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Ekumenizm, jako zjawisko w Kościele powszechnym stosun-
kowo nowe, wgryzł się zadziwiająco szybko w samo centrum 
współczesnego katolicyzmu. Robi niemal dogmatyczne wraże-
nie, dziś wydaje się odwieczny. No i bardzo dobrze. Cieszyć się 
trzeba, bo przecież fajnie, że chrześcijanie chcą pokoju między 
wyznaniami i wzajemnego zrozumienia, a wspólna modlitwa 
oraz dialog to solidne fundamenty. A jednak wśród tej wierzą-
cej części wspólnoty katolickiej czasami przemawia brak entu-
zjazmu wobec ekumenizmu, zresztą nie od dziś – od zawsze. 
Moderniści chcą widzieć w tym przekonanie katolików o ich 
wyższości nad heretykami, które wyklucza dialog, a co dopiero 
zrozumienie. Są jednak oni napędzani fałszywym przekona-
niem o konieczności postępu i równowartości wszystkiego na 
tym świecie, bagatelizują to, co najważniejsze, czyli prawdę.

Katolicy mają nie lada trudność, obserwując działalność 
Franciszka, synod amazoński, czytając kolejne rewelacje 
z zakresu teologii wyzwolenia, spoglądając na poczynania nie-
mieckich biskupów i teologów, albo gorsząc się informacjami 
o tym, że papież wspiera finansowo… transseksualne prosty-
tutki, których branżę boleśnie dotknął kryzys covidowy (jakby 
nie było komu rzeczywiście wypłacać pieniędzy – przykłado-
wo w formie odszkodowań). Właściwie „trudność” to chyba 
zbyt łagodne określenie, nie sposób być wierzącym katolikiem 
i nie oszaleć z trwogi. Teraz dodatkowo w czasie, gdy na dwóch 
kontynentach trwają łowy na chrześcijan, przeczytać możemy 
tekst encykliki o braterstwie oraz przyjaźni według, którego 
katolicy mają się dogadywać z innowiercami i walczyć ze swo-
imi słabościami, takimi jak… ksenofobia.



A przecież nie trzeba wielkiego umysłu, by dostrzec, że 
bezwarunkowy ekumenizm osłabia Kościół i fałszuje historię. 
Zwłaszcza w kontaktach z protestantami. Bo tu sprawa jest 
prosta – protestanci to heretycy, mają przeprosić i wrócić na 
łono wspólnoty. Nie mówi się już o tym, że w państwach pro-
testanckich, do rangi prawa stanowionego podniesione były 
różne nieprzyjemności dla katolików, z dekapitacją włącznie. 
Po wieku XX pozostało przekonanie, że jedyną religią prześla-
dowaną jest judaizm. Obecnie leczy się nas z islamofobii, ale 
żaden mainstreamowy głos nie powie Wam, że ludzie giną dziś 
masowo za to, że są chrześcijanami. 

Czy braterstwo jest ważniejsze niż dialog? Na końcu tego 
dialogu i tak musi stać oczywista konstatacja – możemy się 
lubić i dogadywać, ale poza Kościołem nie ma zbawienia.

Jerzy Kopański
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11

Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, 
Arcybiskupów, Biskupów i innych Arcypasterzy, którzy 
żyją w zgodzie i łączności ze Stolicą Apostolską.

Czcigodni Bracia, pozdrowienie Wam 
i błogosławieństwo Apostolskie!

Dusz ludzkich może nigdy jeszcze nie przenikało tak silne pra-
gnienie wzmocnienia i spożytkowania ku dobru wspólnemu spo-
łeczeństwa ludzkiego tych węzłów braterstwa, które nas z powodu 
jednego i tego samego pochodzenia i tej samej natury jak najściślej 
łączą, jak to, które zauważyć możemy właśnie w naszych czasach. 

ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO PIUSA XI

(Z 6 STYCZNIA 1928 ROKU) 
O POPIERANIU PRAWDZIWEJ JEDNOŚCI RELIGII

MORT
ALIUM 
ANIMOS
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12 Ponieważ narody nie mogą jeszcze w całej pełni cieszyć się dobro-

dziejstwami pokoju, ponieważ, przeciwnie, tu i tam odżywają 
dawne i powstają nowe waśnie, powodujące powstania i wojny 
domowe, ponieważ nadto nie udaje się rozwiązać całego szere-
gu spraw spornych, dotyczących spokoju i dobrobytu narodów, 
o ile ci, w których ręku spoczywa kierownictwo i ster państw, nie 
poświęcą się zgodnie temu zadaniu, łacno zrozumieć – tym bar-
dziej, skoro nie ma różnicy zdań co do jedności rodzaju ludzkie-
go – dlaczego tak wiele ludzi pragnie, by w imię tego braterstwa, 
które obejmuje wszystkich, rozmaite narody coraz to ściślej się 
zespoliły.

Coś całkiem podobnego pragną pewne koła wytworzyć w zakre-
sie porządku, ustanowionego przez Chrystusa Pana Nowym 
Testamentem. Wychodząc z założenia, dla nich nie ulegającego 
wątpliwości, że bardzo rzadko tylko znajdzie się człowiek, któryby 
nie miał w sobie uczucia religijnego, widocznie żywią nadzieję, że 
mimo wszystkie różnice zapatrywań religijnych nie trudno będzie, 
by ludzie przez wyznawanie niektórych zasad wiary, jako pewne-
go rodzaju wspólnej podstawy życia religijnego, w braterstwie się 
zjednali. W tym celu urządzają zjazdy, zebrania i odczyty z nie-
przeciętnym udziałem słuchaczy i zapraszają na nie dla omówie-
nia tej sprawy wszystkich, bez różnicy, pogan wszystkich odcieni, 
jak i chrześcijan, ba, nawet tych, którzy – niestety – odpadli od 
Chrystusa, lub też uporczywie przeciwstawiają się Jego Boskiej 
naturze i posłannictwu. Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem 
pochwalić takich usiłowań, ponieważ one zasadzają się na błęd-
nym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre 
i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, 
ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga 
do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej 
idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od 
prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i krok po kroku popa-
dają w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii, 
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13przez Boga nam objawionej, odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek 

podobne idee i usiłowania popiera.

Niektórzy tym łatwiej dają się uwieść złudnym pozorom słusz-
ności, gdy chodzi o popieranie jedności wszystkich chrześcijan. 
Czyż nie jest rzecz słuszna – wciąż się to powtarza, – ba – nawet 
obowiązkiem, by wszyscy, którzy wyznają imię Chrystusa, zaprze-
stali wzajemnych oskarżeń i raz przecie połączyli się we wspólnej 
miłości? Gdyż, któżby się ośmielił powiedzieć, że miłuje Chry-
stusa, jeśli wedle sił swoich nie stara się urzeczywistnić życze-
nia Chrystusa, który prosi Ojca, by Jego uczniowie byli „jedno 
(unum)”?1. A czyż ten sam Chrystus nie chciał, by Jego uczniów 
poznawano po tym, że się wzajemnie miłują i aby tym różnili się 
od innych: „In hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis, si dilec-
tionem habueritis ad invicem (Po tym poznają wszyscy, że jeste-
ście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali)»?2 
Oby – tak dodają – wszyscy chrześcijanie byli „jedno”! Mieliby 
przecież większą możność przeciwstawić się zarazie bezbożno-
ści, która z dnia na dzień coraz to bardziej się rozprzestrzenia 
i coraz to szersze zatacza kręgi i gotowa obezwładnić Ewange-
lię. W ten i podobny sposób rozwodzą się ci, których nazywają 
wszechchrześcijanami (panchristiani). A nie chodzi tu tylko o nie-
liczne i odosobnione grupy. Przeciwnie, powstały całe związki 
i rozgałęzione stowarzyszenia, którymi zazwyczaj kierują nieka-
tolicy, chociaż różne wiary wyznający. Poczynania te ożywione są 
takim zapałem, że zyskują niejednokrotnie licznych zwolenników 
i pod swym sztandarem zgrupowały nawet potężny zastęp katoli-
ków, których zwabiła nadzieja unii, pojednania chrześcijaństwa, 
co przecież zgodne jest z życzeniem Świętej Matki, Kościoła, który 
wszak niczego bardziej nie pragnie, jak tego, by odwołać swe zbłą-
kane dzieci i sprowadzić je z powrotem do swego grona. W tych 
nęcących i zwodniczych słowach tkwi jednak złowrogi błąd, który 
głęboko rozsadza fundamenty wiary katolickiej.
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14 Ponieważ więc sumienie Naszego Urzędu Apostolskiego każe 

Nam nie dopuścić do tego, by owczarnia Pana uległa zgubnym 
złudzeniom, odwołujemy się do Waszego zapału, Czcigodni Bra-
cia, byście nie omieszkali zwrócić baczną uwagę na to zło, ufamy 
bowiem, że przy pomocy słów i listów każdego z Was łatwiej do 
wiernego ludu dotrą i zrozumiane będą te zasady i rozważania, 
które wnet tu wyłuszczymy. Tak więc katolicy dowiedzą się, co 
mają sądzić i jak się mają zachować wobec poczynań, zmierzają-
cych ku temu, by wszystkich, którzy mienią się chrześcijanami, 
w jakikolwiek sposób zespolić w jedną całość.

Bóg, Stwórca wszystkiego, powołał nas do życia w tym celu, 
byśmy Go poznali i miłowali. Nasz Stwórca ma więc wszelkie pra-
wo do tego, byśmy Mu służyli. Otóż Bóg, kierując człowiekiem, 
mógł był poprzestać na przepisach prawa naturalnego, które 
w sercu człowieka, stwarzając go, wypisał, i mógł był dalszy rozwój 
tego prawa uregulować zwykłą Opatrznością. Zamiast tego wolał 
On dać przepisy, byśmy ich słuchali w ciągu wieków, mianowicie 
od początków rodzaju ludzkiego aż do przyjścia i nauczania Jezusa 
Chrystusa, sam nauczył człowieka przykazań, które naturę, obda-
rzoną rozumem, obowiązują wobec Niego – Stwórcy: „Multifariam 
multisque modis olim Deus loquens Patribus in Prophetis, novissime 
diebus istis locutus est nobis in Filio (Kilkakrotnie i w rozmaity spo-
sób przemawiał Bóg niegdyś do Ojców przez Proroków, a ostatnio 
w tych dniach przemawiał do nas przez Syna)»3.

Z tego wynika, że żadna religia nie może być prawdziwa prócz 
tej, która polega na objawionych słowach Boga. To objawienie, 
które rozpoczęło się z początkiem rodzaju ludzkiego i kontynu-
owało się w Starym Testamencie, Jezus Chrystus sam w Nowym 
Testamencie ukończył. Jeżeli jednak przemówił Bóg  – a  że 
w samej rzeczy przemówił, to poręcza historia – rzeczą dla każ-
dego jasną jest, że jest obowiązkiem człowieka bezwarunkowo 
wierzyć w objawienie Boga i słuchać Jego przykazań bez zastrze-
żeń: byśmy jednak na chwałę Boga i dla naszego zbawienia mogli 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
7 

/ 
Z

IM
A

 2
0

2
0

 
15obie te rzeczy słusznie wypełnić, Jednorodzony Syn Boga usta-

nowił na ziemi swój Kościół. A więc sądzimy, że ci, którzy mienią 
się chrześcijanami, nie mogą nie wierzyć, że Chrystus ustanowił 
Kościół i to jeden jedyny. Gdy się jednak dalej pytamy, jakiego 
rodzaju ten Kościół z woli swego Założyciela ma być, nie wszyscy 
są jednego zdania. Wielu np. jest zdania, że Kościół Chrystusa nie 
musi być widzialny, przynajmniej o tyle, że nie musi występować 
w formie jednego ciała wiernych, wyznających jedną i tę samą 
naukę i pozostających pod jednym nauczycielem i jednym kie-
rownikiem. A pod widzialnym Kościołem nie rozumieją niczego 
innego, jak tylko fakt związku, złożonego z rozmaitych chrześci-
jańskich wspólnot, choćby te wspólnoty wyznawały różne, albo 
wzajemnie zwalczające się nauki. Ale Chrystus ustanowił swój 
Kościół jako społeczność, z istoty swej na zewnątrz widzialną, 
aby pod kierownictwem jednej głowy4, przez nauczanie żywym 
słowem5, i przez udzielanie Sakramentów, tych źródeł łask niebie-
skich6, kontynuowała w przyszłości dzieło odkupienia ludzkości. 
Dlatego to porównywał go z państwem7, z domem8, z owczar-
nią9, z trzodą10. Ten tak cudownie ustanowiony Kościół nie mógł 
po śmierci swego Założyciela i Apostołów, tych pierwszych pio-
nierów swego rozpowszechnienia, upaść lub być obalonym, boć 
przecie Jego zadaniem było wszystkich ludzi bez różnicy cza-
su i przestrzeni, doprowadzić do zbawienia: „Euntes ergo docete 
omnes gentes (Idźcie przeto i nauczajcie wszystkie narody)»11. 
Czyż więc Kościołowi w jego ciągłym, nieprzerwanym wypełnia-
niu swego przeznaczenia może zabraknąć skutecznej siły, skoro 
go przecież sam Chrystus wciąż wspomaga, On, który uroczyście 
przyobiecał: „Ecce vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consu-
mmationem saeculi (Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do 
końca świata»)?12. Nie może więc być inaczej, jak tylko, że Kościół 
Chrystusa nie tylko dzisiaj, ale i po wsze czasy istnieje, lecz musi 
być z konieczności zawsze ten sam, jak był za czasów Apostołów, 
chyba, że ktoś powiedziałby – co nie daj Boże – że Chrystus Pan 
nie sprostał swym zamiarom, lub też, że pomylił się wówczas, gdy 
zapewniał, że bramy piekieł nigdy go nie zwyciężą13.
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16 W tym miejscu należy objaśnić i usunąć błędne zapatrywania, 

na których wspiera się cała podstawa tych spraw i te różnorodne 
wspólne dążenia niekatolików ku zjednoczeniu chrześcijańskich 
Kościołów, o czym była mowa. Inicjatorzy tej idei prawie wciąż 
przytaczają słowa Chrystusa: „Ut omnes unum sint... Fiet unum 
ovile et unus pastor (Aby wszyscy byli jedno... Jedna niech będzie 
owczarnia i jeden pasterz)»14, ale w ten sposób, jakby te słowa 
wyrażały życzenie i prośbę, które mają się dopiero spełnić. Są 
bowiem zdania, że jedność wiary i kierownictwa – co jest znamie-
niem prawdziwego i jednego Kościoła Chrystusa – nigdy poprzed-
nio nie istniała i dzisiaj także nie istnieje. Może to według ich 
zdania być wprawdzie życzeniem, które może też kiedyś wspólną 
wolą wiernych się urzeczywistni, lecz tymczasem – tak sądzą – jest 
to tylko pięknym marzeniem. Mówią też, że Kościół sam przez 
się, już ze względu na swą naturę, rozpada się na części, tj. skła-
da się z wielu odrębnych Kościołów, czy też odrębnych wspólnot, 
które wprawdzie w kilku zasadniczych punktach nauki są zgodne, 
ale w innych punktach się różnią. Istnieją one według ich zda-
nia na równych prawach. Kościół – tak sądzą – co najwyżej tylko 
w okresie od czasów apostolskich aż do soborów powszechnych 
był jeden jedyny i zgodny. Mówią, że należy więc dawne sprawy 
sporne i różnice zdań, które po dziś dzień są kością niezgody 
wśród rodzin chrześcijańskich, pozostawić na boku, z innych zaś 
nauk ulepić i przedłożyć wspólną regułę wiary, której wyznawa-
nie zbratałoby wszystkich i przez co wszyscy czuliby się braćmi. 
Rozmaite zaś Kościoły i wspólnoty po połączeniu się w ogól-
ny związek miałyby możność przeciwstawić się poważnie i sku-
tecznie naporowi niewiary. Oto, Czcigodni Bracia, ich wspólne 
zapatrywania. Są zresztą i tacy, którzy oczywiście przyznają, że 
protestantyzm zbyt nieopatrznie odrzucił niektóre istotne arty-
kuły wiary i niektóre na wskroś możliwe do przyjęcia i cenne 
obrządki zewnętrznego kultu, przy których natomiast Kościół 
katolicki jeszcze trwa. Dodają jednak zaraz, że i ten Kościół dzia-
łając nieprawnie, skaził pierwotną wiarę chrześcijańską, dołączył 
bowiem niektóre artykuły, których Ewangelia nie zna, a które jej 
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17nawet wręcz się sprzeciwiają. Do nich zaliczają nasamprzód naukę 

o Prymacie, jurysdykcji przyznanej Piotrowi i Jego następcom 
na Stolicy Rzymskiej. Niektórzy z nich, chociaż nieliczni, chcą 
wprawdzie przyznać Biskupowi Rzymskiemu albo pierwszeństwo 
honorowe, albo jurysdykcję, albo też w ogóle jakąś władzę, którą 
jednak wyprowadzają nie z prawa Boskiego, lecz niejako z woli 
wiernych. Inni znowu zgodziliby się nawet, by Papież przewodni-
czył ich, co prawda nieco niesamowitym, zjazdom. Jeżeli zresztą 
spotykać można wielu niekatolików, którzy w pięknych słowach 
głoszą braterską wspólność w Chrystusie, to przecież nie ma ani 
jednego, któremu przez myśl by przeszło poddać się posłusznie 
w nauce i kierownictwie Namiestnikowi Jezusa Chrystusa. W mię-
dzyczasie oświadczają, że chcą wprawdzie rokować z Kościołem 
Rzymskim, lecz z zastrzeżeniem równości wzajemnych praw, 
tzn. jako równouprawnieni. Gdyby jednak mogli rokować, to bez 
wątpienia w rokowaniach dążyliby do takiej umowy, która umoż-
liwiłaby im trwanie przy tych zapatrywaniach, z powodu których 
błąkają się jeszcze ciągle poza jedyną owczarnią Chrystusa.

W tych warunkach oczywiście ani Stolica Apostolska nie może 
uczestniczyć w ich zjazdach, ani też nie wolno wiernym zabierać 
głosu lub wspomagać podobne poczynania. Gdyby to uczynili, 
przywiązaliby wagę do fałszywej religii chrześcijańskiej, różniącej 
się całkowicie od jedynego Kościoła Chrystusowego. Czyż może-
my pozwolić na to – a byłoby to rzeczą niesłuszną i niesprawie-
dliwą, – by prawda, a mianowicie prawda przez Boga objawiona, 
stała się przedmiotem układów? Chodzi tu o ochronę objawionej 
prawdy. Jezus Chrystus wysłał swych Apostołów na cały świat, by 
wszystkim narodom głosili radosną wieść, i chciał, by ich uprzed-
nio dla uniknięcia wszelkiego błędu Duch Święty wtajemniczył 
w całą prawdę15. Czy nauka Apostołów zupełnie zaginęła, lub 
też kiedykolwiek została przyćmiona w Kościele, którym rządzi 
i którego chroni sam Bóg? Jeśli jednak nasz Zbawiciel wyraźnie 
ustanowił, by Jego Ewangelia głoszona była nie tylko za czasów 
Apostolskich, ale i w przyszłych czasach, czyżby treść wiary mogła 
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siaj ścierpieć by trzeba było nawet sprzeczne z sobą zapatrywa-
nia? Gdyby tak się rzecz miała, to trzeba by również powiedzieć, 
że zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów i ciągłe przebywanie 
tegoż Ducha Świętego w Kościele, ba – nawet, że nauka samego 
Jezusa Chrystusa od wielu stuleci zatraciła zupełnie swą sku-
teczność i swą wartość. Takie twierdzenie byłoby bluźnierstwem.

W rzeczywistości Jednorodzony Syn Boga polecił swym Apo-
stołom, by nauczali wszystkich ludzi, po wtóre wszystkich ludzi 
zobowiązał, by z wiarą przyjmowali to wszystko, co im podane 
będzie „a testibus praeordinatis a Deo (Przez świadków od Boga 
wyznaczonych)»16, a rozkaz swój przypieczętował słowami: „Qui 
crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, 
condemnabitur (Kto uwierzy i da się ochrzcić, zbawion będzie, kto 
jednak nie uwierzy, będzie potępion)»17. Oba te rozkazy Chrystu-
sa, rozkaz nauczania i rozkaz wierzenia, które muszą być wypeł-
nione dla zbawienia wiecznego, byłyby niezrozumiałe, gdyby 
Kościół nie wykładał tej nauki w całości i jasno, i gdyby nie był 
wolny od wszelkiego błędu. W tym błądzą i ci, którzy sądzą, iż 
dobro wiary znajduje się wprawdzie na ziemi, lecz, że trzeba go 
poszukiwać z takim wysiłkiem wśród tak głębokich badań i roz-
trząsań, iż dla odszukania i spożytkowania go nie wystarczy wiek 
ludzki. Jak gdyby Miłosierny Bóg przemawiał był przez Proro-
ków i przez Swego Syna Jedynego po to, aby tylko niewielu i to 
w latach podeszłych mogło przyswoić sobie przekazane objawie-
nia, a nie po to raczej, by przedłożyć obowiązującą naukę wiary 
i obyczajów, którą człowiek przez całe swe życie ma się kierować.

Zdawać by się mogło, że wszechchrześcijanie (panchristiani), 
dążąc ku połączeniu wszystkich Kościołów, zmierzają ku wznio-
słemu celowi, jakim jest pomnożenie miłości wśród wszystkich 
chrześcijan. Jakżeż jednak byłoby rzeczą możliwą, by po zniszcze-
niu wiary zakwitła miłość? Wszyscy przecież wiemy, że właśnie 
Jan Apostoł miłości, który zdaje się, że w swej Ewangelii odsło-
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19nił tajemnicę Najświętszego Serca Jezusowego, a który uczniom 

swym zwykł był wpajać nowe przykazanie: „Miłujcie się nawza-
jem”, że właśnie on ostro zabronił utrzymywać stosunki z tymi, 
którzy by nie wyznawali wiary Chrystusa w całości i bez uszczerb-
ku: „Si quis venit ad vos et hanc doctrinam non affert, nolite recipe-
re eum in domum, nec ave ei dixeritis (Jeśli do was przyjdzie ktoś 
i nie wniesie z sobą tej nauki, nie przypuście go do domu i nie 
powiedzcie bądź pozdrowiony)»18. Ponieważ więc miłość wspie-
ra się na fundamencie nietkniętej i prawdziwej wiary, przeto 
więc uczniowie Chrystusa muszą być przede wszystkim spojeni 
węzłami jedności wiary. Jakżeż można sobie wyobrazić chrze-
ścijański „związek”, w którym członkowie, nawet wówczas, gdy 
chodzi o wiarę, mogliby zachować własne zdanie, choćby ono 
sprzeciwiało się zdaniu innych? Jakżeż ci, którzy są przeciwnego 
zdania, mogliby należeć do jednego i tego samego związku wier-
nych? Jakżeż np. należeć by mogli do niego ci, którzy temu prze-
czą? Albo ci, którzy hierarchię kościelną: biskupów, księży i ich 
pomocników uważają jako przez Boga ustanowioną i ci, którzy 
twierdzą, że wprowadzono ją stopniowo, odpowiednio do potrzeb 
czasu i miejsca? Jakżeż ci, którzy w Najświętszym Sakramencie 
Ołtarza z powodu cudownego przeistoczenia chleba i wina w tzw. 
transsubstancję, czczą Chrystusa jako prawdziwie obecnego, i ci, 
według zdania których Chrystus obecny jest tylko przez wiarę, lub 
też przez znak i siłę Sakramentu? Jakżeż ci, którzy w Eucharystii 
uznają istotę Ofiary i Sakramentu i ci, którzy Ją za nic innego 
nie uważają, jak tylko za wspomnienie Ostatniej Wieczerzy, lub 
też uroczystość ku tej pamięci? Jakżeż ci, którzy za rzecz słusz-
ną i zbawienną uważają kornie zwracać się do Świętych, panują-
cych z Chrystusem, zwłaszcza do Bogarodzicy Maryi, oraz czczą 
ich obrazy i ci, którzy przeczą, by kult ten był dozwolony, jakoby 
ubliżał on czci Jezusa Chrystusa „jedynego pośrednika między 
Bogiem a ludźmi”?19. Nie wiemy, jaka droga wiedzie z takiej róż-
norodności zdań do jedności Kościoła, ponieważ Kościół może 
przecież wywodzić się tylko z jednej nauki chrześcijańskiej wiary. 
Wiemy jednak jak tam łatwo dochodzić można do zaniedbania 
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religii, lub do indyferentyzmu, lub też do modernizmu, którego 
ubolewania godne ofiary nie uważają prawdy dogmatycznej za 
absolutną, lecz za relatywną, tzn. za zmienną według rozma-
itych miejscowych i czasowych potrzeb, jakoby ona nie stano-
wiła treści niezmiennego objawienia, lecz przystosowywała się 
do życia ludzkiego. Co się zaś tyczy artykułów wiary, to bezwa-
runkowo niedozwolona jest różnica, którą chciano zaprowadzić 
między tzw. zasadniczymi, a niezasadniczymi punktami wiary, jak 
gdyby pierwsze z nich musiałyby być uznane przez wszystkich, 
natomiast te drugie mogłyby pozostać do swobodnego uznania 
wiernych. Nadnaturalna cnota wiary ma swą przyczynę formal-
ną w autorytecie objawiającego Boga i nie dopuszcza podobnej 
różnicy. Dlatego wszyscy prawdziwi chrześcijanie równie wierzą 
w tajemnicę Przenajświętszej Trójcy, jak i w Niepokalane Poczęcie 
Bogarodzicy, i z równą wiarą odnoszą się do Wcielenia Chrystusa, 
jak do nieomylności Papieża Rzymskiego, tak jak ją Sobór Waty-
kański określił. Czyż wiara ich w te przytoczone artykuły wiary ma 
być mniej silną i pewną dlatego, że Kościół jeden z tych artykułów 
w tym, inny zaś w owym, może niedawnym czasie uroczystym 
dekretem ostatecznie określił? Czyż Bóg ich wszystkich nie obja-
wił? Chociaż urząd nauczycielski Kościoła, – który według planu 
Boga ustanowiony został na ziemi w tym celu, by prawdy objawio-
ne utrzymane były po wsze czasy nieskażone i łatwo, a pewnie 
przedostawały się do wiadomości ludzi, – wykonywany jest dzień 
w dzień przez Papieża i przez pozostających z Nim w styczności 
biskupów, to jednak zadaniem tego urzędu jest celowo przystę-
pować w uroczystej formie i w uroczystym dekrecie do określenia 
pewnych artykułów, jeśli wyniknie konieczność skuteczniejszego 
przeciwstawienia się błędom i atakom innowierców, lub też gdy 
chodzi o to, by w jaśniejszy i głębiej ujęty sposób wpoić wiernym 
pewne punkty nauki świętej. To nadzwyczajne wykonywanie 
urzędu nauczycielskiego nie oznacza jednak, by wprowadzano 
jakąś nowość. Przez to nie wprowadza się też niczego nowego do 
tej ilości prawd, które zawarte są, domniemanie przynajmniej, 
w skarbie Objawienia, przekazanym Kościołowi przez Boga. Przez 
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to wyjaśnia się tylko prawdy, które dotąd mogły w oczach wielu 
uchodzić za mgliste, lub też stwierdza się prawdy wiary, którym 
uprzednio ten, czy ów przeczył.

Jasną rzeczą więc jest, Czcigodni Bracia, dlaczego Stolica Apo-
stolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjaz-
dach niekatolickich. Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno 
popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszcze-
pieńcy powrócili na łono jedynego, prawdziwego Kościoła Chry-
stusowego, od którego kiedyś, niestety, odpadli. Powtarzamy, by 
powrócili do jednego Kościoła Chrystusa, który jest dla wszyst-
kich widoczny i po wsze czasy, z woli Swego Założyciela, pozosta-
nie takim, jakim go On dla zbawienia wszystkich ludzi ustanowił. 
Mistyczna Oblubienica Chrystusa przez całe wieki pozostała bez 
zmazy i nigdy też zmazy doznać nie może. Daje już o tym świa-
dectwo Cyprian: „Oblubienica Chrystusa – pisze on – nigdy nie 
może być pozbawioną czci. Jest ona nieskalana i czysta. Zna tylko 
jedno ognisko, świętość tylko jednej komnaty przechowuje w czy-
stości”20. I ten święty świadek słusznie się dziwił, jak ktoś wierzyć 
może, „że ta jedność, której fundamentem jest niezmienność 
Boga, której spoistość poręczona jest tajemnicą niebios, mogłaby 
być w Kościele zerwana i rozbita przez waśń poróżnionych ludzi”21. 
Skoro to mistyczne ciało Chrystusa, Kościół, jedno jest22, spojone 
i złączone23 jak ciało fizyczne, bardzo niedorzecznym człowie-
kiem okazałby się ten, kto by chciał twierdzić, że ciało mistyczne 
Chrystusa może się składać z odrębnych, od siebie oddzielonych 
członków. Kto więc nie jest z Kościołem złączony, ten nie może 
być Jego członkiem i nie ma łączności z głową – Chrystusem24.

W tym jednym Kościele Chrystusa jest i pozostaje tylko ten, 
kto uznaje autorytet i władzę Piotra i jego prawnych następców, 
słuchając i przyjmując ją. Czyż Rzymskiemu Papieżowi, najwyż-
szemu Pasterzowi dusz, nie podporządkowali się przodkowie 
tych, którzy zaplątali się w błędne nauki Focjusza i tzw. reforma-
torów? Synowie opuścili – niestety – dom ojcowski, lecz dom się 
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nie rozpadł i nie zginął, gdyż w nieustannej pomocy Boga ma swą 
ostoję. Niechajże powrócą do wspólnego Ojca, który ich przyjmie 
z całą miłością, nie pomnąc krzywdy, jaką wyrządzili poprzednio 
Stolicy Apostolskiej. Jeśli, jak to wciąż powtarzają, pragną z Nami 
i z naszymi się połączyć, dlaczegóż nie powracają jak najśpiesz-
niej do Kościoła, „tej Matki i Mistrzyni wszystkich wierzących 
w Chrystusa”25? Niechaj usłyszą, co mówi Laktancjusz: „Tylko... 
Katolicki Kościół – woła on – przestrzega prawdziwej wiary, On 
jest świątynią Boga. Kto do niego nie wstąpi, lub go opuszcza, 
ten z dala od nadziei życia i zbawienia”26.

Do Stolicy Apostolskiej, ustanowionej w tym mieście, którą 
Książęta Apostołów, Piotr i Paweł, krwią swą uświęcili, do Stoli-
cy Apostolskiej, powiadamy, do „korzenia i Matki Kościoła kato-
lickiego”27 niechaj zbliżą się synowie odłączeni, nie w tej myśli 
i nadziei, że Kościół Boga Żywego, ten filar i podpora prawdy28 
poświęci czystość wiary i ścierpi ich błędy, lecz po to, by oddać 
się w opiekę Jego urzędu nauczycielskiego i Jego kierownictwa. 
Oby Nam dane było to szczęście, którego nie doczekało tak wielu 
z Naszych poprzedników, byśmy mogli z ojcowską miłością uści-
skać synów, nad których odłączeniem się, z powodu nieszczęsne-
go rozbratu, głęboko ubolewamy. Oby Bóg, nasz Zbawiciel, który 
chce, «by wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy»29, nas 
wysłuchał tak, jak Go gorąco błagamy, by zechciał w Swej dobro-
ci przywołać wszystkich błądzących do jedności Kościoła. W tej 
ważnej i doniosłej sprawie prosimy o wstawiennictwo Najświęt-
szej Dziewicy Maryi, Matki Łaski Bożej, Zwyciężczyni wszystkich 
herezyj i Wspomożenia Wiernych i wzywamy wszystkich chrze-
ścijan, by się do Niej modlili, aby ona przez swe wstawiennictwo 
dała nam doczekać się jak najprędzej tego upragnionego dnia, 
w którym ludzie pójdą za głosem Jej Boskiego Syna i „zachowają 
jedność ducha węzłem pokoju”30.

Wiecie, Czcigodni Bracia, jak bardzo tego pragniemy i nie-
chaj się o tym Nasi synowie dowiedzą, nie tylko katolicy, lecz 
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także ci, co się od Nas odłączyli. Jeśli w kornej modlitwie błagać 
będą o światło Nieba, to z pewnością poznają jedyny prawdziwy 
Kościół Jezusa Chrystusa i wstąpią do Niego, łącząc się z Nami 
w doskonałej miłości. W tej nadziei na znak łaski Bożej i w dowód 
Naszej ojcowskiej przychylności udzielamy Wam, Czcigodni Bra-
cia, Waszemu duchowieństwu i ludowi z serca Naszego błogosła-
wieństwa Apostolskiego.

Dan w Rzymie, u św. Piotra, 6 stycznia, w uroczystość Zjawie-
nia się Pana Naszego Jezusa Chrystusa, w roku 1928, w szóstym 
roku Naszego Pontyfikatu.

przypisy:

1 J 17,21
2 J 13,35
3 Hbr 1,1 i n.
4 Mt 16,18; Łk 22,32; J 21,15-17
5 Mk 16,15
6 J 3,5; 6,48-49; 20,22; Mt 18,18 etc.
7 Mt 13
8 Mt 16,18
9 J 10,16
10 J 21,15-17
11 Mt 28,19
12 Mt 28,20
13 Mt 16,18
14 J 17,21; 10,16
15 J 16,13

16 Dz 10,41
17 Mk 16,16
18 2 J 10
19 1 Tym 2,5
20 De cath. Ecclesiae unitate 6
21 ibidem
22 1 Kor 12,12
23 Ef 4,16
24 Ef 4,16
25 zob. Ef 5,30; 1,22
26 Sobór Lateran. IV, c. 5
27 Divin. Instit. 4, 30, 11-12
28 1 Tym 3,15
29 1 Tym 2,4
30 Ef 4,3
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W encyklice „Fratelli tutti” Franciszek zastanawia 
się nad tym jak pokonać kryzys, w którym pogrążyły 
się współczesne społeczeństwa. Czy troska 
o życie doczesne powinna być jednak głównym 
przedmiotem refleksji głowy Kościoła katolickiego?

„Snujmy marzenia jako jedna ludzkość, jako wędrowcy stworzeni 
z tego samego ludzkiego ciała, jako dzieci tej samej ziemi, która 
wszystkich nas gości, każdego z bogactwem jego wiary czy jego 
przekonań, każdego z jego własnym głosem, wszystkich jako 
braci!” – pisze papież na początku liczącego ponad 200 stron 
dokumentu. Jego głównym przesłaniem jest apel o braterstwo 
ponad wszelkimi podziałami, niezależnie od kręgu kulturowego 
i wyznawanej religii. Papież przedstawia swoją wizję z dużym 
entuzjazmem, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że pro-
jekt o tak wielkich celach na rzecz rozwoju ludzkości może zostać 
przez niektórych odebrany „jak majaczenie”. To niestety prawda: 
postulaty Franciszka, choć szczytne, są w praktyce niemożliwe 
do zrealizowania.

L U D Z I E  D O B R E J  WO L I

Inspiracją do napisania encykliki „Fratelli tutti” był dla papieża 
epizod z życia św. Franciszka z Asyżu. W 1219 r. ten średniowie-
czy mistyk wyruszył do Egiptu na spotkanie z sułtanem Melek 
el-Kamelem. W swoim tekście biskup Rzymu podkreśla, że tamta 
wizyta wymagała od świętego wielkiego wysiłku. Ojciec Święty 
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podziwia go za próbę przełamania barier językowych, kulturo-
wych i religijnych: „Uderza nas, jak osiemset lat temu Franciszek 
zalecał, by unikać wszelkich form agresji czy sporów, a także by 
żyć pokornie i po bratersku «w poddaniu», także wobec tych, któ-
rzy nie podzielają ich wiary. Nie prowadził wojny dialektycznej, 
narzucając doktryny, ale przekazywał miłość Boga” – pisze papież. 

Wspominając o tamtym spotkaniu, Ojciec Święty nie zwraca 
jednak uwagi na to, co było w nim najważniejsze. Podczas pobytu 
na Bliskim Wschodzie, św. Franciszek zaproponował Melekowi 
el-Kamelemowi odrzucenie Mahometa i przyjęcie Chrystusa. Aby 
go do tego przekonać, zamierzał rozpalić ogień i wejść w płomie-
nie razem z derwiszami sułtana. Wierzył, że tylko on zdoła ujść 
z życiem, co będzie ostatecznym dowodem na istnienie Boga. 
Sułtan nie podjął tego wyzwania i z szacunkiem odprawił swo-
jego gościa do domu. Dlaczego Franciszek pominął ten wątek 
w swoich rozważaniach? Można jedynie przypuszczać, że nie 
chciał podkreślać wyższości chrześcijaństwa nad innymi religia-
mi, co poniektórych mogłoby zniechęcić do lektury jego encykliki. 
Papież podkreśla, że chciałby, aby miała ona wymiar uniwersalny: 
„Chociaż napisałem ją wychodząc od moich przekonań chrześci-
jańskich, które mnie ożywiają i karmią, starałem się to uczynić 
w taki sposób, aby ta refleksja była otwarta na dialog ze wszyst-
kimi ludźmi dobrej woli” – zaznacza.

Zachętą do napisania encykliki była dla papieża nie tylko posta-
wa św. Franciszka. Chociaż w swoim tekście powołuje się on tak-
że na św. Pawła VI, św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, trudno 
nie odnieść wrażenia, że dużo ważniejsza była dla niego rozmo-
wa z Wielkim Imamem Ahmadem al-Tayyebem. Do spotkania 
duchownych doszło w lutym 2019 r. w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich. W stanowiącym podsumowanie tamtego wydarze-
nia „Dokumencie o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego 
i współistnienia” zaznaczono, że Bóg stworzył ludzi równych 
w prawach i powołał ich, aby żyli razem jak bracia i siostry. Ponad-
to Franciszek przyznaje, że do napisania orędzia zainspirowali 
go także Martin Luter King, Desmond Tutu i Mahatma Gandhi.
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W swojej encyklice papież podkreśla, że w ostatnich latach ludz-
kość oddaliła się od wizji życia w zgodzie i przyjaźni. Przyczyn tego 
stanu rzeczy upatruje w odradzających się ideologiach i nacjona-
lizmach, które nazywa „zamkniętymi, ostrymi, gniewnymi i agre-
sywnymi”. Franciszek twierdzi, że to one są przyczyną wojen, 
głodu, rasizmu, ubóstwa i rosnącej niechęci do imigrantów. Z jego 
tekstu pobrzmiewa tęsknota za czasami, w których dążono do 
zbudowania jedności ponad podziałami: „Przez dziesięciolecia 
wydawało się, że świat wyciągnął wnioski z wielu wojen i pora-
żek, zmierzając powoli ku różnym formom integracji. Na przy-
kład rozwinęło się marzenie o zjednoczonej Europie (…) Nabrało 
mocy także dążenie do integracji latynoamerykańskiej i rozpo-
częto podejmowanie pewnych kroków w tym kierunku. W innych 
krajach i regionach podejmowano próby wprowadzania pokoju 
oraz zbliżenia” – pisze papież.

Doceniając działania podejmowanie na forum międzynarodo-
wym po II wojnie światowej, Franciszek zwraca jednak uwagę, że 
wybrano wówczas model rozwoju, który co prawda doprowadził 
do zbliżenia państw w sferze gospodarczej, ale nie pozwolił na 
zbudowanie realnej wspólnoty. Papież podkreśla, że zamiast niej 
powstał jedynie wspólny rynek, na którym ludzie odgrywają rolę 
konsumentów lub obserwatorów, a to prowadzi do coraz więk-
szego zagubienia i osamotnienia jednostki w społeczeństwie. 
Zdaniem papieża jest to konsekwencja dominacji neoliberali-
zmu: „Sam rynek nie rozwiązuje wszystkiego, chociaż czasami 
chcą, abyśmy uwierzyli w ten dogmat wiary neoliberalnej. To 
kiepski, powracający sposób myślenia, który zawsze proponuje 
te same recepty w obliczu wszelkich wyzwań. Neoliberalizm sam 
się powiela, uciekając się do magicznej teorii «redystrybucji» lub 
«skapywania» – nie nazywając jej wprost – jako jedynego sposo-
bu na rozwiązanie problemów społecznych” – pisze Franciszek.

Papież podkreśla, że paradoksalnie do zanikania wspólnoty 
przyczyniają się także media społecznościowe. Jego zdaniem 
pozbawiają one ludzi umiejętności prowadzenia rozmowy, której 
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miejsce zajmują pełne agresji monologi, często oparte na fałszy-
wych informacjach: „Nad otwartym i pełnym szacunku dialo-
giem, w którym dąży się do osiągnięcia syntezy, przeważa zwyczaj 
szybkiej dyskwalifikacji przeciwnika, poprzez przypisywanie mu 
upokarzających epitetów. Najgorsze jest to, że ten język, zwy-
czajny w medialnym kontekście kampanii politycznych, stał się 
tak powszechny, że na co dzień używają go wszyscy. Debata jest 
często manipulowana przez pewne interesy, przez posiadających 
większą władzę, próbując nieuczciwie nakłonić opinię publiczną 
na swoją korzyść.” – zauważa papież.

W I N N Y  J E S T  S Y S T E M

W poszukiwaniu źródeł wrażliwości społecznej Franciszka, bada-
cze jego pontyfikatu wskazują na tzw. teologię ludu. Tłumaczą, 
że w przeciwieństwie do teologii wyzwolenia, nie skupia się ona 
na potrzebie zmiany struktur społecznych w duchu marksizmu, 
ale na osobistym nawróceniu każdego człowieka. Przemiana serc 
wszystkich ludzi ma doprowadzić do naprawy świata. Zgodnie 
z tym założeniem, w encyklice „Fratelli tutti” papież zachęca 
do czerpania inspiracji z postawy Miłosiernego Samarytanina. 
Przypomnijmy, że poświęcona mu przypowieść opowiada o czło-
wieku, który w przeciwieństwie do kapłana i lewity, postano-
wił pomóc napadniętemu przez bandytów Judejczykowi. Ojciec 
Święty poświęca analizie tej historii rozdział „Cudzoziemiec na 
drodze”. Wnioski, do których doszedł, dobrze oddaje ten krót-
ki fragment: „Przypowieść ta ukazuje nam, przy pomocy jakich 
inicjatyw można odbudować wspólnotę, począwszy od mężczyzn 
i kobiet, którzy utożsamiają się z kruchością innych, którzy nie 
pozwalają na budowanie społeczeństwa wykluczenia, ale stają się 
bliźnimi, podnosząc upadłych i przywracając ich społeczeństwu, 
aby dobro było wspólne. Jednocześnie przypowieść przestrze-
ga nas przed pewnymi postawami ludzi, którzy patrzą jedynie 
na siebie samych i nie biorą odpowiedzialności za nieuniknione 
wymagania ludzkiej rzeczywistości” – pisze papież.
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Zgodnie z teologią ludu, ubodzy i wykluczeni nie powinni 
zabiegać o niebo w doczesnym życiu. Mają oni nie ulegać poku-
sie marksizmu i mieć nadzieję na lepsze życie w Królestwie Nie-
bieskim. Chociaż Franciszek identyfikuje się z założeniami tego 
prądu umysłowego, trudno nie odnieść wrażenia, że pod pewnymi 
względami bliżej mu do bardziej radykalnej teologii wyzwolenia. 
Co prawda, papież nie używa agresywnego języka i nie wzywa do 
rewolucji, której celem miałoby być wyzwolenie uciśnionych, ale 
w swojej encyklice podkreśla, że główną przyczyną zła na świe-
cie są struktury zarządzania, a nie konkretni ludzie: „Tak dłu-
go, jak nasz system ekonomiczno-społeczny będzie powodował 
ofiary i choćby jedna osoba czuła się odrzucona, nie będziemy 
mogli świętować powszechnego braterstwa” – pisze papież. Czy 
do reformy systemu wystarczy przemiana każdego człowieka 
zgodnie z przesłaniem przypowieści o Miłosiernym Samaryta-
ninie? Z jednej strony Franciszek głęboko w to wierzy, ale z dru-
giej wyraźnie oczekuje także działań na poziomie systemowym.

R U C H Y  L U D OW E

W swojej encyklice papież zachęca do wdrożenia rozwiązania, 
które mogłoby naprawić skutki prowadzonej przez lata polityki 
neoliberałów. Chodzi o tzw. ruchy ludowe, które powinny zrze-
szać bezrobotnych, pracowników niepewnych zatrudnienia oraz 
tych, którzy pracują nieformalnie. Papież podkreśla, że już teraz te 
grupy tworzą różne formy gospodarki ludowej i produkcji wspól-
notowej. To w nich autor „Fratelli tutti” widzi przyszłość: „Dzięki 
nim możliwy będzie integralny rozwój człowieka, wymagający 
przezwyciężenia polityki społecznej jako polityki dla ubogich, ale 
nigdy z biednymi i nigdy z ubogimi, a tym bardziej nie będącej 
częścią projektu, który może doprowadzić ludzi do siebie. Cho-
ciaż irytują, chociaż niektórzy «myśliciele» nie wiedzą, jak je skla-
syfikować, musimy mieć odwagę uznać, że bez nich demokracja 
zanika, zamienia się w slogan, formalność” – podkreśla papież. 
Nie do końca wiadomo co Franciszek ma na myśli. Jego refleksje 
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budzą skojarzenia z takimi zjawiskami jak Ruch Pięciu Gwiazd 
we Włoszech, Ruch żółtych kamizelek we Francji czy Black Lives 
Matter w USA. Czy to ochlokracja ma być odpowiedzią na bolączki 
współczesnego świata? A może papieżowi chodzi raczej o wprowa-
dzenie na większą skalę instrumentów demokracji bezpośredniej? 
Dokument nie udziela odpowiedzi na te pytania.

Troska o osoby wykluczone nie jest w Kościele niczym nowym. 
Postulaty dotyczące poprawy ich losu przedstawił już Leon XIII 
w encyklice „Rerum novarum”. W dokumencie opublikowanym 
w 1891 r. papież opowiadał się za prowadzeniem chrześcijańskiej 
polityki społecznej, odrzucającej zarówno socjalizm, jak libe-
ralizm. Chociaż wskazywał drogę środka, nie postulował kon-
kretnych rozwiązań systemowych. Zwracał natomiast uwagę na 
zagrożenia płynące z komunizmu. Poddał krytyce m. in. własność 
wspólną, uznając ją za szkodliwą nie tylko dla przedsiębiorców, 
ale także dla zwykłych pracowników. Tę myśl kontynuował Jan 
Paweł II. Chociaż pisał o wrażliwej na potrzeby ubogich społecz-
nej gospodarce rynkowej i doceniał rolę związków zawodowych, 
jednocześnie wskazywał kapitalizm jako jedyną słuszną drogę: 
„Zarówno wewnątrz poszczególnych narodów, jak i w relacjach 
międzynarodowych wolny rynek jest najbardziej skutecznym 
narzędziem wykorzystania zasobów i zaspokajania potrzeb. Doty-
czy to jednak tylko tych potrzeb, za których zaspokojenie można 
zapłacić, to jest które dysponują siłą nabywczą, i tych zasobów, 
które «nadają się do sprzedania», czyli mogą uzyskać odpowied-
nią cenę” – pisał w encyklice „Centesimus annus”. 

K R Ó L E S T WO  L U D Z K I E

W przeciwieństwie do poprzednich biskupów Rzymu, Franciszek 
wydaje się mniej przywiązany do takich wartości jak wolny rynek 
i własność prywatna. To konsekwencja wzrastania w zupełnie 
innych warunkach niż wychowani w Europie duchowni. Przeby-
wając w Argentynie kard. Jorge Bergoglio obserwował narastające 
tam nierówności społeczne. Przez lata marzył o rozwiązaniu tego 
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problemu. Chociaż był świadkiem wielu burzliwych wydarzeń 
(m.in. brudnej wojny, podczas której z rąk wojskowej junty zgi-
nęło ok. 13 tys. osób), szczęśliwie nie doświadczył tragedii kon-
fliktów, które wstrząsnęły Europą w ubiegłym wieku. To sprawia, 
że chyba nie do końca zdaje sobie sprawę ze skali zagrożenia, pły-
nącego z prób wprowadzenia w życie projektów przebudowy ładu 
światowego. Zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI przeżyli 
piekło dwóch totalitaryzmów: komunizmu i faszyzmu. Doskonale 
wiedzieli, że ich powstanie było konsekwencją wielkiego marzenia 
człowieka o stworzeniu raju na ziemi.

