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którego kontynuacj" jest artykuł Uwagi o praktycyzmie w filozofii polskiej XV wieku

(s. 277-296). Ostatecznie tendencja ta w sposób wyrazisty urzeczywistni si# w ramach 

tzw. studia humanitatis, gdzie ostanie si# jedynie wspomniana „etyka urzeczywist-

niona” w uj#ciu Erazma.  

 Na koniec recenzent nie mo%e odmówi& sobie przyjemno$ci zasygnalizowania 

artykułu Adama Krokiewicza wizja filozofii staro ytnej (s. 144-152), w którym prof. 

Doma'ski wska%e na wag# eksponowanej przez niego wizji filozofii, jako „m"drej 

sprawno$ci duchowej, której istota jest zestrojeniem i mocnym zwi"zkiem rozumu 

z poddaj"cymi si# rozumowi wol" i uczuciem”, przypisywanej Sokratesowi. Filozofia 

grecka „ma niewiele wspólnego z chłodnym, «komputerowym» rozumowaniem”, ale 

„ma, przeciwnie, cechy dramatycznego i przemieniaj"cego prze%ycia”, jest bowiem 

nie tylko „inteligentnym domysłem o niejawnej rzeczywisto$ci”, ale tak%e – czy nade 

wszystko – jest „wiedz" etyczn"”, przemieniaj"c" %ycie samego filozofa (s. 144-152). 

W sposób charakterystyczny dla Erazmia'skiego m#drca-chrze$cijanina, prof. Do-

ma'ski zaleca dzieło Krokiewicza: „warto to dzieło studiowa& w naszych trudnych 

czasach”. Podobnie chciałby uczyni& recenzent w odniesieniu do lektury całej twór-

czo$ci znawcy Erazma, prosz"c o wybaczenie, %e nie dostrzegł mo%e najcenniejszych 

przejawów tego pisarstwa. 
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Ksi"%ka Philipa Jenkinsa – szczególnie przeczytana przez niezbyt zorientowanego 

w kwestiach religijnych czytelnika – wprowadzi& mo%e do jego obrazu chrze$ci-

ja'stwa spore zamieszanie. Zamieszanie to powoduje perspektywa, z której Jenkins 

patrzy na religi# chrze$cija'sk". Jest to perspektywa zupełnie odmienna od tej, do 

której jeste$my przyzwyczajeni. Wszak chrze$cija'stwo postrzegamy przede wszyst-

kim jako konstytutywny element kultury Zachodu (w najlepszym razie nieco szerzej – 

jako istotny komponent kultury euroatlantyckiej). Co wi#cej, dla Polaka chrze$ci-

ja'stwo to przede wszystkim Ko$ciół rzymskokatolicki.  

Tymczasem Jenkins proponuje spojrze& na religi# chrze$cija'sk" z zupełnie nie-

europejskiej perspektywy. Idzie nawet o krok dalej – jego ksi"%ka stanowi ciekaw"

i oryginaln" prób# polemiki z tezami, które w odniesieniu do chrze$cija'stwa wi#k-

szo$& Polaków, a tak%e – jak mo%na przypuszcza& – wi#kszo$& Europejczyków uznaje 
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za niepodlegaj"ce dyskusji. Najwa%niejsze z nich dotycz" tak fundamentalnych, a za-

razem powszechnie akceptowanych przekona', jak te o kryzysie współczesnego 

chrze$cija'stwa i jego $cisłych zwi"zkach z kultur" Zachodu. Jenkins przeciwstawia 

si# te% popularnemu (zwłaszcza w mediach i tzw. $rodowiskach opiniotwórczych) po-

gl"dowi o konieczno$ci złagodzenia i uelastycznienia przez wspólnoty chrze$cija'skie 

swojej doktryny, zwłaszcza w cz#$ci dotycz"cej kwestii moralnych.  

Jenkins patrzy na chrze$cija'stwo z perspektywy socjologa. Swoje tezy i argu-

menty wspiera oraz ilustruje bogatym zestawem danych statystycznych. Odwołuje si#

tak%e do wypowiedzi osób b#d"cych wa%nymi postaciami współczesnego $wiatowego 

chrze$cija'stwa b"d4 te% znanymi jako kompetentni badacze problematyki miesz-

cz"cej si# w obszarze szeroko rozumianej socjologii religii. Stara si# nie tylko 

odtworzy& sytuacj# religii chrze$cija'skiej we współczesnym $wiecie, lecz tak%e

prognozuje jej przyszło$& do 2050 r. Jako do$wiadczony badacz zjawisk społecznych 

ma $wiadomo$& niebezpiecze'stw zwi"zanych z przewidywaniami dotycz"cymi liczeb-

no$ci wyznawców poszczególnych religii na $wiecie, tote% dokłada wszelkich stara',

by swoje prognozy jak najlepiej uzasadni&.

