PAWEè SOKOèOWSKI

M. Rusecki, Traktat o religii, ¹Verbinumº. Wydawnictwo KsieÎzÇy WerbistoÂw, Warszawa 2007, ss. 620.
W tradycyjnej apologetyce znany i powszechnie stosowany byø jej trzyczeÎsÂciowy
ukøad. CzeÎsÂcÂ pierwszaÎ stanowiø traktat o religii w ogoÂlnosÂci (De religione in genere),
drugaÎ ± traktat o Objawieniu (De Revelatione), a trzeciaÎ ± traktat o KosÂciele (De
Ecclesia catholica). Traktaty te byøy sÂcisÂle uporzaÎdkowanaÎ sumaÎ wiedzy apologetycznej i przez wiele stuleci dawaøy w miareÎ spoÂjny i caøosÂciowy jej obraz, staÎd
nalezÇaøo traktowacÂ je øaÎcznie, a nigdy oddzielnie.
Recenzowany Traktat o religii autorstwa ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego
stanowi nawiaÎzanie wspoÂøczesnej teologii fundamentalnej do jej poprzedniczki, czyli
apologetyki. Co wieÎcej, podobnie jak apologetyczny traktat o religii byø czeÎsÂciaÎ
wieÎkszej caøosÂci, tak i praca ks. Ruseckiego jest jednaÎ z czeÎsÂci tryptyku, w skøad
ktoÂrego wchodzaÎ takzÇe: Traktat o cudzie i Traktat o Objawieniu (sÂwiadczaÎ o tym
nie tylko tytuøy, lecz takzÇe szata graficzna). Jak kazÇde dzieøo, ktoÂre wchodzi w skøad
tryptyku, tak i Traktat o religii nalezÇy widziecÂ w szerszym konteksÂcie, wyznaczonym
przez dwa wyzÇej wymienione dzieøa. Inne podejsÂcie byøoby ± jak sieÎ wydaje ± nie-
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peøne, gdyzÇ groziøoby zubozÇeniem kontekstu recenzowanej pracy. Z drugiej strony
Traktat o religii wpisuje sieÎ w nurt religiologii, obejmujaÎc caøy szereg dotychczas
obecnych w niej zagadnienÂ, a takzÇe podejmujaÎc nowe. UogoÂlniajaÎc, mamy tu do
czynienia z dwoma horyzontami: z horyzontem tryptyku oraz z horyzontem religiologii. Najbardziej wøasÂciwe wydaje sieÎ ich syntetyczne ujeÎcie, podkresÂlajaÎce zarazem
ich odreÎbnosÂcÂ.
Prezentowana publikacja skøada sieÎ ze wsteÎpu, wykazu skroÂtoÂw, trzech czeÎsÂci,
liczaÎcych od szesÂciu do dziewieÎciu rozdziaøoÂw, oraz streszczenia w jeÎzyku angielskim
i obszernej bibliografii. BycÂ mozÇe niektoÂrym czytelnikom wyda sieÎ potrzebny indeks
rzeczowy, lecz jego brak w peøni rekompensuje szczegoÂøowy spis tresÂci.
WsteÎp (s. 5-14) nie ogranicza sieÎ tylko do prostego wprowadzenia w tresÂcÂ pracy.
Z jednej strony stanowi on analizeÎ rozwoju badanÂ nad religiaÎ azÇ po wyklarowanie sieÎ
pojeÎcia ¹religiologiaº, a z drugiej ± prezentuje postawy wspoÂøczesnych ludzi wobec
religii. Autor nie wikøa sieÎ przy tym w polemikeÎ z pozytywizmem, scjentyzmem,
racjonalizmem czy tezÇ agnostycyzmem, ktoÂre skroÂtowo charakteryzuje, lecz przechodzi do kolejnego zagadnienia, a mianowicie stawia pytanie o prawdziwosÂcÂ religii.