Tak jak już zostało wspomniane, Franciszek docenia zaanga-
żowanie społeczności międzynarodowej na rzecz pokoju. W swo-
jej encyklice podkreśla, że Organizacja Narodów Zjednoczonych 
wymaga reformy, ale jest nadal potrzebna do rozwiązania pro-
blemów, z którymi boryka się ludzkość. Benedykt XVI wyrażał 
sceptycyzm w stosunku do podobnych starań o odgórne ustano-
wienie doskonałego porządku. W encyklice „Spe Salvi” podkreślał, 
że biblijna nadzieja królestwa Bożego jest obecnie zastępowana 
nadzieją na stworzenie królestwa ludzkiego. Ojciec Święty zauwa-
żył, że człowiekowi nigdy nie udało się zrealizować tego ambit-
nego planu, ale nawet jeśli ostatecznie by do tego doszło, nasza 
natura nie pozwoliłaby nam na osiągnięcie pełni szczęścia: „Tak 
więc, choć jest niezbędne nieustanne zaangażowanie na rzecz 
poprawy świata, lepszy świat jutra nie może stanowić właściwego 
i wystarczającego zakresu naszej nadziei. I wciąż w nawiązaniu do 
tego rodzi się pytanie: Kiedy świat jest «lepszy»? Co czyni go lep-
szym? Według jakiego kryterium można ocenić, czy jest lepszy? 
W jaki sposób można osiągnąć to «dobro»?” – zastanawia się Bene-
dykt XVI. We „Fratelli tutti” Franciszek nie stawia takich pytań. 
Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że praktycznie nie pisze 
o tym, co powinno być celem naszej ziemskiej wędrówki. Zamiast 
tego przedstawia utopijną wizję idealnego społeczeństwa. Ω



W maju 2020 roku minęło dwadzieścia pięć lat od 
ukazania się papieskiego dokumentu „Ut unum 
sint” („Aby byli jedno”), nazywanego pierwszą 
ekumeniczną encykliką Kościoła rzymskokatolickiego. 
Jej autorem był Jan Paweł II – wówczas nazywany 
jeszcze „naszym papieżem” przez wcale liczne 
grono rodzimych agnostyków i ateistów

Gdy encyklika ukazała się w 1995 roku, znajdowaliśmy się w zupeł-
nie innym historycznie miejscu. Inna była, lub wydawała się być, 
rzeczywistość samego Kościoła powszechnego. Wszelkie stojące 
przed nim wyzwania i dręczące go kryzysy oglądaliśmy z per-
spektywy wypuszczonych na wolność ludzi, którzy jeszcze nie 
do końca chyba rozumieli, że również w lokalnym Kościele kres 
starych problemów nie oznacza braku nowych.

W innym miejscu był jednak nie tylko Kościół w Polsce, wciąż 
żyjący w blasku pierwszego Polaka na Piotrowym tronie. Ina-
czej wyglądała rzeczywistość geopolityczna wokół nas – upadek 
sowieckiej Rosji, wciąż istotna względna słabość Chin dawały 
złudzenie, że oto faktycznie nadszedł kres historii. W świecie, 
nad którym rozciągnie swe zwierzchnictwo Pax Americana, gdy 
tylko upora się z islamskim fundamentalizmem, panować miała 
niepodzielnie demokracja liberalna i wolny rynek. 

Krzysztof 
Wołodźko

ABY BYLI 
JEDNO
PRAWDZIWY EKUMENIZM 
I FAŁSZYWY KRES HISTORII
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Wreszcie, zupełnie inna była wówczas Polska: nowe rodziło się 
w bólach, ale znakomita część elit, w tym kościelnych, żyła wizją 
nadchodzącej spokojnej i stabilnej przyszłości. Ekumeniczny dia-
log, który proponował Jan Paweł II, jawił się wielu jako jeszcze 
jeden aspekt nowego meta – i geopolitycznego porządku. Lew 
miał wreszcie spocząć obok baranka, postkomunista obok post-
solidarnościowca, Wschód obok Zachodu, Północy i Południa. 
A i Kościół – na co szczególnie nalegali „philosophes” z „Gazety 
Wyborczej” – powinien dołożyć swoją cegiełkę do tego gmachu 
powszechnej jedności i szczęśliwości. Owszem, nie brakowa-
ło konfliktów społecznych, w początkach lat 90. bardzo silnie 
wybrzmiał spór o aborcję, szybko również swoją popularność 
pokazała katolicka, radiomaryjna prawica, która nie akceptowa-
ła wizji ładu ustrojowego zaproponowanego przez arbitrów ele-
gancji z okolic dzisiejszej Czerskiej. Ale naczelnym hasłem elit 
była „gruba kreska” i aż nadto podszyte symboliczną przemocą 
zawołanie: kochajmy się!

Jakkolwiek encyklika „Ut unum sint” była krytykowana przez 
liberalne skrzydło posoborowego katolicyzmu choćby za „zbyt 
mocne” podkreślenie wiodącej roli papiestwa w wizji pojednanej 
wspólnoty chrześcijańskiej, to dla niemal wszystkich było jasne, 
że głos Jana Pawła II jest wiążący także w sprawach ekumeni-
zmu. Dziś można postawić nie tak znów chybotliwą hipotezę, 
że społecznie mocniej działał i w tej sprawie argument z „nasze-
go papieża” niźli z katolickiej doktryny. W 1995 roku rozmowy 
o ciągłości i zmianie w Kościele miały charakter mocno niszowy. 

Dopiero pontyfikaty Benedykta XVI i papieża Fran-
ciszka pokazały nieco większej liczbie polskich katolików 
i katoliczek wagę tych kwestii. I to, że kolejni papieże 
mogą nieco inaczej rozkładać akcenty w swoim naucza-
niu  – mówiąc eufemistycznie. Przy okazji kolejnych 
pontyfikatów odkryliśmy również, że lokalna hierarchia 
potrafi się do zmian dość zręcznie dostosować – przynaj-
mniej na poziomie kościelnej nowomowy czy pewnych 
okolicznościowych działań wymaganych odgórnie. I tak 

za benedykta xvi 
część kościelnych 
hierarchów 
i podległych im 
instytucji dostrzegła 
pogrzebane piękno 
przedsoborowej 
liturgii 
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za Benedykta XVI część kościelnych hierarchów i podległych im 
instytucji dostrzegła pogrzebane piękno przedsoborowej liturgii. 
A już w czasach Franciszka odkryła choćby cenne skarby ewange-
licznej prostoty i wskazania preferencyjnej opcji na rzecz ubogich.

Wróćmy do głównego nurtu rozważań. Jeszcze w latach 90. 
nieliczne grupki rodzimych tradycjonalistów, często zapatrzonych 
w wielką, choć tragiczną postać arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, 
kontestujących nauczanie papieża-Polaka, pozostawały głęboko 
w cieniu eklezjalnej rzeczywistości. Nawet na metapolitycznej 
prawicy często odbierano działalność i wypowiedzi „tradsów” 
jako faux-pas, jako nazbyt ekscentryczny religijny radykalizm. 
Dla kościelnego mainstreamu, który wyrósł na lokalnej adaptacji 
pewnych inspiracji Vaticanum II, była to działalność wywrotowa 
i „czysta reakcja”. Szczególnie gdy w latach 90., już w demoli-
beralnych warunkach, swobody otwartego katolicyzmu zaczę-
ły promieniować na zwykłe parafie, jak Polska długa i szeroka. 
Niestety, zbyt często ta otwartość, kompletna niezgodność for-
my i treści, niosła ze sobą infantylizację religijnego przekazu. 
Entuzjaści nowej wiosny Kościoła woleli nie stawiać sobie pew-
nych trudnych pytań, choćby o to, czy banalizacja koniecznego 
przecież ekumenizmu lub dialogu międzyreligijnego w którymś 

momencie nie stanie się nieodróżnialna choćby od dok-
trynalnego indyferentyzmu. 

Dla wielu ludzi Kościoła ekumenizm jest istotnym 
wyzwaniem teologicznym i dziejowym. W dziejach chrze-
ścijaństwa, podzielonego kolejnymi wielkimi rozłamami, 
ludzie różnych wyznań zadali sobie niejeden cios. Po ludz-
ku często śmiertelny i po ludzku niewybaczalny. Dogma-
ty, tradycje teologiczne, liturgiczne i duchowe, polityczne 
ambicje, narodowe charaktery, biografie świętych rzym-
skiego katolicyzmu, schizmatyków i heretyków, z których 
część Kościół dziś nierzadko rehabilituje, ku zgorszeniu 
części swojej owczarni – to wszystko ułożyło się w twardą 
materię rzeczywistości, w której wołanie o jedność brzmi 
tak wieloma tonami, tyle niesie ze sobą nadziei i rozterek, 

dziś o wiele trudniej 
niż w latach 90. 

można zbyć sprawy 
związane z ciągłością 

i zmianą w kościele, 
mówiąc choćby, że 

„nasz katolicyzm jest 
o wiele silniejszy na 

gruncie społecznym”, 
albo „tak daleko idące 
zmiany w kościelnych 

obyczajach możliwe są 
tylko na zachodzie” 
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że nie sposób nie dystansować się zarówno wobec naiwnego eku-
menicznego optymizmu, jak i jego bezwzględnego odrzucenia. 

Łatwo też dostrzec, że ekumenizm to wciąż jedna z tych kwe-
stii, wokół których polaryzują się opinie chrześcijan. Dwadzie-
ścia pięć lat po ogłoszeniu encykliki „Ut unum sint” bez trudu 
znajdziemy w Internecie naprawdę różne głosy na ten temat. We 
wstępie do obszernej ankiety poświęconej rocznicy ogłoszenia „Ut 
unum sint”, opublikowanej na portalu ekumenizm.pl, redaktor 
Dariusz Bruncz zwraca uwagę: „Dla chrześcijan nierzymskokato-
lickich papiestwo pozostaje problemem i wyzwaniem – z różnym 
natężeniem, choć bezapelacyjnie ostrość stanowisk od czasów 
gorących polemik się nieco stępiła – ku udręce wielu fundamen-
talistów. Dla katolików papiestwo będzie wciąż częścią depozy-
tu wiary, prawdą objawioną, której należy bronić podobnie jak 
innych dogmatów wiary, dla innych z kolei fakultatywnym ele-
mentem kościelnej struktury, a jeszcze dla innych czymś zupełnie 
nie do zaakceptowania w jakiejkolwiek formie”.

Do „Ut unum sint” nawiązuje również – także w kontekście 
rocznicy – redaktor Paweł Chmielewski z portalu Polonia Chri-
stiana (pch24.pl). Jak pisze w artykule „25 lat po Ut unum sint: 
Ekumenizm w służbie rewolucji”: nauczanie z „Ut unum sint” 
„odchodzi w niepamięć, ustępując siłom dążącym do stworze-
nia nowego chrześcijaństwa”. Autor zwraca uwagę, że „w Niem-
czech, podobnie zresztą jak w Szwajcarii i w niektórych regionach 
Austrii, już od wielu dziesięcioleci nie przestrzega się katolickich 
zasad udzielania Komunii świętej; Ciało Chrystusa wydawane jest 
w wielu parafiach wszystkim, którzy tego chcą. Dotyczy to rów-
nież protestantów, choć jednoznacznie zabrania tego nauczanie 
i prawo Kościoła”.

Powyższe głosy, nakreślone w odniesieniu do ekumenicznej 
encykliki Jana Pawła II sprzed dwudziestu pięciu lat, pochodzą 
ze środowisk odwołujących się do chrześcijaństwa, ale tak róż-
nych, że chyba wręcz sobie obcych. Niemała część katolików łaski 
i katolików kulturowych świadomie przeżywających swoją religij-
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ność i postreligijność – i to chyba niezależnie od najgłośniejszych 
problemów dręczących dziś ich wspólnotę wiary – ma poczucie 
ciągłych zmian w Kościele rzymskokatolickim. W jednych budzi 
to radość, w drugich – smutek. Co istotniejsze, dziś o wiele trud-
niej niż w latach 90. można zbyć sprawy związane z ciągłością 
i zmianą w Kościele, mówiąc choćby, że „nasz katolicyzm jest 
o wiele silniejszy na gruncie społecznym”, albo „tak daleko idące 
zmiany w kościelnych obyczajach możliwe są tylko na Zachodzie”.

 Istnieje coraz większe prawdopodobieństwo, że ceną za zacho-
wanie resztek polskiego katolicyzmu będą radykalne zmiany 
w eklezjalnym praxis, triumf Kościoła bardzo otwartego, o jakim 
nie śniło się w latach dziewięćdziesiątych nawet wspomnianym 
gazetowyborczym „philosophes”. A z drugiej strony, istnieje moż-
liwość, że wzmocni się nurt mocno konserwatywny i to nieko-
niecznie w wydaniu ortodoksyjnie rzymskokatolickim. Niektórzy 
już dziś mówią o możliwości amerykanizacji części Kościoła w Pol-
sce w duchu „protestantyzmu walczącego”. 

Kryzys zawsze sprzyja proteuszowym przemianom form i tre-
ści w fenomeny, które łączą w najdziwaczniejszych formach sta-
re bukłaki i nowe wino. Albo stare wino i nowe bukłaki. A to, co 
na własne oczy dziś oglądamy, naprawdę zabezpiecza solidnie 
przed ulubionym argumentem miłośników świętego, nie tylko 
kościelnego spokoju: to niemożliwe. Ekumenizm w takich realiach 
będzie miał już jednak niewiele wspólnego z wizją harmonijne-
go powrotu do jedności wszystkich chrześcijan pod egidą rzym-
skiego papieża. Ta wizja była zresztą mocno kontrowersyjna już 
w momencie ogłoszenia „Ut unum sint”. 

Zacytowane wyżej wypowiedzi autorów ekumenizm.pl 
i Polonia Christiana pokazują jeszcze jedną istotną rzecz. Eku-
menizm dotyczy zbyt wielu newralgicznych obszarów decydu-
jących o chrześcijańskiej i katolickiej tożsamości, by dało się go 
sprowadzić do roli jeszcze jednego narzędzia w służbie liberalnej 
demokracji i pojmowanych zdecydowanie bardziej po świecku niż 
religijnie praw człowieka. A najprawdopodobniej – o czym była 
już wyżej mowa – w czasach ogłoszenia „Ut unum sint” chrze-
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ścijański ekumenizm był traktowany dość instrumentalnie przez 
demiurgów naszej transformacji i miłośników końca historii. 

Skoro – wedle strywializowanej fukuyamowskiej wizji – ludz-
kość miała dążyć do pokoju, to i od Kościoła rzymskokatolickiego 
oczekiwano, że „da dobry przykład” i pojedna się z prawosławiem 
i protestantyzmem, wypracowując nowe teologiczne i instytucjo-
nalne kompromisy. Wizja „wiecznego pokoju” osiąganego w histo-
rii okazała się jednak nieprawdziwa. I aż nadto do fałszywych 
proroków tej krótkoterminowej historiozofii początku lat 90., 
godnej popkulturowego sentymentalizmu „Wind of Change” Scor-
pions pasowały słowa starotestamentalnego proroka Jeremiasza: 
„Mówią: »Pokój, pokój«, lecz nie ma pokoju”.

Czy to znaczy, że ekumenizm był/jest błędem? Nie, to znaczy 
tylko i aż tyle: ekumenizm Kościoła nie może być ekumenizmem 
świata. To z pozoru oczywiste stwierdzenie warto jednak 
skonfrontować z innymi kwestiami. Choćby następującą: 
a co, jeśli Kościół i kościoły coraz bardziej upodabniają 
się do świata? I co, jeśli Kościołowi rzymskokatolickiemu 
z coraz większym trudem przychodzi wobec świata zacho-
wać jedność swojego nauczania? A na to wskazują przykłady nie 
tylko niemieckiego Kościoła (któremu po cichu kibicuje niemała 
część naszej katolewicy). I co, jeśli na instytucjonalny byt prze-
różnych Kościołów i denominacji przemożny wpływ mają meta – 
i geopolityczne determinanty? 

Jest dziś aż nadto jasne, że wiele protestanckich wspólnot 
w swoich reformach posunęło się tak daleko, że dla historycznego 
Marcina Lutra, Huldrycha Zwingliego i wielu innych radykalnych 
antypapistów, antysemitów i mizoginów swoich czasów, jacy stali 
za Reformacją, byłyby one nie do przyjęcia. A i to jest eufemizm. 
Z kolei dialog z prawosławiem, w którym niemałą rolę, przynaj-
mniej w naszej części świata, odgrywa patriarchat moskiewski, 
także ma swoje bardzo silne uwarunkowania lokalne i bieżące. 
Jedność chrześcijan, która traci z oczu prawo do własnej tożsa-
mości, albo zapomina o tym, jak silnymi determinantami są te 
tożsamości, nie jest wcale z Ducha. Jest coraz cichszym echem 

ekumenizm kościoła 
nie może być 
ekumenizmem świata 
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ludzkich nadziei sprzed kilku dekad, gdy nadto łatwo uwierzono, 
że świat zmierza do globalnego pojednania. W tym kontekście 
jedność płynąca z wiary niepodporządkowanej światu (załóżmy, 
że taka samoświadomość wciąż definiuje katolicyzm także w per-
spektywie filozofii religii) jest wciąż o wiele bardziej projektem 
eschatologicznym niż meta – i geopolitycznym. Zdolnym rów-
nież zaprowadzać większy pokój między ludźmi, choć tak często 
wydaje się on kruchy i bezbronny wobec potęg wojen, konfliktów 
i przeróżnych wzajemnych nienawiści, nie tylko między chrze-
ścijanami, ale również między katolikami, prawosławnymi czy 
protestantami. 

Warto przypomnieć sobie w tym kontekście jak sprawy jedno-
ści chrześcijan rozumiał Benedykt XVI. W swoim orędziu, wygło-
szonym na zakończenie koncelebracji Eucharystii z kardynałami 
elektorami, blisko dziesięć lat po ogłoszeniu „Ut unum sint” przez 
jego poprzednika, Benedykt XVI, zwracając się w trzeciej osobie, 
powiedział: „[papież] przyjmuje za swe główne zadanie nieustan-
ną pracę, bez szczędzenia sił dla przywrócenia pełnej i widzial-
nej jedności wszystkich uczniów Chrystusa. To jest jego wolą, 
a zarazem niezbywalnym obowiązkiem. Jest on świadomy, że 
nie wystarczy tu deklarowanie dobrej woli. Potrzeba konkret-
nych czynów”. 

Ks. Roberto Regoli, historyk Kościoła, na kartach książki 
„Benedykt XVI. Wielki papież czasu kryzysu” przypomina, że 
podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii (Niemcy, sierpień 
2005), w przemowie do przedstawicieli innych Kościołów i wspól-
not chrześcijańskich, papież ponownie zabrał głos w tej sprawie. 
Jak pisze ks. Regoli: „papież, odrzucając tzw. ekumenizm powro-
tu (rozumiany jako zanegowanie i odejście od »własnej histo-
rii wiary« oraz ujednolicenie »wszystkich form wyrazu teologii 
i duchowości, form liturgicznych i dyscypliny«), zaproponował 
dialog, będący czymś więcej niż zwykłą »wymianą poglądów« czy 
»przedsięwzięciem akademickim«, ale stanowiącym »wymianę 
darów«. Stwierdził jednocześnie, że jedność »trwa nieodwołalnie 
w Kościele katolickim«, bo »przecież Kościół nie znikł zupełnie 
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z tego świata«”. „[…] Papież przypomniał, że nie można »zapro-
wadzić« jedności »własnymi siłami. Możemy ją tylko przyjąć jako 
dar Ducha Świętego. Dlatego istotą spotkania ekumenicznego 
i ruchu ekumenicznego jest ekumenizm duchowy, czyli modlitwa, 
nawrócenie i świętość życia«”. Na marginesie: w 2005 roku sło-
wa Benedykta XVI o tym, że „przecież Kościół nie znikł zupełnie 
z tego świata” bardzo wielu nie tylko konserwatywnym katolic-
kim publicystom w Polsce wydawały się niepotrzebnym drama-
tyzowaniem. Kilkanaście lat później niemała część z nich wpada 
w tony o wiele bardziej dramatyczne niż niegdyś Benedykt XVI.

Z kolei papież Franciszek, który być może przejdzie do historii 
papiestwa jako głosiciel ortopraksji, choć niekoniecznie ortodok-
sji, także w sprawach ekumenizmu jest przede wszystkim orędow-
nikiem dobrych uczynków. W styczniu 2020 roku, na zakończenie 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Wiecznym Mieście 
tak mówił: „Chcielibyśmy nauczyć się bycia bardziej gościnnymi, 
przede wszystkim między nami chrześcijanami, a także między 
braćmi różnych wyznań. Gościnność należy do tradycji wspólnot 
i rodzin chrześcijańskich. Nasi starsi nauczyli nas swoim przy-
kładem, że przy stole domu chrześcijańskiego jest zawsze talerz 
zupy dla przechodzącego przyjaciela lub potrzebującego, który 
puka. A w klasztorach gość jest traktowany z wielkim szacunkiem. 
Nie traćmy, a wręcz ożywiajmy te zwyczaje, które wypływają ze 
znajomości Ewangelii!”.

Zobaczmy dobro tych trzech papieskich perspektyw. Jan 
Paweł II mówił o jedności chrześcijan, podkreślając prymat bisku-
pa Rzymu. Benedykt XVI przypomniał chrześcijanom, że jedność 
nie rodzi się z rozmycia tożsamości, ale ze zdolności do rozmowy 
i nawracania się. Franciszek z kolei mówi o ekumenizmie dobrych 
uczynków, czyli nieustającej w chrześcijaństwie lekcji Dobrego 
Samarytanina. Ekumenizm, jak się zdaje, ma pewne szanse w tak 
zintegrowanej postaci. I tylko w takiej, a nie jako jeszcze jedno 
usprawiedliwienie kolejnych pięknych i szpetnych złudzeń krót-
kich epok tego świata. Ω

Krzysztof Wołodźko – dziennikarz i publicysta Instytutu Spraw Obywatelskich; felietonista 
„Gazety Polskiej”, „Gazety Polskiej Codziennie”, Nowej Konfederacji, Polskiego Radia 24, 
portalu TVP.INFO, Brulion24.pl; regularnie publikuje w miesięczniku „ZNAK”. 



Ruch ekumeniczny dał bardzo wiele współczesnemu 
chrześcijaństwu, czyli po prostu nam, chrześcijanom 
naszego czasu, także katolikom. Pozwolił zwalczyć 
wiele emocji, które wynikały ze złych doświadczeń 
historycznych. Znalazł się w nurcie uniezależniania 
się chrześcijańskich Kościołów od silnych i przede 
wszystkim bezpośrednich wpływów politycznych

Jeśli sięgamy choćby po zbiór reportaży Władysława S. Reymonta 
„Z ziemi chełmskiej”, które opisują represje spadające na greko-
katolickich unitów z powodu ich oporu wobec prawosławia, może 
nam się wydać, że dotyczą one zupełnie innych czasów niż nasze. 
Choć przecież z perspektywy całych dziejów Kościoła to nieco 
dłuższa chwila. Proces zbliżenia instytucji religijnych, dyskusji 
teologicznych doprowadził do odrzucenia niektórych przekonań, 
które miały charakter przesądów.

Tak właśnie definiował jedno z zadań ruchu ekumenicznego 
Joseph Ratzinger choćby w swoim eseju Aktualna sytuacja ruchu 
ekumenicznego, który powstał mniej więcej w trzydzieści lat po 
Soborze Watykańskim II. Kardynał pisał wtedy:

Tomasz 
Rowiński

O MARTWOCIE 
RUCHU EKU
MENICZNEGO
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Po pierwsze, musiał on [ruch ekumeniczny] odróżnić 
rozłamy czysto ludzkie od podziałów z istoty teologicznych. 
Właśnie czysto ludzkie rozłamy chętnie nadają sobie rangę 
czegoś istotnego, przybierają jego maskę; to, co ludzkie, 
produkty naszych poczynań, bywa podawane za Boskie. 
Szerzy się ukryta dywinizacja swojej własności, będąca stałą 
pokusa człowieka. W znacznej części podziałów Kościoła 
taka dywinizacja i samoafirmacja określonych ludzkich form 
kultury odgrywa ważną rolę1.

Brzmi to wręcz okrutnie choćby w kontekście niejednej śmier-
telnej ofiary poniesionej przez ludzi z powodu wierności wobec 
tych historycznych form przeżywania religii, które były im znane, 
i w których żyli. Słowa Ratzingera zdają się wskazywać na jakiś 
rodzaj daremności ich cierpienia, skoro „dywinizowali” własną 
świadomość, w której – być może – mieszała się prawda z zabobo-
nem. Możemy być pewni, że Bóg sprawiedliwie i miłosiernie roz-
sądzi ich ofiarę, a jednocześnie należy powiedzieć, że przyszły 
papież Benedykt XVI miał rację. Choć zapewne nie brał pod uwagę 
w swoich rozważaniach konkretnych drastycznych doświadczeń 
ludzi, to zdefiniowany przez niego cel ekumenizmu obejmował 
także redukcję niepotrzebnych ofiar wynikającą z lepszego pozna-
nia prawdy. Ostatecznie przecież chrześcijanie i w starożytności 
nie mieli szukać męczeństwa, a raczej – jeśli to możliwe – unikać 
go, zatem i właściwe określenie granic pomiędzy Kościołem a rze-
czywistościami odłączonymi było pracą ważną. 

Jeśli przypomnimy sobie opowiedzianą przez Reymonta histo-
rię unickiej matki, której carskie władze postanowiły ponow-
nie ochrzcić dziecko w cerkwi, choć otrzymało wcześniej wiarę 
katolicką, zrozumiemy dobrze, dlaczego dialog katolików i pra-
wosławnych oraz upowszechnienie się wiedzy o tym, jakie jest 

1 J. Ratzinger, Aktualna sytuacja ruchu ekumenicznego, w: tenże, Kościół. Pielgrzymująca 
wspólnota wiary, Kraków 2005, s. 233. 
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miejsce i znaczenie sakramentów w wierze Kościołów, było czymś 
ważnym.

Ratujcie mi dziecko! Nie dajcie na wieczną zatratę! Chłopiec 
ma na czwarty rok! Już umie cały pacierz, nasz polski, 
nasz katolicki pacierz! Jasio ma na imię! Mało przy nim nie 
umarłam! Był chrzczony zaraz po urodzeniu! Przecież go 
zapisali, żyją jeszcze kumy, wszyscy wiedzą!2.

Finałem tej historii jest jakiś doprawdy szatański obrzęd 
ponownego „chrztu” dziecka odebranego matce, popadnięcie 
kobiety w obłęd i śmierć Jasia. W naszych czasach sytuacja ta 
jest wręcz nie do pomyślenia. Nikt nie uznałby, że można „prze-
chrzcić” dziecko, które już przyjęło chrzest. A gdyby ktoś na taki 
pomysł wpadł uznano by go za szaleńca, lub bluźniercę. To czy 
katolik – rozważmy hipotetycznie – postawiony dzisiaj w analo-
gicznej sytuacji do opisanej przez autora „Chłopów”, nie powinien 
stawiać oporu, choćby z powodu niegodziwości zamysłu, jaki mieli 
oprawcy, jest już osobnym tematem. 

Zatem w pierwszym naszkicowanym przeze mnie zadaniu 
ruchu ekumenicznego chodziło o nakreślenie granic 
postulowanej jedności; o uznanie za zmienne tego, co 
rzeczywiście takie jest oraz o uczenie się współżycia z innymi 
w wielości narosłych form historii3 – zauważył Joseph 
Ratzinger.

Jednocześnie ekumenizm jako ruch, który miałby doprowadzić 
do teologicznego pojednania Kościołów oraz wspólnot kościel-
nych jest rzeczywistością martwą i jako coś pozbawionego życia 
przyniósł równocześnie wiele szkód. Martwota ruchu ekumenicz-
nego, który swoje wielkie ożywienie przeżył w czasach ostatnie-

2 W. Reymont, Z ziemi chełmskiej, Siedlce 2013, s. 72.
3 J. Ratzinger, tamże.
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go soboru, została zauważona bardzo szybko. Joseph Ratzinger, 
który jest mi tu przewodnikiem, podsumowując dyskusję nad 
wydaną w 1973 roku deklaracją Mysterium Ecclesiae (Deklaracja 
o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw niektórym współcze-
snym błędom) pytał już wtedy czy ekumenizm nie znalazł się 
w ślepym zaułku.

Deklaracja była atakowana przez protestantów, tak jakby nie 
była przede wszystkim przypomnieniem tekstów Soboru Waty-
kańskiego II, które jeszcze kilka lat wcześniej stanowiły źródło 
entuzjastycznej nadziei. Jeden z biskupów reformowanych okre-
ślił wręcz Kościół katolicki – po publikacji deklaracji – mianem 
rzeczywistość będącej na drodze do stania się wielką sektą. Dla-
czego? Ponieważ w dokumencie nie znalazły się elementy prote-
stanckiego rozumienia Kościoła. Ratzinger wyciągał z tej dyskusji 
dwa wnioski. Pierwszy był taki, że Sobór „poszedł w zapomnienie 
[...] w jego obiektywnej treści” oraz że w świadomości chrześci-
jańskiej „dokonały się wielkie zmiany”. Drugi wniosek przytocz-
my w całości:

Widać również, jak niebezpieczny okazuje się niepoważny 
ekumenizm: powierzchowna jedność ekumeniczna 
i zapoznanie fundamentów równałoby się zawarciu 
przymierza dotyczącego spraw pozbawionych większego 
znaczenia. Z tego punktu widzenia przerażenie wywołane 
przez rzymską Deklarację powinno mieć efekt uzdrawiający. 
Jeśli ten tekst ukazuje bezwartościowość zasad, które nie są 
żadnymi zasadami, znaczy to, że oddał dużą przysługę4.

Problem, który widać już w artykule z lat 70. z książki z począt-
ku lat 80. sygnalizuje zasadniczą trudność teologicznego ruchu 
ekumenicznego, przynajmniej ze strony protestanckiej. Prote-

4 Benedykt XVI – Joseph Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fun-
damentalnej, Poznań 2009, s. 316.
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stancka teologia Kościoła mówi, że w tym świecie nie ma widzial-
nej instytucji, która w pełni reprezentowałaby Kościół Jezusa 
Chrystusa, a zatem katolicki akces do ruchu ekumenicznego ode-
brano niczym gotowość do przyjęcia reformowanej eklezjologii. 
O tym mówi nam frustracja biskupa Clausa Harmsa, z którym 
Ratzinger dyskutował w latach 70. 

Przypadki najgłębszych podziałów pojawiają się tam 
w pierwszym rzędzie gdzie jeden lub wielu partnerów jest 
pewnych, że nie bronią własnych idei, lecz opowiadają się 
za tym, co otrzymali z objawienia i dlatego nie mogą tym 
manipulować5.

Ratzinger kontynuuje ważne dla nas uwagi:

Tego rodzaju dialog stawia uczestnikom nadzwyczaj 
wysokie wymagania. Człowiek nie łatwo zmienia swoje 
przekonania. Chodzi tu o coś innego niż o konsens osiągany 
w grupie; rozwiązanie nie polega tutaj na znalezieniu nowych 
stanowisk kompromisowych6.

Tak jednak w istocie wielu teologów, także katolickich pojęło 
akces Kościoła katolickiego do ruchu ekumenicznego, jako wejście 
na drogę rezygnacji z prawd wyznawanych ekskluzywnie przez 
katolików. W relacjach z protestantami katalog tych prawd był 
i jest dość obszerny, jeśli chodzi o prawosławnych, wciąż poty-
kamy się o rozumienie papiestwa. Rozwijanie się w ruchu eku-
menicznym konsensualnego rozumienia prawdy religijnej stało 
się jednym z impulsów dla coraz szerszej obecności relatywizmu 
w Kościele, które to zagadnienie Ratzinger określał mianem głów-
nego problemu teologii współczesnej7. W rzeczywistości kon-

5 J. Ratzinger, Aktualna sytuacja…, s. 234.
6 Tamże.
7 J. Ratzinger, Relatywizm – centralny problem wiary dzisiaj, christianitas.org, 13.08.2014, 

tekst pochodzi z roku 1996.



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
7 

/ 
Z

IM
A

 2
0

2
0

 
4
5

sensualizm był wciąganiem katolików na drogę zeświecczenia, 
na którą reformacja weszła już dawno, odrzucając wiarę w nad-
przyrodzony charakter Kościoła i dzieląc się na niezliczona liczbę 
wspólnot kościelnych. Ratzinger zauważa zresztą w eseju o Aktu-
alnej sytuacji ruchu ekumenicznego, że droga ta jest kalką filozofii 
komunikacji uprawianej przez Jurgena Habermasa, w której to 
konsensus uprzedza prawdę. Zdaje się zresztą, że degradacja 
nauczania wielu wspólnot protestanckich w kierunku moralności 
liberalnej, jest właśnie świadectwem adoptowania się mechani-
zmów teologicznych tych wspólnot do nowoczesności, a odwra-
cania od tradycji chrześcijańskiej.

Prawda nie jest kwestią większości. Albo jest. albo jej nie ma. 
[...] Nie konsens stanowi podstawę prawdy, lecz prawda jest 
podstawą konsensu8.

Jednocześnie jednak trzeba zauważyć, że teologia ekumenicz-
na wytworzyła z czasem własny środowiskowy obieg, w którym 
dyskutowano, pisano teksty i deklaracje, wcale lub w niewielkim 
stopniu trzymające się zasad, jakie znajdujemy w magisterial-
nych wypowiedziach Kościoła na temat dialogu ekumenicznego 
czy po prostu w doktrynie. Często słowa pozostawały te same, 
ale podmieniano ich treść tak, aby pasowała do konsensusu eku-
menicznego. Wręcz można było mówić o powstawaniu jakiegoś 
równoległego magisterium środowisk dialogu ekumenicznego, 
w którym brało się coraz bardziej w nawias, przynajmniej po 
stronie katolickiej, realny głos Kościoła.

Ta sytuacja uprawianego wbrew kościelnym zasadom eku-
menizmu konsensualnego doprowadziła jednak do kolejnego 
zasadniczego kryzysu i zmiany. Problemy w istocie teologiczne 
zostały przesunięte na drugi plan, prawda przestała być rozwa-
żana, skończyło się wspólne poszukiwanie Boga, a górę wzięła 

8 J. Ratzinger, Aktualna sytuacja…, s. 235.
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jedność „abstrakcyjna”. Abstrakcyjna, czyli uciekająca od kon-
kretnych problemów wiary a skupiająca się na praktyce możli-
wej dla ludzi rozmaitych chrześcijańskich Kościołów i wspólnot 
kościelnych, a dalej także wszelkich religii. Efektem przejęcia 
takiego ekumenizmu także przez Kościół katolicki, wbrew wła-
snemu nauczaniu jest choćby deklaracja z Abu Zabi podpisana 
przez Papieża Franciszka i ogłaszająca, że Bóg chciał w świecie 
wielości religii. W jaki sposób można to pogodzić z deklaracją 
„Dominus Iesus” o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa 
Chrystusa i Kościoła?

Dziś wydaje się, że szczere pytania sprzed lat niektórych teo-
logów poszukujących rozwiązań na pograniczu ekumenizmu 
konsensualnego mogą się wydawać tak samo archaiczne jak eku-
menistom konsensualnym wydawała się deklaracja „Dominus 
Iesus”. Pamiętam, jak z prawdziwymi emocjami czytałem zakoń-
czenie książki Bernarda Sesboue SJ „Władza w Kościele. Autory-
tet, prawda i wolność”, w której autor pisał:

Dialog ekumeniczny nie doprowadził wyłącznie do powstania 
odpowiednich komisji. Na Wschodzie pozwolił wielokrotnie 
na podpisanie wyznań wiary chrystologicznej wspólnie 
z Kościołami przedchalcedońskimi. Stajemy również wobec 
nowych wyznań, aktualizujących dawne wyznania we 
współczesnej historii. W 1999 roku nastąpiło podpisanie 
wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu przez wiarę przez 
katolików i luteranów, które jest pierwszym przykładem 
wydarzenia podobnego do tych, które odbyły się w dialogu 
z Kościołami wschodnimi. Dlaczego teksty te, i inne po nich, 
nie miałyby się stać normatywnymi punktami odniesienia 
w dziedzinie wiary dla Kościoła katolickiego? Nawet jeśli 
nasi partnerzy w dialogu nie podzielają naszej koncepcji 
autorytetu doktrynalnego w Kościele, dlaczego nie mieliby 
uznać tych tekstów za prawdziwe dokumenty wyznaniowe 
swych Kościołów? Gdyby taka praktyka mogła się rozwinąć, 
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moglibyśmy dokonać znacznego postępu w procesie powrotu 
do jednomyślności w wierze nawet na tak delikatnym terenie, 
jak autorytet9.

Wobec tego jak uprawiany jest dialog nawet z religiami taki-
mi jak islam, i to na oficjalnym poziomie kościelnym, można się 
uśmiechnąć nad szczerymi intencjami ojca Sesboue, by poro-
zumiewać się w innymi chrześcijanami za pomocą nowych for-
muł mających przekazywać stare prawdy. Deklaracje takie jak ta 
z Abu Zabi zdają się stawiać chrześcijaństwo w rzędzie innych 
religii w zgodzie z ideologią nowoczesnej cywilizacji sekularnej. 
Chrześcijaństwo nie jest już czymś wyjątkowym, źródłem zbawie-
nia, ani nawet szczególnego podejścia do kwestii racjonalności 
zainteresowanej badaniem prawdy, ale zinstytucjonalizowanym 
obyczajem, którego można użyć do budowy humanitarystycz-
nego „królestwa” – kiedyś Bożego, dziś bardziej, jak się zdaje 
królestwa człowieka.

W związku z tym – pisze Joseph Ratzinger – ekumenizm 
wychodzi poza granice wyznań i staje się ekumenizmem 
religii. W tej optyce wartość chrześcijaństwa i wszystkich 
pozostałych religii należy ocenić według tego, na ile się 
przyczyniają one do wyzwolenia człowieka, czyli na 
podstawie ich „wyzwalającej praxis”. Za istotny rdzeń 
Credo uważa się dzisiaj sprawiedliwość, pokój i ochronę 
przyrody. Służenie tym wartościom ukazuje się jako wspólny 
cel wszystkich religii. W terminologii teologicznej znaczy 
to, że miejsce chrystologii i eklezjologii zajmuje odtąd 
idea królestwa Bożego, które w tym kontekście zwie się po 
prostu “królestwem”. Pragnie się tym samym pozostawić 
otwartym problem osobowego i nieosobowego pojmowania 
Boga. W ekumenizmie pod znakiem praxis ostatecznym 
kryterium nie musi już być rozróżnienie pomiędzy jedynym 

9 B. Sesboue, Władza w Kościele. Autorytet, prawda i wolność, Kraków 2003, s. 305.
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Bogiem, który objawił siebie i swoje imię, i bezimiennym 
Nieznanym10.

Oczywiście te cele „królestwa” nie są niczym złym, jednak 
bez Boga, bez prawdziwej wiary i suwerennej teologii mogą stać 
się elementem działań na rzecz mniej lub bardziej nieludzkiej 
i szkodliwej utopii. Sam Papież Franciszek pisze o tym w swo-
jej encyklice „Laudato si”, gdy zauważa, idąc za myślą Romano 
Guardiniego, że jednym z powodów klęski projektu nowoczesne-
go, jego destrukcyjnego wpływu na stan świata – także stan eko-
systemu ludzkiego życia – było porzucenie Boga jako tego, który 
jest ostatecznym prawodawcą we wszystkich obszarach istnie-
nia i egzystencji. Nie będzie bez sensu zadać pytanie, czy sama 
modyfikacja w ramach świeckich celów wystarczy, by powstrzy-
mać kolejną tragedię modernistyczną. Bez celu ostatecznego, 
jakim jest Bóg, już dziś widzimy, że mnożyć się będą niegodziwe 
środki mające pomóc doprowadzić cywilizację do „królestwa” 
utylitarystów.

Wróćmy na koniec do centralnego problemu, jakim jest życie 
naszej instytucji zbawienia, czyli Kościoła. Papież Franciszek 
ostrzegł biskupów niemieckich, że posuwają się za daleko w pro-
cesie, który nazwali Drogą Synodalną. Ma ona służyć choćby 
wprowadzeniu w Kościele katolickim w Niemczech interkomunii. 
Chodzi po prostu o uznanie, że Komunię świętą mogą przyjmo-
wać tak samo, jak katolicy i protestanci. Trzeba zapytać właściwie 
dlaczego papież protestu? Skoro podpisując takie dokumenty jak 
ten z Abu Zabi, czy promując liberalną interpretację adhortacji 
„Amoris Laetitia” sam korzysta z kwaśnych owoców ekumenizmu 
konsensualnego i praktycznego. Jeśli celem religii jest tylko mobi-
lizowanie ludzi do realizacji doczesnych zadań, to rzeczywiście 
należy odrzucić wszelkie podziały i funkcjonować tak jak gdyby 
Boga nie było. Niemiecka rewolucja na własnym terenie jest tylko 

10 J. Ratzinger, Aktualna sytuacja…, s. 237–238.
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rodzajem analogii wobec tego co robi Papież Franciszek, upodab-
niając Kościół do religijnej przybudówki ONZ. Kościół w Niem-
czech staje się po prostu ministerstwem do spraw kultu i płynnej 
moralności, coraz mniej świadomy, skarbów nadprzyrodzonych, 
którymi dysponuje.

Na tym polega martwota ruchu ekumenicznego, okazuje się 
on sposobem – po wstępnych sukcesach – by zaprząc chrześcijan 
w budowanie świata zupełnie niechrześcijańskiego. Nie dlatego 
niechrześcijańskiego, że w każdym względzie złego. Niechrze-
ścijańskiego, ponieważ skazanego w perspektywie czasu na klę-
skę, jak wszystkie kultury, które nie znały Boga lub go odrzuciły. 
Instrumentalny rozum zawsze prowadzi do przemocy. Może ist-
nieć też przemoc skierowana w stronę Boga, powstaje ona wtedy, 
gdy cele życia religijnego ustala się poprzez abstrakcję ludzkich 
wyobrażeń o tym co jest dobre, naszych pragnień i pożądań, a nie 
poprzez wierne trwanie przy tym, który jest Dobry. Ruch ekume-
niczny znacząco przyczynił się do dzisiejszego kryzysu wiary, jaki 
dotyka Kościół w każdej niemal dziedzinie jego życia. Ω



Chociaż tytułowe stwierdzenie może wydać się 
zaskakujące, to trudno o bardziej zapomnianego 
twórcę niż Stanisław Wyspiański. Nieśmiertelność, 
którą gwarantować miał tytuł „czwartego wieszcza” 
i obecność w kanonie literackim, w niczym nie 
przypomina wiecznej chwały greckich poetów, 
ma za to wiele wspólnego z bezczasowym 
trwaniem obiektów zanurzonych w formalinie

W powszechnej świadomości zostało kilka fraz z Wesela, na czele 
ze złowieszczo nieśmiertelnym ostał ci się ino sznur oraz rodzima 
wersja tańca śmierci z postacią chochoła. Może jeszcze obrazy 
śpiących dzieci – Mietka i Stasia – czy karmiącej żony utrwa-
lony w Macierzyństwie. Wystarczająco mało, aby przekonująca 
stała się opowieść o artyście opętanym polskością, szukającym jej 
wszędzie i wadzącym się z nią przez całe, zaledwie trzydziesto-

EKUMENIA 

ŚWIATEM

Michał Strachowski

CISZA JAKO NARZĘDZIE SZTUKI 

U STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
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siedmioletnie, życie1. Spod tego, trzeba przyznać, dobrodusznego 
dość portretu, co rusz wyłania się inny – twórcy pytającego o źró-
dła kultury, eksplorującego pokłady (zbiorowej) nieświadomości 
wyrażone w mitach oraz możliwości poznania poprzez sztukę. To, 
co ma nam do pokazania, często bywa nieprzyjemne i niepoko-
jące. Zawsze jest za to osadzone w zainteresowaniu tym, co tak 
naprawdę kieruje człowiekiem. 

Intencją tego szkicu jest pokazanie takiego właśnie Wyspiań-
skiego – twórcę na wskroś nowoczesnego. Człowieka wciąż czeka-
jącego na to, abyśmy przestali zadawać mu to samo, choć różnie 
wyrażane, pytanie i posłuchali tego, co ma nam do powiedzenia. 
Trudno w ramach artykułu, nawet najobszerniejszego, wspo-

mnieć, chociażby o  wszystkich zagadnieniach, które 
domagają się uwagi, nie mówiąc o ich opisaniu. Zamiast 
tego proponuję przyjrzeć się jednemu aspektowi twórczo-
ści autora Wesela – roli i miejscu ciszy w pejzażu. Dlaczego 
pejzaż? Wyspiański sam o sobie mówił, że nie jest pej-
zażystą, ale często podejmował tematy pejzażowe z naj-
słynniejszymi widokami na kopiec Kościuszki. Notował 
podróże po Europie, podparyskie widoki i sceny z Krako-
wa. Jest to materiał zarazem bogaty jak i reprezentatywny 
dla całej drogi twórczej Wyspiańskiego. Wierzę, że takie 
ujęcie pozwoli nie tyle pokazać całość lub nawet fragment 
dzieła Krakowianina w nowym świetle, ile raczej wskazać 
obszary niewiedzy.

Mówiąc o ciszy w pejzażu, muszę poczynić pewne zastrzeże-
nie – nie sposób opisać wszystkich jej odmian. Jest cisza będąca 
materią artystyczną, ale także i ta, która ma wymiar egzystencjal-

1 Kwestia niepodległości, jak i namysł nad formą polską były dla Wyspiańskiego niezmier-
nie ważne, lecz nie dominujące. Jest to szczególnie widoczne w twórczości plastycznej. 
Więcej: W. Bałus, Wyspiański – narodowy czy europejski?, w: Przemyśleć wszystko… Stanisła-
wa Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, 
M. Haake (red.), Poznań 2009.

wyspiański pracuje 
szybko. skupia uwagę 

na tym, co widzi. 
dzięki wybranej 

technice, a jest to 
zazwyczaj pastel lub 

ołówek, może notować 
to, co najbardziej 

charakterystyczne 
dla przedstawianego 

obiektu w danym 
momencie 
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ny – cisza pracy, samotności, choroby i śmierci wreszcie. Będzie 
to także, częstokroć najbardziej znacząca, cisza przemilczenia. 
Wszystkie te wymiary ciszy, choć ważne, nie będą przedmiotem 
mojego zainteresowania. Przede wszystkim chciałbym przyjrzeć 
się ciszy pejzażu jej trzech wymiarach: 1) skupienie wzroku, 2) mil-
czenie miejsca i 3) milczenie obrazu.

S K U P I E N I E  W Z R O K U

Niezależnie od tego, czy tworzy w cyklach, czy też nie, Wyspiański 
pracuje szybko2. Skupia uwagę na tym, co widzi. Dzięki wybranej 
technice, a jest to zazwyczaj pastel lub ołówek, może notować to, 
co najbardziej charakterystyczne dla przedstawianego obiektu 
w danym momencie. Widz nie znajdzie tu wybujałej metaforyki, 
łatwych odniesień do rzeczywistości społecznej czy politycznej. 
Przedmiotem zainteresowania Wyspiańskiego jest sam proces 
obserwacji–notacji. Koncentruje uwagę na przedmiocie widze-
nia i próbuje uchwycić jego istotę. A jeśli wprowadza dodatkowe 
elementy znaczeniowe, to działa raczej aluzyjnie (np.: Chochoły 
z 1898 r. lub Planty o świcie z 1894 r.). Bliższy jest w ten spo-
sób nowoczesnemu myśleniu o obrazie, który znaczenia budu-
je przez niedookreślone odwołania do otaczającej ikonografii3. 
Mniej waży bezpośrednie odwołanie do źródła ikonograficznego, 
literackiego, etc. niż skojarzenie oraz konkretność przedstawianej 

2 We wspomnieniach o Wyspiańskim pojawiają się uwagi, że portret powstaje zazwyczaj 
w pół godziny. Anna Król wiąże ten pospieszny rytm pracy z oddziaływaniem estetyki 
japońskiej, akcentującą ulotność rzeczywistości. Jednakże możliwy jest inny trop. Jeśli 
spojrzeć się na całość dzieła, to sprawa przedstawia się inaczej. Wyspiański, niezależ-
nie czy mowa o jego tekstach dramatycznych, czy plastycznych, poszukuje raczej sta-
łych zasad, wyrażających się w danym momencie niż tworzy pochwałę przemijalności 
i wrażeniowości. Por: A. Król, Widok z okna pracowni artysty na kopiec Kościuszki. Inspiracje 
sztuką Japonii w Twórczości Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 2007.

3 Inaczej niż w przypadku sztuki nowożytnej opartej na mniej lub bardziej rozpoznawal-
nej ikonografii. Klarowność znaczeń była swoistym fetyszem sztuki wczesnowożytnej, 
pozwalającym na emancypację zawodu artysty.
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sceny. Wyspiański obrazuje to, co jest tu i teraz, które 
jawi się bezpośrednio przed oczyma widza, lub przez 
pracę pamięci4. 

