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Dr. Joseph H asenfuss, D ozent an der U niversität W ürzburg, 
Die m oderne R eligionssoziologie und ih re  B edeutung für 
die relig iöse P roblem atik . 1937. Verlegt bei F. Schöningh— 
Paderborn , Raim und Fürlinger — W ien, B. G ötschm ann — Zü
rich. S tron 401.

Jest to praca, na podstaw ie której au to r habilitow ał się 
u znanego profesora z W ürzburga W underlego. Dzieli się ona 
na 3 części dość nierów ne co do rozmiarów.

W pierwszej podaje szkic historycznego rozwoju ideowych 
zw iązków  w spółczesnej problem atyki socjologiczno - religijnej 
z przeszłością. Sięga bardzo daleko, bo aż do starożytności grec
kiej, gdzie dostrzega w prądach naturalistycznych i panteistycz- 
nych początki pozytyw istycznego nastaw ienia do zagadnień reli
gijnych. Cechą zaś charakterystyczną tego nastaw ienia był an tro- 
pocentryzm  i socjologizm . Ale obok tych prądów  spotykam y tam 
teocentryczną koncepcję św iata i życia, reprezentow aną przez 
Sokratesa, P latona i Arystotelesa. W pierwotnym  chrześcijaństw ie 
od sam ego początku tkwiły pierw iastki, które sprzyjały syntezie 
prawdziwej religijności i siły społecznej. Na idei aktu stw órczego 
i O patrzności Bożej opierali chrześcijanie swój stosunek do Boga, 
ą na prym acie w iary swój stosunek do otaczającego św iata. 
Średniow iecze um iało zespolić ściśle życie religijne i społeczne, 
opierając się na zasadniczej tezie, że nadprzyrodzoność nie usuw a 
przyrodzoności, ani jej się nie sprzeciw ia, bo łaska uzupełnia 
naturę. Św. Tom asz z Akwinu dał w łaśnie w span ia łą  syntezę 
dziedziny życia religijnego i społecznego, wykazując, że Bóg jest 
źródłem  i najwyższym  celem wszelkiego bytu. T a harm onia re- 
ligii i socjologii popsuła się z chw ilą zachw iania się wielkiej 
metafizyki średniow iecznej i w prow adzenia na teren kultury roz- 
kładczych pierw iastków  nom inalizm u. Już od D unsa Scota i wcze
śniejszych nom inalistów  poprzez Okkama i platoników  z okresu 
renesansu wzm aga się duch racjonalistycznej krytyki, skierow anej 
przeciw nauce i urządzeniom  chrześcijańskiego życia społeczno- 
kulturalnego.

Było to przygotow aniem  gruntu pod now ożytne tendencje p o 
zytywistyczne, panteistyczno-antropocentryczne i socjologistyczne. 
Człowiek now ożytny postanow ił podw ażyć chrześcijański jedno
lity pogląd na św iat i życie. Zam iast społecznego, organicznego 
i biom orficznego ujm owania zjaw isk św iata w prow adził m echa- 
nistyczny sposób  tłum aczenia wszystkiego, a celow ość przy
rody sta ra ł się zastąpić biologiczną ewolucją gatunków . W  miejsce 
średniowiecznej kultury m etafizyczno-teologicznej i jej charakteru 
dedukcyjnego przychodzi nom inalistyczno-naturalistyczna kultura 
now ożytna z indukcyjną, eksperym entalną i m atem atyczną me-
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todą badań. O dżywają stare pogańskie tendencje antropocen- 
tryczno-naturalistyczne i panteistyczne.

W  drugiej części autor szczegółow o om awia nowożytne 
teorie religijno-socjologiczne, grupując je wedle krajów, miano
wicie Francji, Anglii i Ameryki oraz Niemiec. Zaczyna od Francji, 
która jest ojczyzną religijno-socjologicznych prądów  w czasach 
nowożytnych. Najwięcej m iejsca pośw ięca A. Com te’owi, który 
socjologię skierow uje od metafizycznej spekulacji do pozytywno- 
doświadczalnych metod. Religia jest u niego tylko odbiciem i wy
nikiem życia społecznego, przeto niema charakteru nadprzyro
dzonego. N astępnie zajmuje się socjologią religii, k tóra rozwi
nęła się we Francji na podstaw ie teorii Com te’a, a mianowicie pod 
kierunkiem biologicznym, socjologiczno-psychologicznym ; przede 
wszystkim  zaś uwzględnia szerzej Szkołę Durkheima. Natura- 
listyczny pogląd na św iat utrw alił się również w Anglii, czemu 
sprzyjało em piryczne nastaw ienie myślicieli i uczonych, po
cząwszy od Bacona, H obbesa, Locke’a i Hum e’a. Szczytowy 
wyraz znalazł angielski naturalizm u H erberta Spencera, choć 
jeszcze po nim m iał swych reprezentantów . Najmniej miejsca 
pośw ięcił au tor am erykańskiej socjologii religii, k tóra hołduje 
przeważnie naturalizm ow i i wykazuje dużo rysów  pokrewnych 
tendencjom  w Anglii.