Jest to o tyle istotne, izÇ zagadnienie to ± jak dostrzega sam Autor ± nie byøo przedmiotem zÇadnej wczesÂniejszej monografii, a jego doniosøosÂcÂ i waga nie ulega najmniejszej waÎtpliwosÂci. PodejmujaÎc teÎ kwestieÎ, ks. Rusecki odnosi sieÎ krytycznie do
braku jednolitej terminologii religiologicznej, co zamiast pomagacÂ, wprowadza czeÎsto dodatkowy zameÎt. Aby udzielicÂ odpowiedzi na pytanie o prawdziwosÂcÂ religii,
Autor wyznacza dwa kryteria rozstrzygajaÎce to zagadnienie (kryterium pojeÎcia religii oraz jej genezy). A zatem punkt wyjsÂcia dla badanÂ zostaje wyrazÂnie nakresÂlony
i nie ogranicza sieÎ tylko do analizy religii pod kaÎtem historycznoreligijnym czy filozoficznoreligijnym. Autor ma przy tym sÂwiadomosÂcÂ, zÇe nie istnieje religia in genere,
lecz zawsze ma sieÎ do czynienia z konkretnaÎ religiaÎ (konkretnymi religiami). StaÎd
przyjmuje najprostsze okresÂlenie religii jako ¹wieÎzÂ czøowieka z Bogiemº (s. 11). Jest
to nerw caøej argumentacji ks. Ruseckiego, a roÂwnoczesÂnie temu okresÂleniu religii
Autor jest wierny azÇ do ostatnich kart pracy. WidacÂ przy tym, zÇe Traktat o religii nie
jest zwykøym przepracowaniem Istoty i genezy religii (Warszawa 1989 i Lublin±Sandomierz 1997), lecz pracaÎ o jasno sprecyzowanym celu, wykraczajaÎcym poza zakres
wczesÂniejszych publikacji.
CzeÎsÂcÂ I: W poszukiwaniu istoty religii (s. 17-195) skøada sieÎ z siedmiu rozdziaøoÂw.
Wychodzi ona od szerokiego omoÂwienia nauk zajmujaÎcych sieÎ religiaÎ, a wieÎc z roÂzÇnych stron opisujaÎcych zøozÇony fenomen religii. Dla ks. Ruseckiego charakterystyczna jest gøeÎboka sÂwiadomosÂcÂ metodologii nauk religioznawczych. Wyrazem tego jest
stwierdzenie, izÇ w ramach swoich kompetencji nauki religioznawcze nie mogaÎ rozstrzygacÂ zagadnienia istoty religii (badajaÎ one stroneÎ zewneÎtrznaÎ religii). Autor nie
pozostawia jednak czytelnika w impasie, lecz daje wøasne rozwiaÎzanie. Polega ono na
tym, zÇe ontycznaÎ relacjeÎ czøowieka do Boga (ktoÂra nie jest jeszcze religiaÎ, chocÂ
stanowi jej podstaweÎ) bada filozofia religii, a teologia religii w sÂwietle Objawienia
okresÂla, co stanowi przedmiot religii i jak nalezÇy go rozumiecÂ. Ks. Rusecki zaznacza,
izÇ rezultaty badawcze teologii religii pomocne saÎ do ustalenia genezy religii, co
nawiasem moÂwiaÎc, mozÇna znaczaÎco bardziej wyeksponowacÂ.
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Dla Autora Traktatu o religii roÂwnie wazÇne co nauki o religii saÎ metody pozwalajaÎce na okresÂlenie istoty religii. SposoÂb ich opisania oraz nakresÂlenia ich
kompetencji (takzÇe uwzgleÎdnienie metody teologicznoreligijnej, ktoÂrej brak w poprzednich dzieøach Autora, np. w Istocie i genezie religii) nalezÇy ocenicÂ bardzo
wysoko, gdyzÇ wspoÂøczesÂnie coraz czeÎsÂciej zatraca sieÎ sÂwiadomosÂcÂ metod poszczegoÂlnych nauk o religii, czego przykøadem mozÇe bycÂ chocÂby tzw. pluralistyczna
teologia religii.
Ks. Rusecki poprzez syntetyczne omoÂwienie podstawowych idei religijnych,
zwøaszcza uwiarygodnionego w chrzesÂcijanÂstwie Objawienia, podejmuje sieÎ wsteÎpnego odrozÇnienia religii od zjawisk para- czy pseudoreligijnych. Proces ten beÎdzie
kontynuowany w dalszych partiach pracy. Autor omawia takzÇe struktureÎ i funkcje
religii. Przy okazji wykazuje, zÇe istnienie religii w organiczny sposoÂb zwiaÎzane jest
z czøowiekiem jako osobaÎ, a z drugiej strony dowodzi, izÇ wyszczegoÂlnienie funkcji
religii przyczynia sieÎ do lepszego odroÂzÇnienia religii od tego, co niaÎ nie jest.
W czeÎsÂci I omawianej pracy jej Autor charakteryzuje takzÇe gøoÂwne formy i przejawy zÇycia religijnego, podkresÂlajaÎc przy tym dwa jego aspekty: realizuje sieÎ ono
w aktach religijnych, ktoÂre saÎ zjawiskami roÂzÇnymi od innych aktoÂw.