M I LC Z E N I E  M I E J S C A

Dystynktywną cechą pejzaży Wyspiańskiego jest pewne-
go rodzaju bezruch, plastyczny ekwiwalent ciszy. Bezlistne 
bądź obsypane listowiem korony drzew, łąki i parkowa zieleń 
bądź to nie poruszają się wcale, bądź jedynie lekko. W Plantach 
o świcie milczą austriackie koszary, jedno z tradycyjnych miejsc 
ciszy5, na wawelskim zamku, w mieście zamienionym w przy-
graniczny fort, milczy miasto o poranku, milczą królewskie gro-
by oraz milczy historia. A jednocześnie pejzaże Wyspiańskiego 
pełne są wewnętrznego napięcia. Skrótowy zapis, rozedrgana, 
nerwowa kreska, plątanina linii zostają zrównoważone poprzez 
kompozycję obrazu. Wrażenie owego napięcia spotęgowane jest 
brakiem ludzkich postaci. W przeważającej części pasteli i ole-
jów Wyspiańskiego nie dostrzeżemy ludzi. Zostają tylko znaki 
ich obecności6. Sam gest, wyrażony przez narzędzie, jakim jest 
pastelowa kredka bądź pędzel, staje się tematem na równi z tym, 
co jest przedstawieniem7, a czasem przed nim jak w Kwiatach 
z 1904 czy Motywie zimowym z 1905 roku8.

4 Niektóre pejzaże powstawały z pamięci jak Wisła pod Krakowem z 1905 r.
5 A. Corbin, Historia Ciszy i milczenia, Warszawa 2019.
6 Można dostrzec tu podobieństwo do fotografii Eugène Atget, uwieczniającego te części 

Paryża, które przeznaczone były do rozbiórki. Opuszczone, ale ze śladami po dawnych 
mieszkańcach. Miejsca akcji, jaka zakończyła się przed tym, zanim na nie spojrzał 
artysta/odbiorca. Wyspiański co prawda nie jest typem flâneur’a jak Atget, ale łączy 
ich zainteresowanie konkretnością obserwowanej sceny. Autorowi Klątwy bliżej jest do 
zainteresowania stanami wewnętrznymi człowieka, które w kolejnych dekadach eksplo-
rować będą środkowoeuropejscy ekspresjoniści. Por: L. Bydžovská, M. Rydiger, N. Hod-
ge, Czas przełomu: sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908–1928, Kraków 2019, s. 27.

7 Odpowiadałoby to ingardenowskiemu napięciu między obrazem (oznaczającym przed-
stawianą rzeczywistość) a malowidłem (czyli materią obrazu), ale jednocześnie przekra-
czałoby tę ostro zarysowaną dychotomię. Por: J. Krupiński, Obraz a malowidło. Rembrandt 
contra Ingarden, w: „Estetyka i Krytyka”, nr 11, Kraków 2006. 

8 W obu scenach rozpoznawalność schodzi na drugi plan. Pierwszorzędną rolę odgrywać 
zaczynają układy plastyczne – plama, linia i napięcia kierunkowe. 
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Ze swojej natury obraz jest niemy, zatem zależy od całego uni-
wersum odniesień. Przed obrazem malarskim, w tym przypad-
ku pejzażem, widz stoi jako człowiek przed fizycznym obiektem. 
W większym stopniu niż tekst, dzieło malarskie przypomina 
odbiorcy o przedtekstualnym charakterze poznania. Jest to szcze-
gólnie widoczne w przypadku Widoków z okna pracowni, które 
otwierają się na rozmaite interpretacje od patriotycznej9 po egzy-
stencjalną10. Jednak w pierwszym odruchu, trudno skojarzyć 
te widoki z jednym lub drugim. Są przede wszystkim zapisem 
współdziałania oka, ręki i poznającego umysłu. Inaczej mówiąc, 
pierwszym tematem tego cyklu jest poznanie pejzażu w jego kon-
kretności. W tym, a nie innym miejscu, przez twórcę, a następnie 
przez odbiorcę. 

M E DY T U J Ą C Y  F I LO Z O F

W malarstwie pejzażowym Wyspiańskiego da się wychwycić zain-
teresowanie sceną, które nie ma nic z impresjonistycznego migo-
tania powierzchni11. Nawet w okresie paryskim trudno dopatrzeć 
się lekkości i ulotności scen. Wspomniane wcześniej Widoki z pra-
cowni czy podparyskie pejzaże mają w sobie niepomiernie więcej 
ze skrupulatnej notacji historyzującego archiwisty niż rozpływa-
jącego wszystko we wrażeniowości Moneta lub Pisarra. Nawiasem 
mówiąc, są one równie dalekie od wystudiowanej konceptualno-

9 Kopiec Kościuszki nie był tematem często podejmowanym w ikonografii, a pojawiające 
się porównania do góry Fuji, obiektu panteistycznego kultu, są raczej przyczynkiem do 
historii recepcji Wyspiańskiego, niż dają wgląd w intencje artysty. W tym duchu inter-
pretowali Widoki na Kopiec Kościuszki Agnieszka Morawińska i Łukasz Kossowski.

10 W interpretacji Wojciecha Bałusa miał być to wyraz cierpienia wynikającego z zamknię-
cia chorującego podówczas Wyspiańskiego. Więcej: W. Bałus, Stanisława Wyspiańskie-
go „Widoki z okna pracowni na Kopiec Kościuszki”. Spór o interpretację, w:„Folia Historiae 
Artium”, nr 29, Kraków 1993.

11 Porównanie do impresjonizmu należy traktować z ostrożnością. Choć pojawiają się 
w opisach cykli z okna pracowni, to długo po śmierci artysty i w czasie, gdy Paryż stał 
się zarówno miejscem wyjazdów polskich artystów, jak i kulturalnym punktem odnie-
sienia dla sztuki polskiej. 
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wstrętną formą 

ści Gauguina i jego satelitów12. Jak zauważył Mieczysław Wallis 
przed ponad półwieczem, styl Wyspiańskiego można określić jako 
chłodną secesję13, bardziej analityczną. Polski badacz przeciwstawia 
ją secesji typu erotycznego14, której przedstawicielem był Gustav 
Klimt, skupionej na zmysłowości. Uwaga ta, z pozoru nieznacz-
na, ma niebagatelne znaczenie. Wskazuje bowiem na dwa różne 
podejścia do samej materii obrazu, jak i pracy nad nim. Wallis 
pod metaforą chłodnej i erotycznej secesji dokonuje dystynkcji na 
sztukę, która przyznaje pierwszeństwo kognitywnym bądź emo-
cjonalnym własnościom poznania artystycznego. 

Sam Wyspiański odrzucał sztukę skupioną na drobiazgo-
wym oddaniu materii życia15, na tym, co określał „najbardziej 
chorobliwą wstrętną formą16”. W artykule Naturalizm–
realizm–sztuka Greków, z którego pochodzi ten cytat, pisze 
z podziwem o starożytnych Grekach, którzy nie zatrzy-
mywali się na powierzchni zjawisk, ale docierali do ich 
istoty17. Działo się to, w opinii artysty, nie poprzez spe-
kulację, ale dzięki uczuciu18. Starożytni twórcy „docierają 
do głębi” tego, co widzą, poznając „prawa natury”19. I choć 
Wyspiański odnosi się sceptycznie do filozofowania20, to 
jednak pod tym słowem rozumie konstruowanie rzeczy-
wistości według uprzednio przyjętych kategorii, którym 
przeciwstawia poszukiwanie prawdy w samej naturze. Przyznaje, 

12 Wskazuje na to zarówno sposób operowania narzędziem jak i jego wybór (szybkość 
pracy i skrótowość notacji). Gauguin i inni twórcy z jego kręgu tworzą wystudiowane, 
bogate w efekty malarskie kompozycje. 

13 M. Wallis, Przemiany w poglądach na secesję, w: Sztuka około 1900, J. Białostocki (red.), 
Warszawa 1969, s. 28.

14 Tamże.
15 Osobną kwestią jest ewolucja poglądów Wyspiańskiego na sztukę. Wymaga ona osob-

nych studiów.
16 S. Wyspiański S., Dzieła zebrane, t. XIV, Kraków 1957, s. 143.
17 Tamże.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 Chociażby w listach do Maszkowskiego. S. Wyspiański, Listy zebrane, t. 3, Kraków 1997, 

s. 172. 
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że w obrazie chciałby chwytać stany emocjonalne, przede wszyst-
kim związane z cierpieniem, zmaganiem się ze światem21. Pra-
gnie poznać człowieka w jego konkretności. Dla Wyspiańskiego 
bowiem pierwszeństwo ma poznanie tego, co widzi. „[Zanim] się 
weźmie kto do malowania winien doskonale rzecz narysować, 
poznać jej naturę, charakter” – pisze w liście do Maszkowskiego22. 
A w kolejnym dodaje: „trzeba wpierw nauczyć się patrzeć i tro-
chę umieć rękę pogodzić z myślą”23. Oczywiście widać tu refleks 
nowożytnego sporu o idealizację, ale ujęta jest ona na sposób 
zupełnie współczesny. W dobie Renesansu, czy Baroku, trudno 
byłoby o ideę wczuwania się, czy zapisu jednostkowego gestu. Czy 
wykazuje ona związek z poszukiwaniami filozoficznymi epoki? 
Na pewno nie wprost. Jeśli pisze o tym, że patrząc na krajobraz, 
należy „dostroić się do wrażenia”24, które jest wyjściem poza wła-
sne wyobrażenia o świecie – „wyjściem poza samego siebie”25, 
to należałoby rozszerzyć pole interpretacji i o taką możliwość26.

E K U M E N I A

O ciszy w obrazie mówić jest trudno, jeśli chce się uniknąć puła-
pek, które zastawili rozliczni teoretycy sztuki na przestrzeni 
stuleci podejmujący zagadnienie relacji dźwięk-obraz. Sprawa 

21 S. Wyspiański, Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, Kraków 1979, s. 304
22 S. Wyspiański, Listy zebrane…, t. 3, Kraków 1997, s. 171.
23 Tamże, s. 176.
24 Tamże, s. 247.
25 S. Wyspiański, Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, Kraków 1979, s. 306.
26 Powyższe uwagi każą zapytać, czy nie mamy tu raczej do czynienia ze zjawiskiem, które 

zbliżałoby Wyspiańskiego do rodzącej się na przełomie wieków refleksji fenomeno-
logicznej? Rzecz jasna nie sposób przypisać artysty do jakiejkolwiek szkoły myślenia 
w obrębie tej tradycji filozoficznej. Chodziłoby raczej o rozszerzenie kontekstu i wska-
zanie wspólnoty poszukiwań. Pytania o to czym jest świadomość? Jak odróżniamy 
jedne rzeczy od drugich? Jaką rolę w tym procesie gra język? Jaka jest relacja zmysłów 
w poznaniu? I czy da się rozdzielić język od wpływu zmysłów? Są wspólne polskiemu 
artyście i rodzącej się fenomenologii. Więcej na temat filozofii sztuki Wyspiańskiego: 
J. Krupiński, Stanisława Wyspiańskiego teoria sztuki, w: „Zeszyty naukowo artystyczne 
Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, Kraków 2007, s. 199.
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komplikuje się niepomiernie w przypadku twórcy fin-de-siècle’owe-
go, a takim był Wyspiański. Święcąca w owym czasie tryumfy 
opinia, że malarstwo powinno się upodobnić do muzyki, czyli 
uabstrakcyjnić, narzuca całą siatkę skojarzeń. Z drugiej strony 
istnieje od czasów Ojców Kościoła tradycja upatrująca w ciszy 
przestrzeni dla mowy Boga. Jak jest w przypadku Wyspiańskie-
go? Zdaje się, że za pomocą refleksji nad ciszą w tej twórczości 
można pokazać rzecz, która umykała w dotychczasowych inter-
pretacjach, lub nie wybrzmiewała dość wyraźnie – coś, co moż-
na by nazwać ekumenią ze światem – niekończącym się procesem 
poznania, który zaciera granice między poznającym umysłem, 
narzędziem poznawczym a przedmiotem poznania. Cóż bardziej 
nowoczesnego? Ω



ZDALNY 
CHRZEŚCIJANIN

Zdalny chrześcijanin patrzy przez okno. Z dala ogląda 
świat. Jest wieczór 15 listopada 2020 roku. Kraj nazywa 
się Polska. Giną ostatnie niuanse. To szczęśliwe okno. 
Dziesiąte piętro bloku przy alei Jana Pawła II 65. 
Na wielu tabliczkach z nazwą ulicy ktoś dopisał 
sprayem „ofiar” i teraz jest „aleja ofiar Jana Pawła II”. 
Zdalny chrześcijanin dowie się o tym z telewizji

Z okna widzi niedalekie Powązki. Majaczy kopuła kościoła pod 
wezwaniem świętego Karola Boromeusza. Kim był Karol Borome-
usz? Trochę świateł rozświetla tamtą ściśniętą w starych murach 
przestrzeń. Nazwijmy cmentarz przestrzenią. Największy cmen-
tarz w Polsce jest w Szczecinie. Ale on jest jednym z największych 
na świecie i gra w innej lidze. Powązki tak się nie rozpychają. 
Tu nazwiska rzucają na kolana. Weźmy lato 2018. Szewińska, 
Kora. Mało? To były skoki w dal! Jeszcze huczy w uszach muzyka 

Krzysztof Bielecki
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ZDALNY 
CHRZEŚCIJANIN

z pogrzebu Kory, „Krakowski spleen”. Chrześcijanin przejeżdżał 
obok. Zatrzymał się i poszedł. Przed domem pogrzebowym na 
Powązkach Wojskowych Kamil Sipowicz akurat podnosił urnę 
z prochami. Chrześcijanin pomodlił się za Korę. Co to znaczy? Nic?

Wielkie „nic” ciągnie się aleją Jana Pawła II, przy której jest 
wszystko. Od pierwszych wieżowców XXI wieku w prawdziwej 
Warszawie i Złotych Tarasów, przez sklepy, sklepiki, restauracje, 
aż do szczęśliwego zakończenia: do Arkadii. Tam co jakiś czas 
toczyły się bitwy o najniższe ceny. Epidemia przerwała rytm mia-
sta. Owszem „Żabki” i „Rossmanny” zajmują dogodne pozycje 
i okupują stolicę, ale to nie ten format człowieka. 

Na Powązkach Wojskowych są groby powstańców. Jest Baczyń-
ski, jest dwunastoletni Tadzio, który nie zdążył być poetą. Jest 
historia. 1 listopada 2020 roku nie można było pójść na cmenta-
rze. Epidemia zerwała więzy. Zdalny chrześcijanin zobaczył, że 
tak można. 
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Przez okno widzi wiele złego. Domyśla się, jak się mnożą na 
potęgę, młodsi od niego, starsi, zdalni chrześcijanie. Tacy za pan 
brat z mszą w telewizji, szperający w internecie, goniący za Szu-
stakiem i kimś jeszcze. I jeszcze kimś, i  jeszcze. Internet jest 
Nieskończonością. Otchłanią? A może ta epidemia to sprawka 
Opatrzności Bożej? Może tamtego świata miała dość? I tamtego 
człowieka? Cieszył się życiem jak głupi i zapomniał o śmierci. 
Teraz ją ma na wyciągnięcie ręki, a cmentarze są marną pociechą. 
Żeby nie zawsze były dostępne? Do czego to podobne?! 

Do niczego. Do niczego, co było wcześniej. Zdalny chrześci-
janin jest zdolny do obserwowania tego, co było, i co jest. To, co 
było, i co jest, nazywa przemijaniem. Jego nowe imaginarium 
ma mury jak cmentarz i dopiero się rodzi. Przyszłości tu ciasno. 
Po raz pierwszy od dawna nie można jej sobie wyobrazić! Kiedyś 
tamtą przyszłość, przeszłą przyszłość, można było sobie wyobra-
zić bez większego wysiłku. Uprawnione były złudzenia, że będzie 
coraz szczęśliwiej, coraz łagodniej, roztropniej, jaśniej. I to jest 
istota rzeczy: kiedyś można było cokolwiek przewidywać, teraz 
jest to zajęcie karkołomne. Po raz pierwszy chrześcijanin, już 
zdalny (choć jeszcze o tym nie wie), staje wobec przyszłości nagi. 
W rozpaczy zdolny jest się od niej odwrócić. Nie umie zapytać się 
o siebie przyszłego. I… nie ma nikogo pod ręką. Jest nagi i sam. 
Musi zachować dystans. Nawet jeśli uda mu się pójść do kościoła, 
to kościół w maskach się nie liczy. Jego szczęście, szczęście chrze-
ścijanina, że zobaczył na moment zamaskowaną wspólnotę, mie-
sza się z niepokojem. Maski kryją niepewność losu, a przecież do 
kościoła (i do Kościoła) idzie się po pewność. Więcej: idzie się „po 
ludzi”; po to, by zarazić się ich pewnością bytu, wiarą, nadzieją, 
miłością. Idzie się tam, by dowiedzieć się czegoś o nich, a przez 
to i o sobie, znów o sobie, po raz setny o sobie. Ale o to wracanie 
do kościoła (i do Kościoła) chrześcijaninowi chodziło. W listo-
padzie 2020 roku mocno „zezdalniał”. Zauważył, że został sam. 
Że stało się to praktycznie nagle. Tak: praktycznie. Tak: nagle. 
„Praktycznie” i „nagle” to dwa żywioły, które się „nieźle porzą-
dziły w dzisiejszym świecie”. Praktyka niechodzenia do kościoła, 
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na razie nieśmiała, może się utrwalić. Przecudowna formuła, ileż 
to lat niezobowiązująca, a komiczna, „wierzący niepraktykujący”, 
może wreszcie zdobyć uznanie! Certyfikat! Magnificat! Magnificat 
anima mea Dominum.

Ale nie zaniedbujmy tego, co tu nie do przecenienia: samotno-
ści. I najnowszej jej twarzy. Samotności chrześcijanina, którego 
opuszcza Kościół. Chrześcijanina, który tyle się naużerał ze sobą, 
z ludźmi, z Kościołem, by nie być samotnym. A tymczasem na 
samotność staje się skazany. I co – jeśli już tak zostanie? W masce 
na wieki wieków amen? Z coraz śmieszniejszym pacierzem? Sam? 
Epidemia uczy samotności. A Kościół nie? Taki – zdalny, w defen-
sywie, ułomny – nie? Nie uczy samotności? A jeśli tak, to czy nad 
tym Kościołem „zgrzeszonym” trzeba się pochylić, czy go – Boże, 
przebacz – zburzyć i zacząć budować na zgliszczach? 

Zgliszcza mają urok. Tu i tam, gdzieś niewidocznie, gdzieś pod 
zwałami gruzu, pod zwałami skóry grzechu, pod brzuchem zła, 
coś się tli. Lubi się coś tlić.   

Karol Boromeusz, ten od Kościoła i od epidemii, patrzy na 
zgliszcza zdziwiony. Zastanawia go nagłość. Praktyka nagłości. 
Oto świat, Europa i Polska zmieniają się za szybko. Jedno życie 
starczy na odwrócenie porządku o 180 stopni. Bo co się dzieje 
z pokoleniem wstępującym w dorosłość, zawiedzionym religią 
w szkole i dziwactwami księży? O zepsuciu nie wspomnę. Co 
z dziećmi internetu, samotnymi i cierpiącymi „na swój wygląd 
zewnętrzny”, i w rezultacie cierpiącymi naprawdę? Co z ich świa-
tem bez umiaru i ze słowem bez znaczenia? Zdalny chrześcijanin 
próbuje szukać odpowiedzi w niestworzonym świecie, umykają-
cym przed rzeczywistością z prędkością wymyśloną przez Muska. 
Już nie trzeba oglądać życia jako takiego, łąki, nieba, deszczu, 
ulicy. „Tajemnica istnienia przełyka gorzką pigułkę”. Z dala od 
zgiełku świata cudownie przenosi się w rejony wirtualne, stwo-
rzone przez człowieka, naznaczone krótką jak filmik na Instagra-
mie chwałą. „Chwalcie łąki umajone”? „Żal, proszę”. Tajemnica 
istnienia nie dorównuje tajemnicy epidemii. Zgliszcza obrazu, 
pejzażu człowieka ledwo się tlą; zgliszcza łąki, rzeki, ulicy, miasta, 
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duszy. Z tajemnicą epidemii, zafrasowanej niedoskonałą biolo-
gią człowieka, mierzą się miliony, coraz więcej ludzi, a z tamtą, 
poczciwą tajemnicą istnienia – tysiące, coraz mniej ludzi. Kiedy 
tajemnica istnienia przestała być atrakcją? Kiedy, Boże, wiara? 
Kiedy nadzieja? Kiedy miłość – ostatnia deska ratunku? 

Kiedy tajemnica istnienia zaczęła – wybacz, Boże – przerastać 
Kościół? Może przerastała zawsze? Zdalny chrześcijanin stawia 
jeszcze jedno, paskudniejsze pytanie: kiedy to, że tajemnica ist-
nienia przerasta Kościół, przestało ludziom przeszkadzać? Kie-
dy kościelna organizacja życia i świata zaczęła schodzić na drugi 
plan? Kiedy przestała być artykułem pierwszej potrzeby? Kiedy 
przestała być chlebem i winem? Kiedy zaczęła kwitnąć postępu-
jąca nieobecność Kościoła? W ostatnich latach czy może z koń-
cem lat 50. XX wieku?

Idźmy dalej – smutniej. Kiedy zaczęto tworzyć Kościół w swoim 
sercu i nigdzie indziej, nigdzie szerzej, ceniąc w głębi ducha ego-
istyczną ucieczkę i egoistyczną ciszę? Kiedy ukojenie stało się tak 
pociągające, że okazało się czarem życia? Kiedy to życie okazało 
się własne i niczyje więcej? Nikomu więcej przeznaczone? Kiedy 
przestało się oczekiwać od życia, by było dobrem? Kiedy staliśmy 
się rozleniwieni w tworzeniu wspólnoty parafialnej; kiedy „prze-
każcie sobie znak pokoju” zaczęliśmy traktować jak fatygę? Czy 
Kościół ma być nawykiem, czy myślą? 

I idźmy jeszcze dalej – jeszcze smutniej. Kiedy nadejdzie E-Bóg 
i koniec? Co wtedy z całą naszą vanitas vanitatum serfującą w nie-
widzialnej przestrzeni, już nie naocznej, już nie zmysłowej, nie 
przez poprzedniego Boga stworzonej? Co więc z naszą e-vanitas? 
Zdalny chrześcijanin nie dostrzega niebezpieczeństwa. Tej wysu-
blimowanej brutalności świata, gdzie to, co wirtualne, wypiera to, 
co realne. Sublimacja kojarzyła mu się do tej pory z subtelnością 
pejzażu czy duszy człowieka. Tymczasem zło też może być wysu-
blimowane. Uwrażliwione na pozory. Zdolne do intrygujących 
uogólnień. Sfera projektowana przez człowieka kusi. Pozwala na 
to, by uciekał od rzeczywistości, kiedy zechce, a nie tylko, kiedy 
może. „Kiedy chcieć” a „kiedy móc” to znaczący postęp. Postęp?
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Czekam zatem na misjonarza, który przed tym „postępem” 
ustrzeże. Namówi do powrotu. Niech przyjdzie wszystko jedno 
skąd. Bo do Polski najczęściej trzeba skądś przyjść. Niech zachęci 
polskich chrześcijan do namysłu. Niech powie: życie jest trudem; 
żyje się, jak się może, a nie jak się chce. Więcej: żyje się, jak się 
powinno. Ale to „powinno” będzie już przeogromnie trudne. Naj-
wytrawniejszy misjonarz może tego nie udźwignąć. Bo pragnienie 
przyjemności, starczy, że wirtualnej, jest teraz przepotężne. Jakby 
ludziom zostało pięć lat życia. Jakby w 2025 roku miała nastąpić 
zagłada. Może nastąpi? Dlaczegóż by nie? Tyle rzeczy miało nie 
nastąpić, a nastąpiło.

Skąd się wzięły te wszystkie moje wątpliwości? Może – a wyda 
się to dziwaczne – z tamtych pytań o przyszłość, kiedy w koń-
cu lat 90. rezygnowałem z pracy w liceum na wieść o reformie 
szkolnictwa, która popadła m. in. w banalny zachwyt nad testami 
z języka polskiego. Testomania, groteskowy egzamin dojrzałości, 
którego nie zdawali pisarze z własnej twórczości, zabiły indy-
widualność człowieka. Szkoła III RP odebrała uczniom rozum, 
wyobraźnię, finezję. Jak zaczęła obowiązywać jedna interpreta-
cja wiersza, tak zaczęła obowiązywać jedna interpretacja życia. 
Generalizacja pojęć, zbrodnia na niuansie wdarła się natural-
nie w życie duchowe młodego człowieka. Z roku na rok, już nie 
z pokolenia na pokolenie, zaczęła się przy tym kurczyć potrzeba 
życia religijnego. Obecność religii w szkole, a może obecność 
w szkole nieudacznych katechetów, sprawiła, że obraz religii, tak, 
obraz religii, dobrze mówię, stał się w wielu wypadkach nie do 
przyjęcia. Religia straciła wdzięk. Wdzięk wysiłku, który warto 
ponieść; trudności, którą warto przemóc; góry, którą warto poko-
nać. To prawie umarło, a zepsucie Kościoła dolało oliwy do ognia. 
Kościół stracił orientację. Przestał być widocznym – a pewne 
sprawy trzeba widzieć – ośrodkiem życia, kreatorem, czy choćby 
propozycją, porządku. Młodzi nie musieli Kościoła szukać. Sam 
do nich przyszedł. Między biologią a geografią. Przestał być alter-
natywą. Przestał być wyborem. Gorzej: przestał być twardym 
wyborem. Kiedyś chodzenie do kościoła, na religię, hartowało 



K
R

Z
y

S
Z

tO
F 

b
Ie

Le
c

K
I /

 Z
D

A
LN

y
 c

h
R

Z
eś

c
Ij

A
N

IN
 
6
6

ducha, i tu nie myślę o jakichś antyustrojowych dokonaniach 
okresu PRL. Chodzi o kilometr, dwa drogi do kościoła i z powro-
tem, o deszcz, o wiatr, o zimę, o proste, wyraziste przeciwności 
losu. Kościół stracił czar okazjonalności. Nauka religii, droga na 
nią, była pewną okazją do oderwania się od powszedniości – jak 
by jej nie rozumieć. Współczesna okazjonalność pogrzebała maje-
stat. Skruszał głębszy sens posługi kapłańskiej. Nierzadko obraz 
chrztu, Pierwszej Komunii Świętej, ślubu, pogrzebu przynosi 
Kościołowi niepowetowane straty. Spuśćmy zasłonę milczenia 
nad materializacją, i to obustronną, tych świętych sakramentów. 
Przemilczmy… nieobecność człowieka. 

Kościół często był zepsuty. I to nie może być usprawiedliwienie. 
Jednak pierwszy raz w dziejach Polski ludzie tak dalece zaczęli się 
dystansować. Umywać ręce. W czym epidemia, wyrok Opatrzno-
ści, tylko pomógł. Zdalny chrześcijanin, wolny, niewinny, może 
obserwować rewolucję na siedemnastocalowym ekranie laptopa. 
To wielka łaska. Może podnieść kciuk do góry lub w dół – i zająć 
stanowisko. Zająć sumienie myślą ledwie na kilka sekund, nie 
zajmując się wiecznością. Nie zajmując się przyszłością Kościo-
ła, a więc, chcąc nie chcąc, i przyszłością siebie. Bo to ważne, czy 
kościoły w Polsce będą za jakiś czas muzeami, potem bibliotekami, 
na koniec restauracjami. To ważne dla wierzących i niewierzących. 
Ważne dla ich… wygody. 

Wygoda i duch nie idą w parze. Znakomicie, że toczy się bój 
o ducha, a nie o wygodę. To dla Kościoła unaocznienie i ratunek. 
Może pora skłonić się księżom skromnym i ciekawym ducha? Do 
których, na chwałę Boga, można jeszcze udać się po pomoc. Jest 
ich coraz mniej, umierają w pokorze. 

A śmierć nie jest zdalna. I cmentarze. I odchodzenie świata nie 
jest zdalne. Tu zdalny chrześcijanin popada w konfuzję. Memento 
mori. Zdalnie nie można umrzeć. Nawet boski Diego umarł real-
nie. A Kościół jest od nadziei. Od tego, że po śmierci Coś Jest. Stąd 
te cmentarze, które „idą” przez moje, i na pewno nie tylko przez 
moje, życie. Realność pewnych spraw zdaje się niedomaganiem 
cywilizacji. Szkoda, że śmierć jest realna; że zmiana jest realna.
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Czy nagle chleb i wino miałyby być alternatywną pokusą? Już 
się tli nowy Kościół. Zawieszony między jedną petycją katolików 
świeckich a drugą, a dziesiątą, a setną. Ten Kościół pokornych 
przyniesie zbawienie. Dostrzeże potęgę indywidualności człowie-
ka, nie tylko jego stadność. Doceni całość stworzenia człowieka: 
rozumność, radość życia, jako sacrum, nie profanum, zwątpienie, 
ból, upadek. Każde życie jest inne. Duch do ducha niepodobny. 
Niech zgrzeszę, jeśli się mylę: Kościół powinien stworzyć czym 
prędzej antywspólnotę. Wystąpić na moment przeciw swej założy-
cielskiej idei. Rozproszyć się. Bez obaw. Porzucić, a przynajmniej 
radykalnie rozluźnić hierarchiczne zależności. By – paradoksal-
nie – nie pójść w rozsypkę. Niech księża zostaną sami i osobni. 
Zdalni, realni – jacy zechcą. Może uwolnieni znajdą ziarna. Może 
za jakiś czas podadzą rękę każdemu z osobna. A potem coś powie-
dzą nawróconym językiem. I zaczną tworzyć nowe wspólnoty. 
Z początku niewielkie. Ale żywe. Tylko takie wrócą do źródeł. 
Do wiary, nadziei i miłości. A z trzech – o czym wyżej – najważ-
niejsza jest nadzieja. 

Piękno Kościoła podszyte jest tęsknotą za tym, co czasem musi 
wyjść z Kościoła i powrócić. Powrót jest miarą ludzkiego błędu, 
ludzkiej nadziei, a wreszcie ludzkiej pewności, że ocalenie jest tuż, 
tuż. To „tuż, tuż” może zbawić Kościół. Tęsknota kryje namiętno-
ści, a nie obłudę. Czerwone i czarne – to nie tylko Stendhalowska 
próba opisu rzeczywistości: uniesień i wyrafinowania. To wzór, 
jak są wzory matematyczne, na nieskończone dzieje świata. Nie-
skończone – to znaczy piękne. 

Nie zwieszam głowy. Ω



słabnący wpływ 
zinstytucjonalizowanego 

kościoła w codzienności 
ludzi (szczególnie młodszych 

pokoleń) współwystępuje z coraz 
bardziej widocznym zwrotem 

wielu w stronę ideologii i całej 
gamy ruchów społecznych 
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Obserwując wolny rynek wartości i dynamikę relacji 
społecznych, stawianie pytań o życiowe punkty 
nawigacyjne wydaje się reakcją zdrową i adaptacyjną. 
Spojrzenie z perspektywy psychologicznej na 
potrzeby religijne jest zagadnieniem szerokim 
i niełatwym do opisania w zwięzłym tekście. 

Główną trudność stanowi wielość psychologicznych ujęć i optyk na 
większość zjawisk zachodzących zarówno w człowieku, jak i pomiędzy 
ludźmi. Nie inaczej jest z pojęciem potrzeb i ich specyfiki w kontekście 
religijności. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że celem niniejszego 
tekstu nie jest opisanie fenomenu religijności oraz historii badań nad 
nim, a tym bardziej przekraczanie granicy dyscypliny i rozwiązywa-
nie dylematów metafizycznych. To pole filozofii i teologii. Będzie to 
raczej próba spojrzenia na ludzkie potrzeby w perspektywie psycho-
logicznej oraz możliwość ich realizacji w obszarze życia religijnego.

C O  W I D A Ć ?

Nawet powierzchowny ogląd dzisiejszej sytuacji społecznej pozwa-
la zaobserwować kilka znaczących procesów. Słabnący wpływ zin-
stytucjonalizowanego Kościoła w codzienności ludzi (szczególnie 
młodszych pokoleń) współwystępuje z coraz bardziej widocznym 

Andrzej Sieradzki

POTRZEBY 
A RELIGIJNOŚĆ 
Z PERSPEKTYWY 
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zwrotem wielu w stronę ideologii i całej gamy ruchów społecznych. 
Pogląd, jakoby religia była „opium dla ludu”, jest podzielany przez 
coraz szersze grono. Ciągnąc tę metaforę krok dalej, można odnieść 
wrażenie, że zamiast zbudować nową jakość, człowiek współczesny 
zmaga się z syndromem odstawienia – a to znaczy, że czegoś mu 
brakuje. Być może jakaś potrzeba domaga się zauważenia i zreali-
zowania. W takim razie powstaje pytanie „co w zamian”? Fenomen 
takich postaci jak Jordan Peterson czy wzrost zainteresowania alter-
natywnymi w stosunku do tradycyjnej form duchowości są pewnego 
rodzaju probierzem nastrojów i potrzeb ludzi XXI wieku – szczególnie 
w obszarze duchowości i poczucia tożsamości.

Utrzymywanie, jak i odrzucenie pewnych zachowań czy postaw, 
związane jest przede wszystkim ze stopniem, w jaki te pozwalają 
zaspokoić nasze potrzeby. Poczucie niedopasowania czy niespełnie-
nia w dotychczasowych schematach może stanowić punkt do dalszej 
eksploracji i poszukiwań takiej formy działania, jaka będzie dla nas 
satysfakcjonująca. Jednak duża dostępność różnego rodzaju alterna-
tyw oraz możliwość pewnego rodzaju „kreowania potrzeb” otwiera 
pole do manipulacji. O jakich więc potrzebach mówi nam to działanie 
i jakie światło rzucić na to może psychologia?

P E R S P E K T Y WA  P S YC H O LO G I C Z N A

Przedmiotem zainteresowania psychologów i psychologii jako nauki 
jest człowiek. Co i jak myśli, czego potrzebuje i w jaki sposób odbiera 
otaczający go świat? Nie inaczej jest w odniesieniu do kwestii religij-
nych. Spór o rozstrzygnięcia metafizyczne pozostawiony jest w obsza-
rze teologii i filozofii. Podobnie jak w przypadku większości przejawów 
ludzkiego życia psychicznego w literaturze znaleźć możemy szeroki 
wachlarz teoretycznych ujęć problematyki potrzeb, ich wpływu na 
funkcjonowanie oraz miejsce w strukturze osobowości. Janusz Szu-
rzykiewicz (2015) definiując religię, odnosi się przede wszystkim do 
aspektu światopoglądu i jego roli w przekazywaniu wiary wyrażonej 
w doktrynie, praktykach zarówno codziennych, jak i odświętnych. 
Zaakcentowana jest tutaj rola instytucji oraz partycypacji w większej 
społeczności, która tę instytucję współtworzy. Autor jednak dokonuje 
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rozróżnienia na religię oraz religijność/duchowość. Te z kolei oparte 
są na doświadczeniu indywidualnym oraz osobistym przeżywaniu 
sfery sacrum (z podkreśleniem, że i one z czasem podlegają wpływom 
i potrzebom grupy, w tym rytualizacji). W niniejszym tekście oba te 
rozumienia (życie religijne ujęte w ramy instytucji oraz duchowość 
jako potrzeba osobistego obcowania z sacrum) używane będą nie 
tyle zamiennie, ile równolegle. Podyktowane jest to przekonaniem 
o odrębności z jednoczesną stopniową komplementarnością wystę-
powania obydwu pojęć. Mając pewien obraz procesów zachodzących 
w sferze aktywności religijnej, warto zastanowić się nad potrzebami, 
jakie mogą stać za motywacją do jej przejawiania. 

P OT R Z E B Y

Spośród wielu modeli i teorii potrzeb niewątpliwie najbardziej znaną 
jest hierarchia potrzeb podstawowych, zwana też „piramidą Maslo-
wa” (Maslow, 2009). U podstaw tego modelu znajduje się charakte-
rystyczne dla psychologii humanistycznej założenie o całościowym, 
holistycznym podejściu do człowieka. Każda osoba jest zintegrowa-
ną całością, której wszystkie części powiązane są w jedno. 
Chcąc stworzyć pozytywną teorię motywacji, autor zapropo-
nował ułożenie potrzeb w „hierarchię o względnej dominacji” 
(s. 65). W kolejności od najbardziej podstawowych potrzeb 
tworzą ją: (1) potrzeby fizjologiczne, m.in. takie jak: głód, pra-
gnienie, sen czy ruch, (2) potrzeba bezpieczeństwa przejawia-
jąca się w poszukiwaniu porządku, spokoju, nietykalności 
fizycznej i psychicznej, stabilności, opieki czy wolności od 
strachu, (3) przynależności i miłości odnoszące się do uczuć – zarówno 
jako ten, który obdarza uczuciem, jak i ten, który jest obdarowywa-
ny, (4) szacunku, tj. wysokiej samooceny, poczucia bycia docenianym, 
kompetentnym i znaczącym oraz (5) samorealizacji – wierności sobie, 
spełnieniu i realizowaniu swojego potencjału. Tę ostatnią potrzebę 
autor podsumowuje niezwykle trafnym zdaniem „ludzie muszą być 
tym, kim mogą być” (s. 71).

W kontekście niniejszej teorii interpretować można całą gamę 
aktywności człowieka związaną z religijnością. Przykładem może 

we współczesnym 
społeczeństwie 
znaczącą większość 
potrzeb człowiek jest 
w stanie realizować 
bez udziału kościoła 
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być zjawisko eventów religijnych (Zduniak, 2015) ciekawie obrazujące 
realizowanie podstawowych potrzeb w formach alternatywnych do 
tradycyjnej partycypacji we wspólnocie religijnej. Zdaniem autor-
ki instytucjonalne przeżywanie religijności nastawione jest przede 
wszystkim na realizację potrzeb wyższego rzędu – takich jak poczucie 
transcendencji, obcowanie z sacrum, sens życia. Słusznie zauważa, 
że we współczesnym społeczeństwie znaczącą większość potrzeb 
człowiek jest w stanie realizować bez udziału Kościoła. Zaspokojenie 
potrzeb fizjologicznych (jedzenie czy sen) w dobie niespotykanego 
dotąd dobrobytu dla przeciętnej osoby nie stanowi wielkiego wyzwa-
nia. Za potrzeby bezpieczeństwa odpowiada wysoko rozwinięty sys-
tem kontroli państwowej z podległą mu aparaturą. Poszukiwanie 
przynależności, miłości i szacunku w oderwaniu od wspólnot lokal-
nych jest możliwe przede wszystkim dzięki szerokiemu dostępowi do 
Internetu i społecznościom tam działającym. Podobnie sytuacja ma 
się z potrzebą samorealizacji. Otwarcie informacyjnych granic, wolna 
wymiana myśli, czy nawet sprawny marketing oferują szerokie pole 
do rozwoju tego, co akurat uważamy za warte rozwijania. Obszar do 
niedawna zajmowany przez instytucjonalną religię został widocznie 

zawężony. I właśnie w tym specyficznym czasie następuje roz-
wój zjawisk takich, jak eventy religijne, chociażby w postaci 
Światowych Dni Młodzieży, które stanowią okazję do bardziej 
spontanicznego (w porównaniu z tradycyjnym) przeżywania 
swojej wiary, wspólnych posiłków, podróżowania i modlitwy 
w zjednoczeniu z ludźmi z całego świata. 

Jak widać, człowiek cechuje się całkiem rozbudowanym 
wachlarzem potrzeb (z czego spora część dotyczy relacyjno-
ści). Choć zdaje się, że współczesne życie religijne – zarówno 
w formie zinstytucjonalizowanej, jak i indywidualnej ducho-

wości dotyczy przede wszystkim aspektu samorealizacji – to jednak 
dotyka (a przynajmniej może) także innych. Osoby zainteresowane 
bardziej wnikliwą analizą zjawiska eventów religijnych w kontekście 
potrzeb odsyłam do tej niezwykle ciekawej pracy autorki. 

Drugą teorią, nawiązującą do prac Maslowa, jest teoria autode-
terminacji (Self Determination Theory, SDT) (Ryan, Deci, 2000). Ma 

wielu ludzi 
twierdzi, że dzięki 

życiu religijnemu 
i uczestnictwie 

w szerszej wspólnocie 
odnalazło siebie 
i uwolniło się od 

ciążących im uwikłań 
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ona szerokie zastosowanie przede wszystkim w obszarze badań nad 
wspieraniem potencjału i dobrostanem (Ryan, Deci, 2001; Ryan, Deci, 
2020). Przywołuję ją w tym miejscu, ponieważ, jak sądzę, pozwala 
w ciekawy sposób zobrazować, że niekiedy za zupełnie odmiennymi 
zachowaniami mogą stać te same motywy. Główny wkład w niniejszą 
tematykę stanowi zwrócenie uwagi na te potrzeby psychologiczne, 
które składają się na motywację wewnętrzną. Są to (1) potrzeba kom-
petencji, (2) autonomii i (3) powiązań/afiliacji. Pierwsza odnosi się do 
rozwoju swojego potencjału, chęci podnoszenia sprawczości w danej 
dziedzinie i dążenia do mistrzostwa. Podnoszenie odpowiedzialnego 
wkładu w otaczającą nas rzeczywistość poprzez dążenie do świętości, 
oświecenia lub innej formy pracy nad sobą jest przez wiele systemów 
wierzeń traktowane jako wartość i cel, do którego warto dążyć. Jed-
nak dla wielu religijność jest formą oddawania swoich kompetencji 
w cudze ręce, do czego nie chcą dopuścić. Tym samym porzucają życie 
religijne lub szukają dla niego alternatyw. Autonomię z kolei rozumieć 
należy jako poczucie wolności wyboru i decydowania, posiadanie 
rzeczywistego wpływu na kształt swojego życia i dojrzałą niezależ-
ność w podejmowanie działań. Wielu ludzi twierdzi, że dzięki życiu 
religijnemu i uczestnictwie w szerszej wspólnocie odnalazło siebie 
i uwolniło się od ciążących im uwikłań. Z drugiej jednak strony można 
usłyszeć głosy, że wiara w wydaniu instytucjonalnym dla sporej liczby 
osób jest ciężarem i ubezwłasnowolnieniem – co znajduje odbicie 
w decyzji o ich odejściu. Wspólna motywacja do utrzymania auto-
nomii (a nawet tylko jej poczucia) może niezwykle silnie wpływać 
na decyzje, nawet gdy, jak widać, mogą być zupełnie różne. Trzecia 
potrzeba – powiązań i afiliacji odnosi się do potrzeby dobrych relacji 
z ludźmi. Chcemy czuć się dobrze wśród ludzi, dla których jesteśmy 
ważni. Podobnie jak poprzednie potrzeby ma silne przełożenie na 
nasze działanie, także w kontekście religijnym. Poczucie wspólnoty 
daje poczucie bezpieczeństwa, chęć do angażowania się w zbiorowe 
działania dla dobra ogółu. Ta sama potrzeba, jeśli nie może realizować 
się w grupie, do której chcielibyśmy, należeć pcha nas do odejścia. Gdy 
czujemy się niechciani, niezrozumiani i niewysłuchani, a jednocześnie 
mamy alternatywne opcje – szukamy dalej. 



A
N

D
R

Z
ej

 S
Ie

R
A

D
Z

K
I /

 P
O

t
R

Z
eb

y
 A

 R
eL

Ig
Ij

N
O

ś
ć

 Z
 P

eR
S

P
eK

t
y

W
y

 P
S

y
c

h
O

LO
g

II 
74 Jak widać na podstawie powyższych teorii, psychologia przynaj-

mniej częściowo przyczyniła się do opisania zbioru potrzeb, ich wza-
jemnych relacji oraz roli, jaką pełnią w motywowaniu zachowania. 
Jednak sytuacje życiowe i okoliczności czasami zmuszają nas do kon-
frontacji z niemożliwością zaspokojenia potrzeb. Pisząc o religijności 
(czy szerzej o kształtowaniu światopoglądu), nie sposób nie odnieść 
się do roli, jaką pełni w ciężkich chwilach, stanowiąc cenny zasób, 
z którego możemy korzystać, gdy dotykają nas trudności. 

Bazując na socjobiologicznych założeniach dotyczących prymatu 
przetrwania i utrzymania ciągłości gatunku jako głównych moto-
rach ludzkiego zachowania, Solomon, Greenberg i Pyszczynski (1991) 
zaproponowali sposób rozumienia światopoglądu i wynikającej z nie-
go samooceny jako bufor przed świadomością śmierci, tzw. Teorię 
Opanowania Trwogi. Zwracają uwagę, że człowiek odznacza się 
wyjątkowo rozwiniętymi zdolnościami poznawczymi i inteligencją 
oraz szerokimi potrzebami społecznymi. Efektywne funkcjonowanie 
w zagrażającym środowisku, a przy okazji w rozbudowanej sieci spo-
łecznych powiązań stało się tłem wykształcenia trzech specyficznych 
umiejętności: (1) ujmowania rzeczywistości w kategoriach przyczyno-
wych, (2) zdolności wyobrażania sobie przyszłych wydarzeń, (3) refleksji nad 

sobą. Kosztem, jaki człowiek zmuszony jest ponieść z tytułu 
tak rozwiniętych zdolności, jest świadomość śmierci, w tym 
nierzadko wczesnej i nieplanowanej. Ta przytaczająca per-
spektywa powoduje lęk. Aby uniknąć paraliżującego strachu, 
człowiek potrzebował poznawczego bufora, który w sposób 
spójny i sensowny ujmowałby kluczowe (z punktu widzenia 
redukcji lęku) obszary takie jak: dobro, zło, pochodzenie czło-
wieka, perspektywę po śmierci etc. Jednak samo posiadanie 
światopoglądu, choć konieczne, jest jednak niewystarczające. 
Potrzebne jest jeszcze poczucie wysokiej samooceny wynika-

jące ze spełnienia wymogów i przekonań, które w ramach niego się 
znajdują. Żyjąc zgodnie z tym, w co wierzymy, z kulturą społeczności, 
jaka nas otacza, czujemy się wartościową częścią rozumianego przez 
nas świata. Te dwa wspierające się elementy, światopogląd i wynika-

żyjąc zgodnie 
z tym, w co 

wierzymy, z kulturą 
społeczności, jaka 
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częścią rozumianego 
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jąca z niego samoocena stanowią skutecznie działający bufor przed 
lękiem. 

Jednak religijność nie musi występować wyłącznie w roli koniecz-
nej obrony przed tym, czego się boimy, a z czym nie potrafimy sobie 
inaczej poradzić. Poza byciem jedną z możliwości realizowania pod-
stawowych ludzkich potrzeb niesie za sobą także element rozwojo-
wy i twórczy. 

T WÓ R C Z Y  A S P E K T  W E W N Ę T R Z N YC H  DY S K U S J I

Rozwiązywanie tożsamościowych dylematów, wewnętrzne spory 
i  tarcia, jakie prowadzimy, są nieodłącznym elementem rozwoju 
i budowania nowej jakości w życiu. Konfrontowanie różnych punktów 
widzenia, poglądów czy perspektyw światopoglądowych pozwala na 
wyklarowanie unikalnego, jednostkowego rozumienia siebie i świata. 
Takie ujęcie procesów tożsamościowych znaleźć możemy u Herman-
sa (2002) w Dialogowej Teorii Ja. W jej świetle ja rozumiane jest jako 
„społeczeństwo umysłu” (s. 147). Choć „mówienie do siebie” lub roz-
grywanie wewnętrznych dyskusji może się wielu wydawać trywialne, 
lub nawet denerwujące, niesie za sobą szereg funkcji i korzyści. Do 
głównych z nich zaliczyć można zarządzanie sobą, regulację emocji 
czy przewidywanie sytuacji społecznych. Wewnętrzne dialogi służą 
również między innymi formowaniu tożsamości, konfrontowaniu róż-
nych punktów widzenia czy zmianie perspektywy (Oleś, Brinthaupt, 
Dier, Polak, 2020). Różnego rodzaju pozycje dialogowe ja (ja-mąż, 
ja-pracownik etc.) komunikują się ze sobą na wzór rzeczywistych rela-
cji społecznych. Wchodzą ze sobą w dialog, dyskusje, spory, a dzięki 
otwartości na wnioski płynące z takich interakcji człowiek może odkry-
wać i formułować nowe znaczenia. Wewnętrzna społeczność umysłu 
może zawierać w sobie także inne pozycje dialogowe: osoby dla nas 
ważne (rodzice, autorytety), postacie literackie (bohaterowie powie-
ści) czy chociażby pochodzące ze sfery duchowej (np. anioł stróż). Jed-
nym z mechanizmów, dzięki którym życie religijne może oddziaływać 
na człowieka, może być dostarczanie dyskusyjnych treści i motywów 
oraz nowych pozycji ja (np. ja-święty, ja-grzesznik), dzięki konfronta-
cji, w jakich nastąpić może integracja potrzeb i dążeń. Jeśli już mowa 
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76 o integracji, to warto wspomnieć, że religia (jak i wspomniany wcze-

śniej światopogląd) może służyć tworzeniu spójnej i ważnej dla osoby 
historii – osobistej narracji życia. Możliwość nadania znaczeń swoim 
doświadczeniom, zobaczenia siebie w kontekście pewnej większej 
całości (mitycznej, biblijnej, metafizycznej etc.) pozwala nadać prze-
życiom sens, strukturę i potencjalną przewidywalność. 