Rozw ażania na tem at socjologi religii we Francji, Anglii 
i Ameryce stanow ią tylko w stęp do szerokich wyw odów  w tej 
spraw ie na terenie Niemiec.

Najsilniej na niem iecką socjologię religii oddziałali auto- 
rowie francuscy. W  książce znajdują się w pierw  rozw ażania na 
tem at naturalistyczno-kolektyw istycznych dążności sociologii Ka
ro la  M arksa i socjalizm u w ogólności, przy czym autor wyka
zuje związki tych teorii z naturalizmem  socjologii francuskiej. 
N astępnie przechodzi do socjologii, k tóra religię uważa już za 
zjaw isko duchowe. Przejście do tego kierunku socjologicznego 
stanow ią teorie Simmela i Tönniesa, a w łaściw ym  jego przed
stawicielem  jest M aks W eber, neokantysta i protestant. Po dość 
szczegółowej krytyce jego poglądów  na podstaw ie opinii najwy
bitniejszych socjologów  katolickich autor jeszcze dość obszernie 
zajm uje się przyjaciółm i i uczniami W ebera jak np. Sombartem, 
Troeltschem , a zw łaszcza Maksem Schelerem. W reszcie omawia 
najnow sze prądy religijno-socjologiczne w Niemczech, dzieląc je 
na trzy zasadnicze grupy. Do pierw szej zalicza socjologów, uzna
jących religię za zjaw isko duchowe, a jeszcze w śród nich widzi 
dw a odłam y, z których jeden posługuje się m etodą formalno- 
em piryczną i historyczno-opisow ą, a znów drugi stosuje metodę 
filozoficzno-metafizyczną. W  pierwszym odłam ie w ysuw a się na 
czoło J. W ach, choć nie mniej w ażna rola przypada L. v. Wie- 
semu i A, Yierkandtowi. Przedstaw icielam i drugiego odłam u są



K. D unkm ann, G. Lehmann, 0 .  Spann, H. Schwarz, A. K raus
kopf i inni. D rugą zaś grupę najnowszych prądów  religijno- 
socjologicznych stanowi kierunek natura listyczno-b io logiczny
O. Spenglera i L. Frobeniusa, oraz rasistow ska teoria Rosen
berga. Zw raca się tu uwagę na życiowe znaczenie religii w walce 
ras i narodów , choć oczywiście bez ujm owania jej w formie 
dogm atów , lecz uw aża się ją raczej za prąd  życiowy, nie m a
jący podstaw  rozumowo usprawiedliw ionych. W reszcie na trzecią 
grupę sk ładają  się kierunki psychologizujące w rodzaju psycho
analityków  i psychologów  indywidualnych.

W trzeciej części dzieła autor podaje wskazówki m etodo
logiczne i system atyczne dla nowo pow stającej gałęzi wiedzy, 
m ianowicie socjologii religii. Poddaje w pierw  krytyce dążności 
pozytywizmu we Francji, Anglii i Niemczech do w yprow adzenia 
religii wyłącznie z socjalno-kulturalnego podłoża, bo widzi w tym 
czysto naturalistycznym  stanow isku przejaw  jednostronności, choć 
słuszną jest rzeczą zw racać uwagę na socjalne podstaw y zjaw isk 
religijnych. Uznając w pełni słuszność postulatów , żądających 
upraw iania socjologii religii jako nauki przygotow aw czej do sa 
mego studium  zjawisk religijnych jako faktu nadprzyrodzonego, 
stara się autor podać metody tej nowej nauki. Przedmiotem  
i celem tych badań  jest w yszukiwanie przy pom ocy dośw iad
czenia form i ukształtow ań religijno-socjologicznych, oraz pod
patryw anie w życiu wzajem nych w pływ ów i związków pomiędzy 
religią a pozareligijną sferą różnorodnego działania społecznego. 
W dziele na uwagę zasługuje podkreślenie znam iennego faktu, 
że w średniow ieczu istniał ścisły związek pomiędzy jednolitością 
wiary i kultury oraz form życia społecznego. D opiero Luter i inni 
reform atorzy religijni — zdaniem  autora — w prow adzają roz- 
dźwięk w tę harm onię, w ychodząc z zasadniczego założenia, że 
pomiędzy religią nadprzyrodzoną a życiem ziemskim człowieka, 
pomiędzy łask ą  a naturą istnieje przepaść nie do przebycia. Od 
tego czasu religią chrześcijańska zatraca charakter społeczny, 
a staje się tylko indywidualnym  przeżyciem człowieka.