Przyzna& trzeba, %e starania te przyniosły konkretne efekty. Ksi"%ka wydana 

została po raz pierwszy 10 lat temu (w 2001 r.). Sporo nowych danych empirycznych 

przedstawionych w pochodz"cym z 2007 r. jej drugim wydaniu (b#d"cym podstaw"

polskiego tłumaczenia) potwierdza fakt, %e znaczna cz#$& zmian w sposobie funkcjo-

nowania chrze$cija'stwa na $wiecie, o których pisał Jenkins, rzeczywi$cie nast#puje.  

Autor w swojej ksi"%ce gromadzi pochodz"ce z ró%nych 4ródeł dane pokazuj"ce, 

%e chrze$cija'stwo przestało by& religi", która jest „zwi"zana z Europ" i wywodz"-

cymi si# z niej cywilizacjami zamorskimi, przede wszystkim w Ameryce Północnej” 

(s. 23). Tymczasem w taki wła$nie sposób jest ono w dalszym ci"gu postrzegane 

przez społecze'stwa Zachodu. Zgodnie z tym punktem widzenia typowy chrze$cijanin 

to człowiek „nie-czarny, nie-biedny i nie-młody”, a sama religia znacz"co traci za-

interesowanie współczesnych społecze'stw i chyli si# ku upadkowi zostawiaj"c miej-

sce na kulturow" ekspansj# islamu (s. 23). Według Jenkinsa takie tezy to jedynie 

nieaktualne mity, wynikaj"ce ze zbyt w"skiego patrzenia na współczesn" rzeczy-

wisto$& religijn".

Zdaniem Jenkinsa, aby zrozumie& dalsze losy chrze$cija'stwa, nale%y zaakcep-

towa& fakt, %e  „$rodek ci#%ko$ci w $wiecie chrze$cija'skim […] przesun"ł si# na 

południe – do Afryki i Ameryki Łaci'skiej” (s. 23). Przyjmuj"c tak" perspektyw#

oraz uwzgl#dniaj"c dane statystyczne wskazuj"ce, %e „wiele z najszybciej rozwijaj"-

cych si# krajów $wiata jest albo zdecydowanie chrze$cija'skich, albo ma znacz"ce 

chrze$cija'skie mniejszo$ci” (s. 24) Jenkins formułuje prognoz# na temat sytuacji 

chrze$cija'stwa na $wiecie do 2050 r. Pokazuje ona, %e „chrze$cija'stwo powinno 

prze%y& $wiatowy boom w nowym wieku, ale znacz"ca wi#kszo$& wierz"cych nie 

b#dzie ani biała, ani europejska, ani euroameryka'ska” (s. 24). Swoj" prognoz#

uzasadnia, wskazuj"c, %e zgodnie z najbardziej wiarygodnymi szacunkami „do 2050 r. 
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tylko około jedn" pi"t" z 3 miliardów chrze$cijan na $wiecie b#d" stanowi& nie-

hiszpa'skoj#zyczni biali” (s. 25).  

Do tego momentu rozwa%ania autora to hipotezy bazuj"ce jednak na mo%liwych do 

weryfikacji danych statystycznych. Znacznie wi#ksze w"tpliwo$ci pojawiaj" si#, gdy 

Jenkins podejmuje w ksi"%ce drug" istotn" kwesti# – próbuje okre$li&, jak ilo$ciowe 

zmiany w$ród wyznawców chrze$cija'stwa wpłyn" na jego doktryn# i sposób funk-

cjonowania. Trudno wprawdzie nie uzna& za zasadne pytania b#d"cego punktem wyj-

$cia podj#tych przez Autora rozwa%a' tej problematyki: „jak wiele uznanych ko-

$cielnych praktyk było w rzeczywisto$ci bardziej odbiciem europejskich zwyczajów 

i uprzedze' ni% istotnymi elementami religii?” (s. 69). Nie sposób jednak zaakcep-

towa& bez istotnych zastrze%e' proponowanej przez Jenkinsa odpowiedzi na to pyta-

nie oraz sformułowanych na jej podstawie wniosków. Jego odpowied4 opiera si#

bowiem na przyj#tym bez %adnego uzasadnienia zało%eniu, %e miar" sukcesu, a zara-

zem celem, do którego  zd"%a& powinny religie, jest uzyskanie jak najwi#kszej liczby 

wyznawców. Na tej podstawie Jenkins formułuje wniosek, %e chrze$cija'stwo musi 

dostosowa& si# do społecznych oczekiwa' ludzi Południa, stosuj"c sprawdzon"

w przeszło$ci – cho&by przez jezuickie misje w Chinach –  „jedwabn" strategi#”