Kierując się w stronę podsumowania niniejszych przemyśleń, spró-
bujmy umiejscowić relację potrzeb i religii w szerszym kontekście 
funkcjonowania osobowości. Tę opisywać można na trzech zasadni-
czych poziomach (McAdams, Pals, 2006). Poziom pierwszy stanowią 
cechy – względnie stałe charakterystyki zachowania, w głównej mie-
rze uwarunkowane genetycznie, wspólne wszystkim ludziom, choć 
u każdego w różnym nasileniu. Do tej grupy należą m.in. takie cechy 
jak ugodowość czy otwartość na doświadczenie. W zależności od 
naszych cech poszukiwać będziemy innych bodźców, do czego innego 
będzie nam blisko, a do czego innego daleko. Można przypuszczać, że 
w zależności od tego, na ile osoba jest ekstrawertyczna lub otwarta na 
nowe doświadczenia, będzie preferowała określone formy przeżywa-
nia religijności. Na drugim poziomie znajdują się charakterystyczne 
przystosowania – nauczone reakcje, zachowania. To, co znamy, cze-
go zostaliśmy nauczeni, jest nam bliskie i wydaje się nam naturalne. 
Poprzez zachowania wyrażamy siebie, zarówno w kontekście religijno-
ści zinstytucjonalizowanej, jak i duchowości przeżywanej indywidu-
alnie. Choć ludzie i tworzone przez nich grupy różnią się między sobą, 
to jednak rytualizacja i podobieństwo w zachowaniu dla wielu jest 
ważne i nie wyobrażają sobie realizowania życia wewnętrznego bez 
udziału we wspólnocie. Trzeci poziom stanowi osobisty system zna-
czeń i narracji – tożsamość unikalna dla każdego człowieka, sposób, 
w jaki rozumie i odczuwa samego siebie. Myśląc o funkcjonowaniu 
człowieka, warto mieć na uwadze, że „każda jednostka jest pod pew-
nym względem taka, jak wszystkie inne osoby, taka, jak niektóre inne 
osoby, taka, jak żadna inna osoba” (Murray i Kluckhohn, 1953, s. 53). 

Czy w  takim razie, mówiąc o  religii i  religijności w  kontekście 
potrzeb, jawi się ona jako zjawisko jakościowo inne od reszty pod-
stawowych potrzeb człowieka? A może jest wynikiem tych potrzeb 
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i pewnego rodzaju formą opieki nad nimi? Być może po części każde 
z tych stanowisk niesie w sobie wartość i pewną prawdę. Tokarski 
podkreślił polimotywacyjność postaw religijnych (Tokarski, 2006; za: 
Zimnica-Kuzioła, 2012). Oznacza to, że u podłoża religijności nie może 
albo nie musi leżeć jeden nadrzędny czynnik, a całe spektrum potrzeb, 
motywacji i motywów. Ludzkie potrzeby realizują się poprzez osobo-
wość i zwrotnie są przez nią ukierunkowywane. Każdy z jej poziomów 
niesie za sobą pewną charakterystykę i w specyficzny sposób doma-
ga się urzeczywistnienia. Powszechność zarówno religii zinstytucjo-
nalizowanej, jak i przeróżnych form duchowości pozwala sądzić, że 
potrzeba transcendencji, przekraczania siebie i rozumienia rzeczywi-
stości w pewien sposób współwystępuje z chęcią współuczestniczenia 
w społeczności, poczuciem bezpieczeństwa i akceptacji. Ω
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„Kościół jest nagi, przed ubraniem go na powrót, 
musicie go zbadać niczym lekarz. Zdiagnozowanie 
Kościoła jest kolosalnym przedsięwzięciem” – Słowa 
skierowane do wysłanników z Watykanu przez 
serialowego Jana Pawła III, idealnie wpasowują się 
w niniejszy tekst. Odnosząc się zatem do medycznego 
języka, trzeba zadać pytanie: Czy twórcy filmowi 
zręcznie operują skalpelem, starając się znaleźć 
bolesne, wrzodziejące miejsca, czy jedynie tną na oślep?

Serial Paolo Sorrentino rozpalił wyobraźnie wielu widzów i to 
o odmiennych poglądach. Gdy ktoś ma jeszcze wątpliwości czy 
mariaż popkultury z duchowością jest możliwy, oba sezony obrazu 
włoskiego reżysera skutecznie je rozwiewają. W ostatnich latach 
powstawały jednak i inne dzieła, które podeszły do tematu Kościo-
ła i wiary z różnych nieoczekiwanych i zaskakujących pozycji.

PA R A F I A  B E Z  PA R A F I A N

W  2014 roku miała miejsce premiera filmu Kalwaria. Dzieło 
w reżyserii Johna McDonagha ukazuje losy księdza Jamesa, któ-
ry posługuje w małej irlandzkiej miejscowości. Pierwsza scena 
udowadnia, że tytuł filmu nie jest tu zastosowany na wyrost. 
Pewnego dnia spowiadający się parafianin oznajmia księdzu, że 
był molestowany w dzieciństwie przez jednego z kapłanów. Jego 
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wyznanie stanowi jednocześnie zapowiedź zemsty – za 7 dni 
ksiądz James poniesie śmierć.

Kalwaria wbrew dramatycznemu początkowi nie jest surowym 
dramatem, choć wybrzmiewają w nim trudne kwestie. Nie sta-
nowi także jedynie opowieści o problemie molestowania wśród 
kleru.

McDonagh skupia się raczej na stanie Kościoła po kryzy-
sie. I chociaż śledzimy losy kapłana w małej nadmorskiej wio-
sce, to pomimo tego, a może właśnie dlatego, lepiej widać skalę 
„zniszczeń”.

Parafia księdza Jamesa jest wspólnotą bez wiernych. Bo choć 
niektórzy z mieszkańców wioski przychodzą na msze, przyjmo-
wanie przez nich komunii świętej, można postrzegać w kategorii 
prowokacji, czy nawet świętokradztwa. Większość z nich obnosi 
się bowiem zupełnie otwarcie i bezrefleksyjnie z własnym grze-
chami. Śledząc postawy bohaterów, można się zastanawiać czy 
ich zachowanie jest jedynie wyrazem wrogości wobec kapłana 
i Kościoła, czy stanowi raczej rodzaj rozpaczliwego zwrócenia na 
siebie uwagi i wołania o pomoc?

Ks. James jest postacią charyzmatyczną, mocno stąpającą po 
ziemi, starającą się z dnia na dzień pełnić swoje obowiązki. Inte-

resuje się losami mieszkańców. Jednocześnie potrafi się 
wzburzyć i zareagować na prowokacje. Trudno uznać jed-
nak, że jest to podłożem wrogich postaw.

Czy jest nią zatem kwestia molestowania? Wypowie-
dziane na początku filmy wyznanie stanowi powracający 
motyw, ale nie wydaje się jedyną przyczyną, przez jaką 
mieszkańcy negatywnie postrzegają księdza Jamesa i sam 
Kościół.

W jednej ze scen kapłan rozmawia z czarnoskórym mechani-
kiem, którego podejrzewa o pobicie kobiety. Gdy żąda, by więcej 
tego nie robił, w odpowiedzi słyszy: „Niech ksiądz mi nie rozkazu-
je, to nie misja. Odetnie mi ksiądz dłoń?”. W odpowiedzi ironicz-

ciekawe jest 
spostrzeżenie ks. 

jamesa, który uznaje, 
że kościół nauczając 

o grzechach, 
zapominał także 

o mówieniu o cnotach 
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nie odpowiada mu: „Znasz historię”. Także inne spotkania księdza 
z parafianami, choć naznaczone czasem pewnym humorem są peł-
ne napięcia. Nawiązanie do misji stanowi przykład nagromadzo-
nych przez lata uprzedzeń, przez które Kościół postrzegany jest 
w kategoriach agresora. Trudno nie dostrzec w tym zniekształ-
ceń historycznych i politycznych wielu dziesięcioleci. To obraz 
Kościoła, dla którego problem molestowania jest jedną z cegieł 
w budowaniu muru oddzielającego wielu ludzi od wspólnoty wier-
nych. Wiele rozmów ks. Jamesa z parafianami pokazuje jednak co 
innego – ogromny obszar niezrozumienia wiary i własnych cier-
pień. Dla niektórych także osobiste poczucie winy utożsamiane 
jest z automatyczną niechęcią do Kościoła jako instytucji. Jest jak 
sygnał w środku sumień, a Kościół przypomina przecież o winie, 
utwierdzając ich zarazem we własnym nieszczęściu.

W tym kontekście ciekawe jest spostrzeżenie ks. Jamesa, któ-
ry uznaje, że Kościół nauczając o grzechach, zapominał także 
o mówieniu o cnotach. Nie wydaje się to sugestią, by zmienił on 
swoje nauczanie lub lekceważył grzech, ale dostrzeżeniem, że to, 
co dobre, co jest celem wierzących, często umyka światu.

Irlandzki ksiądz na swojej drodze spotyka też odmienny głos. 
Odwiedzając po wypadku krytycznie rannego mężczyznę, rozma-
wia z jego żoną. Gdy zauważa, że niektórzy tracą wiarę w wyniku 
nagłych wypadków i cierpień, słyszy: „Wiara nie może być moc-
na, jeżeli tak łatwo można ją stracić”. W odniesieniu do własnej 
tragedii stwierdza: „Nie jest niesprawiedliwa, wielu ludzi nie żyje 
dobrze, nie znają miłości, to jest niesprawiedliwość”. Do pewne-
go stopnia słowa te stanowią diagnozę, nie tyle Kościoła, ile rze-
czywistości ludzi obrażonych lub mu przeciwnych. Choć kwestia 
molestowania stanowi bolesną ranę, na całokształt niezadowo-
lenia i wrogości zdaje się składać wiele życiowych czynników, 
osobistych problemów, zranień i pozostawania w „grobach nie-
pewności”, jak ujmuje to serialowy Pius XIII. Ludzie ci nie widzą 
w Kościele rozwiązania, a wręcz przeciwnie. Tytuł filmu zdaje się 



P
IO

t
R

 K
R

A
jS

K
I /

 F
IL

M
O

W
A

 D
IA

g
N

O
Z

A
 K

O
ś

c
IO

ł
A

 
8
2

do tego nawiązywać. Ks. James przyjmuje na siebie ciężar niezawi-
nionego cierpienia. Cześć przysporzyli mu księża, ale wśród tego 
jednego filmowego przypadku molestowania, jest w Kalwarii wielu 
ludzi, którzy o własne niezrozumienie i cierpienie, porażki życia, 
obwiniają Kościół. W ich spojrzeniu nie przynosi on ukojenia, 
stanowi dla nich jedynie rozczarowanie. McDonagh nie daje na 
to recepty, pokazuje jednak, że niektóre z prowokacji wobec ks. 
Jamesa nie są jedynie wyrazem wrogości, ukazują tak naprawdę 
rozpaczliwie wołanie ludzi, którzy nie są w stanie znaleźć ukoje-
nia i odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

C I Ę Ż A R  P R Z E B A C Z E N I A

Gniew z 2017 roku również obrazuje irlandzką rzeczywistość. Film 
braci Shammasian stanowi psychologiczny dramat, który anali-
zuje kwestię traumy po doświadczeniu molestowania. W obrazie 
dopatrzyć się można jednak także szerszego spojrzenia na dzia-
łalność Kościoła w mniejszych ośrodkach. 

Główny bohater Jo Malky grany przez Orlando Blooma jest 
robotnikiem w jednym z irlandzkich miasteczek. Specjalizuje 
się w rozbiórkach. W jednej z pierwszych scen obserwujemy go 
w trakcie burzenia miejscowej świątyni. Niektórym widzom może 
wydawać się to oczywistą metaforą, ale wbrew pozorom jest tu 
ukazany bardziej złożony problem. Stary kościół oddany do roz-
biórki to motyw, który można odczytywać na co najmniej dwa 
sposoby. Opustoszała zabytkowa świątynia upada nie tyle pod 
ciężarem koparki, a z powodu przemian i odpływu wiernych. 
Upadek ten dokonywał się w ciągu wielu lat, lecz dla odbiorcy 
dzieła mógł wydać się czymś nagłym, wręcz natychmiastowym. 

Akt burzenia ma także wymiar osobistego doświadczenia. Mal-
ky jako dziecko był molestowany przez miejscowego kapłana. 
Bohater w ten sposób wyładowuje własny gniew. Nie robi jednak 
tego pod wpływem furii, nagłych emocji, ale podczas metodycznej 
rozbiórki, w ramach robotniczej akcji. Silne emocje skrywane są 
głęboko w środku. I to ciągłe zmaganie się z nimi przez Malky’iego 
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obserwujemy przez cały film. Wspomnienia ożywają na nowo, gdy 
do miasteczka przyjeżdża kapłan, który wykorzystywał bohatera. 
Gdy widzimy młot w ręku mężczyzny, zastawiamy się nie „czy”, 
ale „kiedy” wyrówna rachunki krzywd?

Gniew nie jest jednak prostą historią o zemście. To przede 
wszystkim zasługa scenarzysty Geoffa Thompsona. Oparł on 
historię o własne doświadczenie. W wieku 11 lat był molestowa-
ny przez nauczyciela. Można zadać pytanie, dlaczego przeniósł 
historię na grunt kościelny?

Być może wynikało to z nagłośnienia sprawy przypadków pedo-
filii w Kościele po 2009 r. (to właśnie odkrycie nadużyć seksu-
alnych w archidiecezji dublińskiej stało się pewnym symbolem 
i zapoczątkowało temat na świecie, z którym musiał zmierzyć 
się za swojego pontyfikatu Benedykt XVI). Inspiracje mógł stano-
wić także fragment z Listu do Rzymian, bo oryginalny, angielski 
tytuł filmu to – Romans (Rzymianie): „Do mnie należy pomsta, 
Ja wymierzam zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój 
cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go. Tak 
bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego gło-
wę”. – Na ten fragment natrafia także główny bohater.

Obraz braci Shammasian okazuje się analizą traumy, 
ukazując także etapy wychodzenia z fałszywego poczucia 
winy, ale także podkreślając uzdrawiającą siłą przebacze-
nia. W jednej z rozmów Malky pyta swojego przyjaciela 
od rozbiórek, czy nie myślał, by spróbować w życiu czegoś inne-
go, zamiast zajmowania się ciągłym wyburzaniem budynków. 
Praca Malky’ego obrazuje jego stan emocjonalny: głównie gniew 
i bezradność. Kula u dźwigu, młot w dłoni zdają się symbolizo-
wać także to, czym jest zemsta. Pozwala ona wyładować gniew, 
ale po niej pozostaje już tylko gruz i pustka. Zapewne dlatego 
Gniew nie spotkał się z głośnym przyjęciem i pochlebną oceną ze 
strony krytyków. Jeden z polskich recenzentów wprost wyarty-
kułował powody swojego niezadowolenia: film braci Shammasian 
nie podkreślił jego zdaniem wystarczająco grzechów Kościoła i nie 

Opustoszała 
zabytkowa świątynia 
upada nie tyle pod 
ciężarem koparki, 
a z powodu przemian 
i odpływu wiernych 
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napiętnował milczącego przyzwolenia wiernych, nie stał się więc 
istotnym głosem w światopoglądowym sporze. Jednak Gniew 
stanowi ważny argument w dyskusji wobec zaniedbań instytucji 
kościelnych, ale jest to obraz zbyt intymny, zniuansowany, ory-
ginalny, przez co wybrzmiewa poza medialnym szumem oraz 
gniewnym, często bezrozumnym krzykiem, i niestety jest także 
głosem osamotnionym…

C I Ę Ż A R  W R ÓT

W tym samym roku co Gniew premierę miał serial Broken. Zre-
alizowany dla stacji BBC One przedstawia liverpoolską parafię, 
a przede wszystkim losy jej proboszcza księdza Michaela. Każ-
dy z odcinków zatytułowany jest imieniem innego parafianina. 
Broken skupia się bowiem na relacji kapłana i wiernych, którzy 
mierzą się z różnymi moralnymi problemami, od których nie jest 
wolny także ks. Michael.

Warto podkreślić – podobnie jak w przypadku Gniewu – że oso-
biste doświadczenia scenarzysty miały znaczący wpływ na cha-

rakter opowieści. Jimmy McGovern odpowiedzialny za 
koncepcję serialu, jak i cały scenariusz dorastał w biednej 
robotniczej rodzinie w Liverpoolu i uczęszczał do kato-
lickiej szkoły. Rzeczywistość wiary zderzonej z codzien-
nymi problemami musiała wpłynąć na samą historię. 
Jak przyznał w jednym z wywiadów, opowieść o księdzu 
zmagającym się z problemami swoich parafian chodziła 
za nim 40 lat. Co można z niej wyczytać?

Zmagania członków wspólnoty wiążą się często z pro-
blemami ekonomicznymi. Jedna z parafianek Christina, 

samotnie wychowująca trójkę dzieci zostaje wyrzucona z pracy. 
Niedługo jej córka ma przystąpić do pierwszej komunii. W jej 
odczuciu sakrament nie stanowi istotnego przeżycia duchowe-
go, ale przede wszystkim obciążenie finansowe. Christina zadaje 

moralny dylemat 
przeżywa lokalny 

policjant, który 
nie chce kłamać 

po nieudanej 
interwencji, w której 

śmierć poniósł 
czarnoskóry chłopak 
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także pytania o sens mszy św. i wątpi, aby mogła ona stanowić 
dla niej jakąkolwiek pomoc.

McGovern przedstawia także trudne moralne dylematy: czy 
można dokonać przestępstwa z myślą o niesieniu pomocy naj-
bliższym? W innym odcinku trudny moralny dylemat przeżywa 
lokalny policjant, który nie chce kłamać po nieudanej interwencji, 
w której śmierć poniósł czarnoskóry chłopak. Opowiadając się za 
prawdą, wystąpi jednak przeciw kolegom z pracy. 

Ks. Michael w reakcji na te problemy próbuje nieść radę i aktyw-
nie działać. Za każdym razem stara się także znaleźć odpowiedzi 
i siły w modlitwie. Nie znajduje jednak łatwych rozwiązań i sam 
przepełniony jest wątpliwościami. To właśnie w odcinku dotyczą-
cym funkcjonariusza policji słyszy, że Kościół oderwany jest od 
ludzkich spraw i nie rozumie trudnych dylematów. 

W Broken centralne miejsce zajmuje eucharystia. Przez wszyst-
kie odcinki wracają do nas fragmenty mszy odprawianej przez 
ks.  Michaela, a  zwłaszcza moment przeistoczenia. Scena ta 
przenika wszystkie historie bohaterów, stanowi niejako niemą 
odpowiedź na wątpliwości parafian. Pomimo porażek i trudności 
w docieraniu do ludzi ks. Michael okazuje się aktywnym kapła-
nem, który nie realizuje się tylko w roli doradcy, słuchacza czy, 
obrońcy. Ta aktywność przejawia się w jego posłudze: eucharystii, 
komunii i spowiedzi. Niejako stanowią one odpowiedź na zarzut 
oderwania Kościoła od codziennego życia, bo wszystkie te sakra-
menty niosą pomoc złamanym na duchu. I w ten sposób można 
odczytywać także tytuł serialu. Z jednej strony jako załamanie, 
rozbicie samego księdza i jego parafian, z drugiej jako łamanie 
chleba w czasie eucharystii, który niesie pomoc. Istotny powra-
cający motyw stanowi również moment uchylania drzwi kościoła 
przez ks. Michaela. Scena ta filmowana od dołu sprawia wrażenie 
otwierania przez kapłana wielkich i ciężkich wrót. Trudno nie 
odczytywać jej symbolicznie: jako ciężaru rozwierania bram do 
zbawienia, trudu ciągłego dawania nadziei, ale także wychodze-
nia do swoich wiernych.
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Pomimo pozytywnego wydźwięku w Broken pojawiają się także 
wątki, które ukazują pewne postulaty świata wobec współcze-
snego Kościoła. W jednym z kazań ks. Michael porusza problem 
kobiet w Kościele, krytykując brak otwartości na ich kapłaństwo. 
Zdecydowanie krytykuje także katolickie nauczanie w kwestii 
homoseksualizmu. W serialu zostaje poruszony także problem 
molestowania przez księży, ale trzeba przyznać, że McGovern 
przedstawia ten wątek z wielką subtelnością, niosąc także nadzie-
je dla ofiar. 

Całość serialu stanowi pewien fenomen na tle współczesnych 
produkcji. W Broken możemy znaleźć zrozumienie dla trudów, 
z jakimi zmaga się ks. Michael. Warto zauważyć, że produkcja 
w pewien sposób portretuje także angielski Kościół. Na mszy 
obecni są nieliczni wierni. Konfesjonał zostaje zastąpiony oddzie-
lającą od kościoła ścianą, a sama spowiedź przypomina bar-
dziej niezobowiązującą rozmowę u psychologa. Komunia święta 
przyjmowana jest wyłącznie w postawie stojącej i na rękę, a sam 
ks. Michael w jednym ze spotkań z rodzicami pierwszokomu-
nijnymi podkreśla, że dzieci nie muszą się z niczego spowiadać, 
a myślenie o liście grzechów „jest nazbyt ostrym podejściem”.

W S Z Y ST KO  J E ST  Z Ł E M ?

Na tle powyższych dzieł, film niemieckiego reżysera Dietricha 
Brüggemanna daleki jest od subtelnych niuansów. Jego Dro-
ga Krzyżowa z 2014 roku opowiada losy Marii, która pochodzi 

z rodziny należącej do „Wspólnoty św. Pawła”. Przywodzi 
ona na myśl „Bractwo Piusa X”. Społeczność ta odprawia 
msze jedynie w rycie trydenckim oraz przedstawia kry-
tyczną postawę wobec Soboru Watykańskiego II i współ-
czesnej formy liturgii. Sam film został podzielony na 
tytułowe stacje drogi krzyżowej. Nie zawsze stanowią 
one bezpośrednie odniesienie do filmowych sytuacji, sta-
nowiąc jednak pewne odliczanie w historii podzielonej 
na czternaście scen. Są one w pewien sposób odrębny-

konfesjonał 
zostaje zastąpiony 

oddzielającą od 
kościoła ścianą, 
a sama spowiedź 

przypomina bardziej 
niezobowiązującą 

rozmowę u psychologa 
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mi sytuacjami, konsekwentnie filmowanymi w jednym ujęciu. 
Ta surowość formy zapewne ma oddać także surowość według, 
której żyje rodzina Marii.

Podczas pierwszego długiego ujęcia, Maria oraz inne osoby 
przygotowujące się do bierzmowania słyszą od księdza, że są 
„żołnierzami Chrystusa, i muszą mierzyć się ze złem tego świa-
ta”. Kapłan podkreśla, że to, co mogą zrobić dla Boga to ofiara, 
rezygnowanie z przyjemności w życiu. Maria zdaje się reinter-
pretować te słowa, a jednak niedługo potem Brüggemann pod-
kreśla, że już samo myślenie kapłanów ze wspólnoty przesycone 
jest uderzającą wręcz radykalnością.

Maria dowiaduje się ponadto, że samo pragnienie bliskości 
i bycia w relacji z mężczyzną jest czymś niebezpiecznym i może 
prowadzić do wielu pokus. Od jednego z księży, a także od swo-
jej matki słyszy, że współczesna muzyka oraz taniec to „dzie-
ło szatana”. Rodzina dziewczyny utwierdza ją także cały czas 
w poczuciu winy i niewystarczalności jej starań, by przypodobać 
się Bogu. W ten sposób droga krzyżowa staje się bardziej ścieżką 
samo biczowania i ciągłego odwracania się od drugiego człowie-
ka. W tym ujęciu świat, choć skażony grzechem pierworodnym 
nie jawi się jako boski cud stworzenia, ale jako miejsce dogłębnie 
złe. Inni ludzie stanowią zaś przeszkodę w osiągnięciu zbawienia. 
Jak bardzo postawa wspólnoty św. Pawła rozmija się z katolicką 
nauką, dowodzi także opinia księdza. Uznaje on, że choroba może 
być karą za grzechy. To starotestamentalne myślenie krytykowa-
ne przez samego Jezusa, sugerowałoby, że mamy do czynienia 
raczej z jakąś skrajną postacią protestantyzmu.

Różne formy ofiary, jakich podejmuje się Maria, świadczą 
o skrajności postaw i niezrozumieniu tego, czym jest męczeń-
stwo. Wydaje się, że reżyser Drogi Krzyżowej także nie zrozumie 
tych kwestii, a w obrazie losów rodziny przejawia jedynie swo-
je wyobrażenia na temat wiary katolickiej. Warto zauważyć, że 
przedstawia on także osoby wierzące, będące poza wspólnotą, któ-
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re mogą stanowić pewien kontrapunkt dla rodziny Marii, a jednak 
twórca nie wykorzystuje tego faktu, nie zderza ze sobą różnych 
postaw wiernych. Jedna z rozmów Marii z chłopakiem z rów-
noległej klasy Christianem ukazuje jedynie, jak bardzo Kościół 
niemiecki uległ przeobrażeniu: gdy dziewczyna przyznaje, że 
we wspólnocie przyjmują „hostię na język”, ten odpowiada „Coś 
takiego!” Nieco komicznym jest fakt, że właśnie ta kwestia zostaje 
przez Brüggemanna uznana za symbol radykalizmu.

Warto podkreślić, że film poprowadzony w inny sposób mógłby 
stanowić pogłębioną obserwację wspólnoty, która utożsamia się 
z tradycyjnym kościołem. W kontekście bierzmowania, poszu-
kiwania Marii i próby zdefiniowania samej siebie wobec oczeki-
wań jej rodziców mogłyby stanowić naprawdę dojrzałą analizę 
rodzenia się samodzielnej wiary. Jednak tak jak często sakrament 
bierzmowania traktowany jest jako czysta formalność, reżyser 
tak samo traktuje rozprawienie się z kwestią wiary i pobożności.

Droga Krzyżowa w 2014 roku otrzymała na Festiwalu w Berli-
nie Srebrnego Niedźwiedzia, co oznacza, że przez niektórych film 
Brüggemanna został zapewne odebrany jako rzeczowa i głęboka 
analiza religijnego fanatyzmu.

K RY Z Y S  WAT Y K A N U

Pomimo pewnych różnic powyższe filmy łączy wspólny mianow-
nik – wszystkie skupiają się na codziennej duchowości. W ostat-
nich latach, zwłaszcza za sprawą Sorrentino zaczęliśmy przyglądać 
się Kościołowi także od samej góry. Kwestię tę poruszył również 
brazylijski reżyser Fernando Meirelles. Jego film – Dwóch papieży 
z 2019 r. spotkał się z ciepłym przyjęciem. W rolę ustępującego 
Benedykta XVI wcielił się Anthony Hopkins a kardynała Bergo-
glia zagrał Jonathan Price.

Obraz Meirellesa, choć skupia się na momencie wizyty kar-
dynała Bergoglia w rezydencji papieskiej, rozpoczyna historię 
dużo wcześniej. Po śmierci Jana Pawła II zostaje zwołane kon-
klawe. Kardynałowie zmierzają na głosowanie w towarzystwie 
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muzyki ABBY. Ta forma może przywodzić na myśl estetykę dzieł 
Sorrentino, ale to jedynie małe zaburzenie. Dwóch papieży przez 
większość czasu prowadzone jest w surowym, dokumentalnym 
stylu. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że za narracją tą nie 
podąża dziennikarska rzetelność. Kardynał Bergoglio spotyka 
się z Benedyktem XVI najpierw podczas Konklawe. Ich relacja 
jest widocznie chłodna. Dystans zachowuje przede wszystkim 
Ratzinger. Podczas konklawe Bergoglio słyszy od niektórych kar-
dynałów, że Kościół potrzebuje reform, a on nadawałby się do tej 
roli. Argentyński kardynał nie jest jednak chętny podjąć się roli 
następcy św. Piotra, myśli o pozostaniu wśród swoich parafian. 
Temu spojrzeniu zostaje przeciwstawiona postawa Ratzingera. 
Jak stwierdza jeden z kardynałów, bardzo zależy mu na byciu 
papieżem. Wydaje się to sprawą ambicji.

Kluczowe zderzenie postaw dokonuje się jednak kilka lat póź-
niej. Bergoglio myśli o odejściu na emeryturę. Zamierza spotkać 
się z papieżem, by rozpatrzył tę decyzję. Kluczowe roz-
mowy między kardynałem a papieżem rozgrywają się 
w rezydencji w Castel Gandolfo. Wtedy uwidaczniają się 
zdecydowane różnice. Benedykt XVI jawi się jako osoba 
o niezmiennych poglądach, uparta, przeciwna nowinkom 
i zmianom w samym Kościele. Kardynał Bergoglio zdecy-
dowanie opowiada się za reformą i zmianą myślenia o tej 
instytucji. Jak zauważa żartobliwie papież, to co ich łączy to jedy-
nie fakt, że „obaj nie mogą zasnąć po wieczornej kawie”. Pomi-
mo pewnych żartobliwych i dobrodusznych zachowań Benedykt 
ściera się z Bergoglio w ostrzejszy sposób, pytając, czy kardynał 
chce być w ogóle księdzem.

Warto podkreślić, że różnice pomiędzy obydwoma postacia-
mi zarysowują się także w szczegółach. Gdy kardynał Bergo-
glio czeka na spotkanie z papieżem, niecierpliwie stuka palcami 
o aktówkę. Trudno usiedzieć mu w miejscu. Widząc ogrodni-
ka, podochodzi do niego, zagadując go w sprawie uprawy roślin. 
W ujęciu Meirellesa Argentyńczyk rysuje się jako aktywny i wital-

Gdy kardynał 
Bergoglio czeka na 
spotkanie z papieżem, 
niecierpliwie stuka 
palcami o aktówkę 
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ny człowiek, który jest blisko ludzi i z łatwością nawiązuje rela-
cje. Benedykt XVI to samotnik, mający swoje dziwactwa i pewną 
dobroduszną powierzchowność. Wydaje się surowy, zamknięty, 
zdystansowany do człowieka. Z pewnością stajemy się świadkami 
zderzenia dwóch różnych temperamentów, ale czy wynikają one 
na pewno z wyznawanych poglądów? Ta kwestia przywodzi na 
myśl Młodego Papieża. W serialu Sorretnino jakby w kontrze dla 
takiego obrazu – tradycja i stałość reprezentowana przez papie-
ża zostaje ukazana jako coś odświeżającego i odmładzającego, 
w zestawieniu z postawą starszych kardynałów – zasiedziałych 
w kompromisie, w wygodnym centrum. U Sorrentino przynaj-
mniej na moment ich postawa rysuje się jako pasywna, pozba-
wiana mocy i sprawczości.

Wracając jednak do filmu Meirellesa, to, co może stanowić 
główny zarzut wobec Dwóch papieży, to poczucie, że reżyser 
nie próbuje przedstawić obu postaw w sposób równomierny. 
W widocznej przewadze – posługując się tutaj piłkarską metafo-
rą – jest tutaj przyszły papież Franciszek. To jemu reżyser poświę-

ca liczne retrospekcje wyjaśniające jego życiowe postawy. 
Niestety nie możemy tego samego zobaczyć w przypadku 
Benedykta XVI. Jawi się on już tylko jako ten, który ustę-
puje miejsca i ostatecznie przyznaje racje samemu kar-
dynałowi. W tle ich rozmów widoczny jest kryzys Stolicy 
Apostolskiej związany z watykańskim bankiem, wycie-
kiem informacji i zdradą długoletniego doradcy papieża, 

a także skandale seksualne. Na tle tych sytuacji Bergoglio jawi się 
jako przyszły reformator Watykanu. Pytanie tylko, czy reforma 
kurii stanie się także reformą nauczania?

D R O G A  Ś R O D K A ?

Przywołany już wielokrotnie na łamach tekstu Sorrentino ukazuje 
Watykan i papiestwo w zupełnie odmiennej formule. W przypad-
ku Młodego Papieża dokonałem analizy w artykule poświęconym 

sorrentino nie 
byłby sobą, gdyby 

nie posługiwał się 
niespodzianką i nie 

mylił tropów 
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filmom papieskim1. Tekst ukazał się jeszcze przed premierą nowe-
go sezonu. Wtedy też zastanawiałem się, czy Nowy papież nie 
będzie stanowił pewnej przeciwwagi dla serialowego Piusa XIII. 
Jaki okazuje się w praktyce?

Sorrentino nie byłby sobą, gdyby nie posługiwał się niespo-
dzianką i nie mylił tropów. Tak jak pierwsze orędzie Piusa XIII 
okazywało się snem, tak w przypadku Nowego papieża, następcą 
nie okazuje się zapowiadany Jan Paweł III. W związku z intry-
gą sekretarza stanu Voiello nowym papieżem zostaje skrom-
ny zakonnik. Przyjmuje tytuł Franciszka II, ogłasza, że Kościół 
powinien oddać swoje kosztowności, a także przyjąć do Watykanu 
emigrantów. Sorretnino puszcza oko do rzeczywistości jednocze-
śnie dokonując własnych przerysowań. Jak można się domyślić, 
nowy papież rozmija się nie tylko z wizją sekretarza stanu, ale 
także innych kardynałów. W podejrzany i nieoczekiwany sposób 
Franciszek II umiera. Dopiero trzeci odcinek właściwie zaryso-
wuje obraz nowego pontyfikatu.

Zanim zostanie on przedstawiony, warto zauważyć, że podob-
nie jak W Dwóch papieżach Sorrentino ukazuje Kościół w momen-
cie kryzysu. Składają się na niego skandale seksualne wśród 
duchownych, ale także zarzuty o zabójstwo Franciszka II i pro-
blemy finansowe. Do tego islamscy terroryści zapowiadają ataki 
na Kościół.

Sir John Brannox, który przyjmuje imię Jana Pawła III, ma 
reprezentować „drogę środka” – jak ujmuje to kardynał Voiello. 
Na tle zdecydowanego Piusa XIII i rewolucyjnego Franciszka II 
ma być tym, który zdiagnozuje problemy Kościoła i przeprowadzi 
go przez trudności bez większych wstrząsów. W swoim pierw-
szym orędziu mówi o przekroczeniu uprzedzeń, o czułości, ochro-

1 Zob: P. Krajski, W poszukiwaniu papieża: filmowe wizje Watykanu, w: „Fronda LUX”, 93, 
ss. 62–77.
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nie „kruchych”. Czy jest to rodzaj pewnej bezpiecznej ogólności, 
w jakiej chce się poruszać nowy papież? 

W orędziu do kardynałów, Jan Paweł III zaznacza, że wszyst-
kie troski Kościoła i ludzkości, od problemów Watykanu, aborcji, 
zbrodni, poprzez nadużycia seksualne, „to wszystko zniekształce-
nia naszej zdolności do miłości, problemem jest miłość, pytanie 
zatem brzmi, jak mamy kochać?”

Pod wieloma względami można znaleźć podobieństwo między 
Piusem XIII a Janem Pawłem III. Dotyczy to zarówno osobistych 
kwestii, jak i podejścia do nauczania. Sir John Brannox z jednej 
strony określany jest jako snobistyczny arystokrata ze skłonno-
ścią do depresji, a jednocześnie jako zdolny mówca, który znany 
jest z nawrócenia wielu Anglikanów. Jego duchowym patronem 
jest Kardynał Newman, który sam dokonał konwersji z anglika-
nizmu na katolicyzm. Tak jak Pius XIII, tak Jan Paweł III mierzy 
się z rodzinnym odrzuceniem, brakiem akceptacji i miłości ze 
strony rodziców. Jego osobiste doświadczenia wpływają na oso-
bowość i sam pontyfikat. Drugą być może bardziej zaskakującą 
rzeczą łączącą go z Piusem XIII są jego zdecydowane poglądy. 
Gdy na audiencji znana aktorka pyta, czy nie można by zaktuali-
zować biblii do wymogów współczesności, odpowiada „Biblia nie 
jest iphonem”. Największą siłą księgi ksiąg według Jana Pawła 
III, jest to, że nie ulega ona zmianom, jest pewnikiem, a aktuali-
zacje – posługując się dalej komórkową analogią – sprawiają, że 
urządzenie ostatecznie nadaje się tylko do wyrzucenia. W jednej 
rozmów z sekretarzem stanu papież, odnosząc się do słów kardy-
nała Newmana, stwierdza: „Cnoty chrześcijańskie są poetyckie, 
natomiast pospolite sentymenty to chwyty retoryczne, musimy 
wznieść się wyżej, będziemy się trzymać poezji”. Gdy papież sły-
szy, że „Newman może nie wystarczyć” odpowiada „świat znów 
potwierdza, że nie potrzebuje poezji, ale ja nie jestem światem”.

To ostatnie zdanie mocno odsyła do postawy Piusa XIII, do 
jego bezkompromisowości. Pontyfikat Jana Pawła III ukazuje 
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kontynuację postawy Kościoła, który stoi w kontrze do świata 
i nie zmienia się ze względu na głosy wzywające do postępu.

Oczywiście Sorretnino nie byłby sobą, gdyby te wszystkie spo-
strzeżenia nie wymieszał z żartem ironią, oniryczną poetyką 
i pewną dozą sprzeczności. Podobnie jak Pius XIII Jan Paweł III 
ma odmienne podejście do homoseksualizmu. Potrafi zaprzeczać 
swoim wcześniejszym spostrzeżeniom. Targany wewnętrznymi 
konfliktami i trudną przeszłością potrafi wątpić. Włoski reżyser 
sugeruje także, że Kościołowi grozi fanatyzm, a papieże mogą 
zostać otoczeni kultem boskim. W drugim sezonie Sorrentino 
sięga także bardziej zdecydowanie do sfery seksu i zmysłowości. 
W serialu połowa kardynałów i sióstr posługujących w Watyka-
nie ma skłonności homoseksualne. Być może to owe „zniekształ-
cenia miłości”, o których mówi Jan Paweł III, ale mimo 
wszystko trudno nie oprzeć się wrażeniu, że sfera ludzkiej 
seksualności zostaje ujęta jako żywioł, którego nie da się 
okiełznać. Niemniej Sorretnino potrafi grać na czułych 
strunach jak Jan Paweł III na swojej harfie, ujmując swoją 
wizją widzów o odmiennych poglądach.

W jednym z przemówień Piusa XIII słyszymy odpo-
wiedź na pytanie Jana Pawła III skierowane do kardy-
nałów „jak mamy kochać?”:„Musimy nauczyć się być w świecie, 
a Kościół musi kontemplować idee otwarcia się na miłość, która 
jest możliwa, by walczyć z miłością, która jest wypaczona” – to 
wszystko Jan Paweł III nazywa drogą środka, to nie droga środ-
ka, to jedyna droga”.

Z A KO N N Y  E P I LO G

Ostatni obraz omawiany w tym zestawieniu ze względu na swoją 
datę powstania być może powinien zostać opisany jako pierwszy. 
Stanowi on jednak dobre zamknięcie tematu, ponieważ w sposób 
szczególny wyróżnia się od pozostałych obrazów.

w serialu połowa 
kardynałów i sióstr 
posługujących 
w watykanie 
ma skłonności 
homoseksualne 
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Historia Ludzi Boga z 2010 roku w reżyserii Xaviera Beauvois 
została oparta na prawdziwych wydarzeniach. W latach 90. doszło 
do ataku islamskich terrorystów na zakon francuskich cystersów 
znajdujący się w algierskiej miejscowości.

Reżyser nie skupia się jednak tylko na samym tragicznym 
wydarzeniu, ukazując codzienne życie zakonników, a także poja-
wiające się w nich dylematy związane z możliwością śmierci. Beau-
vois nie idealizuje bowiem postaw zakonników, ukazuje ich w całej 
gamie człowieczeństwa z prawem do wątpliwości, strachu, emo-
cji. Nie zmienia to jednocześnie faktu, że ta mała wspólnota jest 
przepełniona modlitwą, a sami zakonnicy próbują głęboko kon-
templować swoje powołanie i nauczanie Boga.

Jak zostało to wspomniane, niektórzy z mnichów mają wąt-
pliwość czy zostać na terenie klasztoru, czy też może powrócić 
do Francji ze względu na rosnące zagrożenie ze strony terrory-
stów. Z jednej strony wątpliwości budzi pozostawienie mieszkań-
ców wioski, dla których zakon pełni także podstawową pomoc 

medyczną, z drugiej zakonnicy rozważają, co będzie naj-
właściwszym wyborem z punktu widzenia wiary. W roz-
mowie pomiędzy dwójką zakonników padają znamienne 
słowa dotyczące istoty męczeństwa. Gdy jeden z braci 
przepełniony strachem pyta: „Po co być męczennikiem?” – 
Dla Boga? By zostać bohaterem? By udowodnić, że jestem 
lepszy?”, w odpowiedzi słyszy: „Jesteśmy męczennikami 
w imię miłości i wiary, jeśli śmierć nas dopadnie, to wbrew 

naszej woli, ponieważ do samego końca będziemy starali się jej 
uniknąć, naszą misją jest tutaj być braćmi dla wszystkich”.

Podczas głosowania mnichów mającym zdecydować o pozo-
staniu bądź opuszczeniu klasztoru widoczne jest także jedno: 
mówią słowami psalmów i Pisma Świętego. Są one wypisane w ich 
myślach, w czynach, codziennym zachowaniu.

FIlm Xaviera Beauvois w kilku scenach ociera się o arcydzieło. 
W jednej z ostatnich, którą można określić „ostatnią wieczerzą”, 
skupienie na twarzach mnichów przypomina to z Męczeństwa 

beauvois osiąga 
w tej scenie nie 

tylko tę samą 
intensywność emocji, 

portretuje anatomię 
ludzkiej duszy 
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Joanny d’Arc Dreyera. Beauvois osiąga w tej scenie nie tylko tę 
samą intensywność emocji, portretuje anatomię ludzkiej duszy. 
Każda z twarzy zakonników znajduje się w ogromnym napięciu 
i kontemplacji.

Zastanawiać może jak to się stało, że Ludzie Boga w 2010 r. 
otrzymał nagrodę Grand Prix na festiwalu w Cannes? Być może 
zdecydował zawarty w filmie politpoprawny obraz islamu? Beau-
vois wyraźnie oddzielił fanatyzm od religii i wierzy w koegzysten-
cje różnych wierzeń. Jednak w filmie uwidacznia się wyraźnie 
także chrześcijańska nauka. Reżyser nie rozmywa zakonne-
go życia, nie czyni z postawy mnichów jakiejś ogólnoludzkiej 
postawy w duchu humanizmu, zakorzenia ją w brewiarzowych 
modlitwach, liturgii i pieśniach, a także w naukach religijnych, 
rozmowach mnichów. Z nich nie wyłania się bliżej nieokreślony 
Bóg, ale Jezus i przekonanie, że to On pozwala być mnichom ludź-
mi pokoju i miłości. Ich postawa wielu wierzących może wręcz 
onieśmielać.

Słowa artykułu czytane podczas jednego z posiłków zakonni-
ków wybrzmiewają także jako pewna odpowiedź na postulat Jana 
Pawła III. Jak okryć nagi Kościół?:

„Akceptacja własnej niemocy i skrajnego ubóstwa jest zapro-
szeniem, pilnym wezwaniem, by budować z innymi relacje, któ-
re nie będą oparte na sile. Poznanie własnych słabości pozwala 
mi zaakceptować słabości innych i wziąć je na siebie, nieść je tak 
ja uczynił to Chrystus. Taka postawa przemienia nas dla dobra 
naszej misji. Słabość sama w sobie nie jest cnotą, ale wyrazem 
głębszej rzeczywistości, naszego jestestwa, które musi być stale 
kształtowane przez wiarę, nadzieję i miłość”. Ω



Szymon Doliwa 

KRÓLESTWO 
NIE 
NIEBIESKIE
WYPRAWY KRZYŻOWE 
WEDŁUG RIDLEYA SCOTTA

Od lat głodne historycznych wrażeń 
i spragnione swojej zapomnianej 
tożsamości umysły Europejczyków 
lubią wracać myślami do idealnej, 
średniowiecznej Europy. W ich 
imaginacjach był to bowiem czas, 
w którym społeczeństwo było modelowo 
zhierarchizowane, dzięki czemu 
skrupulatnie i barwnie wpisywało się 
ono w mozaikę ówczesnej ludzkości
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Władcy zapatrzeni byli w figury Karola Wielkiego i Ludwika Świę-
tego, a rycerze – wojownicy Chrystusa swoim życiem pisali coraz 
to nowe rozdziały szlachetnych chansons des gestes. W tym imagi-
narium Europa swój punkt kulminacyjny osiągnęła we francuskim 
Clermont. To, co wówczas wypowiedział swymi ustami chrystu-
sowy wikariusz Urban II, zmaterializowało się w 1099 roku pod 
nazwą Królestwa Jerozolimskiego. Historia, idea i duch krucja-
towy od lat jest chętnie przywoływany przez różnych myślicieli 
i polityków, którzy chcą widzieć w nich analogie do rzeczywisto-
ści, w której to im przyszło walczyć o religię i tradycję przodków. 
Niczym kaznodzieje europejskości próbują wzbudzić w rozlazłych 
demoliboludach poczucie, że i one mogą stać się Karolem Młotem 
na swoim podwórku. Dzisiaj, kilka lat po tym, jak hordy uchodź-
ców szturmowały granice Starego Kontynentu, tylko głupi nie 
sięgnąłby po tak proste i skutecznie budzące skojarzenia odwo-
łanie. A co z tymi, którzy są na drugim końcu tego kija? Źródłem 
zapotrzebowania na krucjatowe odwołania nie były tylko kolejne 
wybory parlamentarne w pogrobowcach Zachodu, do tego mitu 
zapragnęli odwoływać się zwykli ludzie, którzy w nim widzieli 
drogę do nadania sensu swoim poglądom i gdzieś w odległym 
XII i XIII wieku znaleźli obraz, z którego chcieli czerpać wzorce, 
żeby jakoś przetrwać swoją rzeczywistość.

Miliony anglosaskich, romańskich, germańskich i słowiańskich 
sierot z początkiem lat 90. zaczęły rozpaczliwe poszukiwania kości 
swoich przodków, którzy zostali zamordowani przez liberalną 
demokrację na długo przed ich narodzinami. To dla nich Mel 
Gibson nakręcił Braveheart, oni byli adresatami ekranizacji dzieł 
J.R.R. Tolkiena, które nakręcił Peter Jackson. Zbiorowe zapotrze-
bowanie na rycerskość stało się aktualne wtedy, kiedy okazało 
się, że wszystkie jej powinowate już bezpowrotnie odeszły. O ile 
wspomniane przeze mnie pozycje, jak i inne podobne do nich 
dotykały raczej bezpiecznych eksponatów historycznych – a to 
opowiemy legendę o półdzikim, szkockim bohaterze lub o dobrym 
złodzieju w rajtuzach (Anglicy się za wymalowanego Gibsona nie 
obrażą, a Izba Lordów nie stanie się czerwona ze złości po sean-
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sie Robin Hooda), a jeżeli ulepimy piękne uniwersum fantasy, to 
już w ogóle nikomu nie staniemy na odcisk. Zaraz, ale przecież 
na początku wyszło, że jest jeden taki okres w historii Europy, 
który w zbiorowej percepcji jej mieszkańców stał się silną ema-
nacją jej oryginalnej, narodzonej z chaosu wieków ciemnych, 
kultury. Żywoty skromnego Godfryda z Boullionu, roztropnego 
Rajmunda z Trypolisu, czy wojowniczego Boemuda z Tarentu 
z pewnością stałyby się filmowymi epopejami, które zapisałyby 
się w pamięci europejskich i anglosaskich widzów na długie lata. 
Po głębszej analizie z łatwością odpowiemy, dlaczego wyproduko-
wanie dobrego filmu osadzonego w realiach wypraw krzyżowych 
nie było łatwym zadaniem. 

W 2001 roku, kiedy Stany Zjednoczone ogłosiły międzynarodo-
wą inwazję na Irak po zamachu terrorystycznym na World Trade 
Center, odpowiedź świata Islamu była również jednoznaczna – 
oto nadchodzą, nowi, pancerni krzyżowcy, którzy wzorem swo-
im poprzedników chcą położyć swoją łapę na świętym – Bliskim 
Wschodzie. Nic więc dziwnego, że w świecie spolaryzowanym 
na nowo, bezrefleksyjna kreacja filmu, który wyszedłby fron-
tem do zachodniego klienta z całym charakterystycznym dla 
epoki krucjat spirytualizmem, rygoryzmem i heroizmem byłaby 
przedsięwzięciem bardzo konfliktowym i w efekcie politycznie 
niebezpiecznym, toteż niedźwiedź, który miał powstać już na 
początku, musiał mieć wyrwane pazury i spiłowane zęby. Tak 
też do tej pory największą i najambitniejszą produkcją filmową 
Zachodu opisującą ten arcyciekawy i wyjątkowy okres w historii 
Europy i Bliskiego Wschodu jest kosztujące 130 milionów dola-
rów Królestwo Niebieskie Ridleya Scotta. To właśnie fotosy z tego 
filmu stały się podstawą tapet, motywów i grafik młodocianych 
wojowników o cywilizację łacińską, której nigdy nie mieli okazji 
doświadczyć. Jak dotąd jest to jedyny w miarę sensowny Miś, 
którego udało się nam ulepić w tematyce wypraw krzyżowych.