Dalszym celem badań socjologii jest naśw ietlanie religii 
z socjologiczno-psychologicznego punktu widzenia. Chodzi m ia
nowicie o uw ydatnienie poglądu, że religią nie opiera się w y
łącznie na pierw iastkach racjonalnych lub irracjonalnych, lecz 
ogarnia w szystkie siły duszy, a w ięc zarów no rozum, jak wolę 
i uczucie. N astępnie autor szeroko om aw ia oddziaływ anie religii 
(np. obrzędów  i sakram entów ) na życie społeczne, oraz podnosi 
takie w artości religii jak np. wzniosłość, praw dę i uniw ersal
ność. W końcu określa zadania i rolę socjologii religii w teologii 
praktycznej, w duszpasterstw ie i w ychow aw stw ie religijnym. 
Słuszna jest uw aga, że w naszych czasach potrzeba teologom 
szerszego i gruntow niejszego przygotow ania socjologicznego, na



co w am erykańskich uniw ersytetach katolickich już teraz kładzie 
się większy nacisk, niż w Europie.

R ozprawa H asenfussa jest wynikiem żmudnej i wytrwałej 
pracy, k tóra w ym agała sum iennego przejrzenia nietylko literatury 
socjologicznej i religijnej, lecz także filozoficznej. Autor wykazał 
duże oczytanie i dobrą orientację we współczesnej i dawniej
szej literaturze naukowej tego przedm iotu, dlatego jego dzieło 
jest kopalnią w iadom ości w tej dziedzinie. Jednakże jeszcze 
trochę bojaźliwie w ygłasza w łasne poglądy, polegając raczej na 
zdaniu innych w ybitnych znawców  tej gałęzi wiedzy. Do ujem
nych stron m ożna zaliczyć zbyt długie i częste cytaty w tekście, 
obejm ujące czasem  całą stronę druku. Nieraz m ożna było w jed
nym zdaniu wyrazić myśl jakiegoś autora, bez szkody dla toku 
rozważań, a w ten sposób uniknąć zbyt długiego cytowania. 
Mam wrażenie, że rozpraw a zm niejszyła by się conajmniej o jedną 
trzecią część, a przez to zyskała by na przejrzystości. Tę usterkę 
m ożna wybaczyć dziełu, które m a spełnić rolę pionierską. W każ
dym razie w arto zapoznać się z jego treścią, bo znajdzie tam 
wiele ciekawych rzeczy nie tylko teolog, lecz także socjolog 
r filozof.

Lwów Ks. Jan Stępa.

Dr. Ephraem Hendrikx O. E. S. A., Augustinus Verhältnis
zu r M ystik. Eine patristische Untersuchung. (Cassiciacum  I Bd. 
Eine Sam m lung w issenschaftlicher Forschungen über den hl. Augu
stinus und A ugustinerorden, sowie w issenschaftlicher Arbeiten 
von Augustinern aus anderen W issensgebieten. Herasgegeben von 
P. Dr. Lect. Adalbero Kunzeimann 0 .  E. S. A., P . Lect. Ferdi
nand Lang O. E. S. A.), W ürzburg 1936, str. 204.

N iedaw no założone w ydaw nictw o w zbogaciło bibliografię 
augustiańską now ą pracą na tem at stosunku A ugustyna do mi
styki. Jest to pierw szy tom tegoż wydawnictwa. Autor członek 
Zakonu O jców Erem itów  św. A ugustyna a więc instytucji, która 
żyje duchem sw ego wielkiego założyciela chciał dać ostateczną 
odpow iedź na zagadnienie czy św. Augustyn był rzeczywiście 
mistykiem w całym tego słow a znaczeniu.

Zadanie miał niełatwe. Pom inąw szy już trudności jakie 
nastręczają sam e dzieła św. Augustyna, m usiał przeciwstawić 
się w niejednym  miejscu, wielkim powagom , znawcom świętego 
Augustyna, którzy jak Gaugauf, Boyer, Cayré, Gardeil, Combès, 
G ilson, Jolivet i in. tłum acząc poglądy św. Augustyna w świetle 
założeń scholastyki, nadali im jej specyficzny koloryt — albo 
jak Hessen, Butter, Krebs, Barion i in. patrzyli na św. Augustyna


