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Wstęp 

Pomysł na tę książkę narodził się w trakcie lektury tekstów Vittoria Messoriego – 
znanego włoskiego publicysty katolickiego . W jednej ze swoich książek Messori zawarł 
krótki, a zarazem bardzo syntetyczny obraz współczesnej kultury:

Całą nowoczesną epokę [ . . .] cechują takie oto wyróżniki: negacja grzechu oraz 
prze konanie, że nauka, kultura, edukacja i technologia są w stanie przemienić 
nasz glob w ziemski raj . Grzech nie istnieje, a już z całą pewnością nie ma grzechu 
„pierworodnego” . Dopiero gdy człowiek uwolni się od chrześcijańskich przesądów, 
postęp pokaże, do jakich materialnych i moralnych osiągnięć może być zdolny [ . . .] . 
Odkupiciel, który zstąpi z nieba? Przestańmy się wygłupiać: tylko kroczący drogą 
postępu człowiek może przynieść zbawienie i odkupienie .
A przecież doskonale wiemy, że historia udowodniła coś zupełnie odwrotnego, 
że wielkie świeckie nadzieje humanistów obróciły się przeciwko nim . W sposób 
bezlitosny doświadczyli oni, że samoodkupienie ludzkości prowadziło do samoza-
głady . Tyle że wówczas, w tym XIX wieku, w którym rodziła się nowoczesność, to 
że poszukiwania raju doprowadzą nas na manowce, nie było wcale takie oczywiste . 
[ . . .] Logicznym i konsekwentnym wynikiem tych dziewiętnastowiecznych ideologii 
były narodziny nowych prądów, które chciały zastąpić chrześcijańską perspektywę . 
[ . . .] W tamtych cza sach wielu chrześcijan mogło dać się przekonać (i wielu też to 
uczyniło) . Mieli dość tej kuli u nogi w postaci „grzechu”, tego obskuranckiego 
balastu, powodującego opóźnienie w marszu ku „radosnemu jutru”1 .

Ukazany przez Messoriego konflikt idei staje się dziś jeszcze bardziej widoczny . Obser-
wując proces dynamicznych zmian, którym kultura Zachodu podlega w pierwszych 
latach XXI w ., stwierdzić można, że ich źródłem jest intensyfikacja działań mających na 
celu usunięcie z tej kultury chrześcijańskich poglądów oraz wartości . Z potrzeby ukaza-
nia inspiracji i konsekwencji tego procesu powstała monografia nie tylko prezentująca 
i charakteryzująca, ale także oceniająca źródła, z których współczesna kultura stara się 

1 V . Messori . Opinie o Maryi . Warszawa: Fronda 2007 s . 246-247 .
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czerpać idee oraz zasady postępowania mające zastąpić prawdy i normy chrześcijańskie, 
przez kilkanaście stuleci uważane za uniwersalne i niezmienne . 

W tytule książki pojawia się pojęcie „uniwersalizm chrześcijaństwa”, które może 
być interpretowane na kilka sposobów . Aby je właściwie zrozumieć, trzeba pamiętać, że 
prezentowana w książce dyskusja o uniwersalizmie chrześcijaństwa toczy się w sytuacji 
globalizmu, pluralizmu idei oraz ekspansji tradycji religijnych z innych kontynentów 
i kręgów kulturowych . Zjawiska te niosą ze sobą konkretne propozycje światopoglądowe, 
często zupełnie opozycyjne wobec chrześcijaństwa . Dlatego uniwersalizmu chrześci-
jańskiego nie należy rozumieć jako faktu historycznego czy społecznego (bo dzisiejsza 
Europa staje się coraz mniej chrześcijańska), ani tym bardziej jako ideologii, która mia-
łaby być narzucana ludziom za pomocą środków politycznych czy prawnych . Mówiąc 
o uniwersalizmie chrześcijaństwa, stwierdzamy, że objawienie przekazane ludziom przez 
Jezusa Chrystusa dwa tysiące lat temu – mimo zachodzących we współczesnym świecie 
zmian – nadal jest aktualne . Przyjęcie zbawczej miłości Boga, który stał się człowiekiem 
i umarł, aby ludzie mogli osiągnąć zbawienie i życie wieczne, nie jest jednak obowiąz-
kiem, lecz przywilejem . Chrześcijaństwo głosi, że każdy człowiek może być zbawiony, 
ale szanując ludzką wolność, nikogo nie zmusza do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości . 
Taki sposób rozumienia uniwersalizmu chrześcijańskiego ma na myśli Joseph Ratzinger, 
gdy pisze: „Już od pierwszej chwili wierzący w Jezusa Chrystusa czuli się zobowiązani do 
przekazywania swej wiary wszystkim ludziom . [ . . .] Punktem wyjścia chrześcijańskiego 
uniwersalizmu nie było pragnienie władzy, lecz pewność, że przyjęło się zbawcze poznanie 
i zbawczą miłość, do której mają prawo wszyscy ludzie i na którą w głębi serca czekają”2 .