Akcja Królestwa Niebieskiego zaczyna się w 1186 roku. Scott 
przenosi nas do średniowiecznej Francji, gdzie dookoła górskie-
go zameczku lokalnego feudała rozlewa się niewielka wioseczka 
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jakich wiele. Wszystkie stany tej górskiej ekumeny uwijają się jak 
mrówki, społeczność wydaje się idealnie zaprogramowana. Para-
doksalnie ciepła temu obrazkowi dodaje chłód – niemal niebieska 
powłoka przykrywająca górską osadę rozświetlana jest płatkami 
drobnego, ale suto prószącego się z nieba śniegu. Mimo wyko-
nywania prostych, codziennych obowiązków, mieszkańcy nie są 
wyobcowani z wydarzeń mających wielką wagę dla Chrześcijań-
stwa, które rozgrywają się kilka tysięcy kilometrów na wschód od 
Francji. Jednym z trybów w tym samonakręcającym się zegarku 
jest młody, ale zdolny kowal Balian. Postać grana przez Orlando 
Blooma już na początku daje się poznać jako refleksyjna i melan-
cholijna, która ucieczkę od tęsknoty za zmarłym dzieckiem i żoną 
znajduje w swojej huczącej kuźni. Idealny rytm życia tutejszych 
na chwilę zostaje zachwiany przez oddział krzyżowców zmierza-
jących z powrotem do Ziemi Świętej. Rycerzem stojącym na czele 
tej małej wyprawy jest Godfryd z Ibelinu, a wizyta jego oddziału 
w małej, górskiej fortecy nie jest przypadkowa. Wiedziony wyrzu-
tami sumienia rycerz, rozpytuje się o chatę Baliana, swojego syna 
z nieprawego łoża, którego przed wyruszeniem z powrotem do 

Ziemi Świętej chce poprosić o wybaczenie oraz nadrobić 
stracone lata i zabrać syna ze sobą, aby przed swoją śmier-
cią wdrożyć nowego Pana na Ibelinie. Dumny i rozżalony 
kowal odmawia, ale zaraz potem zostaje zdopingowany 
przez pierwszego obłudnika, którego poznajemy w tej 
epopei. Oczywiście jest nim ksiądz katolicki, a prywatnie 
także brat Baliana. Nie dość, że kapłan ten odznacza się 
brakiem wrażliwości wypominając Balianowi męki pie-
kielne jego żony – samobójczyni, to na dodatek okazuje 
się złodziejem, gdyż dumnie nosi na swojej piersi zerwany 
z szyi małżonki-denatki srebrny krzyżyk. W tym miej-
scu Scott wskazuje nam – widzicie – ci, co powinni mieć 
najwięcej refleksji, są zupełnie bezrefleksyjni; i taka nar-

racja przewijać się będzie przez cały film. Scott wyraźnie usiłuje 
przekazać jedną tezę – religia zaślepia człowieka, a prawdziwej 
duchowości człowiek musi szukać w sobie. O ile zupełnie zrozu-

coś, co scott uczciwie 
i w interesujący 

sposób oddał, to 
mozaika kulturowa 

xii-wiecznego 
królestwa 

jerozolimskiego 
z trudem spajanego 

słabnącą ręką 
baldwina iv 

trędowatego 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
7 

/ 
Z

IM
A

 2
0

2
0

 
10
1

miałe jest, że od Kościoła, któremu przecież sam Bóg powierzył 
tak wiele, należy wiele wymagać i wszelakie odstępstwa piętno-
wać, o tyle należy powiedzieć, że pedagogika notorycznego impu-
towania negatywnych cech środowisku, w którym z definicji nie 
ma na nie miejsca, jest po prostu intelektualnym uproszczeniem 
i nieuczciwością. Zabiwszy namolnego brata-kapłana, Balian musi 
ratować się ucieczką, więc z konieczności jedyną rozsądną alter-
natywą staje się dołączenie do kompanii Godfryda – po trudnej 
i niebezpiecznej podróży, Morze Śródziemne wypluwa Baliana 
na gorący brzeg Palestyny. Balian nie ma co liczyć na miłe przy-
witanie. Trafia bowiem na arabskiego możnego podróżującego 
wespół ze swoim mądrym sługą. Arab nie jest zbyt pozytywnie 
nastawiony do europejskiego pielgrzyma, więc nasz rozbitek ma 
okazję wykorzystać swoje umiejętności szermiercze w praktyce, 
co zrobił z dużym powodzeniem. Szlachetny Balian postanawia 
jednak ocalić życie lewantyńskiego sługi, który tym samym jest 
pierwszym muzułmaninem, którego przedstawia nam Scott. Imad 
okazuje się szlachetnym, pokornym i mądrym przewodnikiem. 
Dobrowolnie pragnie zostać niewolnikiem Baliana, chce w ten 
sposób uczynić zadość panującemu zwyczajowi. Miły kontrast 
w porównaniu z paskudnym, pyszałkowatym klechą z początku 
filmu, nieprawdaż?

Coś, co Scott uczciwie i w interesujący sposób oddał, to mozaika 
kulturowa XII-wiecznego Królestwa Jerozolimskiego z trudem 
spajanego słabnącą ręką Baldwina IV Trędowatego. Notorycz-
nie zagrożone państwo rządzone przez śmiertelnie chorego, ale 
mądrego władcę rozdzierane było interesami nowobogackich 
możnych pokroju Reginalda de Chatillon i Gerarde de Riderfort. 
Grube ryby mimo wszystko zawsze łatwiej można było mieć na 
oku, ale gorzej było z setkami bezimiennych banitów, renega-
tów i dezerterów, którzy w Palestynie szukali szansy na łatwe 
wzbogacenie się. Świętą prawdą okazują się słowa włożone przez 
reżysera w usta Godfryda z Ibelinu – „ktoś, kto we Francji jest 
włóczęgą, tutaj włada miastem; kto we Francji jest możny, tutaj 
zdycha w rynsztoku”. Królestwo Jerozolimskie stało się czymś 
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na wzór pierwszej europejskiej kolonii, której substrat społeczny 
o setki lat wyprzedził biednych, awanturniczych, ale też odważ-
nych i przedsiębiorczych konkwistadorów, pielgrzymów i pionie-
rów europejskiego osadnictwa w obu Amerykach, Afryce i Azji. 
Często byli to straceńcy, niepoprani idealiści, którzy ryzykowali 
życia i majątki, aby przebyć niebezpieczną drogę z Europy do 
Palestyny. Jedni liczyli na intratne małżeństwa i wysokie urzędy, 
drudzy szukali Boga w świętych przybytkach Lewantu. I udawało 
im się. Wspomniany wyżej Reginald z Chatillon przybył do Ziemi 
Świętej z II wyprawą krzyżową, ze względu na brak perspektyw we 
Francji postanowił pozostać w Ziemi Świętej. Dzięki małżeństwu 
z Konstancją de Hauteville został księciem-regentem Antiochii, 
a następnie seniorem Zajordanii frankijskiej. Niegorszy los spo-
tkał również Gerarda de Riderfort, który rozczarowany służbą na 
dworze Rajmunda z Trypolisu, ciężko chory w 1180 roku trafił 
do jednego ze szpitali Templariuszy. Pięć lat później, w 1185 roku 
został Wielkim Mistrzem Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa 
i Świątyni Salomona. Utrzymanie w ryzach nowych, nadaktyw-
nych i bardzo przedsiębiorczych poddanych z pewnością nie nale-
żało do najłatwiejszych zadań, zwłaszcza w morzu kultur, którym 
była ówczesna Jerozolima. Arabowie, Żydzi, Turcy, Ormianie, 
Kurdowie, Grecy, Frankowie, Włosi, Anglicy – do tego potężne 
rycerskie zakony: Joannitów, Templariuszy i Lazarytów. Przez 
wąski pas ziemi kontrolowany przez krzyżowców, od Aszkelonu 

na południu, przez Zajordanię frankijską na wschodzie, 
po Antiochię na północy – wzdłuż i wszerz toczyły się 
grupy chrześcijańskich i muzułmańskich pielgrzymów 
oraz długie karawany kupieckie obojga wyznań. Ten tygiel 
wymagał od władców Jerozolimy i dostojników tego pań-
stwa rzadkiej umiejętności połączenia wyznawanych idei, 
bez których przecież nigdy by się tam nie pojawili, ze 
zmysłem politycznym, bez którego przetrwanie wiecznie 
oblężonego królestwa było zupełnie nierealne. Jerozolima 
była bowiem uzależniona od napływu wojska i pieniędzy 
z Europy, bez tego nie byłaby zdolna przetrwać pośród 

przy całym klimacie, 
barwom i orientalno -

-łacińskiemu 
zapachowi 

unoszącemu się 
nad królestwem 

niebieskim trzeba 
jasno powiedzieć, 
że nie jest to film 

o chrześcijaństwie 
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wrogich potęg muzułmańskich. I właśnie w takim świecie pojawia 
się Balian, już z Ibelinu. Po dotarciu do Świętego Miasta dosyć 
szybko zostaje wprowadzony w arkana lewantyńskiej polityki 
przez marszałka Jerozilimy – Tyberiasza (którego pierwowzo-
rem był najprawdopodobniej Rajmund z Trypolisu) oraz samego 
króla Baldwina IV, którego to ojciec Baliana był wiernym sługą. 
Wyposażony w królewski know-how były kowal wyrusza, by objąć 
panowanie nad dobrami swojego świętej pamięci ojca.

Tymczasem my powinniśmy przyjrzeć się lepiej sylwetkom 
chrześcijan często i gęsto pokazującym się na ekranie – to w koń-
cu film o krucjatach. Niestety, ale ze względu na fakt, że Scott nie 
pokazuje na ekranie praktycznie żadnych, nie będzie to możliwe. 
Ale jak to?! Przy całym klimacie, barwom i orientalno-łacińskie-
mu zapachowi unoszącemu się nad Królestwem Niebieskim trzeba 
jasno powiedzieć, że nie jest to film o chrześcijaństwie, chrześci-
jańsko-rycerskich postawach etc. Królestwo Niebieskie Scotta jest 
w istocie „królestwem humanizmu” i to tego wybiórczo pojmo-
wanego – bo tak reżyser postanowił przedstawić złożony pro-
blem wypraw krzyżowych i relacji religijnych średniowiecznego 
Lewantu. Pod kątem wyznawanych wartości życiowych i religij-
nych pierwszoplanowe postaci możemy podzielić na trzy grupy: 
fanatyczni chrześcijanie; agnostycy; muzułmanie. Grupa pierwsza 
jest u steru okrętu flagowego krzyżowców, zaliczają się do niej 
wspomniani Reginald de Chatillon, Gerard de Riderfort, Herak-
liusz (łaciński patriarcha Jerozolimy) oraz Gwidon de Lusignan, 
kolejny król Jerozolimy po śmierci Baldwina IV. W tym miejscu 
należy uderzyć się w pierś i powiedzieć, że ta dawka krytyki im 
się należała. Były to osoby bezwzględne, okrutne, gnuśne i krót-
kowzroczne. Podżegania wojenne, agresywne prowokacje i bez-
refleksyjnie antyarabska polityka Reginalda, Gerarda i Gwidona 
skończyły się śmiercią wielu ważnych dostojników łacińskich 
w zupełnie niepotrzebnej bitwie u źródeł Cresson i zwieńczenie 
znalazły w tragicznej rzezi na wzgórzach Hittinu w 1187 roku, 
podczas której krzyżowcy stracili relikwie Krzyża Świętego, 
a co najgorsze pozostawiona bez obrońców Jerozolima została 
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z łatwością zdobyta przez Saladyna. Scott wiernie portretuje tych 
gagatków – pyszny, intrygancki Gwidon, Wielki Mistrz Gerard, 
który wtóruje każdej prywacie i zbrodni okrzykiem – Deus vult!, 
a broda Reginalda od przelanej krwi stała się czerwona. Nie lep-
szy od nich jest łaciński patriarcha Jerozolimy Herakliusz, jednak 
dla niego reżyser okazał się odrobinę bardziej łaskawy. Histo-
ryczny Herakliusz był rozpustnikiem słynącym z utrzymywania 
dziesiątek kochanek, w tym swojej konkubiny Paschii de Rivieri, 
zwanej przez lud Świętego Miasta Madame Patriarchesse. Umiło-
waniem do wystawnego trybu życia budził zgorszenie. Do god-
ności kościelnych został wyniesiony dzięki protekcji Angieszki de 
Courtenay, która się w nim podkochiwała, a jego pierwszą decyzją 
po objęciu stolicy patriarszej było obłożenie ekskomuniką swoje-
go światłego kontrkandydata – Wilhelma z Tyru, który notabene 
najprawdopodobniej został zamordowany na jego zlecenie, kie-
dy w Rzymie próbował dochodzić sprawiedliwości przed 
sądami papieskimi. Filmowy Herakliusz został sportre-
towany przede wszystkim jako człowiek słaby, wtórują-
cy głośniejszemu stronnictwu, ale i tchórzliwy. Widząc 
zagrażającą Miastu armię Saladyna wobec wszystkich 
wygłasza pasterską opinię, że najrozsądniejszym wyj-
ściem jest nawrócenie się na Islam i odpokutowanie tego 
strasznego grzechu w bezpieczniejszych czasach. Słaba 
wiara nie przeszkadza mu jednak w faryzejskim upomi-
naniu dowódcy obrony miasta, aby ten nie palił zwłok 
zmarłych od zarazy – przecież wtedy ich ciała nie zmartwych-
wstaną! Tacy niestety byli ci chrześcijanie, czasem źli do szpiku 
kości. Są jednak przecież ci drudzy, dobrzy, prawda? Otóż nie 
w filmie Ridleya Scotta. Mądrzy, dbający o poddanych i rycerscy 
chrześcijanie, to w rzeczywistości Scotta po prostu agnostycy 
wyznający uniwersalną religię humanizmu. Ci ludzie doskonale 
wiedzą, że nie o Boga tutaj chodzi, ale o utrzymaniu przy życiu 
Królestwa notorycznie trapionego myślami samobójczymi. Do 
grupy tej z pewnością możemy zaliczyć Baliana z Ibelinu, który 
nie słyszy głosu swojego Boga, więc przynajmniej postanawia 

mądrzy, dbający 
o poddanych i rycerscy 
chrześcijanie, to 
w rzeczywistości 
scotta po prostu 
agnostycy wyznający 
uniwersalną religię 
humanizmu 
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być tzw. dobrym człowiekiem i chronić poddanych. W tej grupie 
znajdziemy zaledwie trzy pozytywne postaci – króla Baldwina IV, 
Tyberiasza (Rajmunda z Trypolisu) oraz Sybillę Jerozolimską – 
królewską siostrę. Ci agnostyczni chrześcijanie są zbiorem ludzi 
rozczarowanych. Ludzi, którzy od Ziemi Świętej oczekiwali wielu 
duchowych przeżyć, piękna, nawrócenia – słowem – Królestwa 
Niebieskiego. W rzeczywistości musieli toczyć batalie z fanatyka-
mi z pierwszej grupy, więc doszli do wniosku, że system wartości, 
który sami reprezentowali i chcieli urzeczywistniać, jest w rzeczy-
wistości wyłącznie wymówką do grabieży i kontroli ludzi. Skoro 
Bóg jest martwy, to przynajmniej zatroszczmy się o poddanych – 
genialnie proste. Przy tych wszystkich grzecznostkach i podsumo-
waniu obrazu chrześcijan przedstawionego przez Ridleya Scotta 
widz musi dojść do następującego przekonania – chrześcijanie są 
albo głupi, albo niewierzący.

Ostatnią grupą, którą weźmiemy na warsztat, będą muzuł-
manie, lecz ich, jako zindywidualizowanych postaci pierwszo-
planowych jest stosunkowo niewielu. Poznaliśmy szlachetnego 
i roztropnego Imada, ale teraz skupimy się na postaci naprawdę 
wielkiego kalibru – Saladynie. Filmowy sułtan jest z władcą, od 
którego bije wielka charyzma. Rosły, pociągła zmęczona twarz 

dodaje mu powagi. Nie atakuje bez powodu, dopiero ban-
dycki atak Reginalda na bezbronnych arabskich kupców 
każe mu ruszyć pod Karak w celu ukarania sprawcy. Kiedy 
drogę zastępuje mu równie majestatyczny Baldwin z całą 
ciężkozbrojną Jerozolimą Saladyn nie kieruje się ślepym 
gniewem. Wie, że nie może oblegać Reginalda mając za 
plecami wrogą armię. Mimo utyskiwań swoich poddanych 
przedłuża rozejm z łacinnikami. Jest chodzącym prze-
ciwieństwem elity, która za moment dojdzie do władzy 
w łacińskiej Jerozolimie. Też wydaje się „agnostycyzować”, 
zwłaszcza kiedy stawia niezadowolonym z odpuszczenia 
Reginaldowi doradcom prowokacyjne pytanie – ile bitew 
wygrał bóg dla islamu, zanim objąłem władzę, to zna-
czy – zanim bóg sprawił, że objąłem władzę? Mimo tej 

ridley scott i jego 
aktorzy odmieniający 

królestwo niebieskie 
przez różne przypadki 

chcą powiedzieć 
jedno – nie ma go 

w jerozolimie, 
damaszku, mekce 

i rzymie – ono jest 
każdym dobrym 

człowieku. 
głębokie, prawda?... 

oczywiście, że nie 
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małej wątpliwości religijnej Scott wykreował go jako dumnego 
i sprawiedliwego przywódcę światłego ludu. Dźwiga na barkach 
wielką odpowiedzialność, nie zadowalają go proste odruchy, ale 
w przeciwieństwie do skorumpowanych, chrześcijańskich bandy-
tów Saladyn wie, o co walczy. Poddający Jerozolimę Balian stawia 
Saladynowi typowe dla rozmiękłego agnostyka pytanie – ile jest 
warta Jerozolima?; – nic – odpowiada Saladyn odchodząc; jed-
nak po chwili odwraca się na pięcie, zaciska ręce, odpowiadając – 
wszystko. I to jest najbardziej jaskrawa różnica między światem 
chrześcijańskim a światem islamu, którą Scott stara się ukazać 
przez cały film – tu jasno widać, kto jest na prawie, kto ma prosić 
o wybaczenie – kto tu grał fair. 

Ridley Scott i jego aktorzy odmieniający Królestwo Niebieskie 
przez różne przypadki chcą powiedzieć jedno – nie ma go w Jero-
zolimie, Damaszku, Mekce i Rzymie – ono jest każdym dobrym 
człowieku. Głębokie, prawda?... Oczywiście, że nie. Mimo tego 
myślę, że na swój sposób można, a nawet trzeba nazwać tę pro-
dukcję naprawdę dobrym dziełem uzdolnionego rzemieślnika. 
Zdecydowanie najwięcej oddać należy bardzo przekonującemu 
klimatowi, swego rodzaju aurze, którą odczuwa się, podziwiając 
pustynne bezkresy, tłoczne miasta i strudzonych rycerzy w rytm 
pięknej muzyki skomponowanej przez Harry’ego Gregsona -
-Williamsa. Film, który pod kątem filozoficznym jest zupełnie 
wykastrowany z ducha epoki, którą miał przecież oddawać, stał się 
mimo wszystko źródłem inspiracji i wyobrażeń o tym niechętnie 
przypominanym historycznym okresie. Oczywiste jest, że nasza 
kultura nie tylko nie powinna, ale i nie może zatrzymać się na 
opowieściach tego typu. Pozostaje trwać w nadziei, że bitewny 
kurz po raz kolejny uniesie się na kinowych ekranach za sprawą 
rycerzy spod Żelaznego Mostu, Jerozolimy i Montgisard – bo 
przecież wyryto na sklepieniu kuźni Baliana – Nemo vir est qui 
mundum non reddat meliorem. Ω



EKUMENICZNE DOŚWIADCZENIA NAJWIĘKSZEGO 
Z MISTYKÓW POLSKIEJ POEZJI

OBRAZO
BURCA 
JULIUSZ 
SŁOWACKI?

Natalia Szerszeń

Wiara u progu nowoczesności, w początkach 
wieku XIX, była w dużej mierze 
doświadczeniem zwątpienia i sprzeczności. 
Przez filozofów oświecenia podważana 
lub wręcz postawiona w stan oskarżenia, 
dodatkowo poddana próbie w obliczu 
rodzącej się cywilizacji przemysłowej 
i nauk ścisłych, które błyskawicznie 
zmieniały świat, nie mogła być już taka, 
jak wcześniej. Wciąż jednak – trwała
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Nie jest tajemnicą, że religijność polskich romantyków, choć 
w wielu przypadkach żarliwa i głęboko oddziałująca na pisaną 
przez nich literaturę, nie była wierna dogmatom. Mickiewicz 
czy Słowacki bardziej przywiązani byli do niezależności własnej 
myśli niż do teologicznych szczegółów wiary, w której zosta-
li ochrzczeni. Słowacki od dziecka stykał się z kultem różnych 
chrześcijańskich odłamów, dorastając pomiędzy wiarą katolicką, 
prawosławną i grekokatolicką. Pierwsze lata życia poeta spędził 
w Krzemieńcu, gdzie został ochrzczony „z wody” przez księdza 
greko-katolickiego w kaplicy Liceum Krzemienieckiego, w którym 
nauczał wówczas jego ojciec, Euzebiusz Słowacki. Wiele lat póź-
niej, bo dopiero w 1826 roku, w wieku 17 lat, w kościele św. Jana 
w Wilnie przystąpił wraz ze swoją przyrodnią siostrą do chrztu 
„z oleju”, a dwa dni później – do bierzmowania. Jako dziecko naj-
częściej modlił się z matką w cerkwi w Poczajowie, choć z później-
szych lat spędzonych w Wilnie wyniósł niezatarte wspomnienie 
barokowych, „czarnych” wnętrz kościołów katolickich, a po latach 
wspominał z przejęciem oglądaną niegdyś w Berdyczowie cudow-
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ną ikonę Matki Boskiej Berdyczowskiej, która miała cudem urato-
wać jego życie w wypadku z końmi: „O jakże mi widok tej prostej 
królowej – w koronie – z berłem w ręku i z maleńkim Zbawicielem, 
a już z dzieciątkiem niby chudym i smutnym w płaszczu, który mi 
się wydał błękitnym… lilijami złotymi uhaftowanym… jak mi ten 
widok był rozczulającym i rodzinnym” (list do matki z końca lute-
go 1845)1. W hymnie pisanym w Warszawie po wybuchu powsta-
nia listopadowego wołał do Matki Boskiej Częstochowskiej:

Bogarodzico Dziewico! 
Słuchaj nas, Matko Boża,  
To ojców naszych śpiew, 
Wolności błyszczy zorza, 
Wolności bije dzwon, 
Wolności rośnie krzew. 
Bogarodzico! 
Wolnego ludu śpiew 
Zanieś przed Boga tron. 

W późniejszym wierszu wspominał też Madonnę Ostrobram-
ską, a w wielu innych utworach pojawiały się bliżej niezidentyfi-
kowane święte wyobrażenia. Złocone, misternie wyrysowywane 
i malowane ikony to wspólne dziedzictwo z czasów, gdy Kościół 

stanowił jedność. Nie były to dla Słowackiego jedynie 
wzruszające symbole, poeta głęboko przeżywał te wize-
runki, kontemplował je, podobnie jak Pismo Święte, któ-
rego lekturę miał w zwyczaju. Można chyba zaryzykować 
tezę, że poecie bliższa była duchowość wschodnia, głębiej 
zanurzona w tradycji pierwszych wieków chrześcijaństwa 
niż katolicyzm rzymski. Rozróżnienia doktrynalne nie 
były jednak dla niego kluczowe. Pierwsza Biblia, którą 
czytał, to egzemplarz otrzymany od angielskiego meto-
dysty. Dwudziestoczteroletni wówczas Słowacki pisał 

1 Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. I–II, Wrocław 1963.
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matce, że nie rozstawał się z nim i łagodnie przypominał, że „ta 
księga każdemu człowiekowi towarzyszyć powinna”.

Rok później, w 1834, kupił sobie Biblię w języku polskim – naj-
pewniej wydany w Lipsku u Tauschnitza egzemplarz katolickiej 
Biblii w renesansowym przekładzie Jakuba Wujka. Za dwa lata 
udał się w wielką podróż na Wschód, która objęła nie tylko Grecję 
z jej zabytkami antycznymi i Egipt z modną wówczas cywilizacją 
starożytną – ostatnim i najważniejszym chyba dla poety punktem 
była Ziemia Święta, czas spędzony w klasztorze Betcheszban i noc 
u grobu Chrystusa. Opisał ją ze szczegółami w liście do matki: 

Noc u grobu Chrystusa przepędzona zostawiła mi mocne 
wrażenie na zawsze O godzinie 7 wieczór zamknięto 
kościół – zostałem sam i rzuciłem się z wielkim płaczem 
na kamień grobu Nade mną płonęły 43 lampy Miałem 
Bibliję, którą czytałem do 11 w nocy […] O północy 
dzwon drewniany obudził w kościele księży greckich 
Różne wiary, mające swoją większą lub mniejszą zagrodę 
w tym gmachu, budzić się zaczęły na głos tego dzwonu 
Grecka bogata kaplica oświeciła się lampami, na górze 
ormiański kościółek zapalił także świece i zaczął swoje 
śpiewy Kopt mający małą drewnianą klatkę przyczepioną 
do katafalku pokrywającego Grób Święty, także, (jak 
widziałem przez szczeliny), zaczął w swojej altance 
dmuchać na żar i gotować samotne kadzidło Katolicy 
także w dalekiej kaplicy zaczęli śpiewać jutrznię – słowem 
o północy, ludzie obudzili się jak ptaki w gzymsach 
jednej budowy budzą się świergocąc o wschodzie słońca 
[…] Grecy na grobie odprawili mszę, później Ormianie, 
o drugiej zaś w nocy rodak wyszedł ze mszą świętą 
w intencji mojej kuzynki (ojczyzny), a ja klęcząc na 
tym miejscu, gdzie anioł biały powiedział Magdalenie: 
„Nie ma go tu, zmartwychwstał!”, słuchałem całej mszy 
z głębokim uczuciem (list z 14/15.01.1837).
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Słowacki, choć jak się wydaje, nie zwracał wielkiej uwagi na 
różnice dogmatyczne między poszczególnymi wyznaniami chrze-
ścijańskimi, miał świadomość istniejących podziałów i osobności 
wymienianych „Kościołów”. „Różne wiary”, jakie wylicza mat-
ce, to grekokatolicy, ormianie, koptowie, katolicy – funkcjonują 
razem, lecz obok siebie. W poecie rodziła się potrzeba wspól-
noty, jednak nie należał długo do Koła Sprawy Bożej Andrzeja 
Towiańskiego. Ani założenia (w tym zakaz tworzenia), ani ule-
głość wobec „mistrza” nie odpowiadały jego potrzebom, toteż 
szybko skonfliktował się z braćmi i wystąpił z Koła, wracając do 
swojej wcześniejszej samotności indywidualisty, który niedługo 
później przemienił się, czy – jak chciał to widzieć Słowacki – prze-
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palił w ogniu wizji, jakiej doświadczył w 1844 roku, pewnej kwiet-
niowej nocy w Pornic. W Słowackim spotkały się romantyczne 
umiłowanie ducha z oświeceniowym jeszcze przekonaniem, że 
jednostka jest wolna w swoich światopoglądowych poszukiwa-
niach, niepodległa autorytetom. Owocem tego są w późnej twór-
czości poety myśli rozbiegające się w najróżniejsze strony – od 
komentarzy ówczesnej mody, przez analizy sił rządzących przy-
rodą, po prorocze wizje przyszłości słowiańskich „pasterskich” 
narodów i drapieżnych narodów zachodnioeuropejskich. Wśród 
tych fragmentarycznie notowanych spostrzeżeń, które były tro-
pieniem prawdziwych zasad rządzących światem, ukrywają się 
zaskakujące opinie Słowackiego o obrazach.

O B R A Z O B U R C A ?

„Zlanie się z Bogiem nie może być inaczej – jak przez zupełne 
przebywanie rozumu mego i uczucia mego w Bogu – Bóg więc 
wyobrażony czy to przez posąg, gdy przez słowa niezrozumia-
nego dogmatu jest pogaństwem” (Dziennik 1847–1849, Wrocław 
2012, s. 259) – zapisał w jednej z ostatnich notatek przed śmier-
cią. To zaskakująca myśl u poety, który tak naprawdę przez całe 
życie poszukiwał swojej formuły duchowości. Dziwić może jej 
radykalizm, w którym krytyka przedstawień kultowych zbliża-
jąca Słowackiego w stronę ikonoklastów, a sprzeciw wobec dog-
matów – do protestantów. Zwłaszcza tej pierwszej kwestii warto 
poświęcić więcej uwagi.

Spory ikonoklastyczne, a  więc dyskusje nad zasadnością 
wykonywania wizerunków Boga i świętych, trwały w Kościele 
od początków jego istnienia, ponieważ są wpisane w napięcie 
między Starym a Nowym Prawem, między Bogiem Jahwe i Wcie-
lonym Chrystusem. Największe napięcia na tym tle miały miej-
sce w VIII wieku w Bizancjum, ale za Karola Wielkiego również 
w Europie Zachodniej rozgorzały dyskusje nad zasadnością spo-
rządzania obrazów i rzeźb kultowych. Spory te powróciły kilka-
set lat później, w dobie reformacji, kiedy stosunek wobec sztuki 
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sakralnej stał się jednym z głównych obszarów krystalizowania 
się tożsamości nowych wyznań protestanckich, gwałtownie ata-
kujących nie tylko teologię świętych obrazów, lecz także same 
obrazy (i rzeźby oraz wszelkie przedmioty kultu wyobrażające 
ludzi). Mówi się też o ikonoklazmie rewolucji francuskiej i rewo-
lucji bolszewickiej, kiedy gwałtowny zwrot przeciwko obalanemu 
porządkowi wyrażał się także w niszczeniu jego materialnego 
dziedzictwa. 

Spory ikonoklastów z ikonodulami to coś o wiele donioślej-
szego niż wojny wewnątrz Kościoła, ponieważ za przekonaniem 
o szkodliwości sztuki przedstawiającej stoi głębsze niż tylko reli-
gijne przeświadczenie, że obrazy mają swoją podmiotowość, za 
sprawą, której mogą na człowieka oddziaływać – przemawiać do 
niego, wzruszać, podrywać do działania, a nawet manipulować 
nim. Spór między tymi, którzy sądzą, że obrazy mogą kierować 
człowiekiem, a tymi, którzy przyznają im tylko moc odzwier-
ciedlania rzeczywistości, nie może zostać ostatecznie rozstrzy-
gnięty, ponieważ jest wpisany w same podstawy europejskiej 
kultury, wyrastającej z dwóch korzeni – judeochrześcijańskiego 
i grecko-rzymskiego.

Nie dziwi więc, że szukający zasady rządzącej światem Słowacki 
dotarł i do tego problemu. Przeświadczenie, że sztuka ma szcze-
gólną moc oddziaływania na człowieka, zdradzał zresztą już wcze-
śniej: „obrazy, które malował, a których działanie na imaginację 
ludu było magiczne, nie mogły być prostym, zimnym rozumiem 

wymyślone, ale były zapewne podyktowane Renziemu we 
śnie przez duchy, opiekujące się ideą Rzymo-świata” (Pla-
ny dzieła o filozofii [w:] J. Słowacki, Dzieła wszystkie, red. 
J. Kleiner, t. XV, s. 436). Słowacki był jednak ostatecznie 
nieufny wobec takiej sztuki. W innym późnym utworze, 

w Przypowieści o baletnikach, znowu jest bliższy ikonoklastom. 
Przypowieść o baletnikach chcących na powietrze wzlecieć i świę-

tym człowieku to historia tancerzy baletowych, którzy pragnęli 
rozsławić swoje miasto wspaniałym przedstawieniem. Żywili 
oni urazę do mieszkającego za miastem pustelnika, który, choć 

to moc boża sprawia, 
że „mocne są narody 

i błogosławione” 
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w pełni sił, nie pracował razem z nimi dla sławy ich ojczyzny. 
Występ baletników był udany, jednak nie udało im się dokonać 
sztuki, na której najbardziej im zależało – żaden z nich nie uniósł 
się w powietrzu, byli więc zawstydzeni i rozżaleni. Gdy udali się 
do pustelnika, zobaczyli, że dokonuje czegoś, czego tak bardzo 
sami pragnęli. Zobaczyli go w blasku unoszącego się nad ziemią, 
skupionego na modlitwie. Posądzili go więc od razu o to, że duma 
nie pozwoliła mu pokazać tej niezwykłej zdolności na ich wystę-
pie, który zgromadził tak wiele ludzi i mógłby przynieść sławę 
ojczyźnie. Pustelnik zaskoczył ich odpowiedzią:

Zaprawdę miłuję Ojczyznę moją – i modlę się do Boga, 
aby nie tylko ja – ale wszyscy uniesieni byli w obłoki 
i spotkali się z Chrystusem Panem na powietrzu… 
 
I oto pierwszy próbuję tego, abym Wzleciał. 
 
A wszakże gdybym to z wami razem uczynił – przypisane 
by to było sztuce – i oto znów przez kilka wieków – 
byłaby zalecana sztuka narodom, z upośledzeniem mocy 
Bożej, przez którą mocne są narody i błogosławione – 
i w czyny wielkie bogate…  
   (Dziennik 1847–1849, s. 193–194).

Kluczowe jest tu sformułowanie, że „przypisane by to było 
sztuce” – czyli sztuka zostałaby przez ludzi odebrana jako moc sil-
niejsza od praw fizyki, podczas gdy źródła lewitowania pustelnika 
pochodziły od Boga. Słowacki pokazuje perspektywę ikonofilii, 
wiary w siłę sztuki, której się sprzeciwia – to moc Boża sprawia, 
że „mocne są narody i błogosławione”. Gdyby dokładniej porów-
nać przypowieść poety z pismami ikonoklastów, podobieństwa 
w argumentacji byłyby uderzające. 

W jeszcze innym miejscu Słowacki uderzył w sztukę kultową 
i wiarę w cuda. W Dialogu troistym, swego rodzaju poetyckiej 
wykładni swoich późnych poglądów filozoficznych, zamieścił 
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definicję cudu: „wszelkie […] przełamanie duchem prawa mate-
rii cudem jest” (Dzieła wszystkie, tom XIV, s. 292) i przytoczył 
przykłady takich wydarzeń: śmierć i zmartwychwstanie Chrystu-
sa, wskrzeszenie Łazarza, Niepokalane Poczęcie. To w nich jest 
prawdziwe piękno, nie w czczonych wizerunkach:

Tam obraz Matki Boskiej purpurowemi łzami zapłakał – 
tam drewniany krucyfiks pokazał spazm serdeczny, 
żebra na nim drewniane zadrgały, włosy się podniosły 
na głowie… tyś patrzał przy świetle dogasającej lampy 
na ruszającę się twarz Boga… a On: ręce otworzył… 
pobladł… jęknął i przerażonemu kazał upaść twarzą 
przed tajemnicą kościoła…  
   (Dzieła wszystkie, t. XIV, s. 292–293).

Krytykuje więc ludową, „naiwną” wiarę w ożywające rzeźby 
świętych, która jest konsekwencją ulegania wrażeniom zmysło-
wym i sile autosugestii. Prawdziwe piękno objawia się – powta-
rza w cudach natury duchowej, a nie w formach, wyobrażających 
święte osoby. Piękno rzeźb czy obrazów jest martwym, fałszy-
wym pięknem dewocji, stanowi efekt zniekształconego pojmowa-
nia świata. Dlatego pisał Wojciechowi Stattlerowi: „przeczuciom 

zwłaszcza nadać kształty widzialne, sny zamienić w rzeczy-
wistość, a w tej pracy ciągle być na kolanach przed Bogiem” 
(Korespondencja Juliusza Słowackiego, t. II, s. 66). Zalecał 
więc malarzowi skupienie się na duchowej pracy, która mia-
ła zaowocować świętym kształtem materii, przybliżają-
cym ducha artysty do doskonałości. Pozbawiona duchowej 
refleksji cześć oddawana świętym wizerunkom i upatry-
wanie w rzeźbach źródła cudów to zdaniem poety, droga 
zupełnie chybiona.

Skąd ta chwiejność u poety, który przecież sam oddzia-
ływał na ludzi sztuką, który swoje pisanie nieraz określał 
mianem malowania, a w listach do malarza Wojciecha Stat-
tlera słał zachęty do tworzenia, a nie przekonywał go do 

być może 
niestabilność 

przekonań 
słowackiego 

wynikała z jego 
nieortodoksyjnej 

wiary, bliższej 
mistycznemu 
przeżywaniu 

duchowości 
niż racjonalnej 

teologii 
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porzucenia pędzla? Trudno z całą pewnością ustalić, czy Słowacki 
zdawał sobie sprawę ze zmienności swoich poglądów i wskazać 
stanowisko, które było mu najbliższe. Wydaje się, że natrafiwszy 
w swoich przemyśleniach na problem mocy oddziaływania sztuki 
na człowieka, zwłaszcza sztuki sakralnej, sam stanął w obliczu 
wątpliwości, jak zdefiniować cel i formę twórczości, aby służyły 
one „sprawom ducha”, którym sam oddał się przez ostatnie lata 
życia. Fakt, że nie przestał pisać i poszukiwać odpowiedzi na te 
pytania, stanowi dowód na to, że mimo wszystko widział jednak 
szansę dla sztuki i nadzieję na włączenie jej w służbę Bożą, co zbli-
ża go z kolei do obrońców obrazów, ikonoduli. Nie rozstrzygnął 
ikonoklastycznych sprzeczności, bo one do dziś nie zostały raz 
na zawsze rozstrzygnięte (dlatego mówi się nawet o współcze-
snym ikonoklazmie, co w dobie cywilizacji obrazu jest zupełnie 
niezwykłe). Być może niestabilność przekonań Słowackiego wyni-
kała z jego nieortodoksyjnej wiary, bliższej mistycznemu prze-
żywaniu duchowości niż racjonalnej teologii, a przez to otwartej 
bardziej na indywidualne doświadczenie Boga niż tradycję utrwa-
loną w pismach Kościoła. Chrzczony dwa razy, przez księdza ze 
Wschodu i księdza z Zachodu, sam był chyba takim człowiekiem 
tych dwóch kierunków naraz: stojącym na pograniczu, próbują-
cym pogodzić przeciwieństwa w służbie Najwyższemu. Szukając 
nadrzędnej jedności, która łączy, zamiast dzielić. Ω



JACK 
PARSONS – 
RAKIETOWY 
MAG 
CZĘŚĆ 2

Tomasz Krok
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P I E RW S Z E  KO N TA K T Y  Z   O R D O  T E M P L I  O R I E N T I S

Na początku 1939 r. znajomi Parsonsa – rodzeństwo John i Fran-
ces Baxter zaprowadzili go na mszę gnostycką, która odbyła się na 
poddaszu jednego z domów na Winona Boulevard w Los Angeles. 
Wystrój i klimat, tego miejsca, a przede wszystkim sam rytuał 
wywarły na nim ogromne wrażenie. Wydarzenie to obrazowo 
opisał George Pendle w książce „Strange Angel”:

Poddasze było niewielkie, prostokątne i ciemne, oświetlone 
jedynie przez pojedynczą lampkę. Powietrze przesiąknięte 
kadzidłem wydobywało się z miedzianego garnka 
umiejscowionego na podłodze. Drewniane ławy skierowane 
były w stronę – czarno białej szachownicy. Na ołtarzu 
owiniętym w czarny materiał znajdowała się tabliczka 
z wyrytymi hieroglifami otoczona 22 świecami. Kielich, 
który znajdował się poniżej, przyozdobiony był różami. 
Po obu stronach ołtarza znajdowały się obeliski – jeden 
czarny, a drugi biały. Na scenie dominował czarny sarkofag. 
Wszystko to okrywała zasłona. Z organów umiejscowionych 
po drugiej stronie pokoju wydobywały się dźwięki pieśni 
pogrzebowej. Wypełniony pokój spowiła cisza. Mężczyzna 
o ziemistej skórze odziany w białą szatę i sandały wkroczył 
z księgą, którą niósł przed sobą z czcią. Ukłonił się przed 
ołtarzem, pocałował księgę 3 razy i otworzył ją. Odwrócił 
się i za pomocą swojego zaskakująco przenikliwego głosu 
rozpoczął deklamację: „Czyń swoją wolę, niechaj będzie 
całym Prawem”. Uczestnicy odpowiedzieli: „Miłość jest 
prawem, miłość podług woli”1.

Gnostyczna msza zakonu Ordo Templi Orientis (O.T.O.) skom-
ponowana przez Aleistera Crowleya w 1913 r. miała na celu wpro-

1 G. Pendle, Strange Angel, (tłum. własne), San Diego 2005, s. 132–133.
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wadzenie w organizacji celebracji misterium na wzór katolickiej 
mszy trydenckiej, oczywiście całkowicie podporządkowanej zasa-
dom systemu Thelemy. O celach stworzenia tego rytuału pisał na 
łamach książki „The Conffesions” A. Crowley: 

Chciałem stworzyć rytuał, dzięki któremu ludzie mogą 
doświadczyć ekstazy. […] Postanowiłem, że mój rytuał 
będzie czcił wzniosłość działania sił wszechświata, lecz nie 
wprowadzał spornych metafizycznych teorii2.

Trzeba dodać, że ryt mszy gnostyckiej zawiera w sobie wiele 
podtekstów seksualnych, co szczególnie zainteresowało Parsonsa. 

Głównymi członkami amerykańskiej Loży „Agape” (założonej 
w 1935 r. za błogosławieństwem Crowleya), którzy organizowali 
cyklicznie msze byli: pracownik Southern California Gas Compa-
ny Anglik – Wilfred T. Smith; amatorska śpiewaczka operowa 
i nauczycielka aktorstwa w koledżu miejskim w Los Angeles – 
Regina Khal oraz podstarzała aktorka niemych filmów – Jane 
Wolfe. „Agape” miała być w zamyśle Crowleya lożą grupującą elitę 
finansową i intelektualną Zachodniego Wybrzeża USA, jednak 
Smithowi udało się pozyskać jedynie mało znaczących artystów 
głównie o anarchistycznych i pacyfistycznych przekonaniach oraz 
homoseksualistów, którzy traktowali lożę jako miejsce dla swoich 
schadzek, w którym bez skrępowania mogli oddawać się nielegal-
nej wówczas w Stanach sodomii. Jednym z nich był aktor, komu-
nista oraz aktywista gejowski, późniejszy założyciel Mattachine 
Society jednej z pierwszych organizacji osób homoseksualnych 
w Stanach Zjednoczonych – Harry Hey. Pozyskanie dla loży Par-
sonsa – inżyniera związanego z CALTECH-em było dla Smitha 
nie lada okazją, której nie mógł zmarnować. Zaczął podsuwać 
mu kolejne dzieła Crowleya, którymi w niedługim czasie zaczęła 

2 Cyt. za: R. Kaczynski, Aleister Crowley – Prawda ciekawsza od legendy, Gnieowowo 2016, 
s. 76.
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interesować się także żona Jacka Helen Northrup. Minęło jeszcze 
trochę czasu, zanim zdecydował się on ostatecznie na inicjację 
do zakonu O.T.O.

„ S U I C I D E  S Q U A D” P O D  R Z Ą D OWĄ  K U R AT E L Ą

Frank Malina ze wsparciem i autorytetem profesora Theodora von 
Kármána postanowił udać się do Waszyngtonu w celu pozyska-
nia funduszy do dalszego rozwój technologii silnika rakietowego. 
Ostatecznie uzyskał oni środki od Narodowego Funduszu Nauki 
(National Academy of Sciences – NAS) w ramach Komitetu Rozwoju 
Korpusu Lotniczego. Grupa z CALTECH-u otrzymała w czerwcu 
1939 r. 1000 dolarów stypendium i stała się pierwszym w historii 
Stanów Zjednoczonych rządowym projektem pracującym przy 
opracowaniu technologii silników rakietowych. 

Eksperymenty 
z JATO. Drugi 
z lewej: Jack 
Parsons, 
następnie: 
Ed Forman 
i Frank Malina 
(w środku). 
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Trzon grupy Parsons-Malina-Forman zachęcony takim obro-
tem spraw podwoił swoje wysiłki w celu opracowania przedsta-
wionego NAS projektu silnika, który umiejscowiony na samolocie 
miał przyczynić się do znaczącego zwiększenia jego prędkości 
maksymalnej. Parsons oraz Forman, którzy do tej pory pracowali 
dla „Halifax Explosives” mogli w końcu, spokojni o swoje utrzy-
manie w pełni oddać się badaniom i eksperymentom. Laboratoria 
CALTECH-u znów stały się poligonem doświadczalnym dla ich 
ryzykownych doświadczeń, a jedno z nich mogło się skończyć 
szczególnie tragicznie. 

Pewnego dnia Parsons postanowił przetestować mieszankę 
paliwa złożoną z tlenku etylenu i tlenu, w tym czasie Malina doko-
nywał obliczeń, gdy przypomniało mu się, że Kármán poprosił 
go o przyniesienie do jego domu maszyny do pisania. Chwilę po 
tym, jak wyszedł on laboratorium, doszło do dwóch olbrzymich 
wybuchów. Parsonsowi i Formanowi nic się nie stało, ale w miej-
scu, gdzie siedział wcześniej Frank, wylądowały z impetem części 
aparatury, które w wyniku siły wybuchu wbiły się w ścianę. Nie 
trzeba chyba dodawać, że gdyby chwilę wcześniej nie opuścił on 
miejsca pracy, nie miałby najmniejszych szans na przeżycie. Stra-
ty spowodowane wybuchem oszacowano na 250 dolarów, co na 
ówczesne czasy było znaczącą kwotą. Malina skwitował wówczas 
coraz liczniejsze tego typu wypadki powodowane przez Parsonsa 
i Formana słowami – Są jak wynalazcy i to w najgorszym tego słowa 
znaczeniu! Było to gorzkie stwierdzenie, które dobrze obrazowało 
krytyczne podejście kadry naukowej Politechniki Kalifornijskiej, 
która nadal traktowała ich, ludzi bez formalnego wykształcenia, 
jako „członków CALTECH-u drugiej kategorii”, co nie zmieniło 
się, aż do końca ich udziału w projekcie. 

We wrześniu 1939 r. w związku z rozpoczęciem II wojny świato-
wej oczekiwania Narodowego Funduszu Nauki wobec skutecznego 
opracowania napędu rakietowego znacząco się zwiększyły. NAS 
chciał zobaczyć efekty opisu dotychczasowych eksperymentów 
pod postacią prototypu silnika na paliwo stałe, który miał pra-
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cować nieprzerwanie, przez co najmniej dziesięć sekund, pełniąc 
docelowo funkcję katalizatora dla silnika ciężkich bombowców. 
Już w 1935 r. sztuka ta – o czym najprawdopodobniej nie wiedzie-
li Amerykanie – udała niemieckim konstruktorom. Opracowali 
oni prototyp rakietowego silnika startowego, który odpalany 
przy starcie odłączał się od samolotu i lądował na spadochronie. 

Parsons był pełen optymizmu i nadziei, pomimo że najlepsze 
prototypy jego rakiet osiągały pułap pracy 5 sekund i były bardzo 
niestabilne (czyt. „często wybuchały”). Po raz kolejny rozpoczął 
on badania nad mieszanką odpowiedniego paliwa oraz nowa-
torskiej i jak miało się w przyszłości okazać skutecznej metody 
podzielenia silnika rakietowego na człony, które po kolei odłącza-
ją się od rakiety. Prowadził swoje eksperymenty ze zdwojonym 
wysiłkiem i entuzjazmem, co oznaczało jeszcze więcej niebez-
piecznych wybuchów oraz… problemów. 

Wiosną 1940 r. włodarze Politechniki Kalifornijskiej mieli już 
na tyle dość tych wyczynów, że postanowili przenieść grupę ze 
swoich laboratoriów na wynajęte przez nich 6-akrowe ranczo 
położone na dobrze znanej już członkom „suicide squad” pustyni 
Aroyo. Po szeregu prób Parsonsowi udało się w końcu opracować 
zadowalającą mieszankę chemiczną paliwa oraz zaimplemento-
wać system wtłaczający je do silnika za pomocą prasy mechanicz-
nej, co pozwoliło na znaczące wydłużenie jego pracy.