(s. 69 nn.). Strategia taka polega na przej#ciu najwa%niejszych elementów lokalnej 

kultury tak, by chrze$cija'stwo mogło skutecznie si# w ni" wtopi&. Tymczasem stra-

tegia taka oznacza rezygnacj# z tego, co Jenkins nazywa „prób" narzucania europej-

skich warto$ci” (s. 71), a co de facto jest rezygnacj" ze znacznej cz#$ci chrze$cija'-

skiego nauczania. Wida& to dobrze na przykładzie Indii, gdzie zwolennicy „jedwabnej 

strategii” w XVII wieku usiłowali godzi& chrze$cija'stwo z systemem kastowym.

Przyj#cie b"d4 odrzucenie sformułowanej przez autora hipotezy na temat kierunku 

rozwoju chrze$cija'stwa w najbli%szych dziesi#cioleciach oraz ocena stoj"cych u jej 

podstaw argumentów to tylko jeden z mo%liwych sposobów odczytania ksi"%ki. 

Kulturoznawca mo%e spojrze& na ni" z zupełnie innego punktu widzenia. Pami#taj"c,

%e Jenkins jest ameryka'skim socjologiem, historykiem i religioznawc", mo%e np. 

podj"& prób# rekonstrukcji sposobu postrzegania religii w ameryka'skim społecze'-

stwie. Okazuje si#, %e jest to spojrzenie pod wieloma wzgl#dami specyficzne. Aby je 

zrozumie&, uwzgl#dni& trzeba fakt, %e Stany Zjednoczone to obszar, którego religij-

no$& zdominowana jest przez denominacje wywodz"ce si# z tradycji protestanckiej. 

Pró%no zatem poszukiwa& w pogl"dach Jenkinsa tego, co charakterystyczne dla spo-

sobu widzenia religii przez osoby nale%"ce do Ko$cioła rzymskokatolickiego. Wspól-

nota chrze$cija'ska to dla Jenkinsa typowa zbiorowo$& protestancka, w której dok-

tryn# kształtuje si# w sposób demokratyczny, dostosowuj"c j" do wymaga' swoich 

czasów. Nic zatem dziwnego, %e patrz"c z takiej perspektywy na Ko$ciół katolicki, 

formułuje tezy co najmniej kontrowersyjne. Wi#kszo$& z tych kontrowersji wynika 

z faktu, %e Ko$ciół katolicki traktowany jest przez Jenkinsa przede wszystkim jako 

stara i szacowna instytucja polityczno-społeczna. St"d widoczne – zwłaszcza w IV 

rozdziale, cho& obecne w całej ksi"%ce – patrzenie na działalno$& Ko$cioła z per-
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spektywy politycznej walki o władz# i wpływy, pytania: „jak dalece $cisłe ideały 

ortodoksji powinny zosta& po$wi#cone w poszukiwaniu skutecznej misyjnej stra-

tegii?” (s. 69),  sformułowania o rz"dzie w Watykanie (s. 239) i tym podobne upro-

szczenia.  

Lista uwag i w"tpliwo$ci, które wywołuje sposób postrzegania chrze$cija'stwa 

prezentowany w ksi"%ce Jenkinsa, jest znacznie dłu%sza. Nie sposób zgodzi& si# cho-

cia%by z przyj#t" przez autora tez", %e chrze$cija'stwo, obok islamu i hinduizmu, to 

„religia nie-zachodnia” (s. 263). Trudno te% zaakceptowa& jego przekonanie, %e nie 

ma istotnych ró%nic mi#dzy sekt" a religi". Nawet uwzgl#dniaj"c ograniczenia 

socjologiczno-historycznego punktu widzenia przyj#tego przez Autora, za zdecydo-

wanie zbyt uproszczony i nieadekwatny uzna& trzeba tak%e przyj#ty przez Jenkinsa 

schemat wyja$niaj"cy mechanizm rozwoju religii. Twierdzi on, %e „Ko$cioły rodz"

sekty, które nast#pnie zostaj" Ko$ciołami i z których pó4niej rodz" si# nowe i jeszcze 

bardziej płomienne sekty. Cykl ten wiele razy powtórzył si# i powtarza – i b#dzie 

trwał w niesko'czono$&” (s. 229). Tymczasem przedstawiony schemat wyja$nia&

mo%e co najwy%ej – i to niezbyt dokładnie – sytuacj#, z któr" mamy do czynienia 

w protestantyzmie. Natomiast zupełnie nie pasuje zarówno do katolicyzmu, jak te% do 

prawosławia – bez w"tpienia dwóch co najmniej równie wa%nych nurtów chrze-

$cija'stwa. 