Wątpliwości czytelnika budzić może także fakt, że w wielu tekstach zamiennie sto-
suje się terminy „religia” i „chrześcijaństwo” . Dzieje się tak, ponieważ praca dotyczy 
wyłącznie obszaru kultury europejskiej, która ukształtowała się właśnie pod wpływem 
chrześcijaństwa . Religia chrześcijańska wraz z grecką filozofią i rzymskim prawem stanowi 
fundament tej kultury . Można powiedzieć, że kultura europejska „jest zbudowana na 
trzech wzgórzach: Areopagu, Kapitolu i Golgocie”3 .

Aby podjęte zagadnienie umieścić we właściwej perspektywie, należało najpierw poka-
zać wyjątkowy charakter chrześcijaństwa oraz jego rolę w kształtowaniu i rozwoju kultury . 
Zagadnienie to omawia pierwsza część książki zatytułowana Chrześcijaństwo w kulturze 
Zachodu . Zawiera ona dwa teksty znanych filozofów religii reprezentujących lubelską 
szkołę filozoficzną (Zofia J . Zdybicka, Piotr Moskal) ukazujące kulturotwórczą rolę reli-
gii oraz racjonalność chrześcijaństwa . Z punktu widzenia kulturoznawcy na szczególną 
uwagę zasługuje obszerny artykuł teologa ks . Mariana Ruseckiego pokazujący, jak bardzo 
przeniknięte chrześcijaństwem są praktycznie wszystkie wymiary europejskiej kultury .

2 J . Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata . Kielce: „Jedność” 2004 
s . 46 .

3 Autorem tych słów jest Theodor Heuss, pierwszy prezydent Republiki Federalnej Niemiec . Podaję 
za: P . Hahne . Dość tej zabawy. Koniec społeczeństwa przyjemności . Katowice: Księgarnia św . Jacka 2007 s . 51 .
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Autorzy tekstów zamieszczonych w  części Próby negacji chrześcijańskich korzeni 
Europy wskazują i objaśniają mechanizmy, które sprawiły, że współcześnie ludzie prze-
stają dostrzegać religijny wymiar kultury Zachodu . Wprowadzeniem w problematykę 
jest tekst Henryka Kieresia ukazujący i charakteryzujący prądy myślowe pokazujące tę 
zmianę sposobu widzenia kulturowej roli chrześcijaństwa . Natomiast Viara Maldjieva 
prezentuje konkretne strategie posługiwania się językiem (manipulacje językowe) wypa-
czające i dekonstruujące chrześcijańskie odniesienia zachodniej kultury . Imelda Chłodna 
omawia rolę, jaką w kształtowaniu dzisiejszych bezreligijnych społeczeństw odgrywają 
nawiązujące do idei oświecenia systemy edukacyjne, funkcjonujące dziś w Europie . Tę 
część książki kończy tekst Bogumiły Truchlińskiej pokazujący, że większości argumentów 
i sposobów krytyki religii, z którymi mamy do czynienia we współczesnej debacie, nie 
sposób uznać ani za nowe, ani nawet za oryginalne . Autorka podobne argumenty odnaj-
duje w polskiej myśli dwudziestolecia międzywojennego – choć, jak wynika z tekstu, 
wtedy posługiwano się nim w bardziej subtelny sposób . Omawia też ówczesne chrześ-
cijańskie projekty przezwyciężenia kryzysu zachodniej kultury .