15 czerwca 1940 r. grupa mogła już pochwalić się NSA zadowala-
jącym wynikiem testów oraz gotową mieszanką paliwa rakietowe-
go, które mogło być używane w warunkach bojowych ze względu 
na odporność na niskie temperatury panujące w przestworzach. 
Narodowy Fundusz Nauki pod wrażeniem wstępnych, obiecujących 
wyników postanowił zainwestować dodatkowe środki w postaci 
22 tys. dolarów, które pozwoliły powiększyć grupę pracowników 
projektu. Jego nowym członkiem został matematyk, pracownik 
wydziału fizyki CALTECH Martin Summerfield, przyjaciel Franka 
Maliny, z którym podzielał z nim także komunistyczne poglądy. 
Do „suicide squad” miał także powrócić Hsue-Shen Tsien, jednak 
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ze względu na to, że nie był on obywatelem amerykańskim, nie 
dopuszczono do jego udziału w rządowym programie, co niezro-
zumiałe w kontekście decyzji podjętej niespełna dwa lata później 
o przydzieleniu go do prac przy ultratajnym Projekcie Manhattan 
zmierzającym do konstrukcji i produkcji bomby atomowej. Resz-
tę dwunastoosobowej ekipy uzupełnili pracownicy techniczni. 

Priorytetem grupy stało się znalezienie alternatywy dla dotych-
czasowego i nieprzewidywalnego paliwa opartego na prochu. Czę-
ściowo udało się tego dokonać w lipcu 1941 r., gdy po raz pierwszy 
w czasie testów JATO – Jet Assisted Take Off (jak ochrzczono 
sposób wspomagania startu samolotu, chcąc uniknąć „niepo-
ważnego” słowa – „rakieta”), użyto nowej mieszanki Parsonsa. 
GALCIT 27 – bo tak się nazywała – składała się z amidu, skrobi 
kukurydzianej i azotanu amonu połączonych razem za pomocą 
kleju i bibuły. Ten sposób również był niebezpieczny i powodował 
częste wybuchy, ale dał także wymierne korzyści,  pozwalając na 
skrócenie czasu potrzebnego na start maszyny, aż o 30%. Zachę-
cone dalszymi obiecującymi wynikami NSA postanowiło zain-
westować kolejną transzę pieniędzy, tym razem 125 tys. dolarów. 
Prace dodatkowo przyśpieszyły pod koniec roku, ponieważ USA 
przyłączyły się do 2 wojny światowej 7 grudnia 1941 r. w konse-
kwencji japońskiego ataku na bazę amerykańskiej marynarki 
wojennej w Pearl Harbor. 

Parsons pracował nad dalszymi modyfikacjami swojej mie-
szanki GALICT, dopiero 53 wariant paliwa okazał się prawdziwym 
przełomem. Jack dodał do niego płynny asfalt, który odegrał rolę 
środka wiążącego z nadchloranem potasu jako utleniaczem. Spo-
wodowało to, większą stabilność oraz zapewniło ciąg o 427% sil-
niejszy od poprzednich odmian paliwa. Mieszanka ta była jednym 
z największych i najtrwalszych osiągnięć Parsonsa. Choć wkrótce 
asfalt zamieniono na polimer polisiarczkowy, a nadchloran pota-
su na nadchloran amonu, pomysł ten odcisnął swoje piętno na 
sposób, w jaki inżynierowie pracujący nad pierwszymi rakietami 
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kosmicznymi oraz międzykontynentalnymi pociskami balistycz-
nymi podchodzili do zagadnienia paliwa stałego, które zostało 
zastosowane w tych projektach. 

*

W związku ze znaczącymi sukcesami członkowie „suicide squad” 
postanowili wykorzystać okazję i uniezależnić się od CALTECH-u, 
który inkasował większość zysków z programu badań nad JATO. 
Inicjatorem nowego przedsięwzięcia został profesor Kármán, 
który zadbał o to, by uczelnia nie rościła sobie prawa wyłączności 
do ich wynalazków, pytając się o zgodę przewodniczącego rady 
politechniki Roberta A. Millikana. Nie zgłosił zastrzeżeń, a już 
wkrótce jego syn – Clarck stał się jednym z głównych udziałowców 

Start pierwszego 
amerykańskiego 
samolotu 
wspomaganego 
rakietą, 12 sierpnia 
1941 r.
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rozwijającej się firmy. Od strony prawnej ciężar założenia Aerojet 
Engineering Corporation wziął na siebie, znajomy Kármána, praw-
nik Andrew Haley, który już 19 marca 1942 r. uzyskał dokumen-
ty potwierdzające osobowość prawną firmy. Profesor został jej 
przewodniczącym, Malina skarbnikiem, zaś Haley sekretarzem. 
Ustanowiono także trzy, równorzędne stanowiska wiceprzewod-
niczących dla Parsonsa, Summerfielda oraz Formana. 

Już wkrótce stanowisko przewodniczącego objął Hayley, któ-
ry w przeciwieństwie do Kármána miał zdolności niezbędne do 
zarządzania firmą. Okazał się sprawnym negocjatorem w kon-
taktach z kręgami rządowymi oraz wojskowym, które były głów-
nymi kontrahentami dla Areojetu. Firma zaczęła gwałtownie się 
rozwijać. W październiku zaczynała z niespełna piętnastoma pra-
cownikami, by pod koniec 1942 r. zatrudniać, aż sto pięćdziesiąt 
osób. Przed końcem 1943 r. Siły Powietrzne USA złożyły u niej 
ogromne zamówienie na dwa tysiące rakiet.

Parsons i Ed Forman od początku nie pasowali do profilu fir-
my, która nie była już instytucją badawczą dla testowania nowych 
i ryzykownych projektów, a przede wszystkim zajmowała się 
kontrolą, ulepszaniem oraz koordynacją masowej produkcji sil-
ników rakietowych. Na przełomie 1943 i 1944 roku, doszło do 
poważanej scysji pomiędzy Parsonsem a udziałowcem, a zarazem 
dyrektorem badań Areojetu, słynnym szwajcarskim astronomem 
profesorem Fritzem Zwickym. Parsons podawał w wątpliwość 
jego pomysł dotyczący wykorzystania nitrometanu jako nowe-
go materiału pędnego dla rakiety. Zrobił to w dość ostentacyjny 
sposób, marnując mieszankę zamówioną przez Zwickyego w nie-
autoryzowanym przez szefostwo teście przeprowadzonym wraz 
z Formanem, który zakończył się – a jakże – olbrzymim wybu-
chem. Sceptycyzm względem wykorzystania nitrometanu jako 
paliwa podzielał także Malina, który nazwał nawet tę koncepcję 
mianem „katastrofy”. Pomimo to pozostali założyciele Areojetu 
chcieli od dawna się pozbyć Formana oraz Parsonsa, wydarzenie 
to stało się więc doskonałym pretekstem. Kierownictwo firmy 
od dawna zaczęło mieć dość „ekscentrycznych zainteresowań” 
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Jacka, które podsycane plotkami (zresztą prawdziwymi!) o orga-
nizowanych przez niego orgiach seksualnych mogło zaszkodzić 
rozwijającemu się biznesowi. Jak ujął to po latach sam Zwicky: 
Taki facet [Parsons] nie mógł być powiązany z żadną szanowaną 
instytucją. Do akcji wkroczył Haley, który przekonał Formana 
i Parsonsa do sprzedaży swoich udziałów w Areojet za śmiesznie 
niskie, jak na wartość firmy kwoty, w wyniku czego zarówno Jack, 
jak i Ed opuścili firmę z zaledwie 11 tysiącami dolarów na koncie.

Kolejnym podmiotem, z którym kojarzony jest do dziś Parsons 
była słynna poprzedniczka NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). 
To centrum badawcze powstało w 1943 r. w wyniku olbrzymiego 
grantu rządowego przyznanego w celu opracowania broni opar-
tej na napędzie odrzutowym opiewającego na zawrotną kwotę 
3 milionów dolarów. JPL był więc w zasadzie projektem woj-
skowym obsługiwanym na podstawie umowy przez CALTECH. 
I chociaż Parsons jest dziś wymieniany jako jeden z jego człon-
ków-założycieli, to odegrał w nim nieporównywalnie mniejszą 
rolę niż w przypadku Aerojet Engineering Corporation. Szefem JPL 
w 1944 r. został Malina, który kierował projektem do 1946 r., gdy 
to centrum rozrosło się olbrzymich rozmiarów molocha zatrud-
niającego ponad czterystu etatowych pracowników.

R O N  L . H U B B A R D  I   RY T U A Ł  B A B A LO N

Równocześnie z pracą nad technologią rakietową Parsons pogłę-
biał swoje zainteresowania okultyzmem. 15 lutego 1941 r. wraz 
z żoną – Helen oficjalnie wstąpili do loży „Agape”. W marcu mistrz 
loży Wilfred T. Smith napisał o Jacku do samego Crowleya, nazy-
wając go w liście „wielkim umysłem”, „dużo większym niż on sam”. 
Parsons wybrał imię zakonne: „Brat T.O.P.A.N.”, które odnosiło 
się do jego ulubionego poematu Hymn to Pan autorstwa Crowleya, 
zaś Helen nazwała się „Siostrą Grimaud”. Zaangażowanie Parson-
sa w O.T.O. wniosło nową jakość w działalność organizacji w Los 
Angeles. Do wstąpienia do loży w krótkim czasie zdołał namówić 
siostrę swojej żony Betty oraz znajomego inżyniera Grady’ego 
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McMurty. Jak miało się później okazać, został on później jed-
nym z kluczowych członków zakonu w USA, który reaktywował 
O.T.O. w USA w 1971 r.

W czerwcu 1942 Jack wraz z Helen przenieśli się do posiadłości 
przy Orange Grove Avenue 1003 w ekskluzywnej dzielnicy Pasade-
ny, gdzie w przeszłości mieszkali bogaci i wpływowi mieszkańcy 
Zachodniego Wybrzeża, m.in.: William Wirgley twórca najwięk-
szego na świecie koncernu produkującego gumę do żucia, czy 
właściciel koncernu piwnego Anheuser-Busch – Adolphus Busch. 
Pierwotnie willa należała do Arthura Fleminga, potentata prze-
mysłu drzewnego i filantropa, jednego z głównych fundatorów 
CALTECH-u. Była to ogromna wielopoziomowa rezydencja. Do 
swojej dyspozycji Jack miał duży salon, 10 sypialni umieszczonych 
na 3 piętrach, które przerobił później na 19 osobnych pokojów 
oraz garaż na 12 samochodów. Parsons początkowo wynajmował 
dom, a później zakupił go za środki, które otrzymał ze sprzeda-
ży akcji Areojetu. Posiadłość nazwana została na cześć nowego 
gospodarza „Parsonage” (co było grą słów – parsons to po angiel-
sku pleban, a parsonage – plebania) i stała się nową siedzibą loży 
O.T.O. – „Agape”. W zaaranżowanym na jej potrzeby domostwie 
mieścił się ołtarz oraz olbrzymia biblioteka dzieł okultystycznych 
(wraz z pokaźnym portretem Crowleya) wyposażona w zestaw 
hi-fi, którego Parsons z upodobaniem używał, słuchając rozkrę-
conej na cały regulator muzyki klasycznej. 

„Plebania” stała się nie tylko siedzibą loży, ale także rodzajem 
pensjonatu, którego klientami były „zagubione dusze” Zachod-
niego Wybrzeża: niespełnieni artyści, anarchiści, ateiści, astro-
lodzy. Czynsz uiszczany przez lokatorów przeznaczany był na 
finansowe wsparcie samego Crowleya, Parsons stał się dzięki 
temu jednym z jego najbardziej hojnych uczniów. Jak pisał sam 
Jack w naukach brytyjskiego okultysty, najbardziej fascynowała 
go kwestia wolności jednostki, (w tym w szczególności wolność 
seksualna), która stanowiła jedną z fundamentalnych podstaw 
O.T.O.: Chodzi o wyzwolenie jednostki zarówno z nienaturalnych, 
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narzuconych z zewnątrz praw i kodów, jak i wewnętrznych zahamo-
wani, konfliktów i sprzeczności, a następnie o ukierunkowanie ku jej 
Prawdziwej Woli i rozwój swobodnego funkcjonowania3.

Oprócz zakrapianych imprez, mszy gnostyckich oraz dysku-
sji na tematy metafizyczne dochodziło tam do regularnych orgii 
seksualnych (co było zresztą zbieżne z poglądami Crowleya). 
Parsons oraz członkowie O.T.O. dość swobodnie podchodzili do 
kwestii monogamii, a Helen nawiązywała liczne romanse z gość-
mi „Plebanii”, do których zresztą Jack sam ją zachęcał. Związała 
się w końcu z Wilfredem T. Smithem, z którym wkrótce założyła 
rodzinę. Parsons zaś związał się ze swą szwagierką, siostrą Helen 
niespełna piętnastoletnią Sarą Northrup. 

W 1945 r. przy Orange Grove Avenue 1003 zamieszkał nowy 
lokator, którego spotkanie było bez wątpienia punktem zwrot-
nym w życiu Jacka. Był nim Lafayett Ronald Hubbard, późniejszy 
twórca Kościoła scjentologicznego. Hubbard urodzony w 1911 r. 
w miejscowości Tilden w stanie Nebraska wychował się w rodzi-
nie żarliwych metodystów. Na początku lat 30. rozpoczął studia 
inżynierskie na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona, których jed-
nak nigdy nie ukończył. Jeszcze podczas nauki oddał się pisaniu 
powieści groszowych, początkowo tworzył westerny, by przerzu-
cić się na coraz popularniejsze w tamtych czasach science fiction, 
z którego to gatunku czerpał później pomysły, tworząc podsta-
wy mitu scjentologii4. W 1941 r. rozpoczął on służbę w rezerwie 
marynarki wojennej USA m.in. jako dowódca jednego z trawlerów 
patrolujących wybrzeża oraz nawigator na statku towarowym. 
Dosłużył się stopnia porucznika, skąd został odesłany w 1945 r. – 
jak utrzymywał – jako „zasłużony inwalida wojenny niezdolny 
do dalszej służby”. 

3 J. W. Parsons, Obosieczny miecz wolności i inne eseje, Gnieowowo 2019, s. 91.
4 Zob. szerz.: T. Krok, Scjentologia a psychiatria, w: „Fronda Lux” nr 86/87, Warszawa 2018. 
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W „Plebanii” Hubbard przedstawiał się jako kapitan statku 
zatopionego na Pacyfiku, który uratował się, dryfując kilka tygo-
dni na tratwie. Barwnymi i ciekawie opowiadanym, acz wyssanymi 
z palca anegdotami ze swojego życia, zjednał sobie przychylność 
mieszkańców willi. Niebawem rozpoczął swoje zaloty do lokato-
rek „Plebanii”, których konsekwencją stał się romans z partnerką 
Jacka – Sarą Northup. Pomimo iż pozostawała ona z Parsonsem 
w otwartym związku, Hubbard wzniecił w nim zazdrość, która 
szybko przekształciła w fascynację. 

W listach do Crowleya Jack pisał o przyszłym twórcy scjento-
logii w samych superlatywach, jako o „szczerym i inteligentnym 
rudowłosym dżentelmenie o zielonych oczach”. Wyrażał w nich 
również przekonanie, że jest on „urodzonym magiem” instynk-
townie wyznającym nieznane mu wcześniej idee crowleyowskiej 
Thelemy. Hubbard utrzymywał, że już wcześniej wykazywał zain-
teresowanie magią. Twierdził, iż za młodu podczas swych licz-
nych, podróży otrzymał inicjację szamańską od szczepu Czarny 
Stóp w Montanie, a w Azji poznawał najpilniej strzeżone pradaw-
ne tajemnice wprost od buddyjskich mędrców. Parsons omamiony 
tymi opowieściami postanowił zapoznać go wbrew woli Crowleya 
z rytuałami wyższych stopni O.T.O. 

Jack oraz Hubbard już wkrótce rozpoczęli praktyki magiczne 
pod nazwą „Działań Babalonicznych” mających na celu inkarna-
cyjne powołanie istoty zwanej „Babalon”. Odgrywała ona klu-
czową rolę w pismach Crowleya, który częściowo utożsamiał ją 
z postacią Nierządnicy babilońskiej z Księgi Objawienia i opisywał 
jako „łono, w którym wszyscy ludzie zostają poczęci i w których 
oddają”, a także jako ucieleśnienie kobiecej seksualności, płod-
ności oraz żądzy. 

Według ustaleń religioznawcy, profesora Uniwersytetu Sta-
nowego Ohio Hugh Urbana, głównym celem tych zabiegów było 
znalezienie kobiety, która będzie pełnić funkcję „żywiołaka”: […] 
ducha związanego z czterema żywiołami, a zarazem partnerki w rytu-
ałach seksualnych mających na celu inkarnację samej Babalon w świe-
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cie fizycznym. Nawiązując do crowleyowskich pomysłów dotyczących 
„magicznego dziecka”, zwanego też „księżycowym dzieckiem”, miał 
nadzieję spłodzić nadnaturalne potomstwo, które ucieleśniałoby nie-
zwykłe moce; w istocie to dziecko byłoby „potężniejsze niż wszyscy 
królowie na Ziemi”5.

Rytuały te początkowo polegały na próbie nawiązania kontaktu 
z ciałami astralnymi, które miały zesłać im szkarłatną kobietę. 
Jak zapisał w swoich notatkach Jack, pewnej nocy miał być on 
świadkiem manifestacji bytu będącego „dwumetrowym żółto-
-brunatnym snopem światła”, który siłą wytrącił Hubbardowi 
świecę ze sparaliżowanej dłoni. 

23 lutego 1946 r. Parsons poinformował w liście do Crowleya, 
że znalazł on idealną kandydatkę na „żywiołaka”. Była nią Marjo-
rie Cameron, ta urodzona w 1922 r. aktorka, poetka i malarka 
znalazła się „Plebanii” przez przypadek. Po powrocie w 1945 r. 
z ochotniczej służby w armii amerykańskiej początkowo pełnionej 
w Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w Waszyngtonie, gdzie 
pracowała jako kartograf, a następnie w jednostce fotograficznej 
Marynarki Wojennej USA, Marjorie zatrzymała się w Pasadenie 
w domu swojego ojca, który był pracownikiem JPL. Gdy udała 
się do urzędu pracy po zasiłek, spotkała tam jednego ze swoich 
znajomych z czasów służby w armii, człowiek ten zaprosił ją na 
obiad, podczas którego zdradził jej, że jest jednym z rezydentów 
willi przy Orange Grove Avenue 1003. Po opowieściach, o barw-
nych mieszkańcach oraz libertyńskich zwyczajach panujących 
w przybytku, zapragnęła odwiedzić „Plebanię”. Cameron od razu 
zakochała się w fantazyjnej willi i panującej tam atmosferze. 
18 lutego 1946 r. udało jej się uwieść Parsonsa, który dostrzegł 
w niej „żywiołaka” niezbędnego do inkarnacji Babalon. Came-
ron utrzymywała, że w pierwszych tygodniach ich znajomości 
była ona świadkiem manifestacji niezidentyfikowanego obiektu 

5 H. Urban, Okultystyczne źródła scjentologji? L. Ron Hubbard, Aleister Crowley i pochodzenie 
kontrowersyjnej religii, w: „Hermaion”, nr 5/2019, Warszawa, s. 118.
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latającego na tyłach rezydencji Jacka, który opisała jako srebrny 
statek w kształcie cygara. Co ciekawe w kontekście tej informa-
cji, Parsons według autora jego biografii Johna Cartera znał się 
z Kennethem Arnoldem, pilotem, którego słynną obserwację UFO 
podczas przelotu nad Górami Kaskadowymi w stanie Waszyng-
ton 24 czerwca 1947 r. uważa się za początek ogólnoświatowego 
fenomenu „latających spodków”6.

Parsons i Hubbard już wkrótce postanowili wprowadzić ją 
w rytuały. Jak pisał o ich przebiegu Lawrence Wright autor książki 
o scjentologii „Droga do wyzwolenia”: Świątynia tonęła w blasku 
świec i zapachu kadzideł, w tle brzmiały dźwięki „Wyspy umarłych” 
Rachmaninowa. Hubbard, ubrany w białą szatę z kapturem, z lampą 
w ręku, recytował: „Ukaż się Naszej Pani; oddaj Jej swe narządy, oddaj 
Jej swe serce, oddaj Jej swój umysł, oddaj Jej swą duszę, a Ona cię 
pochłonie, aż staniesz się żywym płomieniem, zanim Ona cię wcieli”. 
Na co Parsons i Cameron odpowiadali: „Niech będzie chwała Szkar-
łatnej Kobiecie, Babalon, Matce Obrzydliwości siedzącej na Bestii”. 
Później podczas gdy Hubbard mówił dalej, Parsons i Cameron ceremo-
nialnie dopełniali rytuału na ołtarzu. Ta sama procedura powtarza-
ła się przez trzy noce z rzędu. Parsons pisał później do Crowleya, że 
„instrukcje przyszły bezpośrednio przez Rona, który ma dar janowi-
dzenia. […] Moim zadaniem jest przez dziewięć miesięcy pełnić funkcję 
opiekuna i przewodnika, później zaś nasze dzieło pójdzie w świat”7. 

Crowley nie wyrażał aprobaty dla magicznych eksperymentów 
swojego amerykańskiego ucznia nazywając Parsonsa mianem 
„głupca” w korespondencji z niemieckim okultystą i ważną posta-
cią O.T.O. Karlem Johannesem Germerem. Co ciekawe Cameron 
pozostawała wówczas cały czas sceptyczna wobec magicznych 
rytuałów. Jack obwieścił sukces „Działań Babalonicznych”, pomi-
mo że Marjorie, która zaszła w ciążę, za jego zgodą poddała się 

6 Zob. szerz.: T. Krok, Fenomen niezidentyfikowanych obiektów latających, w: „Fronda Lux”, 
nr 81, Warszawa 2016.

7 L. Wright, Droga do wyzwolenia. Scjentologia, Hollywood i pułapki wiary, Wołowiec 2015, 
s. 71.



Ron i Sara Hubbardowie, 1946.
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aborcji. Parsons nadal jednak twierdził, iż Babalon wcieliła się, 
żyjąc i czekając na odpowiedni czas, by objawić się na Ziemi. 

Relacje Jacka z Hubbardem popsuły się ostatecznie w wyniku 
ich wspólnych interesów, które rozpoczęły się jeszcze w 1946 r., 
gdy Hubbard nakłonił Parsonsa do zainwestowania niemal 
wszystkich oszczędności – 20 tys. dolarów (które uzyskał, sprze-
dając „Plebanię”) w spółkę Allied Enterprises. Biznes miał polegać 
na zakupie jachtów na Florydzie, przepłynięciu nimi do Kalifor-
nii przez Kanał Panamski, a następnie sprzedaży ich z dużym 
zyskiem. Hubbard po uzyskaniu pieniędzy wyjechał do Miami 
z Sarą Northup. Parsons zaczął w końcu podejrzewać, że chcą 
po prostu przywłaszczyć środki na swoje własne cele, postanowił 
więc udać się za nimi. Chcieli przed nim uciec jednym z jachtów, 
musieli jednak wrócić do portu ze względu na sztorm, który jak 
utrzymywał Parsons był wynikiem jego magicznej klątwy – „inwo-
kacji Bartzabela” ducha Marsa. 

Jack nie wniósł jednak przeciwko nim oskarżeń, prawdopo-
dobnie z obawy, iż Sara, która była z nim w związku jako oso-
ba nieletnia, mogłaby wykorzystać ten fakt przeciwko niemu 
w sądzie. 10 sierpnia 1946 r. wyszła ona za Hubbarda. Po 5 latach 
nieudanego, pełnego udręki, manipulacji i przemocy małżeństwa 
udało jej się od niego odejść. 

Oficjalne materiały scjentologów potwierdzają niewygodną 
dziś znajomość Hubbarda z Parsonsem, jednak tłumaczą ją rze-
komą tajną misją, której miał się on podjąć na zlecenie amery-
kańskiego wywiadu wojskowego w celu rozbicia okultystycznego 
kultu. Jest to historia bez żadnego pokrycia w jakichkolwiek źró-
dłach, która ma na celu odsunięcie od Kościoła scjentologicznego 
podejrzeń o jakiekolwiek związki tej organizacji z okultyzmem. 

Po opuszczeniu Areojetu Parsons znalazł pracę w Vulcan Powder 
Company, a następnie w North American Aviation, gdzie pracował 
nad programem rakietowym „Navaho”. 19 października 1946 r. 
uzyskał oficjalny rozwód z Helen Northup, a 4 dni później poślubił 
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Marjorie Cameron, świadkiem na ceremonii był Ed Forman. Po 
sprzedaniu „Plebanii” Jack stopniowo odcinał się od środowiska 
O.T.O., postanowił także upłynnić większość książek okultystycz-
nych zgromadzonych w swojej bibliotece. Po odejściu z zako-
nu Parsons wysłał list do Crowleya, w którym tłumaczył swoją 
decyzję zapaścią finansową oraz psychiczną. Pisał także o tym, 
jak odnalazł sens życia w nowej pracy. Brytyjski okultysta nigdy 
mu nie odpowiedział. Na początku 1947 r. podupadł na zdrowiu, 
ostatecznie zmarł 1 grudnia w Hastings w Wielkiej Brytanii. 

W tamtym czasie Jack napisał także libertariański manifest 
polityczno-społeczny „Obosieczny miecz wolności”. O tym, jak 
idealistycznie, a zarazem trzeźwo postrzegał tę najważniejszą dla 
niego wartość, najlepiej świadczą słowa z pierwszych stron eseju: 
Wolność to obosieczny miecz – po jednej stronie ostrza znajduje się 
swoboda, po drugiej zaś odpowiedzialność. Obie strony są niezwykle 
ostre. Przypadkowe, tchórzliwe i niepewne osoby nie mogą władać 
takim mieczem. Naostrzyły go konflikty, zahartowały ognie, ostudziła 
krew. Miecz należy do odważnych ludzi o prawych sercach. Gdy duch 
kuźni, w której został stworzony, zaniknie, miecz okaże się zupełnie 
nieprzydatny8.

Pomimo odcięcia się od O.T.O. 
nadal przejawiał zainteresowa-
nia „naukami tajemnymi”. Jesie-
nią 1948  r. przeprowadził serię 
seksualnych rytuałów magicz-
nych z prostytutkami, pod zbior-
czą nazwą „czarnej pielgrzymki”, 
dzięki którym dowiedział się, 
że w  poprzednich wcieleniach 
był m.in.: biblijnym Szymonem 
Magiem, francuskim szlachcicem, 

8 J. W. Parsons, op. cit., s. 21.

Streszczenie 
zarzutów dot. 
szpiegostwa 
postawionych 
przez FBI  Johnowi 
Whiteside „Jackowi” 
Parsonsowi. 
2 listopada 1950 r. 
(BUFILE No. 
65–59589, „John 
Whiteside Parsons”, 
FBI Vault Digital 
Archive).
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bohaterem wojny stuletniej i mordercą dzieci Gilles’em de Rais’em 
oraz szkockim arystokratą, oskarżonym o paktowanie z diabłem 
Francisem Stewartem.

Ś L E D Z T WO  F B I  I   Ś M I E R Ć

Jack figurował w aktach FBI jako informator od 1942 r. Wtedy też 
amerykańskie służby po raz pierwszy zainteresowały się O.T.O. 
ze względu na donos, o rzekomo faszystowskich powiązaniach 
organizacji. Gdy ustalono, że zakon Crowleya nie był związany 
z obcymi służbami, a jego działalność zdefiniowano w materiałach 
FBI jako szerzenie idei „wolnej miłości” polegającej na organizo-
waniu orgii9 postanowiono wykorzystać Parsonsa, pracującego 
nad rządowymi projektami o znaczeniu strategicznym jako mate-
riał na obiecującego informatora. Jack przystał na współpracę nie 
chcąc utracić certyfikatów bezpieczeństwa niezbędnych do pracy 
w programach CALTECH-u. 

Parsons donosił służbom między innymi na Malinę, w listopa-
dzie 1942 r. przekazał informację o tym, że należał on do grona 
„rozpolitykowanych”, acz nieszkodliwych w swej aktywności pra-
cowników Politechniki Kalifornijskiej. Przesłuchujący go agent 
zinterpretował to jako sugestię świadczącą przynależności Franka 
do ruchu komunistycznego. Parsons zaprzeczył jednak tej uwa-
dze, zarzekając się, że Malina nie prowadzi tej działalności od co 
najmniej 3 lat (co nie było prawdą). Zapewnienia Jacka nie uchro-
niły jednak Maliny przed FBI, które zaczęło go rozpracowywać, 
właśnie ze względu na komunistyczne przekonania i podejrzenia 
o kontakty z Sowietami. 

Współpraca z FBI nie pomogła jednak Parsonsowi i na początku 
1948 r. służby wpisały go na listę „niepożądanych pracowników 
niemogących podjąć pracy przy projektach wojskowych”. Musiał 
zrezygnować ze stanowiska w North American Aviation. Niedługo 
po tym odeszła od niego Marjorie, która przebywała wówczas 

9 BUFILE No. 65–59589, „John Whiteside Parsons”, k. 29. 
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w Europie, poinformowała go, że chce wyruszyć do Meksyku 
w poszukiwaniu artystycznych przeżyć w komunie artystycz-
nej w mieście San Miguel de Allende. Jack zaczął chwytać się 
dorywczych prac jako mechanik samochodowy oraz pracownik 
techniczny Wydziału Farmakologii na Uniwersytecie Południo-
wej Kalifornii. 

Jeszcze w 1948 r. podjął on współpracę z FBI w nadziei odzy-
skanie poświadczeń bezpieczeństwa. Biuro wykorzystało jego 
wiedzę w śledztwie, które toczyło się w związku z aktywnością 
jego znajomego z początków działalności „suicide squad” Sidneya 
Weinbauma, członka Amerykańskiej Partii Komunistycznej i pra-
cownika CALTECH-u. Weinbaum, emigrant z Ukrainy w końcu 
lat 30. założył w środowisku Politechnik Kalifornijskiej komórkę 
Amerykańskiej Partii Komunistycznej o nazwie „jednostka 122”. 

W sprawie Weinbauma Parsons przekazał FBI listę uczestników 
spotkań komórki. Przypomnijmy, że naukowcy z Zachodniego 
Wybrzeża, w tym trzon „suicide squad” spotykali się z Weinbau-
mem w jego domu, by porozmawiać na tematy polityczne przez 
pryzmat komunistycznego światopoglądu. Ed Forman nie brał 
w nich udziału, twierdząc lakonicznie i zdecydowanie, że „to nie 
dla niego”, Jack zrezygnował po roku i już wkrótce zaczął się 
identyfikować jako libertarianin, potępiający komunizm jako 
system totalitarny, zaś Malina jako jedyny z triumwiratu zaanga-
żował się w działalność w partii, wstępując do niej w listopadzie 
1938 r. W 1950 r. poskutkowało to zaocznym skazaniem Franka, 
przebywającego już wówczas na stałe we Francji na karę więź-
nia z powodu zatajenia informacji o jego aktywności politycznej 
w kwestionariuszu wstępnym CALTECH-u. W związku z ustale-
niami śledztwa we wrześniu 1950 r. decyzją sądu 2-letnią odsiadkę 
zaliczył także Weinbaum. Parsons dopiął swego i udało mu się, 
na krótko zachować certyfikat bezpieczeństwa i w końcu został 
zatrudniony w Hughes Aircraft, mimo to FBI wkrótce wszczęła 
śledztwo także przeciwko niemu. 

Co ciekawe jeszcze 9 czerwca 1949 r. na imprezie u Andrew 
Haleya Parsons spotkał się z Frankiem Maliną, który pracował 
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wówczas w wydziale badań naukowych UNESCO w Paryżu. Jack 
chciał wykorzystać jego znajomości, prosząc go, by zorientował 
się, czy istnieje możliwość znalezienia mu pracy we Francji. Nie 
przyniosło to jednak żadnego skutku. 

*

W 1948 r. dzięki znajomościom prof. Kármána Jack poznał Her-
berta T. Rosenfelda, przewodniczącego kalifornijskiego oddziału 
amerykańskiego stowarzyszenia izraelskiej politechniki w Hajfie 
(Technion), które wyszukiwało w USA osób, które zasiliłyby kadry 
techniczne nowopowstałego państwa. Parsons początkowo liczył 
na posadę w izraelskich zakładach chemicznych, jednak nie dostał 
on odpowiedzi. Niedługo po tym Rosenfeld odezwał się ponownie, 
tym razem z propozycją pracy przy rozwoju izraelskiego programu 
rakietowego. Nie uszło to uwadze FBI, które zaczęło interesować 
się sprawą. Podejrzenie służb wzbudziło przede wszystkim prze-
kazywanie przez Parsonsa prac z zakresu napędu rakietowego 
Rosenfeldowi. Okazało się, że Jack bez pytania wyniósł je z miej-
sca swojej pracy w Hughes Aircraft. Nie uszło to uwadze oficerowi 
lotnictwa US, który miał za zadanie kontrolować obieg tajnych 
dokumentów w firmie. Postanowił zgłosić ten fakt FBI, które we 
wrześniu 1950 r. wszczęło śledztwo wobec Parsonsa. 

Jack wezwany na przesłuchanie 27 września 1950 r. pokajał 
się i wyjaśnił, że pomimo iż korzystał z dokumentacji o klauzuli 
tajnej w demonstracyjnym folderze przekazanym Rosenfeldowi, 
znajdowały się wyłącznie wyselekcjonowane przez niego nieutaj-
nione wyniki badań10. Trzeba jednak pamiętać, że USA podcho-
dziły wówczas do Izraela ze sporą rezerwą. Kraj ten zawdzięczał 
przyjęcie w poczet państw członkowskich ONZ 11 maja 1949 r. 
wyraźnemu poparciu Związku Sowieckiego i kwestia opowiedze-
nia się nowopowstałego państwa po którejś ze stron zimnowo-
jennego konfliktu wciąż pozostawało otwartą sprawą.

10 BUFILE No. 65–59589, „John Whiteside Parsons”, k. 10.



Oficer policji w Pasadenie, na miejscu wybuchu, 
w którym zginął Jack Parsons.
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Ed Forman i Jack Parsons (poniżej) podczas testów na pustyni Arroyo. Listopad 1936.
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Pomimo tych tłumaczeń Parsons został postawiony w akt 
oskarżenia. Chociaż nie było dowodów popierających tezę o szpie-
gostwie, a sprawa została ostatecznie oddalona przez prokuraturę 
w październiku 1951 r., w wyniku śledztwa Jack nie tylko utracił 
dotychczasowe źródło utrzymania, ale i wszelkie perspektywy 
na wyjazd do Izraela. 

W życiu Parsonsa ponownie pojawiła się za to Marjorie Came-
ron, która wróciła z Meksyku. Małżonkowie pogodzili się i wspól-
nie postanowili wycofać sprawę rozwodową. Wynajęli razem 
dom w Orange Grove Avenue w pobliżu „Plebanii”, w którym 
Jack stworzył domowe laboratorium do swoich eksperymentów. 
W maju 1951 r. Jack założył firmę Parsons Chemical Manufacturing 
Company, mieszczącą się w Północnym Hollywood, która zajmo-
wała się głównie tworzeniem i obsługą materiałów pirotechnicz-
nych na potrzeby przemysłu filmowego. 

Jack nadal prowadził zabawowy styl życia, urządzając imprezy, 
na których jego koledzy czasów „suicide squad” bawili się z bohe-
mą artystyczną Zachodniego Wybrzeża. Nie porzucił on także 
praktykowania okultyzmu. Założył nawet nową grupę, o nazwie 
„The Witchcraft” inspirowaną naukami Crowleya, ale działającą 
już poza jurysdykcją O.T.O. 

Na początku 1952 r. pomimo próśb Parsonsa przesłano mu 
pismo informujące go o tym, że odebrane mu certyfikaty bez-
pieczeństwa nie zostaną przywrócone. Zamykało to w zasadzie 
jakąkolwiek możliwość pracy nad ściśle kontrolowaną przez rząd 
technologią rakietową. 

W kwietniu 1952 r. wspólnie z Marjorie pojechał na krótką 
wycieczkę do Meksyku, po powrocie postanowili wyjechać tam 
na dłużej, a Jack miał w planach znalezienie dobrze płatnej pracy 
dla tamtejszego rządu. Parsons wraz z Cameron przeprowadzi-
li się wtedy do jego matki, by zaoszczędzić trochę pieniędzy na 
podróż. Przed samym wyjazdem chciał jeszcze dokończyć jedno 
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ze zleceń na materiały pirotechniczne dla firmy zajmującej się 
efektami filmowymi. Niestety jego realizacja skończyła się dla 
niego tragicznie. 

17 czerwca 1952 r. w laboratorium Jacka doszło do fatalnego 
wypadku, Parsons mieszając silnie wybuchowy piorunian rtęci 
w pojemniku po kawie, upuścił go, powodując wybuch pozosta-
łych materiałów chemicznych w pokoju. Jack był w fatalnym 
stanie, eksplozja pozbawiła go ręki i poczyniła olbrzymie obra-
żenia twarzy. Z miejsca wypadku został on wyniesiony przez 
zaalarmowanego hałasem sąsiada i przetransportowany do szpi-
tala, gdzie wkrótce zmarł. Jego matka – Ruth na wieść o śmierci 
syna popełniła samobójstwo, zażywając ogromne ilości środków 
uspokajających.

Pomimo że śmierć Jacka została uznana za wypadek (począt-
kowo rozpatrywano także tezę o samobójstwie), nie brakowało 
głosów twierdzących, że przyczyną tragicznego zgonu było mor-
derstwo. Wśród podejrzanych o rzekomą zbrodnię wymieniano 
byłego kapitana policji w Los Angeles skazanego na karę więzienia 
Earla Kynettea’a, na którego rozprawie Jack pełnił funkcję bie-
głego; bliżej niesprecyzowanych antysyjonistów, którzy chcieli-
by zapobiec rozwojowi izraelskiego programu rakietowego; oraz 
w końcu rząd Stanów Zjednoczonych mający obawiać się, że Jack 
zdradzi tajemnice technologii obcym mocarstwom. 

*

John Whiteside Parsons bez wątpienia zapisał się w historii 
programu rakietowego, jako jeden z jego najoryginalniejszych 
uczestników. Ryzykowne eksperymenty i odkrycia Jacka w zna-
czący sposób przyczyniły się do opracowania pierwszych rakiet 
kosmicznych oraz międzykontynentalnych pocisków balistycz-
nych. Podczas swojej gościnnej przemowy, którą wygłosił w sie-
dzibie JPL w 1968 r. Frank Malina uszanował pamięć swojego 
starego druha, podkreślając przełomowy i niedoceniany, wpływ, 
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jaki Parsons i jego wynalazki odegrały w rozwoju amerykańskie-
go programu kosmicznego. W 1972 r. w 20 rocznicę śmierci Jacka 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna postanowiła uhonorować 
go, nadając jego imię jednemu z kraterów po ciemnej stronie 
księżyca. Ω
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DARK
W PĘTLACH CZASU 
ZE ŚWIĘTYM 
KRZYSZTOFEM

Krzysztof 
Karnkowski



DARK
Taki tekst wypada zacząć ostrzeżeniem 
o spoilerach. Opowiem bowiem o sprawach 
wyłowionych przeze mnie z trzech sezonów 
serialu Dark, czasem tak oczywistych, że tylko ta 
oczywistość tłumaczy pomijanie ich przez autorów 
wielu internetowych analiz tego serialu. 

Tym, którzy Dark jeszcze nie widzieli, musi wystarczyć infor-
macja, że z wielu powodów tytuł ten polecam jako niewątpliwie 
intrygujący, zmuszający do myślenia i bardzo uważnego oglą-
dania, odwołujący się do wielu nurtów filozofii, wreszcie pełen 
chrześcijańskich, nie tak oczywistych na zlaicyzowanym Zacho-
dzie, a już zwłaszcza w Niemczech, gdzie powstał, odniesień. 
Jeśli więc się skusicie, dalsza lektura może odebrać Wam sporo 
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satysfakcji z samodzielnego odkrywania tropów i znajdowania 
odpowiedzi. Wróćcie po wszystkim. Dodam tylko, że może to 
trochę potrwać. Sam serial obejrzałem już trzykrotnie, z czego 
ostatni raz pod pretekstem robienia notatek do tego artykułu. 
Zresztą oglądanie tych 26 odcinków w kółko jest bardzo zgodne 
z duchem wykreowanych przez autorów światów…

Dark początkowo uważany był za europejską, dokładniej zaś 
niemiecką, wersję Stranger Things, innego wielkiego przeboju Net-
fliksa. Stranger Things o wiele mocniej odwoływało się jednak do 
sentymentów do lat 80. XX wieku, mieszając przygody dzieciaków 
wyjętych z Goonies z niepokojącą tajemniczością Twin Peaks. Nie 
odmawiając temu tytułowi pewnego uroku, któremu ulegli też 
zadowoleni z tego porównania niemieccy twórcy, Baran bo Odar 
i Jantje Friese, trzeba przyznać, że Dark już po kilku odcinkach 
okazał się być dziełem całkowicie samodzielnym. Lata 80., odda-
ne zresztą bardzo wiernie, okazały się być tylko jednym z planów 
czasowych, w których umieszczono akcję, niemal równolegle roz-
grywającą się również w latach 50. XX wieku i w 2019 roku. Sam 
koniec pierwszego sezonu zdradził nam, że na tym się nie skoń-
czy, w puli pojawiła się post-apokaliptyczna przyszłość, której 
drugi sezon dodał też przeszłość, zatopiona w rzeczywistości tuż 
po I wojnie światowej, w której wylądował Jonas, by przekonać 
się, że już tam na niego czekają. Trzeci i ostatni rzucił nas wraz 
z bohaterami jeszcze dalej – w obie strony czasu. Pod koniec dru-
giego sezonu w kolejnym twiście odkrywamy, że oprócz różnych 
czasów istnieje też drugi świat – świat, w którym ma Jonasa, za 
to Martha (dalej nazywana alt-Marthą) jest postacią centralną. 

W pierwszej, płytkiej percepcji Dark opisać można jako opo-
wieść o małym mieście rozwiniętym wokół kończącej właśnie 
działalność elektrowni jądrowej, w czym znajdujemy echa nie-
mieckich lęków drugiej połowy naszej dekady. Młodzi mieszkańcy 
odkrywają stopniowo, że poprzez otaczające zakład jaskinie moż-
na przenosić się w czasie, choć, jak się początkowo zdaje, tylko 
o 33 lata do tyłu i z powrotem. Okazuje się też, że niektórzy starsi 
wiedzieli o tym wcześniej. Kolejne podróże w czasie zakłócają 
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(a raczej zdają się zakłócać) bieg zdarzeń, naturalne powstawa-
nie relacji i drzew genealogicznych i wielu innych rzeczy, jednak 
w tym tekście nie chodzi przecież o opowiadanie serialu. O ile 
jednak można wydostać się ze swojego czasu, trudniej wyrwać 
się z samego Winden. Niektórzy dorabiają do tego interpretacje 
czyśćcowe, które jednak zdają się być trochę na wyrost. Istnieje 
przecież jakiś świat poza miasteczkiem, choć bardzo oszczędnie 
jest on sygnalizowany. Z jednej strony, nikt z Winden nie wyjeż-
dża, lecz czasem pojawia się w nim ktoś nowy (Boris Niewald, 
Peter Doppler, policjant Klause), słyszymy też o wyjazdach boha-
terów (Inez Kannwald wyjechała na pół roku z małym Micha-
elem). Docierają tu zarówno wiadomości i lęki z zewnątrz, co 
naturalne, najczęściej związane z atomem, Czarnobylem 
w latach 80. XX wieku i Fukushimą 33 lata później. Mamy 
radio, mamy też muzykę, czasem również, jak w przypad-
ku Egona Tiedemanna i Ulricha Nielsena, determinującą 
ich losy. Symbolem ich splątania stały się przecież powta-
rzane niczym przekleństwo słowa z piosenki Pleasure 
to kill Kreatora. Interpretacje czyśćcowe możemy więc 
odłożyć na bok. Tym bardziej, że w czyściec nie wierzą 
protestanci, a cały Dark, co umyka często wspomnianym 
interpretatorom, w protestantyzmie umocowany jest dość 
mocno. Widać to choćby po tym, jak ważna jest w całej 
opowieści predestynacja, tu doprowadzona do skrajno-
ści. Bohaterowie nie mają wpływu na swoje losy, a poszczególne 
działania, które maja prowadzić do odwrócenia biegu historii, 
ostatecznie okazują się być właśnie motorem już znanego jej prze-
biegu. Najbardziej poruszającym tego przykładem jest wyprawa 
Jonasa do jego ojca, Michaela, która ma odwieść go od samobój-
stwa, a staje się jego przyczyną.

W analizach Dark (polecam szczególnie odszukać te, za które 
odpowiadają autorzy kanałów „Drugi Seans”, „Biały Teuf3l” i „jak-
byniepatrzeć” na Youtube oraz „filmawka” na Spotify) wyśledzone 
i rozłożone na czynniki pierwsze zostały tropy takie jak Kyba-
lion, teoria wiecznego powrotu, utożsamiana przede wszystkim 

taka koncepcja 
bardzo często pojawia 
się w kulturach 
azjatyckich jako 
wyobrażenie piekła, 
będącego nieustannym 
przeżywaniem od 
nowa całego życia 
lub tylko określonej 
sekwencji wydarzeń 
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z Nietschem, mająca jednak o wiele szersze i starsze umocowa-
nia, obecne nawet w księdze Koheleta. W wielkim skrócie chodzi 
w niej o powtarzalność czasu, w miejsce znanej nam jako jedna 
z podstaw naszego świata, liniowości. Przeżywane przez nas zda-
rzenia rozgrywają się w nieskończoność, w powtarzających się 
cyklach lub wręcz równocześnie. Warto dodać, że taka koncepcja 
bardzo często pojawia się w kulturach azjatyckich jako wyobraże-
nie piekła, będącego nieustannym przeżywaniem od nowa całego 
życia lub tylko określonej sekwencji wydarzeń. Motyw ten bar-
dzo często znajdziemy w dalekowschodnich horrorach, czego 
przykładami mogą być wydana w swoim czasie na DVD w Polsce 
koreańska Wiolonczela z 2005 roku (reż. Woo-cheol Lee), czy, bar-
dzo w tym kontekście ciekawe, bo wywodzące się z kraju i kultury 
islamskiej, indonezyjskie Mati suri (reż. Rizal Mantovani, 2009). 
Trzeba zauważyć, że przez najmocniejsze nasycenie tą filozofią 
trzeciego sezonu Dark, może się on luźno kojarzyć też z chętnie, 
może nawet zbyt chętnie, sięgającym po ten motyw Czarnym 
lustrem, w którym bardzo często oglądaliśmy bohaterów przeży-
wających w nieskończoność swoje bezlitosne kary. Tyle że w tym 
serialu odpowiadał za nie czynnik ludzki i nowoczesna technika, 
zaś ludzki sąd stawał się sądem ostatecznym – wystarczy przypo-
mnieć odcinki „Biały niedźwiedź” i „Czarne muzeum”.

W Dark mocne są też odniesienia wikkańskie, które widać 
zwłaszcza w  postaci Marty-Ewy. W  większości wierzeń wik-
kan boskość rozdzielona jest między boga i boginię, przy czym 
bóg, zwany Rogatym Bogiem, choć nie jest tożsamy z diabłem 
z klasycznych religii monoteistycznych, ma pewne jego cechy, 
a przecież sam Adam w Dark przedstawiany jest o wiele bardziej 
demonicznie od Ewy. Z kolei wikkańska bogini występuje na 
ogół w trzech postaciach – dziewicy, matki i staruchy. I tu nie 
ma już pola do namysłu, tak przedstawioną alt-Marthę – Ewę 
widzimy na ekranie przez praktycznie cały trzeci sezon. Wresz-
cie wszechobecna triquetra, choć obecna jako symbol również 
w chrześcijaństwie, jest również wikkańskim symbolem nie-
uchronności odpowiedzialności za swoje czyny. A przecież cały 
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dramat, w jakim uczestniczą w nieskończoność bohaterowie jest 
efektem ich niezgody na przeznaczenie, niezgody wynikającej 
z miłości (Jonasa do brata i Marthy, alt-Marthy do ich wspól-
nego dziecka, Tannhausa do rodziny) i skutkującej nie do końca 
uświadomioną pychą, która każe im wierzyć, że mogą odwrócić 
los, zmieniając lub wręcz likwidując czas. Ostatecznie trójkowe 
splątanie domyka się w chwili, gdy odkrywamy istnienie świata 
numer trzy, świata Tannhausa, który rozpękł się na światy Jona-
sa i alt-Marthy, gdy zegarmistrz-naukowiec próbował cofnąć się 
w czasie, by powstrzymać śmierć swojego syna, jego żony i nie-
narodzonej jeszcze wnuczki. Podchodząc więc z szacunkiem do 
wielu filozofii, Dark najgorzej obchodzi się z Heglem. Jego triada 
tezy, antytezy i syntezy zostaje bowiem przenicowana, synteza 
daje początek dwóm pozostałym składowym, by w nich znaleźć 
swój koniec. Warunkiem jej powrotu jest dokonane na końcu 
opowieści unicestwienie tezy (świata Jonasa) i antytezy (świata 
alt-Marthy).