W sÂwietle takiego rozumienia natury religii Autor przywoøuje temat redukcjonistycznych teorii religii, ktoÂre zdecydowanie krytykuje; jego zdaniem jednostronnie
wypaczaøy one fenomen religii. Ich bøaÎd ± wskazuje ks. Rusecki ± tkwiø zwykle
w zaøozÇeniach teoriopoznawczych. Warto zaznaczycÂ, zÇe za wypaczenie religii Autor
uznaje politeizm, ktoÂry w nasteÎpnej czeÎsÂci pracy zupeønie odrzuca jako religieÎ.
CzeÎsÂcÂ I Traktatu o religii konÂczy rozdziaø podejmujaÎcy zagadnienie oryginalnosÂci
religii na tle nauki, filozofii, etyki, estetyki oraz kultury. Autor, majaÎc na uwadze
przyjeÎte okresÂlenie religii, sytuuje jaÎ poza obreÎbem wyzÇej wymienionych dziedzin
ludzkiej aktywnosÂci, podkresÂlajaÎc jej wyjaÎtkowosÂcÂ oraz niesprowadzalnosÂcÂ do tych
dziedzin. Jest to o tyle istotne, zÇe wspoÂøczesÂnie coraz czeÎsÂciej religia sytuowana jest
w ramach jednego z dziaøoÂw kultury baÎdzÂ traktowana jako swoisÂcie rozumiany sÂwiatopoglaÎd czy tezÇ filozofia, a nawet søyszy sieÎ gøosy, izÇ religia zaniknie pod wpøywem
rozwoju nauki (ten ostatni poglaÎd ± jak søusznie podkresÂla Autor ± nie jest zresztaÎ
nowy, lecz sieÎga poglaÎdoÂw marksistoÂw, scjentystoÂw i pozytywistoÂw).
CzeÎsÂcÂ II Traktatu o religii ± SkaÎd wywodzi sieÎ religia? (s. 196-350) ± idzie po linii
objawieniowej genezy religii. Swoistym wprowadzeniem do zasadniczej tresÂci badanÂ
jest omoÂwienie pozarewelatywnych teorii genezy religii, a wieÎc naturalistycznych
proÂb wyjasÂnienia jej genezy. Ks. Rusecki zdecydowanie odrzuca tego typu interpretacjeÎ genezy religii jako nieuzasadnionaÎ i w zdecydowanej mierze wynikajaÎcaÎ z przyjeÎtych zaøozÇenÂ filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych i innych, o czym
szeroko traktuje. Na pytanie o genezeÎ religii daje wøasnaÎ odpowiedzÂ, a mianowicie
wywodzi religieÎ z BozÇego Objawienia. èaÎcznie z zagadnieniem objawieniowej genezy religii Autor prezentuje wøasne rozwiaÎzanie zagadnienia homo religiosus. Podejmuje roÂwniezÇ problem praobjawienia, ktoÂry dla objawieniowej genezy religii posiada niebagatelne znaczenie, a jego rola zostanie w peønym sÂwietle ukazana w III
czeÎsÂci Traktatu o religii. Nawiasem moÂwiaÎc, peøne rozwinieÎcie mysÂli Autora o praobjawieniu oraz pratradycji jako jego przekazie nastaÎpi w Traktacie o Objawieniu,
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w czym m.in. wyrazÇa sieÎ jego zwiaÎzek z Traktatem o religii, a to z kolei sÂwiadczy
o wewneÎtrznej spoÂjnosÂci caøego tryptyku.
W czeÎsÂci II ks. Rusecki przedstawia takzÇe rozwiaÎzanie zagadnienia rozpoznania
BozÇego Objawienia, co w zasadzie nie byøo podnoszone ani w literaturze polskiej, ani
sÂwiatowej. Charakterystyczne dla mysÂli Autora jest to, zÇe z Objawieniem sÂcisÂle øaÎczy
akt wiary. PodkresÂla przy tym personalistyczny charakter samego Objawienia, co
rzutuje na personalistyczne rozumienie aktu wiary. Tym samym wpisuje sieÎ w szeroki
nurt propagatoroÂw personalizmu w teologii, zwøaszcza teologii fundamentalnej.
OczywisÂcie, elementoÂw personalistycznego mysÂlenia w recenzowanej pozycji jest
znacznie wieÎcej (o niektoÂrych juzÇ wspomniano).
Dla peønego obrazu II czeÎsÂci Traktatu o religii ks. Rusecki prezentuje konsekwencje zaprezentowanej genezy religii, chocÂ sÂcisÂle øaÎczaÎ sieÎ one takzÇe z jej istotaÎ.