Ksi"%ka Jenkinsa mówi te% du%o (cho& nie wprost) o stanie współczesnej zachod-

niej kultury. Ze zdumieniem czytamy fragmenty, w których Autor jako oczywisty 

przyjmuje pogl"d o istnieniu „płci kulturowej” (s. 323 nn.), a za przejaw post#pu i do-

stosowania si# Ko$ciołów do wymaga' współczesnego $wiata uznaje m.in. coraz 

wi#ksz" akceptacj# dla homoseksualizmu oraz aborcji we wspólnotach protestanckich 

na Zachodzie. W ksi"%ce znajdziemy te% przytoczone liczne wypowiedzi zwierzch-

ników tych wspólnot, którzy domagaj" si#, „by ko$cielne teksty i tradycje były po-

strzegane w kontek$cie kultur, które je stworzyły, tak by czym$ p r a w o m o c n y m  

i  k o n i e c z n y m  [podkre$lenie R.P.] dla Ko$ciołów było nad"%anie za $wieckim 

post#pem” (s. 327).  

5yj"c w $wiecie kształtowanym przez katolicyzm, trudno tak" postaw# uzna& za 

reprezentatywn" dla chrze$cija'stwa. Cho& z perspektywy Jenkinsa ten głos krytyki 

nie b#dzie pewnie czym$ istotnym, bo jest głosem kogo$ z całkiem innego $wiata. 

Dokładnej z miejsca, które z racji zachodz"cych w nim konfliktów religijnych za-

sługuje, zdaniem Autora, na miano „J"dra Ciemno$ci”. Tak chyba trzeba rozumie&

jego słowa, gdy w rozdziale dotycz"cym antagonizmów religijnych pisze, %e „termin 

ten pocz"tkowo odnosił si# do centralnej Afryki”, jednak „do$wiadczenia XX wieku 

pokazuj", %e ta etykieta bardziej sprawiedliwie przysługuje Europie, zwłaszcza regio-

nom mi#dzy Berlinem a Moskw"” (s. 265).   

Mimo przedstawionych uwag, wynikaj"cych w głównej mierze z ogranicze' przy-

j#tej przez Autora socjologicznej perspektywy, ksi"%ka Jenkinsa to lektura obowi"z-

kowa zarówno dla religioznawców, jak te% kulturoznawców. Pokazuje bowiem, %e
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religia to zjawisko, które mimo zmian i przekształce' nadal stanowi podstawowy 

składnik współczesnej kultury. Pomijanie jej społecznej, kulturowej, a tak%e politycz-

nej roli to pomijanie istotnych czynników decyduj"cych o sposobie funkcjonowania 

współczesnego, globalizuj"cego si# $wiata.  

 Gdyby nawet znaczna cz#$& prognoz Jenkinsa si# nie potwierdziła, to i tak czas 

po$wi#cony na lektur# jego ksi"%ki nie b#dzie czasem straconym. Dzi#ki niej bowiem 

mo%na nieco lepiej zrozumie&, jak wielka jest we współczesnym $wiecie potrzeba 

religii i Boga. Zrozumienie tego faktu pozwala te% dostrzec, jak nierozs"dne i nie-

bezpieczne s" próby ich eliminacji z ludzkiego %ycia i z kultury. Z pokor" zatem 

przyjmuj"c fakt naszej przygodno$ci i ograniczenia naszych mo%liwo$ci poznaw-

czych, warto zapami#ta& słowa współczesnego pisarza chrze$cija'skiego Philipa 

Yanceya, b#d"ce mottem drugiego rozdziału ksi"%ki: „Podró%uj"c dostrzegam wzo-

rzec, dziwne historyczne zjawisko «przemieszczaj"cego» si# Boga: z Bliskiego Wscho-

du do Europy, do Północnej Ameryki, do rozwijaj"cego si# $wiata. Mam tak" teori#:

Bóg idzie tam, gdzie chce”. 
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