W tym miejscu wprowadźmy do naszych rozmyślań termin 
„post-chrześcijaństwo”, czyli obecność symboli religijnych, lecz 
już bez samej żywej wiary. Według T.S. Eliota społeczeństwa 
pozostają chrześcijańskie, dopóki nie nastąpi akt powszechnej 
apostazji, wyrzeczenia się wiary. Paweł Milcarek na ante-
nie Polskiego Radia 24, w niedawnej rozmowie z Filipem 
Memchesem o zamianie Hagi Sofii na meczet, opisu-
je ten stan jako okres przejściowy, post-chrześcijański, 
w którym chrześcijaństwo pozostaje obecne w kulturze 
i świadomości jako akceptowalny, choć już coraz mniej 
żywy element. Obraz niemieckiego miasteczka Winden 
jest w tym wymiarze jak najbardziej realny. Bohaterowie 
już się właściwie nie modlą, w jednym z dwóch światów 
(akcja dzieje się w dwóch bliźniaczych światach, ale to już 
zapewne wiecie) nie ma nawet współczesnego pastora, 
a przynajmniej nie pojawia się on na ekranie, groby jednak, rów-
nież te post-apokaliptyczne wciąż jednak znaczone są krzyżami. 
„Nie możecie ukrywać Boga” – krzyczą do post-apokaliptycz-

według t.s. eliota 
społeczeństwa 
pozostają 
chrześcijańskie, 
dopóki nie nastąpi 
akt powszechnej 
apostazji, 
wyrzeczenia 
się wiary 
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nej bojówki – ostatniej mutacji Sic Mundus przybysze, chcący 
zobaczyć ukrywaną przez Elizabeth „boską cząstkę”, bezwładnie 
przelewającą się w ruinach elektrowni pozostałość po maszynie 
pozwalającej na podróże w czasie. „Mówią, że to część Boga, ale 
tak naprawdę to część diabła” – tłumaczy takie zachowanie Eli-
zabeth strzegąca dostępu do tajemnicy. Czym jednak naprawdę 
jest „boska cząstka”? W zamkniętej opowieści okazuje się być 
równocześnie paliwem zmiany i jej produktem, jeśli więc nawet 
nie wprost, de facto jest dzieckiem ludzkiej pychy. Kolejny raz 
próba stworzenia raju na Ziemi – tym razem poprzez uwolnienie 
ludzi od działania czasu i dotąd nieodwracalnych nieszczęść – 
zmienia ją w piekło.

Sacrum pozostaje więc potrzebne przynajmniej w zderzeniu ze 
śmiercią. Bohaterowie odwiedzają swoich zmarłych, a być może 
nawet się za nich modlą. Czy wierzą w Boga? Na pewno nie wie-
rzy w Niego Adam, stara, zgorzkniała i bezwzględna, odczłowie-
czona, również wizualnie, wersja Jonasa. Niewiarę od pewnego 
momentu deklaruje Noah (Noe), będący przy tym pastorem, chęt-
nie odwołującym się do wiary innych i, przynajmniej chwilami, 
tę wiarę innym dającym. To jedna z ciekawszych i bardziej tajem-
niczych postaci, którą najpierw przedstawia się nam jako złą, tą, 
której mamy nie lubić, by później, podobnie zresztą jak Egona 
Tiedemanna, odczarować i postawić w innym świetle. W Boga na 
pewno wierzy Peter Doppler, jedyny bohater współczesny, który 
ukazany jest nam już w pierwszym odcinku w trakcie modlitwy 
o pogodę ducha autorstwa Reinholda Niebuhra:

„Boże, użycz mi pogody ducha, 
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, 
Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,  
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.”

Co ciekawe, o ile w świecie Jonasa, który obserwujemy przez 
większość filmu, Doppler ukrywa swój homoseksualny romans, 
pokazywany zresztą nie w duchu afirmacji, a raczej cierpienia, 
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udręki dla rodziny, skutek i przyczynę nieszczęścia zarazem, alt-
-Peter jest pastorem opiekującym się kościołem św. Krzysztofa.

W ten sposób wkraczamy wreszcie w tak ważny dla całego 
Dark wątek chrześcijańskiej symboliki. Choć bohaterowie, jak już 
wspomniałem, nie wyglądają na zbytnio rozmodlonych, cały czas 
potrzebują jednak, niczym w opisie Eliota i Milcarka, chrześci-
jańskich odniesień. Widzimy je już w nazwaniu dorosłych wcieleń 
bohaterów, wikkański dualizm znajduje jednak swe dopełnienie 
w imionach naszych prarodziców, którzy tu tworzą, nie wiedząc 
o tym nawet, własne światy, stając się ich Adamem i Ewą. Siedzi-
by obojga zdobią obrazy, które do wiary odwołują się wprost – 
Adam kieruje wydarzeniami spod „Strącenia aniołów”, Ewa na 
swojej ścianie ma po prostu „Adama i Ewę”. Ta drobna różnica 
znów może, ale nie musi, być wikkańskim cieniem na narracji. 
Podróżnikom w czasie towarzyszy cały czas patron wszystkich 
innych podróżników, święty Krzysztof. Jak wspomniałem, pod 
jego wezwaniem jest miejscowy kościół. Jako filmową lokację 
wykorzystano zresztą wnętrze i zewnętrze bardzo ciekawej archi-
tektonicznie protestanckiej kaplicy cmentarnej z potężnej pod-
berlińskiej nekropolii Stahnsdorf , zbudowaną w 1909 roku (jej 
historię poznać można w filmie poświęconym plenerom z Dark 
na kanale „jakbyniepatrzeć”). Medalik ze świętym towarzyszy 
nie tylko wędrującym przez czas, lecz i innym bohaterom, stając 
się specyficzną więzią między planami czasowymi. W latach 50. 
XX wieku trafia z rąk przybyłej z teraźniejszości Hannah Nielsen 
do młodej Helene Albers, która właśnie usuwa swoją pierwszą cią-
żę. Tu wkracza poruszający, antyaborcyjny wymiar historii. 
Helene przez całe życie prześladuje lęk przed zamordowaną 
przez siebie córką, który materializuje się w końcu kolejnym 
morderstwem – zabiciem w samoobronie nierozpoznanej 
przez nią Kateriny, jej prawdziwej, urodzonej w latach 70. 
córki przybyłej z przyszłości w celu ratowania uwięzione-
go w szpitalu Ulricha. Matka walcząc z napadająca na nią 
kobietą, rozpoznaje w niej, co prawda, córkę – jednak nie tę 
własną, żywą córkę, czekająca na niej w domu w młodszej 
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o 33 lata wersji, a jej, zabitą przed narodzinami, starszą siostrę. 
Aborcja mająca być dla nastolatki uniknięciem problemów przy-
wodzi więc do zguby wszystkie trzy. Medalik tymczasem ginie 
gdzieś w piasku, by po latach trafić w ręce nastolatków, którzy 
rozpoczynają na nowo całą historię. Chęć ochronienia dziecka jest 
natomiast głównym motorem działania alt-Marty w jej świecie, 
o którym zresztą wiemy trochę mniej, może dlatego, że trzeci 
sezon gna na złamanie karku, ściśnięty do ośmiu odcinków, gdy 
powinno (i chyba nawet miało) być ich dziesięć. Możemy tylko 
domyślać się, że wiele wydarzeń ze świata Jonasa miało i w nim 
swój odpowiednik, nie widzimy jednak większości planów czaso-
wych. Prawie cała akcja w tym świecie umieszczona jest tuż przed 
apokalipsą i już po niej. Sam syn, występujący zawsze w trzech 
postaciach, pokazany jest tak tajemniczo, że nie wszyscy do końca 
zorientowali się, z kim w ogóle mają do czynienia. Przyznać trze-
ba, że udzielane nam przez autorów wskazówki były tyleż inteli-
gentne, co bardzo oszczędne. Tu też możemy znaleźć symbolikę 
triquetry. Z wyjątkiem jednej tylko sceny bezimienny pojawia 
się zawsze w trzech postaciach: dziecka, dorosłego i starca, któ-
re łączy lekka deformacja twarzy, typowa dla dzieci urodzonych 
w warunkach silnego promieniowania radioaktywnego. Równo-
czesne występowanie w trzech osobach może być też nawiąza-
niem do Trójcy Świętej, choć, zważywszy na charakter postaci, 
byłaby to już interpretacja odległa i bardzo naciągana. 

Z kolei niesamowicie i chyba najpełniej (nie wiem wręcz, czy 
nie pełniej, niż tę między parą głównych bohaterów) ukazaną 
relację policjanta Tiedemanna i przeniesionego w czasie Ulricha 
w pewnym stopniu warunkuje wiara tego pierwszego i satani-
styczno-subkulturowe ciągoty drugiego. Starzejący się policjant 
podejrzewa zasłuchującego się w heavy-metalu nastolatka o mor-
dowanie zwierząt w trakcie jakiegoś mrocznego rytuału, a przez 
kolejne lata prześladowany jest przywołanym już cytatem z utwo-
ru Kreatora, który odbiera najpierw (choć w chronologii serialo-
wej tak naprawdę później) jako bredzenie szaleńca, lecz w latach 
80-tych jako przyznanie się do winy satanistycznego mordercy. 
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Zresztą czy bardzo się myli, zważywszy na przekaz kawałka nie-
mieckiej legendy thrashu? „My only aim is to take many lives / 
The more the better I feel” – ryczy z płyty Mille Petrozza („Moim 
jedynym celem jest odbieranie wielu życia – im więcej, tym lepiej 
się czuję”). Zresztą inne teksty Kreatora, takie jak Enemy of God 
czy Satan is real w czasach, gdy coraz mniej ludzi wierzy w Boga, 
jeszcze mniej zaś w piekło, też mogą dawać do myślenia.

Wróćmy jednak do serialu. Warto zauważyć, że oprócz meda-
lika sporadycznie i raczej kiedyś, niż dziś, pojawiają się jednak 
zarówno różaniec (w aucie młodego Egona), jak i krzyżyk na szyi 
Inez. Kiedy bohaterowie znajdują się już w roku 1888, będącym 
w pewnym sensie ostatnim, bo odbierającym nadzieję, odcin-
kiem ich pierwszej i najodleglejszej podróży czasie, mieszkają 
w pokojach podobnych klasztornym celom, z krzyżami na ścia-
nach i Bibliami na stoliczkach nocnych. Można powiedzieć, że to 
norma tamtego czasu, kto jednak mógłby zmusić ich do przestrze-
gania norm? Poszukiwania cały czas tkwią w świecie chrześcijań-
skich tradycji i pojęć, nawet jeśli próbują odrzucić je, deifikując 
czas i podejmując z nim walkę. Mamy wreszcie liczbę 33, tu ozna-
czającą interwały czasowe między kolejnymi podróżami, lecz peł-
ną innych znaczeń, w tym dla wielu z nas najważniejszego – wieku 
Jezusa Chrystusa w chwili ukrzyżowania, co przywoływane jest 
przez samych bohaterów.

Tekst ten jest z konieczności niepełny. Pominąłem w nim wiele 
wątków, które poruszone zostały przez autorów i autorki wskaza-
nych wyżej internetowych analiz, do których obejrzenia raz jesz-
cze zachęcam, mając nadzieję, że dobrze uzupełnią się z moim, 
mocno selektywnym, opisem. Wiele odniesień do innych religii 
i odległych od chrześcijaństwa filozofii sprawia, że trudno uznać 
Dark za tytuł jednoznacznie chrześcijański. Bliżej mu na pewno 
do przywołanej tu Eliotowskiej definicji „post-chrześcijaństwa”, 
to jednak wciąż dużo, bo nie pozwala zapomnieć o korzeniach, 
z którego tak ważne dzieło, czy wręcz arcydzieło współczesnej 
kultury masowej mogło wyrosnąć.

Erit Lux! Ω



Agnieszka 
Witaszek

GÓRY 
MILCZĄ.
O PODHALAŃSKIM 
WYRAŻANIU ŻYCIA

K R A J O B R A Z

Kiedy tak postępując zwolna po złomach kamieni, śledziłam 
pilnie każdy objaw życia, tu już tak blisko graniczącego 
z zupełną martwotą, nagle z zarośla kosodrzewiny zerwała 
się mała ptaszyna, tak zwany siwarnik, spłoszona naszemi 
krokami, i wydając glos jednostajny, przerywany, smutny, 
przeleciała na druga stronę stawu. Biedna pustelnica! Jej nie 
tęskno wśród tych skał nagich za wesołymi współrodakami, 
którzy bujają swobodnie z drzewa na drzewo, z gałązki na 
gałązkę, gdy ona na twardym chyba spocznie głazie lub na 
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kolącej kosodrzewiny gałęzi. Nikt tu piosenki jej nie posłyszy 
wśród grobowego martwych głazów milczenia. Nie słyszana 
od żadnej żyjącej istoty, wzbije się ona w górę, w niebo, 
jako jedyny glos uwielbienia i chwały dla tego Pana, którego 
wszechmocna ręka dźwignęła te granitowe opoki. O jakże 
ochotnie zawtóruje wędrowiec, w te dzika zabłąkany ustroń, 
bo i jego serce wezbrane wielbieniem dla Stwórcy, którego 
moc i potęgę tak wymownie te skaliste opowiadają turnie! 
On Go czci jako Pana tego olbrzymiego grodu, on Go kocha 
jako najlepszego Ojca, który czuwa nad nim w trudnej przez 
puszcze świata pielgrzymce, jako nie zapomina o biednej 
ptaszynie wśród głuchej olbrzymich skał pustyni1.

U srebrzystych szczytów, tak blisko do ciszy, do martwoty, któ-
ra jakże gęsto udobitnia każdy najmniejszy objaw życia. W subiek-
tywnym odczuciu wędrowca otoczonego przez masywy, których 
skali nie może zbadać ręką, przez nieba nieskończoną połać, jaką 
na nizinach szukać mu próżno, tworzy się obraz bycia u jakiegoś 
małego ziemskiego celu, który względem celów pozaziemskich 
jest zaledwie ich rozkoszy zapowiedzią. Uczucie majestatyczności, 
podobne do tego, które towarzyszy nam, kiedy przekraczamy próg 
mieszkania bożego, osłabia poczucie przerażenia i niepewności. 
A cisza, która unosi się nad turniami, i płynie do uszu wędrow-
ców nie jest ciszą śmierci, nie ma smętnego wyrazu; przypomina 
ona raczej podniosłe milczenie bożego przybytku które, jak gdy-
by cichuteńkim szeptem modlitwy, przerwana ptasim śpiewem 
i szumnym potokiem. 

W dynamice górskiego krajobrazu dają odnaleźć się człowie-
kowi różnorakie perspektywy, obrazy etapów życia i metafory 
drogi duchowej. Nie chodzi jednak tylko o odbiór obrazu sam 
w sobie, a o duchowe, jak i zmysłowe doświadczenie wędrówki; 
w uważności kontemplowanie otoczenia i umiejscowienie naszego 

1 Steczkowska Maria; 1872; Obrazki z podróży do Tatrów i Pienin; wydanie drugie, przejrzane 
i pomnożone; Kraków, w drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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bytu w relacji z tym otoczeniem; czy to w perspektywie skrytej 
między wzgórzami doliny, miękkich ścian lasu, niewzruszonej 
bezmiarem kosodrzewiny czy ciszą wymalowanych turni. Pój-
ście „przeciw” naturze, a tak naprawdę przeciw swojej własnej 
wygodzie przywraca człowieka do jakiegoś początkowego ładu, 
do prostoty jego potrzeb. 

Życie oderwane od natury odczytywać można jako pewne-
go rodzaju abstrakcję. Kiedy znajdujemy się w krajobrazie tak 
szczerze doskonałym, jak Tatry, nie dowierzamy w otaczające 
nas rzeczywiste obrazy; zachwycają nie tylko ze względu na swoją 
doskonałość, ale również poprzez odrębność od świata, do któ-
rego przywykłe są oczy ludzkie w powszedniości oddalonego od 
środowiska naturalnego. Człowiek duchowo kurczy się, kiedy jego 
kontakt z przyrodą ulega zatarciu. Kiedy dusza pozostaje w kon-
takcie tylko z samą sobą ulec może samozatruciu, stracić dostęp 
do powietrza. Konfrontacja z tym, co wolne od ludzkiej ingeren-
cji; w otoczeniu wolności wyrzeczenie się egoizmu i egocentry-
zmu, myśli o swoich przyzwyczajeniach, wygodach, interesach, 
pozbawienie się przekonania o swojej niezłomności i prymacie, 
by zagłębić się w wielkości Boga i w świadomości jedności z Jego 
dziełami jest jedną z dróg odzyskania siebie – odrodzenia. 

K S Z TA ŁTOWA N I E  P R Z E S T R Z E N I

Zadaniem architektury jest w rzeczywistości ujawnienie, odkrycie 
miejsca. Zatem Podhale ze względu na swój wyrazisty topogra-
ficzny charakter wymaga by odpowiedź architektoniczna w jego 
rejonie, była odpowiednio wykształcona. U podnóża gór, każdy 
twór człowieczy staje w relacji z wybitnym terenem. Okryte pofał-
dowanym płaszczem maleńkie wsie i miasteczka, objęte stałością 
skalnego ramienia – granicą domostwa zawsze mają widok na 
potężniejsze od siebie twory. Skoro człowiek w swej skali może 
percypować bliskość własnych działań w odniesieniu do tworów 
przyrody oraz kontrast, jaki się objawia między tym, co stworzo-
ne przez Boga a tym, co przez człowieka, wydaje się, że forma 
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architektoniczna musi niejako wypływać z dogłębnego przeżycia 
i zrozumienia owej przestrzeni, by nie zabrudzić jej wiekowości. 
To zagłębienie się w znaczenie Podhala możliwe jest dzięki real-
ności odczytywania go z różnych wysokości i w rożnie natężonych 
jego głębokościach. Prawdziwego poznania tego rejonu nie można 
jednak sprowadzać jedynie do zrozumienia topografii czy zatopie-
nia się w poetycznym znaczeniu. Kultura, sztuka, literatura, jak 
i aspekty teoretyczne i filozoficzne regionu – wszystko to skła-
da się na wielowymiarowy obraz miejsca i zwłaszcza dziś, kiedy 
człowiek zdążył upstrzyć dziewiczą przestrzeń nieodpowiednimi 
kubaturami, potrzeba na nowo zrozumieć istotę tych czynników; 
choć na pozór odległych od środowiska architektonicznego, tak 
realnie się z nim przeplatających. 

Poprzez trafne nawiązanie relacji z przestrzenią, wtopienie się 
w krajobraz i odpowiadanie na potrzeby mieszkańców architek-
tura wyraża życie. Można powiedzieć, że architektura drewnia-
na Podhala wyrasta niejako z ziemi – drzew, które dojrzały już 
do innego świata zdobienia. Szacunek do materiału i jego odpo-
wiednie użycie są wyrazem troski o skrawek miejsca, z którego 
korzysta budujący, jak i o ten który ma zamiar stworzyć. Żadna 
architektura nie może się równać z pięknem natury, jednak gdy 
stworzona w taki sposób, że prawdziwie czerpie z jej dobroci staje 
się jej dopełnieniem, odkryciem, a nie utrapieniem. 

M I E J S C A  P E Ł N E

Zdaje mi się, że w definiowaniu miejsc ziemskich można by wyróż-
nić taki rodzaj, które nazwać można „pełnym”, czyli miejscem, 
jakie zarówno w swojej świętości jak i czynnikach formalnych 
zdaje się spełniać najwyższe cele. Nie chodzi więc o jakiś ideał 
miejsca sakralnego tylko miejsca w ogóle. Nie o rozumienie skraw-
ka świata jedynie jako pewne objawienie sakralności a ogólne 
pojmowanie jego pełni. 

Przy najstarszej ulicy w Zakopanem, dziś w miejscu nader 
turystycznym stoi nieprzerwanie od 173 lat drewniany kościo-
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Widok z Gliczarowa Górnego 
w stronę Tatr Zachodnich. 
fot. Jakub Witaszek
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CZY ISTNIEJE MIEJSCE 
PEŁNIEJSZE OD TEGO, 

KTÓRE STWORZONE 
W DOSKONAŁOŚCI 

NATURY MA BYĆ DOMEM 
ŻYWEGO BOGA? 
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łek. Mały boży szałas. Powstał tuż przy kamiennej kapliczce na 
Pęksowym Brzyzku jako pierwszy kościół parafialny. Jest wiec 
najstarszym w Zakopanem drewnianym skarbcem żywego Boga; 
jednonawowym z lekko zwężonym trójbocznie zamkniętym pre-
zbiterium, do którego od strony zachodniej przylega zakrystia. 
Świątynię okrywa dwukalenicowy dach pokryty gontem, niższy 
z lekka nad prezbiterium i tam ozdobiony sygnaturką. Wieżę od 
strony południowej zdobi baniasty hełm. Drewniana konstruk-
cja zrębowa kościoła i wieża w konstrukcji słupowej posadowio-
ne zostały na kamiennym podmurowaniu. Ściany ze wszystkich 
stron szalowane deskami.

Wchodząc przez niskie, ciężko opierające się drzwi w pierwszej 
chwili zaskakuje wysokość przestrzeni. Tak nisko osadzony sufit, 
zdaje się odbiciem podłoża, tak samo odeskowanym i tak samo 
stałym w horyzontalności. Całe wnętrze to jak gdyby drewniana 
skrzynia kryjąca największy ze skarbów. Posiada ona najprost-
szy drewniany charakter, jaki tylko mogłabym sobie wyobrazić. 
Malowane na szkle obrazki w różnorakich ramkach, powieszone 
jak gdyby bez ładu, mocne ograniczenie elementów zdobniczych; 
atmosfera niemalże domowa, tak ciepła, jak przy ognisku cho-
ciaż przez wąziutkie szczeliny poświstuje wiatr. Otwory okienne 
niewiele różniące się od tych willowych. Tak łatwo odczuć pew-
ną domowość siedząc w jednej ze skrzypiących ławeczek, jednak 
w tym zakopiańskim przypadku owa cecha nie odejmuje sakral-
nemu charakterowi jego nakierowania na to, co najistotniejsze. 
Każdy element kreujący sakralność kościołka zmierza w stronę 
ołtarza przy jednoczesnym wsparciu czynników wpływających 
na zewnętrze umocnienie wspólnoty wiernych. 

Dochodzą do wnętrza szmery wydarzeń dziejących się poza 
ścianami kościoła. Słychać to, co się dzieje w środku. Słychać 
budynek sam w  sobie, bo jego materiał oddycha; nie jest to 
przestrzeń sztucznie wygłuszona, a jednak milcząca. Drewno, 
z którego powstał kościół składa się na to, co nazwałabym archi-
tektonicznym wyrazem życia; bo forma budowli to od małego 
wyrosła ziarenka i jej historia rozpoczęła się w dniu, w którym 
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zaczęły wzrastać drzewa na jej budowę. Drewno zapisuje upływ 
czasu w szerszej perspektywie, a w tej codziennej tak żywo zacho-
wuje się w obliczu dynamicznie zmieniających się podhalańskich 
warunków pogodowych ukazując w sobie całą paletę ciepłych 
i zimnych odcieni. Choć budynek sam w sobie może spisać pew-
ne ślady historii, nie ma możliwości bezpośredniego przekazania 
wydarzeń mu towarzyszących. Po ich odkryciu czy to przez lite-
raturę, czy miejscowe słowne narracje, zyskuje jeszcze większe 
znaczenie, jeszcze silniejszy przekaz. A z każdą kolejną Eucha-
rystią, mimo zmieniającej się tkanki otoczenia pogłębia się sens 
jego istnienia. W tym drewnianym kościółku odnajduje się jakąś 
pierwotności, pokorę i to wzmacnia postawę wiernego wzglę-
dem Boga. Utwierdza w ludzkiej maleńkości, przypomina prawdę 
o tym, że Jezus objawił się prostaczkom i że dobrze rozumiana 
prostota jest czymś nadzwyczaj szlachetnym. 

Czy ktoś uczył zakopiańskich cieśli kształtowania przestrzeni? 
Pierwsi budarze nadawali formę miejscom na niezwykle pragma-
tycznych podstawach. Znali region, w którym zamieszkiwali, żyli 
tym miejscem, dbali o nie. To prawdziwe bycie w przestrzeni było 
wiec pewnego rodzaju edukacją, która dała podwaliny twórczo-
ści. Nosili oni w sobie jakiś odwieczny zmysł piękna dzięki swojej 
bliskości ze światem przyrody, dlatego nawet najskromniejsza 
drewniana kapliczka jest przekazem nadzwyczajnym. Ten zwią-
zek natury z kulturą bardzo łatwo daje się odczuć w tradycyjnym 
budownictwie drewnianym Podhala.

Złudnym byłoby odczytywać upodobania współczesnego czło-
wieka do sakralnej architektury drewnianej jako wypływające 
tylko z upodobań estetycznych. Tego rodzaju architektura jest 
nam tak bliska dlatego, że odkrywa przed nami jednocześnie 
wzniosły i prosty wyraz życia. Wyraża się to w materiale, w for-
mie a przez to w konstrukcji, aż w końcu wyraża się w funkcji, 
jaką jest świątynia Boga. 

Jeśli tworzyć architekturę, to po to, by wyrazić zrozumienie 
przestrzeni i dopełnić jej zastany stan, ujawnić jej potencjał. 
Nie chodzi bynajmniej tylko o dopełnienie wizualne, ale przede 
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wszystkim znaczeniowe i funkcjonalne. Czy istnieje miejsce peł-
niejsze od tego, które stworzone w doskonałości natury ma być 
domem żywego Boga? Są więc dwa powody determinujące cha-
rakter „pełnych miejsc” – odpowiedź względem pierwotnej prze-
strzeni oraz odpowiedź względem Boga. 

* * *

Architektura często przeistacza rzeczywistość i kulturę poprzez 
przekształcanie ludzkich środowisk w obrazy i metafory ideal-
nego porządku oraz życia, w fikcyjne architektoniczne narracje. 
Odgrywa główną rolę w tworzeniu i projekcji wyidealizowanego 
obrazu kultury. Jest często abstrakcją, która zamiast przybliżać 
nas do prawdy o życiu, chce wytworzyć pewnego rodzaju inno-
wacyjną imitację. 

Góry przyciągają nas do siebie swoim wyrazem, przeciwnym 
abstrakcyjnej rzeczywistości oddalonej od przyrody. Prostota 
i wzniosłość zarówno terenu, jak i przykładów miejsc pełnych 
składają się na harmonie – materialny obraz prawdy – tym samym 
wyrażając życie. Człowiek tworzy swoje środowisko, na podobień-
stwo samego siebie, a potem to środowisko tworzy obraz człowie-
ka; tak długo będzie on żywym, jak długo będzie kształtowana 
w prawdzie (a ona będzie przedstawiać prawdę o człowieku) i jak 
długo ten twór będzie przyczyniał się do rozwoju duszy. 

Podhale pomaga odnaleźć źródło. Nie tylko przez swoje stwo-
rzone dla wędrówki ukształtowanie, ale również dzięki dziełom 
Podhalan. Milczą góry w swojej prostocie i wzniosłości. Milczą też 
w niej drewniane kościołki. Jakże dźwięcznym jest to milczenie, 
w którym daje się słyszeć szept życia, majestat Stwórcy. 
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Stanisław Falkiewicz 
W Niewcyrce

Bogu, że blaskiem swej zorzy
jak marzeń tęczą olśnił moje oczy,
ze gwiazdy zasiał na nieba przeźroczy
i mnie jak ojciec, gdy rękę położy
na głowie syna, uspokoił ciszą-
te dzięki składam. Drzewa się kołyszą

W modłach i niosą wzwyż hymn mój 
dziękczynny
i z szumem kładą na niebieskim progu
jak senne szepty modlitwy dziecinnej –

Te dzięki składam wirchowemu Bogu,
Że gwiazd i słońca ostatnie promienie
Kładł mi na głowę i dał w śnie wytchnienie.

Zapracowałem na ten wieczór cichy
żmudną i znojną po kamieniach drogą –
Kwiaty rozwarły w modlitwie kielichy,
wirchy uklękły jak rycerze srogą
bitwą zmęczeni – czułem, jak nad szczyty 
śród mgły płynęła pieśń, wieszcząca
świty…

Za snu legendy i mocarne tchnienie,
za te kościelnych stropów cherubiny,
pełniące w grani straż nad snem doliny,
za trosk i smutków dziecinnych oddalenie 
jutro Ci dzięki złożę na granicie 
skąpany w słońca blaskach i błękicie! 
 
Ω



Późno dla rodu ludzkiego. 
Jedna za drugą milkną kassandry.
Nie płomieniami, trzaskaniem murów. 
To zbliża się na łapkach kota.

Komentarz:
Pesymisto! Więc znów kosmiczna zagłada? 
Nie, bynajmniej. 
Boję się rąk za lud walczących, 
które sam lud poobcina1.
  L’Accélération de l’histoire,  
  Czesław Miłosz, Berkeley, 1971.

Katastrofizm był fenomenem, który wybuchł 
z wielką mocą w okresie międzywojennym. 
To wtedy wielką popularność osiągnął Oswald 
Spengler ze swoim Zmierzchem Zachodu, w Polsce 
zaś tworzyli Florian Znaniecki, Stanisław „Witkacy” 
Witkiewicz czy Marian Zdziechowski. 

1 Cz. Miłosz, L’Accélération de l’histoire, w: tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 614.
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Na katastrofistów, często patrzono jak na moralistów, chcących 
tłumaczyć innymi, co jest złego w świecie, a co dobrego – tak 
o Zdziechowskim pisał, chociażby Czesław Miłosz, w pewnym 
momencie swojego życia również popadający w tony katastroficz-
ne. Dla katastrofistów wyzwaniem, budzącym w nich niepokój 
i ruch myśli, stały się nowoczesne zjawiska, z którymi nie mieli 
wcześniej do czynienia: demokracja liberalna, kultura masowa, 
globalizacja, rozwój światowego kapitalizmu. Często postrzega-
li je oni przez pryzmat ostatecznego upadku dawnych ideałów.

Pojęcie katastrofizmu swój źródłosłów posiada w starożytno-
ści, grecka καταστροφή oznacza zniszczenie, zgubę, nieszczęście, 
słowo jest złożeniem przyimka κατα – przeciw, w tył, w dół oraz 
czasownika στρέφω – obalić, upaść, podbić. Pierwotnie termin 
ten wywodził się ze sfery teatralnej i oznaczał wydarzenie roz-
strzygające w dramacie. Z czasem przeszedł do innych dziedzin 
i nabrał nowego znaczenia, mówiącego o groźnym wydarzeniu, 
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oraz zgubnym i przełomowym charakterze tegoż2. Katastrofa 
dziejowa więc, mówiąc literalnie, jest upadkiem, nagłym zwrotem 
akcji a figura katastrofizmu odsyła nas naturalnie do pesymizmu 
filozoficznego, kulturowego, historiozoficznego, a także wywołuje 
poczucie utraty lub końca. 

Do grona najznamienitszych katastrofistów zaliczany jest José 
Ortega y Gasset, hiszpański myśliciel – powiedzielibyśmy kata-
strofista społeczny, autor popularnego po dziś dzień zbioru ese-
jów pt. Bunt mas, w którym pisał:

Jesteśmy obecnie świadkami pewnego zjawiska, które, 
czy tego chcemy czy nie, stało się najważniejszym faktem 
współczesnego życia publicznego w Europie. Zjawiskiem tym 
jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej. Skoro 
masy już na mocy samej definicji nie mogą, ani nie powinny 
kierować własną egzystencją, a tym samym panować nad 
społeczeństwem, zjawisko to oznacza, że Europa przeżywa 
obecnie najcięższy kryzys, jaki może spotkać społeczeństwo, 
naród i kulturę. Historia zna już takie wypadki. Znane 
są także charakterystyczne rysy i konsekwencje takich 
kryzysów. Mają one też w historii swoją nazwę. Zwą się: 
buntem mas3.

N A J P I E RW :  M A S A

Kluczowym pojęciem dla Hiszpana jest masa, autor wskazuje, że 
pojęcie tłumu z jednej strony ma charakter ilościowy, a z drugiej 
wizualny – masa jest wielością ludzi, którzy niczym się nie wyróż-

2 A. Kołakowski, Katastrofizm jako postawa kulturowa, w: Katastrofizm okresu międzywojen-
nego, wybrał, opracował i wstępem opatrzył A. Kołakowski, Warszawa 2014, s. VII.

3 J. Ortega y Gasset, Zjawisko aglomeracji, w: tegoż, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, prze-
łożyli Piotr N. i H. Woźniakowski. Wstępem opatrzył J. Szacki. Wyboru dokonał i tekst 
przejrzał S. Cichowicz, Warszawa 1982, s. 3–4.
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człowiekiem masowym 
może stać się każdy, 
arystokrata, członek 
ludu, każdy, kto 
istotowo ma duszę 
„hermetycznie 
zamkniętą” w wymiarze 
intelektualnym, 
porusza się w obszarze 
zbioru idei, zadowala 
się nimi i nie jest 
w stanie wytworzyć 
żadnej nowej, 
pomimo że uważa się 
intelektualnie za 
dojrzałego i pięknego 
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niają – są zbiorem przeciętności, „społeczną nijakością”4, będącą 
przeciwieństwem mniejszości – arystokracji, szlachty.

Jednostkę, która stała się elementem masy, Ortega określa 
mianem „człowieka masowego”, el hombre-massa. Masa nie jest 
jednak tożsama z żadną grupą ludzką, Ortega wyraźnie to zazna-
cza, wskazując, że w przypadku członków społeczności innych, 
niż masa na ogół łączą je wspólne dążenia, wartości czy idee, 
które przyciągają kolejnych członków. Tworząc je, człowiek musi 
wyróżnić jedną ze swoich cech i na tej podstawie połączyć się 
z innymi. W przypadku masy jest odwrotnie – należy zatracić 
swoją jednostkowość, aby móc się w niej zanurzyć i stać się jej 
członkiem. Człowiekiem masowym może stać się każdy, arysto-
krata, członek ludu, każdy, kto istotowo ma duszę „hermetycznie 
zamkniętą” w wymiarze intelektualnym, porusza się w obsza-
rze zbioru idei, zadowala się nimi i nie jest w stanie wytworzyć 
żadnej nowej, pomimo że uważa się intelektualnie za dojrzałego 
i pięknego5. Ponadto człowiek masowy nie wymaga od siebie, 
nie zadaje pytań, nie wątpi. Celem masy jest trwanie – człowiek 
masowy żyje, aby żyć. Jaskrawą i skrajną formę człowieka maso-
wego stanowi zadufany paniczyk, el señorito satisfecho, jednostka 
bez żadnych norm, który przyszła na świat, aby robić, co mu się 
żywnie podoba6. Filozof podsumowuje:

[…] masę stanowią ci wszyscy, którzy nie przypisują sobie 
jakichś szczególnych wartości – w dobrym tego słowa 
znaczeniu czy w złym – lecz czują się „tacy sami jak wszyscy” 
i wcale nad tym nie boleją, przeciwnie, znajdują zadowolenie 
w tym, że są tacy sami, jak inni7.

4 J. Ortega y Gasset, Zjawisko aglomeracji..., s. 7.
5 Tenże, Dlaczego masy wtrącają się do wszystkiego i dlaczego czynią to tylko w sposób gwał-

towny, w: tegoż, Bunt mas i inne pisma socjologiczne..., s. 76–77.
6 Tenże, La rebelión de las masas, Ciudad de Mexico 2010, s. 143.
7 Tenże, Zjawisko aglomeracji..., s. 8.
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Tak rozumiana „masa” może sprawiać mylne wrażenie, że jest 
tożsama z „prostym ludem”. Hiszpański myśliciel nie posługuje 
w swoich rozważaniach tym pojęciem, ale czasem wręcz wydaje 
się, że człowiek masowy Otregi jest z nim niezaprzeczalnie zwią-
zany. Co tym dziwniejsze, że pisał on:

[…] wyobraźmy sobie teraz człowieka skromnego, który 
próbując dokonać oceny własnej wartości, zadaje sobie 
pytanie, czy posiada jakieś szczególne zdolności, czy wybija 
się w jakiejkolwiek dziedzinie życia, po czym ostatecznie 
dochodzi do wniosku, że niestety żądnych szczególnych 
zdolności czy zalet nie posiada. Człowiek ten czuje się szary, 
bezbarwny i skrzywdzony przez los, ale nie czuje się „masą”8.

Kryterium oceny ludzi w refleksji Ortegi okazuje się samoświa-
domość, znajomość samego siebie, a przede wszystkim granic 
własnych możliwości i ograniczeń. Człowiek prosty tym się różni 
od człowieka masowego, że nie posiada roszczeń, ani złudzeń, by 
być elitą, gdyż wie, że nie jest do tego zdolny. W konsekwencji nie 
chce on narzucać nikomu swojej kultury i wartości czy zmieniać 
charakteru własnej cywilizacji. 

Wizja społeczeństwa Ortegi jest prosta, wręcz radykal-
nie uproszczona. Poza masą i być może ludem, którego 
status jest niejasny, zauważa on tylko jedną grupę – eli-
tę: arystokrację i szlachtę przeznaczoną do roli przewod-
niej. Zdaniem hiszpańskiego myśliciela, tym, co czyni 
arystokrację elitą, jest jej stosunek do własnej egzystencji. Czło-
wiek wybitny przede wszystkim wymaga od siebie, jest zdolny 
do poświęceń i pracy. Osobnik prosty i masowy zaś nie – nie 
wymaga od siebie niczego, „będąc zupełnie zadowolonym z tego, 
czym jest”9. Hiszpański filozof przedstawia również ciekawą myśl 

8 Tamże, s. 8–9.
9 J. Ortega y Gasset, Życie szlachetne i życie pospolite albo trud i bezczynność, w: tegoż, Bunt 

mas i inne pisma socjologiczne..., s. 68–69.

tym, co czyni 
arystokrację elitą, 
jest jej stosunek do 
własnej egzystencji 
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z tym związaną – żywot człowieka szlachetnego polega na słu-
żeniu czemuś transcendentnemu, czemuś więcej niż samo życie. 
„To jest życie rozumiane jako narzucona sobie dyscyplina – życie 
szlachetne. Szlachectwo określają wymagania i obowiązki, a nie 
przywileje. Noblesse oblige”10. Człowiek szlachetny posiada pewne 
przywileje, bo je sobie wywalczył, był w stanie podjąć ryzyko i jego 
działanie aktywne przyniosło skutki. Szlachtę charakteryzuje 
aktywizm, a nie bierność. Ortega rozróżnia dwa typy szlachec-
twa: szlachectwo „sensu stricto” oraz szlachectwo dziedziczne. 
To pierwsze cechuje się tym, że jest ono dynamiczne, wiąże się 
ze sławą i obowiązkami, które człowiek jest w stanie sam sobie 
narzucić. Drugie charakteryzuje się obowiązkami względem wła-
snego szlachectwa, zostało ono człowiekowi nadane ze względu na 
urodzenie. Zadaniem dziejowym arystokracji jest troska o rozwój 
świata, a trosce tej może podołać ze względu na własny aktywny 
charakter, natomiast nie potrafi sprostać jej człowiek masowy 
i prosty, którego forma egzystencji jest bierna i reaktywna.

Charakter egzystencji człowieka determinuje kulturę, którą 
tworzy oraz jego własne idee. Istnienie kultury jest toż-
same z zasadami, normami, wzorcami, do których można 
się odwoływać i które wyznaczają ramy kulturowe. Brak 
kultury jest wynikiem braku wzorców i taki stan jest okre-
ślany przez Ortegę mianem barbarzyństwa. „Nie istnieją 
normy barbarzyńskie. Barbarzyństwo to brak wszelkich 
norm i możliwej apelacji” – podsumowuje Hiszpan11. Cha-
rakter kultury zależy więc od ścisłości norm, tam, gdzie 
jest ona mała, kultura jest masowa, tam zaś, gdzie kul-
tura przenika najdrobniejsze szczegóły, jest ona wysoka. 
Rodzaj kultury w ten sposób determinuje również cha-
rakter cywilizacji. Cywilizacja dla Ortegi nie jest czymś 
zastanym, jest tworem. Człowiek szlachetny rozwija ją, 

10 Tamże, s. 69.
11 J. Ortega y Gasset, Dlaczego masy wtrącają się do wszystkiego i dlaczego czynią o tylko w spo-

sób gwałtowny, w: tegoż, Bunt mas i inne pisma socjologiczne..., s. 81.

społeczeństwo 
ludzkie jest zawsze 

arystokratyczne, czy 
tego chce, czy nie, 

dzieje się tak z samej 
jego istoty. jak długo 

jest arystokratyczne, 
jest społeczeństwem, 

a im mniej jest 
arystokratyczne, 

tym mniej jest 
społeczeństwem 
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dba o jej postęp, zaś osobnik masowy traktuje ją tak, jak postrzega 
się przyrodę w procesie technicznym. Słowem – masa karmi się 
cywilizacją, żeruje na niej, wobec czego nie rozwija jej.

Czytając Bunt Mas można mieć słuszne wrażenie, że elita jest 
czymś „sztywnym” i niezależnym od innych grup społecznych. 
Trudno w refleksji Ortegi dostrzec jakąś łączność pomiędzy masą 
czy ludem a elitą, trudno wskazać na gruncie filozofii Hiszpana 
jakiekolwiek punkty styczne pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi społecznymi. Arystokracja istnieje i ma prawo czynić, co jej 
się żywnie podoba na podstawie swojej przynależności społecz-
nej, tylko o ile stoi na straży rozwoju kultury. Awans do niej jest 
zależny, od osobistej decyzji człowieka, polegającej na zmianie 
swojego charakteru życia.

Pojmowanie społeczeństwa przez Hiszpana jest proste i wyra-
ża się w słowach „społeczeństwo ludzkie jest zawsze arystokra-
tyczne, czy tego chce, czy nie, dzieje się tak z samej jego istoty. 
Jak długo jest arystokratyczne, jest społeczeństwem, a im mniej 
jest arystokratyczne, tym mniej jest społeczeństwem”12. Najlepsi, 
jawią się jako warunek konieczny istnienia społeczeństwa ludz-
kiego. Ich brak oraz zmiana hierarchii, która następuje poprzez 
bunt mas, oznacza zakończenie bytu społeczeństwa. Nie ma spo-
łeczeństwa bez najlepszych, ale nie ma najlepszych bez ludu. Co 
istotne, arystokracja Ortegi y Gasseta nie jest stanem, rozumia-
nym jedynie feudalnie, ale elitą, niezależnie od jej pochodzenia13. 
Podział na arystokrację i tłum czy lud nie jest więc podziałem 
klasowym, opierającym się na posiadaniu własności i sytuacji 
ekonomicznej, ale egzystencjalnym, odnoszącym się do charak-
teru życia każdego człowieka.

Kwestią, którą należy także poddać rozwadze, jest zatem ist-
nienie masy i odpowiedź na pytanie – Czy nie zaburza ona rela-
cji lud-arystokracja? Na gruncie filozofii Ortegi ta relacyjność 
jest istotowo zawarta w obu pojęciach. Jak widzieliśmy, z kolei 

12 Tenże, Podniesienie się poziomu dziejów, w: tegoż, Bunt mas i inne pisma socjologiczne..., s. 16.
13 Tamże, s. 15.
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masa nie potrzebuje tej relacji, gdyż jest formą egzystencji, która 
żyje w oderwaniu od innych grup społecznych i konstytuuje się 
w sposób negatywny na podstawie braku cech wspólnych, jakie 
tworzą inne społeczności. Dominacja masy powoduje, więc zała-
manie klasycznej harmonii i w tym też również Ortega dostrzega 
katastrofalny wymiar jej istnienia – zaburza ona ową hierarchię, 
która nie ma charakteru klasowego czy społecznego – stawia się 
w miejsce elity, dominując nad społeczeństwem i prowadząc zda-
niem myśliciela do jego regresu.

Po zarysowaniu tych różnic przejdźmy do genezy nowocze-
snego człowieka masowego. W myśli Hiszpana istnienie tłumu 
jest odwieczne. Nowoczesna masa Ortedze jawi się jako dziecko 
dziejowego rozwoju, który poszerzył możliwości egzystencjalne 
człowieka nowoczesnego i umożliwił jego zaistnienie w społe-
czeństwie, gdyż emancypacja upodmiotowiła jednostkę ludzką, 
wyzwalając ją z zamkniętych okowów społeczno-politycznych14. 
Aby zrozumieć zamysł hiszpańskiego filozofa, należy odwołać 
się do jego antropologii. W Medytacjach o „Don Kichocie” Ortega 
y Gasset pisze „ja jestem mną i moimi okolicznościami i jeśli nie 
uda mi się ich ocalić, to nie ocalę i siebie”15. Okoliczność, la circu-
m-stancia to „nieme rzeczy znajdujące się w naszym otoczeniu!”16, 
możliwość otwierająca się każdego dnia. Napotykamy je, możemy 
z nich skorzystać lub nie, możemy ich również nie dostrzec. Autor 
dodaje –„człowiek wykorzystuje do maksimum swoje możliwości, 
kiedy nabywa pełnej świadomości okoliczności, w których żyje. To 
poprzez nie porozumiewa się z uniwersum”17. Napotykane możli-
wości jawią się więc jako potencjalne drogi, z których jednostka 
zmuszona jest wybrać którąś z nich. Życie staje się tożsame ze 
światem: „życie to przebywanie w pewnych «okolicznościach», 

14 Pojęcie upodmiotowiania masy zaczerpnąłem z filozofii Petera Sloterdijka. Zob. P. Slo-
terdijk, Pogarda mas, Warszawa 2012, s. 33.

15 J. Ortega y Gasset, Medytacje o „Don Kichocie”, przełożył J. Wojcieszak, Warszawa 2008, 
s. 22; J. Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, Madrid 1914, s. 35 i s. 43.

16 Tenże, Medytacje o „Don Kichocie”..., s. 17–18.
17 Tamże, s. 17.
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czyli w świecie. Takie jest bowiem pierwotne znaczenie pojęcia 
«świat». Świat jest zbiorem stojących przed nami możliwości 
życiowych”18. Żyje się zawsze w określonym świecie, nie można 
go wybrać i należy się z tym pogodzić.

Możliwości człowieka nowoczesnego są znacznie większe niż 
osób żyjących wcześniej dzięki emancypacji, rozwojowi technicz-
nemu i ogólnemu podniesieniu się poziomu egzystencji. Ortega 
nazywa ten proces rozrostem życia i wyznacza jego dwie przyczy-
ny – liberalną demokrację i technikę, poprzez którą rozumie bada-
nia naukowe oraz industrializację. Życie człowieka nowoczesnego 
i masowego jest globalne, żyje on życiem całego świata, 
który stał się dla niego punktem odniesienia, w miejsce 
poprzedniego, lokalnego. Technologia sprawiła, że to, 
co dalekie, stało się dla niego bliskie, możliwe, znacznie 
bliższe niż to, co realnie znajduje się obok niego. „Masy 
korzystają obecnie zarówno z przyjemności, jak i akceso-
riów wymyślonych niegdyś przez grupy wybrane i tylko 
im właściwych, na ich wyłączny użytek19”. W ten sposób 
postęp dziejowy staje się czymś dwuznacznym – z jednej strony 
przynosi on podniesienie się poziomu egzystencji, a z drugiej 
prowadzi do katastrofy20.

Człowiek masowy jest przede wszystkim radosny, optymi-
styczny, ale i „niezdyscyplinowany” – nie rozumie swoich obo-
wiązków. Ogromne możliwości dane mu przez postęp dziejowy 
zakryły przed nim to, kim tak naprawdę jest. „Rozpuszczać – 
pisze filozof – to znaczy nie ograniczać żądań i potrzeb, to znaczy 
wpajać danemu osobnikowi przekonanie, że wszystko mu wolno 

18 J. Ortega y Gasset, Rozrost życia, w: tegoż, Bunt mas i inne pisma socjologiczne..., s. 40.
19 Tenże, Podniesienie się poziomu dziejów..., s. 18.
20 Hiszpan pisze: „żyjemy w okresie zrównywania się poziomów: zrównują się majątki, 

zacierają się różnice poziomu kulturalnego rożnych klas społecznych, zrównują się płcie. 
Zrównują się również kontynenty. Ponieważ dotychczas poziom życia Europejczyka był 
niższy, na owym zrównaniu jedynie zyskuje, a więc, z tego punktu widzenia, podnosze-
nie się mas oznacza wspaniały wzrost możliwości życiowych”. Zob. Tamże, s. 24.

człowiek masowy jest 
przede wszystkim ra-
dosny, optymistyczny, 
ale i „niezdyscyplino-
wany” – nie rozumie 
swoich obowiązków 
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i że do niczego nie jest zobowiązany”21. Rozpuszczone dziecko 
nie rozumie, że nie jest samo w świecie i posiada pewne powin-
ności, a pewne rzeczy są ważniejsze niż od nich samych. Analo-
gicznie jest z człowiekiem masowym, który nie rozumie swojego 
pochodzenia i historii. Nowoczesny tłum napotkał w swoim życiu 
wygodne warunki życiowe, które zostały mu dane bez potrzeby 
pracy i walki o nie. Zastane możliwości życiowe powodują, że 
egzystencja staje się, z punktu widzenia potrzeby rozwoju życia, 
banalna – troska o własny dobrostan zajmuje miejsce troski o „coś 
więcej”. Jak pisał Ortega:

[…] zdobyczy cywilizacji nie odbierają jako cudownych, 
genialnych konstrukcji, których istnienie należy pieczołowicie 
podtrzymywać; wierzą więc tylko, że ich rola sprowadza się 
do wymagania istnienia tych ostatnich, jak gdyby chodziło 
o przyrodzone prawa. W zamieszkach wywoływanych 
brakiem żywności masy ludowe domagają się zazwyczaj 
chleba i często zdobywają go niszcząc piekarnie22.