ZwroÂcicÂ nalezÇy uwageÎ na skaleÎ tych konsekwencji, a takzÇe na nowe elementy, jakie
w nich sieÎ pojawiøy w stosunku do wczesÂniejszych poglaÎdoÂw Autora. Przykøadowo
moÂwiaÎc, chodzi tu m.in. o odrzucenie tzw. religii mitycznych, czyli religii politeistycznych, czy tzw. religii synkretycznych. Autor sprzeciwia sieÎ takzÇe jakiejkolwiek promocji sekt (dla przykøadu omawiajaÎc kilka), ktoÂre w gruncie rzeczy stanowiaÎ ± jak
podkresÂla ± wypaczenie religii.
OsiaÎgnieÎte w czeÎsÂciach I i II Traktatu o religii wyniki badanÂ odnosÂnie do genezy
i istoty religii nie saÎ pozostawione same sobie, lecz w ostatniej czeÎsÂci pracy: GøoÂwne
religie sÂwiata w perspektywie teologicznoreligijnej (s. 351-539) znalazøy aplikacjeÎ do
wybranych religii sÂwiata: do religii pierwotnych, hinduizmu, buddyzmu, szintoizmu,
taoizmu, islamu, judaizmu oraz chrzesÂcijanÂstwa. Na przykøadzie wymienionych religii, najwazÇniejszych na wspoÂøczesnej religijnej mapie sÂwiata, Autor dokonuje ich
weryfikacji pod kaÎtem genezy, istoty oraz przedmiotowo-podmiotowego zwiaÎzku
czøowieka z Bogiem. Innymi søowy, w oparciu o obecnosÂcÂ podstawowych faktoroÂw
religiotwoÂrczych, ks. Rusecki sprawdza, czy zasadne jest stosowanie terminu ¹religiaº do wyzÇej wymienionych fenomenoÂw. NalezÇy podkresÂlicÂ, izÇ przeprowadzone
w ostatniej czeÎsÂci Traktatu o religii rozwazÇania sytuujaÎ omawianaÎ praceÎ na wyjaÎtkowej pozycji w teologicznej mysÂli polskiej, a takzÇe sÂwiatowej. Przed ukazaniem sieÎ
publikacji ks. Ruseckiego w zasadzie nie byøo prac, ktoÂre prezentowaøyby jasne
i klarowne okresÂlenie tego, czym religia jest, a takzÇe podejmowaøyby proÂby odpowiedzi na pytanie o prawdziwosÂcÂ konkretnych religii. Praca ks. Ruseckiego uzupeønia te braki. Na marginesie nalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe czeÎsÂcÂ rozwazÇanÂ na temat zasadnosÂci
terminu ¹religiaº w odniesieniu do tzw. religii mitycznych, buddyzmu i islamu pojawiøa sieÎ juzÇ w Traktacie o cudzie.
Ks. Rusecki nie omawia wszystkich religii wysteÎpujaÎcych wspoÂøczesÂnie, lecz ± jak
zaznaczono ± te sposÂroÂd nich, ktoÂre saÎ najliczniejsze. Z pewnosÂciaÎ w przyszøosÂci
nalezÇaøoby uwzgleÎdnicÂ pozostaøe fenomeny, pretendujaÎce do miana religii i poddacÂ
je weryfikacji.
W prezentowanej publikacji podniesiona zostaje takzÇe kwestia znaczenia Objawienia i zbawienia Jezusa Chrystusa dla religii pozachrzesÂcijanÂskich oraz relacji
KosÂcioøa do tych religii. Autor wyrazÂnie odcina sieÎ od skrajnych stanowisk deprecjonujaÎcych baÎdzÂ to religie pozachrzesÂcijanÂskie, baÎdzÂ tezÇ chrzesÂcijanÂstwo, a klasyczne
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rozwiaÎzania tego problemu w twoÂrczy sposoÂb reinterpretuje (zasada extra Ecclesiam
salus nulla, koniecznosÂcÂ chrztu do zbawienia, wyjaÎtkowy charakter chrzesÂcijanÂstwa).
Stoi na pozycji inkluzywizmu, zdecydowanie odrzucajaÎc zaroÂwno ekskluzywizm, jak
i relatywistyczny pluralizm.
W trakcie analizowania wzmiankowanych wyzÇej religii pod kaÎtem ich prawdziwosÂci Autor podejmuje takzÇe zagadnienie dialogu chrzesÂcijanÂstwa z tymi religiami.
