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Knjiga Jamesa Smitha How (Not) to Be
Secular v prvi vrsti pomeni vhodni portal
v knjigo A Secular Age. To 896 strani dolgo delo filozofa Charlesa Taylorja pokaže
na temeljne premike v družbeni in v posameznikovi predstavi, ki so prevedli v
današnjo sekularno dobo. Glavno vprašanje, ki si ga Taylor postavi, je, zakaj je
bilo leta 1500 posamezniku domala nemogoče reči, da ne veruje, leta 2000 pa
je to tako preprosto.
Smith povzame strukturo svoje How
(Not) to Be Secular po strukturi vélike
matere, ki ji je Smithova knjiga kakor
neke vrste asistent k »vélikemu vodniku« (viii); tako Smith knjigo A Secular
Age tudi poimenuje.
Smith v uvodniku oriše sodobni sekularni čas s prispodobo reliefnega zemljevida. Ta zemljevid obsega raznolik
spekter – od plitvine nelagodne imanence do višave transcendence, na katero v mnogih primerih veže le spomin.
Ta primerjava priča, da je teren sodobne družbene in posameznikove predstave o svetu in njegovega razumevanja
zelo razgiban. V delu vlada ekskluzivni
humanizem, v katerem je vsak posameznik zase temelj svojih dejanja. Lahko
rečemo, da je na takšnem reliefu toliko
ravni, kolikor je predstavnikov te dobe.
Vsi predstavniki sedanje dobe živimo
pod neke vrste pritiskom – vsak, ki veruje, je v senci dvoma, in vsak, ki zase
pravi, da je nevernik, je zmeraj v skušnjavi, da bi veroval (3), ugotavlja Smith.
Smith predloži oris sodobnega sekularnega časa skozi pet poglavij, ki zaporedno sledijo poglavjem iz knjige A Se-

cular Age. Prvo poglavje postavi v pozni
srednji vek, ko se začnejo temeljni premiki v predstavi posameznika in družbe,
ki pozneje privedejo do reformacije. To
je doba razčaranosti, začetke katere avtor postavi v pozni srednji vek. Za dobo
razčaranosti je značilno, da človek čarobnosti pomenov v svetu ne zazna več,
ampak vse pomene naturalizira. Pomeni, da poskuša vse razložiti prek naravnih zakonitosti. V drugem poglavju je
opisan pozitivni obrat – izguba občutka
za presežno, na katerem je utemeljen
moralni red. Kljub izgubi tega temelja
potreba po moralnem redu ostane.
Tako novi moralni red ne potrebuje več
višje utemeljitve, saj je ta utemeljitev
razvidna znotraj imanence. Tretje poglavje prinese občutek, kako je živeti v
svetu, v katerem vladajo nove možnosti
za verovanje, ki nastopijo zaradi razčaranosti sveta. Začuti se nelagodje življenja v zgolj imanentnem okviru, ki je v
nekem smislu zaprt za transcendenco.
Tako se ustvari napetost med tistimi, ki
zagovarjajo imanentni okvir in niso odprti za transcendenco, in tistimi, ki zagovarjajo to odprtost in možnost transcendence. Ta napetost sproži eksplozijo velikega števila novih prepričanj in
pogledov, ki nastanejo znotraj okvira
med predstavniki ene in druge strani.
Četrto poglavje predloži analizi sodobnosti ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja. Eden od pogledov, ki so posledica
eksplozije novih prepričanj, in pogledov,
o katerih smo govorili zgoraj, je pogled
o samouresničitvi vsakega človeka: razvije se v romantiki. Ta pogled sproži premik v posameznikovi predstavi in govorimo lahko o začetku dobe avtentičnosti. V njej je značilno, da ima vsak posameznik posebno pravico, izraziti se na
najbolj tipičen način. Torej mora najti
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način in pot, kako sebe najbolje uresničiti. Doba avtentičnosti ima velik vpliv
na mesto duhovnosti in religije v posameznikovi predstavi. Pod duhovnostjo
v tem smislu razumemo vse, kar daje
občutek rasti. Temelj za to je posameznikova predstava: kaj me dviga in me
dela bolj mene. Zadnje, peto poglavje,
se osredotoča na izziv pojmovanja sekularnega kot izključujoče nevtralnosti
v smislu izključevanja religioznega iz
javnega življenja. Nevtralnost v tem pogledu vzpostavi odsotnost religije iz javnega. Smith na tem mestu predstavi sekularnost kot prostor nevtralnosti, ki ne
pomeni izključevanja religioznega, ampak enakopravnost vseh pogledov, naj
bodo religiozni ali drugi svetovnonazorski pogledi.
Smith prek Taylorjeve misli pokaže
korake, ki so privedli do pogleda na
svet, značilnega za sodobno zahodno
družbo. Sorazmerno na kratko utemelji
temeljne točke premika predstavnosti
znotraj posameznika in družbe od poznega srednjega veka dalje. Ti premiki
predstavnosti niso enopomenski in preprosti. Premiki v zavesti posameznika so
potekali počasi. Možnosti za drugačen
razvoj zavesti je bilo v tem razvoju zelo
veliko. Že drugačen odziv avtoritet bi
lahko popolnoma obrnil tek dogodkov
in miselnih tokov. To bi zagotovo imelo
za posledico drugačno stanje v sodobni
družbi. Pred 15. stoletjem si je bilo nemogoče predstavljati, da bi se nekdo
opredelil za nevernega. Človekova zavest, njegovo dojemanje sveta, pojmovanje dobrega in iz vsega tega vzpostavljena družbena struktura in predstava
človeku tega niso dovoljevali. Skoraj
petsto let je bilo potrebnih, da se je
zgodil premik v zavesti posameznika.

447

Smith odlično povzame Taylorjevo
pripovedno tehniko nizanja premikov
znotraj človekove predstave skozi zgodovino. V sodobnem času slišimo zgodbe, zakaj se je razvilo novo pojmovanje
in je religija dobila novo mesto v sodobnem svetu. Veliko teh zgodb temelji na
neke vrsti izginjanju religije oziroma verovanja zaradi večjega znanstvenega
napredka. Za zagovornike teh zgodb velja vera kot tolažba in uteha za tiste, ki
ne razumejo. Če se želimo soočiti s takšnimi zgodbami, je treba predložiti
novo zgodbo, ki bo bolj prepričljivo pokazala dejanske premike v zavesti posameznika in družbe. Cilj zgodbe ni v kronološki predstavitvi, kdaj se je zgodil
posamezni premik v zavesti. Cilj, ki ga
Taylor zasleduje in mu Smith odlično
sledi, je v tem, da analitično pokaže,
kako so se zgodili ključni premiki v zavesti posameznika in družbe (18).
Bralcu je v pomoč slovar temeljnih
pojmov, ki so ključni za pravilno razumevanje poteka misli. Smith se zaveda,
da je Taylorjev poskus prikazovanja pripovedi svojevrsten in zelo inovativen.
Hitro se lahko zgodi, da bralec nekaterih
pojmov iz konteksta ne razume ali jih
napačno razume. Zato Smith pojme, ki
so ključni za razumevanje prikazanega
razvoja, na koncu knjige na kratko in
zelo razumljivo razloži.
Knjiga How (Not) to Be Secular bralcu
na dojemljiv način predloži temeljne
premike v zavesti posameznika in družbe, ki so privedli do sodobne sekularne
dobe. To je nekakšen portal za razumevanje naše sodobnosti in našega pojmovanja sveta ter odnosa do presežnega.
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