Hiszpan jednak w swoim rozumowaniu nie jest do końca kon-
sekwentny. Tam, gdzie widzi atak na podstawy świata i postępu, 
tam można równie dobrze ujrzeć walkę o własną podmiotowość, 
przede wszystkim w wymiarze gospodarczym czy dążenie do 
podstawowego samookreślenia się w sferze politycznej oraz spo-
łecznej. Szkicowany przez filozofa człowiek masowy jest groźną 
dla kultury formą egzystencji, jednakże koncepcję tę i jej domi-
nację należy zmodyfikować względem pierwotnych myśli Orte-
gi o pierwiastki gospodarcze, świadomościowe oraz kulturowe. 
Fenomen masowości, przede wszystkim sprowadza się do promo-
wania przez kulturę masową stylu życia, w którym egzystuje się 
w ramach generycznego formatu. Zatraca się w nim swoje cechy, 

21 J. Ortega y Gasset, Wstęp do anatomii człowieka masowego, w: tegoż, Bunt mas i inne pisma 
socjologiczne..., s. 62.

22 Tamże, s. 64–65.
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przeciętność istniała 
zawsze, ale dramat 
polega na tym, że 
została ona wcielona 
i dominuje jako wzór 
w sferach społecznej 
i kulturalnej na 
masową skalę 
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a indywidualny człowiek staje się taki jak wszyscy, a więc żyje 
najbardziej podstawowymi przymiotami współczesnego świa-
ta – modą, internetem, mediami itd., a na dodatek jest z tego 
zadowolony. Świat nowoczesny, czy jakby chcieli postmoder-
niści – „świat ponowoczesności” jest bytem zglobalizowanym, 
a więc bytem małych odległości, które wynikają z rozwoju tech-
niki, nowoczesnej technologii, a także wielkiego pędu i teoretycz-
nych możliwości. Nie jest więc dziwne, że tak wielu potrafi się 
w nim zagubić i szuka własnego kąta, który w sposób atrakcyjny 
oferuje mu dzisiejsza popkultura.

Kluczem do zrozumienia fenomenu kultury masowej, który 
wytworzył nowoczesną formę człowieka masowego, wydaje się 
zjawisko, które można by określić roboczo mianem mimetyzmu 
kulturowego – dążenia do życia „stadnego” i dopasowania się do 
społeczeństwa, które w konsekwencji prowadzi do uniformiza-
cji i zatracenia własnej indywidualności poprzez przyjęcie cech 
społeczności. Aspiruje się do niej w obawie przed wykluczeniem 
i samotnością. Mimetyzm ten jest kategorią społeczno-kulturo-
wą, gdyż to właśnie w tej sferze powstaje i modyfikuje się język, 
sposoby życia oraz przede wszystkim obecne wartości, wyzna-
czające horyzonty naszego istnienia.

Dominację przeciętności i zatracenia się wartości należy połą-
czyć z rozwojem rynku oraz współczesnego kapitalizmu, który 
jest awangardą popkultury. Z rozważań Szkoły Frankfurckiej nad 
fenomenem kultury masowej i jej relacji z gospodarką rynkową, 
(chociażby z Dialektyki Oświecenia) konserwatyści mogą wycią-
gnąć wnioski na temat zgubnej i niszczącej roli współczesnego 
modelu gospodarczego w zakresie kultury oraz zatraty samo-
istnego, kontemplacyjnego charakteru dzieł kultury i wartości 
wyższych. Theodor W. Adorno w Przemyśle kulturalnym trafnie 
pisał o mechanizmach gospodarczych: „[…] powstaje panteon 
bestsellerów. Programy się kurczą, a proces kurczenia nie tylko 
prowadzi do wyparcia towaru średniej jakości, lecz także poddaje 
akceptowalnych klasyków selekcji, która nie ma nic wspólnego 
z jakością […]. Selekcja ta powtarza się w błędnym kole: coś, co 
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jest najbardziej znane, odnosi największy sukces, więc gra się to 
wciąż na nowo: przez co staje się coraz bardziej znane”23. Ortega 
jak się wydaje, do pewnego stopnia to przeczuwał, w końcu traf-
nie ostrzegł przed dominacją przeciętności, choć nie poruszał 
przy tym kwestii ekonomicznych. 

Jednocześnie należy zmodyfikować jego inne stwierdzenia, 
gdyż to nie jedynie człowiek masowy narzuca światu przecięt-
ność, robi to przede wszystkim popkultura. Przeciętność istniała 
zawsze, ale dramat polega na tym, że została ona wcielona i domi-
nuje jako wzór w sferach społecznej i kulturalnej na masową skalę. 
Umożliwił jej to współczesny, egalitarny świat, który następnie 
zaczął formować współczesnego człowieka masowego 
poprzez promowanie określonych wzorców zachowań, 
języka oraz wartości.

Kultura popularna, napędzana jest i współistnieje ze 
współczesnym kapitalizmem, w którym działa swoista 
„brzytwa”, sprowadzając wszelkie ideały do jednej warto-
ści – „zysku”. W kapitalizmie twory kulturowe są zreduko-
wane do miana towaru, a najważniejszym kryterium jest 
„użyteczność”, punktem odniesienia jako jej konsumen-
tem stał się właśnie człowiek masowy. Problem w tym, 
że przedmiot, który domyślnie powinien być kontem-
plowany, nigdy nie powinien stać się towarem, proces 
kupna powinien być tu jedynie czynnością prowadzącą 
do wysokich wartości. Nie liczy się przecież sam zakup, 
dajmy na to dzieł zebranych Dostojewskiego i postawienie tych 
arcydzieł literatury na półce w eksponowanym miejscu, ale prze-
czytanie ich i podjęcie trudu zrozumienia wartości, która niesie 
za sobą twórczość genialnego Rosjanina. Fetyszyzm towarowy, 
napędzający konsumpcjonizm można pokonać, trzeba tylko zdać 
sobie sprawę z tego, że wartość dzieła kultury nie leży w jego 

23 T. W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, przekład M. Bucholc, 
s. 74–75.

kultura masowa ma 
kształt błędnego 
koła – jest ona 
prosta i poszukuje 
przeciętnego odbiorcy 
który, aby móc z niej 
korzystać, musi 
ją przyjąć wraz 
z uproszczonym 
do granic bagażem 
idei oddziałującym 
na jego życie 
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popularności czy modzie, ale w wartościach, których jest ono 
nośnikiem, z jakiego można czerpać. 

Człowiek masowy odnajduje się znakomicie w dzisiejszym 
świecie – prawie wszystko jest skrojonego pod niego, dotyczy 
to także nowoczesnych mediów jako miejsca, gdzie egzystuje 
głównie współczesna kultura. Media społecznościowe tłuma-
czą ich uczestnikom problem życia – wszelka zawiłość, zostaje 
zastąpiona prostą wizją świata. Najpopularniejsi twórcy inter-
netowych treści, aby mieć posłuch, muszą więc używać proste-
go języka, aby móc dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, 
promując przy tym wszechogarniającą przeciętność. W swojej 
krytyce współczesności nie chcę stwierdzić, że dzieła adresowane 
do odbiorcy masowego są zawsze bezwartościowe, to byłby fałsz. 
Często zdarza się, bowiem że produkcje popkultury nastawione 
na generowanie zysku nie zawsze są bezwartościowe, a czasami 
ocierają się wręcz o geniusz.

Podsumowując, kultura masowa ma kształt błędnego koła – 
jest ona prosta i poszukuje przeciętnego odbiorcy który, aby móc 
z niej korzystać, musi ją przyjąć wraz z uproszczonym do granic 
bagażem idei oddziałującym na jego życie. Mówiąc prościej – nie 
człowiek decyduje o tym, kim jest, ale współczesna popkultu-
ra podsuwająca mu pod nos gotowe wzorce zachowań i myśli. 
W zglobalizowanym świecie przeciętny Smith niewiele różni się 
od Kowalskiego – obaj słuchają tej samej muzyki, oglądają te 
same filmy i funkcjonują w tych samych sieciach internetowych. 

Taki background wpływa na późniejsze myśli i zachowania, 
a więc świadomość obu z nich. Pomimo ogromnej odle-
głości geograficznej, obaj funkcjonują bardzo podobnej do 
siebie rzeczywistości. Późny Wittgenstein powiedziałby, 
że grają oni w tę samą grę językową z wieloma punktami 
odniesienia. W świecie „autorytetów” rodem z portali 
społecznościowych wysiłek intelektualny i odstępstwo 
od większości, może skutkować kpinami, wykluczeniem, 
niezrozumieniem lub w najgorszym przypadku realną 
agresją. Niechęć do uczestnictwa w rzeczywistości danej 

postęp dziejowy 
upodmiotowując 

jednostkę 
i poszerzając 

możliwości życiowe, 
dał jej przy tym 

narzędzia do burzenia 
ładu społecznego 

oraz buntu mas 
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społeczności wymusza zaś konieczność gry językowej z inną gru-
pą. Współczesny człowiek nie chce być skazany na samotność 
i alienację. Na szczęście w tej dziedzinie internet pozwala na 
zawiązywanie takich grup i znajomości, które pozwalają niemal 
każdemu się odnaleźć. Każdy kij ma dwa końce – zjawiska z pozo-
ru niszczycielskie, potrafią także budować, choć jakość tych two-
rów pozostaje dyskusyjna. 

P OT E M :  S I Ł A

Ortega był zwolennikiem arystokracji, elitarystą, który był prze-
konany o tym, że naturalną rolę sprawczą powinna sprawować 
elita. Katastrofa dziejowa, którą sygnalizował autor po I wojnie 
światowej, polega więc na tym, że tłum buntuje się przeciwko 
hierarchii, odwracając ją i powodując, że masa umiejscawia się 
w miejscu elity, czyli zaburza tradycyjny ład, co doprowadza do 
końca społeczeństwa. W konsekwencji prowadzi to do katastrofy 
kultury i cywilizacji. Groza, zagrożenie upadkiem ze strony mas 
i ich bunt jest totalny a jego najprostszym wyrazem, jest fenomen, 
który dotyczy polityki i nazwany został przez Ortegę hiperdemo-
kracją, będącą przeciwieństwem liberalnej demokracji24. Myśliciel 
charakteryzuje ją następująco: 

[…] obecnie jesteśmy świadkami triumfu hiperdemokracji, 
w ramach której masy działają bezpośrednio, nie zważając na 
normy prawne, za pomocą nacisku fizycznego i materialnego, 
narzucając wszystkim swoje aspiracje i upodobania25.

Ortega dostrzega, na czym polega problem liberalizmu i demo-
kracji oraz techniki, jednak eksponując ich wady, pozostaje jed-
nocześnie ich zwolennikiem, który pokazuje, do czego mogą one 
prowadzić, gdy nie są odpowiednio realizowane. Postęp dziejowy 

24 J. Ortega y Gasset, Zjawisko aglomeracji..., s. 12.
25 Tamże, s. 12.
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upodmiotowując jednostkę i poszerzając możliwości życiowe, 
dał jej przy tym narzędzia do burzenia ładu społecznego oraz 
buntu mas. Myśliciel nie jest konserwatystą czy tradycjonalistą, 
dla których takie rozumowanie jest normą, a zamiast tego nadal 
pozostaje wierny zasadom demokracji liberalnej. Jest zwolenni-
kiem podstaw, ale nie możliwych skutków z nich wynikających. 
Hiszpan wierzy, że można naprostować proces postępu dziejowe-
go do takiej formy, aby była ona w stanie przezwyciężyć tyranię.

Wkroczenie mas na arenę życia politycznego Ortega wiąże zaś 
z zanegowaniem ideałów poszanowania prawa i obrony przed 
tyranią większości. Prawa mniejszości przestają być bronione 
przed masą, siła fizyczna zastępuje prawo, prowadząc do dyk-
tatury ludu i w konsekwencji upadku cywilizacji. Bunt mas jest 
zjawiskiem totalnym. A jego efektem jest zawężenie okoliczno-
ści i możliwości – wspominając o genezie człowieka masowego. 
Hiszpan wiąże je z poprawą jakości życia. Jednak fenomen ten 
jednocześnie i w konsekwencji załamuje się poprzez masę. Ideały 
demokratyczne poszerzyły możliwości każdego, jednak również 
utorowały drogę hiperdemokracji, w której wszystko jest zależne 
jedynie od tłumu i jego woli.

W Ameryce Południowej powiada się: być innym to być 
nieprzyzwoitym. Masa miażdży na swojej drodze wszystko 
to, co jest inne, indywidualne, szczególne i wybrane. Kto nie 
jest taki sam jak wszyscy, kto nie myśli jak wszyscy, naraża 
się na ryzyko eliminacji26.

Diagnozując problem, zauważając jego objawy oraz potencjal-
ne skutki, Ortega nie jest konsekwentny – w czym leży słabość 
jego teorii. Otóż będąc zwolennikiem liberalizmu, demokracji 
i poszanowania prawa, odmawia on zarazem korzystania z ich 
dobrodziejstw w równym stopniu wszystkim oraz dzieli społe-

26 Tamże, s. 13.
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czeństwo na „wybranych” i „potępionych”. Szczególnie wybrzmie-
wa to w jego słowach: „[…] dla chwili obecnej charakterystyczne 
jest to, że umysły przeciętne i banalne, wiedząc o swej przecięt-
ności i banalności, mają czelność domagać się prawa do bycia 
przeciętnymi i banalnymi i do narzucania tych cech wszystkim 
innym”27. W konsekwencji cała konstrukcja myślowa Hiszpana 
się załamuje. 

Ortega y Gasset wyróżnia z jednej strony elitę, a z drugiej stro-
ny masę i ludzi zwykłych, przeciętnych, którzy nie mają prawa 
korzystać z dobrodziejstw zarezerwowanych dla arystokracji. 
Filozof ewidentnie się gubi i okazuje się w konsekwencji zwolen-
nikiem jednej wybranej opcji, cechującej się poprzez pogardę dla 
tych, którzy nie są w stanie być elitą i mogą wyrazić swój głos, 
wyłącznie poprzez zmiany polityczne. Trzeba bowiem uczciwie 
stwierdzić, że nie każdy bunt masowy jest „buntem mas” i nie 
każde masowe dążenie ludzi do poprawy ich bytu jest katastrofą 
dziejową. Dobrostan, oparty o własność, jest warunkiem koniecz-
nym życia w świecie nowoczesnym, samookreślanie zaś samego 
siebie przynależne jest każdemu człowiekowi. Zatem wolność 
decydowania o sobie samym nie jest cechą ideologii, tylko 
człowieka w myśl tezy Stanisława Brzozowskiego, który 
stwierdził, że polega ona na swobodnym, czynnym urze-
czywistnianiu własnej woli przez człowieka.

W  ten sposób koncepcja Ortegi y Gasseta okazuje 
się problematyczna. Hiszpan trafnie zauważa problemy 
z dominacją mas. Nie jest w stanie dostrzec jednak nie-
ścisłości i wad we własnym rozumowaniu. Czym innym 
jest naruszanie podstaw cywilizacji, przemoc czy hiperdemokra-
cja, a czym innym odmawianie grupom elementarnych praw do 
korzystania z nich owoców rozwoju dziejowego.

Koncepcja hiperdemokracji i związana z nią pustka aksjologicz-
na, która cechuje człowieka masowego, wskazuje przede wszyst-
kim, że jest on również narażony na zgubny wpływ ideologii. 

27 Tamże, s. 13.
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W sferze politycznej hiszpański myśliciel widział to zagrożenie 
w ówczesnych ruchach totalitarnych – faszystowskim, syndykali-
stycznym oraz komunistycznym, których wymiar totalny polega 
i polegał na narzucaniu jednej, masowej wizji świata. Ruchy te 
są prymitywne, przynoszą masom władzę i zaprzeczają zasadom 
cywilizacji. Uproszczona wizja świata, zwłaszcza radykalna, nie-
zależnie czy prawicowa, czy lewicowa, jest atrakcyjna dla czło-
wieka masowego, przede wszystkim dlatego, że na tacy podaje 
mu uproszczoną, czarnobiałą wykładnię świata, oraz dostarcza 
własną „nową” wizję moralności, która jest pustą alternatywą 
wobec dotychczasowych światopoglądów filozoficzno-religijnych. 
Ideologia z zasady zawsze potrzebuje odniesienia negatywnego, 
dzięki któremu jej wyznawca może poczuć się wyjątkowo. Przy-
kładowo, rasista potrzebuje innych ras, żeby móc tworzyć swoje 
pseudoteorie, analogicznie nacjonalista, czy socjalista potrzebują 
swoich oponentów, by móc określić samych siebie. Czym byłyby 
wizje socjalizmu bez antagonistycznie nastawionych do siebie 
klas – proletariatu i burżuazji? Kim byliby nacjonaliści w kosmo-
politycznym świecie bez granic? 

Sporo racji miał niemiecki konserwatysta Carl Schmitt w uku-
tym przez siebie Pojęciu polityczności, pisząc o antagonizmie na 
linii przyjaciel-wróg jako istocie polityki. Nie można autoryta-
tywnie stwierdzić, że każdy wyznawca ideologii jest naiwniakiem, 
lecz Hiszpan miał słuszność, widząc zagrożenie w ideologiach i ich 
potencjale mobilizacyjnym, który w konsekwencji doprowadził 
do zaistnienia zbrodniczych, masowych, totalitarnych ruchów.

N A  KO N I E C :  P R Z E C I Ę T N O Ś Ć

Finalnym efektem buntu mas dla Ortegi okazuje się dominacja 
tłumu nad życiem oraz groźba upadku cywilizacji, a sama koncep-
cja społeczno-kulturalna okazuje się osobną kategorią dziejową, 
wręcz eschatologiczną. Autor szkicuje nawet paralelę XX w. ze 
starożytnością: „historia Imperium Rzymskiego jest także histo-
rią powstawania mas dochodzących stopniowo do władzy, które 
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unicestwiają bądź pochłaniają rządzące mniejszości zajmują ich 
miejsce”28.

Groza buntu mas ujawnia się w momencie, gdy zobaczymy, na 
czym polega podstawa cywilizacji w refleksji Hiszpana. Myśliciel 
ten odsłonił przed nami jej część, gdy pisał o liberalizmie, demo-
kracji, poszanowaniu prawa. Uznanie wobec drugiego człowieka, 
uszanowanie jego woli, nienaruszanie sfery innego dopełniają te 
podstawowe zasady i z nich wynikają, a masa poprzez fenomen 
hiperdemokracji je narusza. Cywilizacja oraz wysoka kultura spro-
wadzają siłę i przemoc fizyczną do ostateczności i nie pozwala-
ją, aby stały się one decydujące. „Cywilizacja jest zatem przede 
wszystkim wolą współżycia”29. Władza sama narzuca ogranicze-
nia – tak, aby umożliwić innym życie, i aby większość szanowała 
mniejszość. Bunt mas wywraca tę hierarchię i zaprzecza jej.

Jednak najważniejsza z zasad cywilizacji ma odmienny cha-
rakter – dla Ortegi jest nią „czysta chęć życia, podobna do siły 
kosmicznej, nie ta sama oczywiście, ale zbliżona do tej, która 
porusza morza, zapładnia zwierzęta, obsypuje drzewa kwiatami, 
powoduje migotanie gwiazd”30. Człowiek masowy jest przeciwni-
kiem życia, gdyż podlega ono ciągłym zmianom. Jego przecięt-
ność, statyczność i zadowolenie się z siebie zakrywa przed nim 
potrzebę ciągłej ewolucji. Życie jest dynamiczne, a nie statyczne. 
Bunt mas przynosi grozę końca cywilizacji, gdyż niszczy jej pod-
stawy. Dekadencja, która cechuje epokę człowieka masowego, 
wiąże się z poczuciem upadku. Odczucie to jest usprawiedliwio-
ne w momencie, gdy człowiek odczuwa, że jego życie jest „sła-
be, mdłe i bezsilne”31. Upadek ten jednak nie jest oczywisty na 
pierwszy rzut oka, gdyż wiąże się on z samozadowoleniem czło-
wieka masowego z własnej, nijakiej egzystencji. W filozofii Ortegi 
kres cywilizacji następuje w towarzystwie zabawy i przyjemności. 

28 Tamże, s. 14.
29 J. Ortega y Gasset, Dlaczego masy wtrącają się do wszystkiego i dlaczego czynią o tylko w spo-

sób gwałtowny... s. 85–86.
30 Tenże, Poziom naszych czasów, w: tegoż, Bunt mas i inne pisma socjologiczne..., s. 33.
31 Tamże, s. 33.
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Prowadzą one do zerwania poczucia historycznego charakteru 
życia – przyjemność, bezpieczeństwo, powodują, że człowiek 
masowy nie musi już patrzeć w przeszłość, którą z góry postrze-
ga jako bezwartościową. Dawne formy, normy, zasady nie są dla 
niego ważne, gdyż w ich miejsce są już nowe, w domyśle „lepsze”.

Ortega szkicując figurę człowieka masowego, zauważył, że 
jego celem jest przeciętność oraz poszukiwanie przyjemności, 
czym różni się on w charakterze egzystencji od arystokracji. Ary-
stokrata poprzez swoje cechy jest gotów do zmian, masa stoi 
w miejscu, zadowalając się swoją pozycją i nie podejmu-
jąc ryzyka. Filozof, przewidując nadchodzącą epokę mas, 
wieści więc, że w wyniku zmiany hierarchii społecznej, 
punktem odniesienia dla kultury i cywilizacji nie będą 
już wyżyny, a przeciętność. Walkę i rozwój zastąpią sta-
bilność i brak jakichkolwiek wymogów:

[…] istotnym warunkiem osiągnięcie „czasów pełni jest 
to, aby jakieś pradawne dążenie, od wieków wytrwale 
drążące ludzkość, zostało w końcu zaspokojone. Owe 
czasy pełni, to czasy sytości i samozadowolenia […]. Ale 
teraz wiemy już, że owe wieki, tak z siebie zadowolone, 
tak udane, są w gruncie rzeczy martwe. Autentyczna 
pełnia życia to nie pełne sytości zadowolenie, sukces, 
poczucie osiągnięcia szczytu. […] Czasy, w których 
spełniły się ludzkie dążenia, to czasy, w których się do 
niczego nie dąży, w których wyschły źródła pożądań. 
Innymi słowy cała ta pełnia to w rzeczywistości koniec. 
Bywają epoki, które nie umiejąc odrodzić czy ożywić swych 
dążeń umierają z sytości i zadowolenia, tak jak umiera 
szczęśliwy truteń po weselnym locie32.

Człowiek masowy jest figurą nihilistyczną, spełnienie wartości 
w świecie i sytość egzystencji gwarantowana przez wcześniejszy 

32 Tamże, s. 29–30.
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postęp, powodują, że życiu, które jest kluczową kategorią w rozu-
mowaniu Ortegi, grozi „wyschnięcie”, a przed cywilizacją otwiera 
się jedynie możliwość upadku. Przeciętność staje się punktem 
odniesienia. Dlatego też, według Hiszpana życie należy rozwijać 
bezwarunkowo, gdyż to na nim opiera się cywilizacja i kultura:

Zwykłe utrzymanie cywilizacji na obecnym poziomie jest 
rzeczą niesłychanie skomplikowaną, wymagającą znajomości 
działania niezliczonej subtelnych mechanizmów. Źle będzie 
nimi kierował człowiek przeciętny, który wprawdzie nauczył 
się używania wielu stworzonych przez cywilizację narzędzi, 
ale równocześnie odznacza się gruntowną nieznajomością 
zasad leżących u samych podstaw tej cywilizacji33.

Należy podkreślić, że Ortega był zwolennikiem postępu cywili-
zacyjnego. Jego historiozofia w gruncie rzeczy zakłada brak końca 
dziejów, a rzeczywistość w niej ulega ciągłym zmianom i nie ma 
w niej miejsca na początek i koniec. W konsekwencji ciągła zmien-
ność i walka o podnoszenie poziomu dziejów jawią się jako ich 
jedyny sens. Jednocześnie, nie wyklucza to w jego wizji poczucia 
grozy i upadku cywilizacji, a wręcz układa się w nader logiczną 
całość. Mając świadomość wiecznych zmian, Hiszpan zauwa-
ża, że groźba katastrofy cywilizacyjnej widoczna jest w samych 
pojęciach wytworzonych przez Zachód. Przykładowo o koncepcji 
nowoczesności pisał:

Już sama ta nazwa wzbudza niepokój: co to znaczy, że epoka 
sama siebie określa jako „nowoczesną” a więc ostateczną, 
skończoną, wobec której wszystkie inne okresy dziejów to po 
prostu czas przeszły, skromne i nieśmiałe przygotowania do 
osiągnięcia pełni34.

33 J. Ortega y Gasset, Życie szlachetne i życie pospolite albo trud i bezczynność, w: tegoż, Bunt 
mas i inne pisma socjologiczne..., s. 74

34 Tenże, Poziom naszych czasów..., s. 30–31.
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W ten sposób katastroficzny ton Ortegi y Gasseta przejawia się 
w jeszcze inaczej, poprzez historiozoficzne poczucie wypełnienia 
się dziejów. W tym ujęciu oznacza ono brak potrzeby do walki 
o lepsze jutro. Postęp osiąga swój koniec, nie ma sensu dalszych 
zmian, dzieje można uznać za dopełnione, a człowiek nowocze-
sny może rozsiąść się wygodnie w fotelu i zapomnieć o potrze-
bie dalszego rozwoju. Poczucie dokonania się nowoczesności ma 
nihilistyczne konsekwencje, gdyż z jednej strony zniechęca do 
rozwoju, a z drugiej wyrywa człowieka z historii i tradycji. Peł-
nia zachęca do patrzenia tylko na siebie i swoje życie, które jawi 
się jako lepsze od przeszłych epok. Przeszłość należy znać, aby 
wiedzieć, skąd się przybywa i skąd wzięła się pozycja społeczna. 
Jednocześnie trzeba ją poznać, aby wiedzieć, że dalszy 
rozwój jest konieczny dla ochrony przed zagrożeniem 
stagnacji życia lub regresem. Kultura, aby była życiowa, 
musi być nastawiona na postęp, który wyklucza się zaś 
z poczuciem ostateczności. Ortega nie jest deterministą 
wierzącym w automatyczne przemiany dziejów, wobec 
czego uważa, że wszystko jest możliwe, zarówno upadek, 
jak i zmiana na lepsze. Postęp rodzi się z walki i czujności:

Zarówno postępowy liberalizm, jak i socjalizm Marksa 
zakłada, że upragniona, idealna przyszłość nastanie kiedyś 
w sposób nieunikniony, będąc wynikiem konieczności […] 
I jedni, i drudzy, chronieni przez tę ideę przed własną 
świadomością, wypuszczają z ręki ster historii, przestają 
być czujni tracą elastyczność i skuteczność działania. 
W ten sposób życie wymyka im się z rąk, wypowiada im 
posłuszeństwo i uwolnione z wszelkich więzów mknie teraz 
w jakimś nieznanym kierunku. Postępowiec, przybierając 
maskę doskonałego futurysty, nie zajmuje się przyszłością; 
jest przekonany o tym, że ta ostatnia nie kryje żadnych 
tajemnic czy niespodzianek, że nie czeka nas żądna 
istotna nowość, a będąc przeświadczony o tym, że świat 
rozwija się już we właściwym kierunku, bez odchyleń czy 
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kroków wstecz, traci niepokój co do przyszłości zajmując 
miejsce w ostatecznej teraźniejszości. Czy może nas 
zatem dziwić, że dzisiejszy świat wydaje się pozbawiony 
zamierzeń, oczekiwań czy ideałów. Nikt nie zajmował się ich 
formułowaniem. Taki był rezultat zejścia ze sceny historii 
kierowniczych mniejszości stanowiących zawsze odwrotną 
stronę medalu buntu mas35.

* * *

Wizja Ortegi y Gasseta może wydawać się przekonująca, 
w wielu kwestiach zaś błyskotliwa i trafna, jednak nie w pełni 
uwzględnia ona całości interesów społecznych, oraz posiada myl-
ne podstawy i wnioski. Przede wszystkim refleksja Hiszpana źle 
kładzie akcenty i nie do końca dobrze diagnozuje katastroficzny 
wymiar dominacji mas. Mówiąc najkrócej, tytuł najważniejszego 

zbioru esejów Bunt mas należałoby uciąć o „bunt” a akcen-
ty polityczno-społecznej eschatologii katastroficznej prze-
nieść na pole kulturalne i antropologiczne, wobec których 
sfera polityczna jest przecież czyś wtórnym.

Katastrofą nie jest to, że masy buntują się politycz-
nie – mają takie prawo, gdyż decydowanie o sobie samym 
nie jest kwestią ideologiczną, lecz czymś podstawowym, 
ogólnoludzkim. Hierarchia i ład społeczny, choć są czymś 
naturalnym, to nie zawsze jednak dobrze funkcjonują, 
a zmiana charakteru tych zjawisk, czasem może być wręcz 
koniecznością. I w końcu – nie każde przedsięwzięcie 
masowe jest buntem mas wieszczący koniec cywilizacji, 
jak chciał tego Ortega. 

Z  oryginalnych refleksji Hiszpana, najlepiej „obronił się” 
opis życia człowieka masowego. Prawdziwymi katastrofa-
mi słusznie wyeksponowanymi przez myśliciela są: dominacja 

35 J. Ortega y Gasset, Rozrost życia..., s. 47.

prawdziwymi 
katastrofami słusznie 

wyeksponowanymi 
przez myśliciela są: 

dominacja kulturowo -
-społeczna mas oraz 

kult przeciętności, 
promowany przez 

popkulturę sprzężoną 
z bezdusznym 
kapitalizmem 
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kulturowo -społeczna mas oraz kult przeciętności, promowany 
przez popkulturę sprzężoną z bezdusznym kapitalizmem.

Nadziei na odwrócenie trendu związanego z dominacją mas 
nie ma. W takim świecie, gdzie wszyscy jesteśmy – jak to ujął 
T. S. Eliot –„wydrążonymi ludźmi” i żyjemy na „ziemi jałowej”, 
być może lepiej już udać się na emigrację wewnętrzną, w której 
można żyć po swojemu i na swoich warunkach? Ω

José Ortega y Gasset (1883–1955) – hiszpański filozof, eseista, polityk. Pochodził 
z Madrytu, uczył się w Maladze, Salamance, w stolicy Hiszpanii studiował prawo 
i filozofię. W 1904 r. doktoryzował się, a następnie udał się na studia w Niemczech, 
szczególny wpływ miały na niego ośrodek w Marburgu, gdzie szczególnie wpłynął na 
niego neokantyzm. Od 1910 r. do 1936 r. kierował Katedrą Metafizyki na Uniwersytecie 
Centralnym w Madrycie. Politycznie związał się z ideą liberalną, występował krytycznie 
wobec konserwatystów i monarchistów hiszpańskich. W 1914 r. wydał swą pierwszą 
książkę Medytacje o „Don Kichocie” oraz założył postępowo-liberalną organizację 
o nazwie „Hiszpańska Liga Wychowania Publicznego”. W 1923 r. założył czasopismo 
Revista de Occidente. W okresie II Republiki Hiszpańskiej został członkiem Kortezów 
z ramienia „Ugrupowania w Służbie Republiki”, gdzie reprezentował republikańskie 
idee lewicowo-liberalne oraz był jednym z autorów konstytucji państwa hiszpańskiego. 
W 1932 r. wycofał się z działalności politycznej. Po wybuchu wojny domowej udał 
się na emigrację, do kraju powrócił w 1945 r. Trzy lata później założył Instytut Nauk 
Humanistycznych, który z powodów finansowych przestał funkcjonować w 1950 r. 
Reprezentował własną oryginalną myśl, w pierwszej fazie nazywaną perspektywizmem, 
której główna teza głosiła afirmację różnorodnych stanowisk, subiektywnych 
perspektyw poszczególnych osób, z których każda posiada jakąś część prawdy o świecie. 
W późniejszym czasie rozwijał racjowitalizm, koncepcję według której życie pojmowane 
jest jako rzeczywistość radykalna i fundamentalna, i w której Ortega starał się pogodzić 
perspektywę rozumu oraz życia. W ramach swojej filozofii hiszpański myśliciel stworzył 
również projekt rozumu witalnego oraz rozumu historycznego, odmiennych od 
kantowskiej teorii rozumu czystego.
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Z JANEM ENGLERTEM, 
DyReKtOReM ARtyStycZNyM 
teAtRU NARODOWegO, ROZMAWIA 
PRZeMySłAW SKRZyDeLSKI

Jest Pan dyrektor poirytowany, 
rozgoryczony, zniechęcony, a może to 
jakieś inne uczucie wywołane przez to, 
co się dzieje w kulturze przez ostatnie 
półrocze?

– Jestem coraz słabszy, to chyba podsta-
wowa sprawa. I mimo że zawsze miałem 
opinię wytrwałego, a sam o sobie myślę 
jako o twardzielu, to muszę przyznać, 
że w tej chwili moje granice tolerancji 
i odporności psychicznej zostały prze-
kroczone. Sytuacja, w której uczestniczy-
my od dłuższego czasu, jest niezwykle 
skomplikowana, i to nie tylko od strony 
materialnej. Tu chodzi przede wszystkim 
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o sprawy związane z psychiką twórców, 
o demontaż zasad, którymi się kierujemy, 
pracując w zespole artystycznym i two-
rząc teatr – nawet jeśli sam w sobie nie 
jest on zjawiskiem trwałym. 

Mógłbym porównać tę sytuację 
z porodem, do którego wciąż nie może 
dojść, gdyż ktoś stara się przełożyć jego 
termin. Wtedy zauważamy, że to staje się 
wręcz jakąś dewiacją. Tak jest z kolejny-
mi premierami, które nie mogą się odbyć, 
mimo że są już gotowe. Jeśli mam być 
szczery: nie wszystko jest też dla mnie 
zrozumiałe, jeśli chodzi o cel tak dale-
ko idących ograniczeń w sferze kultury. 
Można zadeklarować, że celem jest zdro-
wie, ale tak naprawdę to jest półpraw-
da, bo jako teatry jeszcze w październi-
ku mogliśmy grać dla jednej czwartej 
publiczności, co na naszej najmniejszej 
scenie dawało liczbę dwudziestu miejsc 
dla widzów – siedzących w długich 
odstępach między sobą i w maskach. 
Ale przecież w tym samym momencie 
w czerwonych strefach wesela mogły być 
organizowane w limicie pięćdziesięciu 
osób – bez masek. Konsekwencji nie ma 
w tym żadnej.

Jednak trudno tak do końca temu 
wszystkiemu się dziwić. Kultura to nie 
jest dziedzina, która napędza PKB. Loc-
kdown w teatrach, kinach czy muzeach 
raczej nikomu nie przeszkadza, od tego 
gospodarka nie upadnie. Protesty ludzi 

kultury mogą się odbywać, lecz trudno 
liczyć na to, że ktoś się nimi przejmie.

Ale wspomniał Pan, że to, co 
zaobserwował przez ten ostatni czas, 
mniej dotyczy sfery materialnej, 
a bardziej psychiki. Co dokładnie ma 
Pan na myśli?

– Pewne zachwianie hierarchii wartości, 
bo dla kogoś w moim wieku jest ona tym 
bardziej istotna, jest czymś, czego się 
trzymam. Dla mnie w całej tej sytuacji 
np. niezrozumiała jest łatwość, z jaką 
niektórzy koledzy wchodzą w przestrzeń 
teatru on-line. Nie tylko łatwość, ale też 
zapowiedzi tego, że nawet jeśli teatr żywy 
powróci, w tym wirtualnym świecie jako 
artyści i odbiorcy już i tak pozostaniemy.

Także całkowicie odrzucam traktowanie 
teatru w kategoriach on-line. 
Z premedytacją nie śledzę premier 
pokazywanych w ten sposób.

– Teatr Narodowy oddał do Internetu, 
z racji pewnego rodzaju obowiązku, reje-
strację „Dziadów” Eimuntasa Nekrošiusa, 
teraz przygotowujemy mojego „Kordia-
na” (obie realizacje mają już kilka lat), ale 
mam absolutną świadomość tego, że te 
zapisy oddają co najwyżej jedną czwartą 
wartości tych przedstawień.
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Optymistycznie patrząc.

– Tak, bo nic nie zastąpi żywej relacji 
z widzem. Bardzo zaskakuje mnie to 
poddawanie się temu molochowi, jakim 
jest Internet. Jednoznacznie wyklu-
czam dawanie premier w streamingu, 
to musiałaby być przykra ostateczność. 
Zresztą mnie jako wielbiciela kontaktów 
międzyludzkich taki tryb działania iry-
tuje wyjątkowo. Nie sądzę, bym w świe-
cie wirtualnym mógł znaleźć kogoś, kto 
mnie poruszy albo czegoś nauczy. Co 
więcej, prowadzenie zajęć ze studentami 
on-line też jest dla mnie udręką.

Ale Pan nie lubił Internetu już w czasach 
sprzed pandemii.

– Od samego początku podejrzewałem, 
że to będzie koniec dialogu i że jakość 
przegra z ilością. I tak się stało. Zresztą 
ilość decyduje teraz również o wszel-
kich hierarchiach wartości. Żyjemy 
zatem jedynie pośród subiektywnych 
opinii, trudno w tym znaleźć jakiekol-
wiek kryterium. Ostatnio byłem świad-
kiem osobliwego zdarzenia: pojawiła się 
w moim gabinecie dwójka ludzi, którzy 
wprost zaproponowali, że za pieniądze 
będą pisać – pod różnymi nazwiskami, 
na różnych internetowych platformach – 
pozytywne recenzje spektakli Teatru 
Narodowego.

To byli jacyś dziennikarze?

– Nie, na szczęście nie. W każdym razie 
rozmowa była krótka. Samo to, że ktoś 
mógł wpaść na taki pomysł, świadczy już 
o całkowitej degrengoladzie. To pokazuje 
również, jak ogromnie mamy rozdmu-
chane ego. Rzecz jasna nie wyłączam z tej 
grupy siebie.

To raczej sprzeczność, trudno 
powiedzieć, że ma Pan rozdmuchane 
ego, skoro sam Pan nieraz twierdził, 
że prowadzi teatr eklektyczny, bo 
nie jest Pan pewien, czy ma rację, 
i dlatego proponuje różne kierunki. Nie 
zajmuje Pan też wyraźnych stanowisk 
w wyrażaniu opinii.

– Staram się tego nie robić, bo odpowia-
dam nie tylko za siebie. 

Inni, którzy tak jak Pan prowadzą 
wielkie teatry, nie mają z tym problemu.

– Pewnie tak jest, ale ja przez całe życie 
byłem uparty. Nigdy nie przekonano 
mnie do przynależności do jakiejkolwiek 
partii czy innej grupy ideowej albo gru-
py interesu. Uważam, że liczy się przede 
wszystkim moje prywatne zdanie i jeśli 
przejrzy pan wywiady przeprowadzone 
ze mną czterdzieści lat temu, zauważy 
pan, że generalnie mówiłem w nich to 
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samo, co mówię i dziś. Zresztą staram 
się zbyt często zdania nie zmieniać. Być 
może to źle o mnie świadczy, bo wycho-
dzi na to, że jestem niereformowalny. Ale 
to także pozwala mi zachować zasady fair 
play i nie uzależniać się od niczego.

Jednak jest chyba wyjątek: od teatru 
zawsze chciał Pan być uzależniony.

– Coraz mniej. Ale znów za dużo mówię 
o sobie. 

Inaczej pewnie się nie da. Zatem 
dopytam jeszcze o wyjątkowość tego 
ostatniego, pandemicznego czasu. 
Smutna codzienność przyzwyczaiła 
nas do bliskości spraw ostatecznych, 
trzeba się w tym odnaleźć. To ma dla 
Pana wymiar metafizyczny? Jaki to 
rodzaj doświadczenia, czego Pan się 
dowiedział?

– Fredro napisał: „Nie strach umrzeć, ale 
strach umierać”. Bardzo boję się umie-
rania, nie śmierci. Ale mówię przede 
wszystkim o kontekście duchowym, bo 
nagłe rozczarowania są okropne, jednak 
powolne dogorywanie, takie wygasanie – 
a wydaje mi się, że to będzie się działo ze 
sztuką wysoką – naprawdę mnie przera-
ża. Wie pan, po prawie sześćdziesięciu 
latach pracy zawodowej nauczyłem się 
również tego, że trzeba w coś wierzyć. 

Nawet najbardziej zagorzały ateista 
musi w coś wierzyć: albo w Boga, albo 
w bogów. Musi się czegoś trzymać. Dzisiaj 
mam z tym problem, bo dla mnie wszyst-
ko dookoła stało się zbyt względne.

Pan nierzadko powtarzał, że teatr 
istnieje po to, aby widz mógł w nim 
zająć się sprawami, które na co dzień 
go przerastają, mógł skonfrontować się 
z nimi.

– Najważniejszym zadaniem teatru jest 
dotykać. Nie prowokować, lecz uzmysła-
wiać. Nie uderzać mokrą ścierką w twarz, 
ale zmuszać do poszerzenia horyzontów. 
Dawać szansę bycia czasem aniołem, 
a nie tylko zjadaczem chleba. Oczywi-
ście jedyną miarą takiego teatru jest fala 
zwrotna od tych, którzy go odbierają. 

Ten nadchodzący czas zatem może 
być dla teatru ważny, bo pojawią się 
w nim być może tematy ostateczne, 
wynikające z przemyśleń nad 
kruchością życia.

– Tylko teoretycznie, bo nakładają się 
na to lęki o byt materialny. Niekoniecz-
nie teatr znajdzie się w centrum zainte-
resowania. Z kolei też widzę artystów, 
którzy zdecydowanie mając z czego żyć, 
składają wnioski o dofinansowanie. 
Oczywiście gdybym sam nie miał z czego 
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żyć, pierwszy zgłosiłbym się po pomoc, 
jednak w tym momencie po prostu bym 
się wstydził.

To tak zwana kwestia algorytmu…

– Który realnie nie jest w stanie niczego 
w sztuce zmierzyć.

No dobrze, ale trochę ucieka Pan 
od prognozy tego, co się zmieni 
na scenach – pomijając kwestię 
przedstawień on-line.

– Myślę, że prawdopodobnie pogłę-
bi się zjawisko, które zaobserwowałem 
już wcześniej, w ostatnich sezonach. Od 
dłuższego już czasu dostrzegałem to, 
że widzowie poszukują w teatrze pew-
nej, nazwijmy to, bajkowości, czegoś, co 
przenosi ich do zupełnie innej rzeczywi-
stości. Jest to wyraźne do tego stopnia, 
że frekwencyjnymi pewniakami stały 
się spektakle o określonej konwencji, 
która być może dla niektórych wydawa-
ła się już miniona. Liczy się np. kostium, 
co zdaje się zaprzeczeniem wymagań 
współczesności, ale tak jest. Dostrzegam 
też u widzów tęsknotę za porządkiem – 
jakimkolwiek. Nawet tylko takim, który 
można by podważyć czy obalić.

Kiedy ten specyficzny czas minie, ta 
potrzeba raczej się pogłębi.
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– Zdecydowanie. I z tego nie wynikają 
żadne korzyści dla mnie, jako dyrektora, 
tylko dla tych, którzy chcieliby znaleźć 
w teatrze punkt odniesienia.

Ale to przełoży się konkretnie również 
na repertuar przez Pana proponowany? 
W tej sytuacji brakuje na pewnego 
zmarłego dwa lata temu Eimuntasa 
Nekrošiusa.

– Po współpracy z Jerzym Jarockim byłem 
przekonany, że na swojej artystycznej 
drodze – jako aktor i reżyser – nie spo-
tkam już kogoś, kto stanie się moim 
mistrzem i otworzy mi zupełnie niespo-
dziewane perspektywy teatralne, i nie 
tylko teatralne. Miałem wielkie szczę-
ście, że to się stało. Teatr Narodowy miał 
ogromne szczęście. W pewnym momen-
cie Nekrošius powiedział mi, że Narodo-
wy stał się dla niego nowym domem; to 
było niedługo przed jego śmiercią, kiedy 
w Wilnie rozmawialiśmy o planowanym 
u nas „Królu Learze”, w którym miałem 
się zmierzyć z rolą tytułową, którą kiedyś, 
ponad dwadzieścia lat temu, zmarnowa-
łem u Macieja Prusa. Nie sądzę, że uda mi 
się jeszcze Leara zagrać.

O Nekrošiusie mówi Pan często, że był 
filarem Teatru Narodowego. A kto teraz 
jest tym filarem?

– Teraz to już tylko ja (śmiech).

Piotr Cieplak jako stały reżyser 
w Narodowym w pewnym sensie jest 
takim filarem.

– Jest na pewno dla sceny narodowej 
bardzo poważnym artystą. Twórcą, który 
w sporej mierze odpowiada za jej kształt. 
Zresztą w drugiej połowie zbliżającego 
się roku wyreżyseruje jedną z komedii 
Szekspira.

Pan natomiast zrealizuje „Trzy 
siostry” Czechowa – to właśnie ten od 
dłuższego czasu „odkładany poród”. 
Najpierw premiera miała się odbyć 
w listopadzie, później w grudniu, teraz 
zaś może się uda w styczniu. To tytuł, 
który zaplanował Pan jeszcze przed 
wybuchem pandemii, nie wiedząc, 
co się stanie. Ale w związku z tymi 
ostatnimi miesiącami coś się zmieniło? 
Wyczuwa Pan nowy kontekst dla tego 
tekstu, a może coś Pan zmienił w swoich 
założeniach?

– Nie zmieniłem zbyt wiele, bo sądzę, 
że „Trzy siostry” idealnie współgrają 
z tym, co teraz dookoła. Tu chodzi przede 
wszystkim o sytuację inteligencji, temat 
w sam raz na dziś. To inteligencja, która 
chce wyjechać – nie dosłownie, ale chce 
uciec od wszystkich i może od siebie 
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także, zupełnie niezdolna do podjęcia 
jakiejkolwiek decyzji. Kwestia tego, co 
siedzi w głowach inteligencji, zawsze była 
dla mnie istotna. Co interesujące, każda 
z postaci w tym dramacie jest w jakiejś 
mierze przetrącona przez życie, nie radzi 
sobie, dysponuje tylko pozornymi odpo-
wiedziami – pytanie, jak w takim stanie 
cokolwiek nowego zaczynać. Przypomina 
to sytuację, którą obserwujemy dzisiaj.

Trudno cokolwiek przewidzieć. Mało 
pocieszające.

– Dokładnie tak, ale w tym wszystkim 
jest jedna jasna rzecz, o której chciałbym 
jeszcze panu opowiedzieć. W połowie 
października, w tym czasie gdy jesz-
cze mogliśmy grać dla jednej czwartej 
widowni, wznowiliśmy po ponad pół-
roczu „Kordiana”, co samo w sobie było 
potężnym przedsięwzięciem organizacyj-
nym. Proszę sobie wyobrazić: aktorów na 
scenie niemal sześćdziesięciu, a publicz-
ności – siedemdziesiąt osób na wielkiej 

sali. Niespotykane. Ale to było najlepsze 
przedstawienie „Kordiana”, jakie w ogó-
le zagraliśmy, a od 2015 roku odbyło się 
już ponad osiemdziesiąt powtórzeń. Nie 
zapomnę tego: po spektaklu pięć minut 
wzajemnych braw – widzowie aktorom 
i aktorzy widzom. Dla nich wszystkich 
było ważne to, że mimo niebezpieczeń-
stwa, ryzyka, panującego niepokoju, spo-
tkali się w jednym celu: aby podkreślić 
znaczenie teatru, tego, że musi on trwać. 
To była prawdziwa wspólnota, która 
praktycznie się nie zdarza. Popłakałem 
się, a to mi się nie zdarza; widziałem też, 
że aktorzy byli niesamowicie porusze-
ni. Takich chwil nie przeżyłem w teatrze 
zbyt wiele, zdarzały się tylko w zupełnie 
wyjątkowych okolicznościach. A zatem 
mimo wszystko czuję, że to, co robimy, 
ma głębszy sens. Mam nadzieję, że gdy 
już pandemia przeminie, spotkamy się 
w teatrze i będziemy mogli jeszcze raz 
sobie pogratulować. To mnie jeszcze trzy-
ma w ryzach, to jeszcze daje mi siłę. Ω
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