Stan tego dialogu nie jest dla ks. Ruseckiego zadowalajaÎcy. StaÎd Autor Traktatu
o religii wysuwa takzÇe wøasne propozycje dotyczaÎce dialogu mieÎdzyreligijnego.
Z pewnosÂciaÎ za nowatorskie posunieÎcie uznacÂ nalezÇy sformuøowanie trynitarnych
podstaw tego dialogu. M. Rusecki, posiadajaÎc odpowiednie metodologiczne narzeÎdzia, a wieÎc jasno sprecyzowane pojeÎcie religii oraz dialogu, ukazuje rzeczywistosÂcÂ
teologicznych podstaw dialogu mieÎdzyreligijnego. Przez owe podstawy rozumie on
caøosÂcÂ poznania, jakie wynika z refleksji nad Objawieniem, a przez to ma zasadnicze
znaczenie dla dialogu mieÎdzyreligijnego. Inaczej moÂwiaÎc, stanowi je to, co jest specyficznie chrzesÂcijanÂskie. Czy w zwiaÎzku z tym nie rysuje sieÎ juzÇ w punkcie wyjsÂcia
jakasÂ trudnosÂcÂ, polegajaÎca na akcentowaniu tego, co dzieli religie, zamiast tego, co je
øaÎczy? Czy taki punkt wyjsÂcia mozÇe doprowadzicÂ do jakiegosÂ dialogicznego zblizÇenia
religii, ktoÂre jest przeciezÇ jednym z celoÂw dialogu mieÎdzyreligijnego? Zdaniem Autora Traktatu o religii te obawy saÎ nieuzasadnione, gdyzÇ pewne elementy chrzesÂcijanÂskiego Objawienia lezÇaÎ u podstaw wszystkich religii, a wieÎc to, co wyroÂzÇnia
chrzesÂcijanÂstwo sposÂroÂd religii sÂwiata, roÂwnoczesÂnie przenika swym blaskiem religie
pozachrzesÂcijanÂskie.
Celem dopowiedzenia nalezÇy zapytacÂ, czy nie istniejaÎ inne, roÂwniezÇ teologiczne
podstawy dla dialogu mieÎdzyreligijnego? Wydaje sieÎ, zÇe mozÇna by sieÎ zastanawiacÂ na
przykøad nad eklezjologicznymi podstawami tego dialogu, tym bardziej, zÇe øaÎcznosÂcÂ
pomieÎdzy Jezusem Chrystusem oraz Duchem SÂwieÎtym a KosÂcioøem zostaøa juzÇ dostatecznie wyrazÂnie zarysowana. Tego typu podstaw dla dialogu mieÎdzyreligijnego
ks. Rusecki jednak nie formuøuje.
Ukazana prezentacja (w poøaÎczeniu z proÂbaÎ oceny) ksiaÎzÇki Nestora polskiej
teologii fundamentalnej pokazuje chyba w dostatecznym stopniu, zÇe teologia w Polsce, zwøaszcza religiologia, zostaøa wzbogacona o niezwykle cennaÎ i pierwszaÎ tego
rodzaju publikacjeÎ. Walory prezentowanej pracy saÎ wielorakie. Autor wykazuje
ogromnaÎ znajomosÂcÂ podejmowanych zagadnienÂ, nie boi sieÎ stawiacÂ trudnych, prowokujaÎcych do mysÂlenia pytanÂ, na ktoÂre daje wøasne odpowiedzi. Prezentuje przy
tym praceÎ niezwykle spoÂjnaÎ, klarownaÎ, cechujaÎcaÎ sieÎ wzorowym warsztatem metodologicznym, a przy tym jasno zmierzajaÎcaÎ do wyznaczonego we wsteÎpie celu i ± co
istotne ± w peøni go realizujaÎcaÎ. Mimo izÇ w wielu miejscach Autor nie wdawaø sieÎ
wprost w polemiki z poglaÎdami, ktoÂre wypaczajaÎ rozumienie religii, jej genezeÎ i funkcje, to jednak ¹podskoÂrnieº nieustannie to czyniø. Przede wszystkim zasÂ daø szereg
wøasnych rozwiaÎzanÂ, trafnych i oryginalnych, zaroÂwno na polu religiologii, jak i dialogu mieÎdzyreligijnego. OmoÂwiona praca daje wglaÎd w stan polskiej mysÂli religiologicznej, ktoÂra na tle literatury europejskiej, a nawet sÂwiatowej wypada niezwykle
korzystnie, w wielu momentach prezentujaÎc pionierskie rozwiaÎzania.