Część trzecia jest szczególnie bliska redaktorom tomu, pracującym w  Katedrze 
Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych KUL . Dotyczy bowiem kwestii, 
czy w doktrynach religii niechrześcijańskich lub też alternatywnych ruchów religijnych 
obecnych we współczesnej kulturze można znaleźć realne alternatywy dla chrześcijaństwa . 
Wprowadzeniem w to zagadnienie jest tekst Roberta T . Ptaszka zawierający typologię 
i charakterystykę najbardziej popularnych propozycji pretendujących współcześnie do 
roli alternatyw dla chrześcijaństwa . O . Krzysztof Modras krytycznie ocenia możliwość 
zastąpienia chrześcijaństwa przez islam – religię pochodzącą z innego kręgu kulturowego .  
Z kolei Ireneusz Kamiński pokazuje, że do tworzenia alternatywnych form kultury coraz 
częściej aspirują dziś nowe ruchy religijne i parareligijne . Kulturotwórczych aspektów 
działalności najbardziej znanego współczesnego ruchu parareligijnego, jakim jest New 
Age, dotyczą kończące tę część książki teksty Anny Nowakowskiej oraz Dariusza Hryciuka .

Zawarty w książce przegląd alternatyw wobec chrześcijaństwa nie ogranicza się do 
propozycji religijnych . Autorzy tekstów zamieszczonych w ostatniej części tomu omawiają 
pozareligijne alternatywy dla chrześcijaństwa, z którymi mamy do czynienia we współ-
czesnej kulturze . Katarzyna Tempczyk ukazuje i poddaje krytycznej analizie konkretne 
działania będące próbami przemiany rytuałów religijnych w ceremonie areligijne . Kolejni 
autorzy (o . Marek Nowak, ks . Andrzej Wańka) pokazują, że realną alternatywą dla chrześ-
cijaństwa nie mogą stać się neognoza i ezoteryzm, choć w naszej stechnicyzowanej oraz 
pozornie racjonalnej kulturze zyskują coraz większą popularność . Również, co wykazuje 
w swoim tekście Agnieszka Lekka-Kowalik, realnej alternatywy dla religii nie stanowią 
ani nauka, ani technika . Mimo niezwykle intensywnego rozwoju tych dziedzin, skła-
dane przez ich twórców deklaracje, że są w stanie rozwiązać problemy człowieka i świata 
(także te, które dotyczą sfery duchowej), nie znajdują potwierdzenia . Za alternatywę dla 
chrześcijańskiej wizji człowieka trudno też uznać coraz częściej podejmowane dziś próby 
sprowadzenia osoby ludzkiej wyłącznie do roli konsumenta . Charakterystyka takich prób 
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zawarta w kończącym książkę tekście Wojciecha Daszkiewicza pokazuje, że mamy tu do 
czynienia z postawą rezygnacji i kapitulacji: człowiek zostaje pozbawiony tego, co czyni 
go kimś wyjątkowym w świecie – czyli właśnie człowiekiem . 

Książka otwiera nową serię wydawniczą poświęconą zjawisku alternatywnej religij-
ności . Jej celem jest spojrzenie na tę problematykę z odmiennych, a zarazem uzupełnia-
jących się punktów widzenia . Toteż autorzy tekstów wywodzą się z różnych ośrodków 
naukowych i reprezentują różne dyscypliny badawcze (filozofia, teologia, socjologia, 
językoznawstwo, prawo) . Są wśród nich uczeni o uznanych nazwiskach, a także osoby 
zaczynające dopiero swoje badania naukowe . Choć zawarte w tomie teksty są dosyć 
zróżnicowane, ich lektura prowadzi do wniosku, że współczesna kultura Zachodu, odrzu-
cając chrześcijaństwo, nie jest w stanie zaproponować dla niego realnej alternatywy . Czy 
wnioski te opierają się na wystarczająco mocnych przesłankach i argumentach, oceńcie 
Państwo sami .

Robert T . Ptaszek



Część I

CHRZEśCIJAńSTWO W KULTURZE ZACHODU





Zofia J. Zdybicka USJK

Kulturotwórcza rola religii

Religia w naszym kręgu kulturowym od przeszło dwu wieków jest przedmiotem 
krytyki i negatywnych ocen . Już w XIX w . pojawiły się twierdzenia, że Bóg jest tworem 
człowieka, a bogiem człowieka jest człowiek (Feuerbach), pojawiło się hasło „śmierci 
Boga”, który hamuje ludzki rozwój i zagraża wolności człowieka (Nietzsche) .

W XX w ., w okresie panowania scjentyzmu, rozwinięto wprawdzie szczegółowe bada-
nia nad religią – religioznawstwo, psychologię religii, socjologię religii – ale poszcze-
gólne dyscypliny najczęściej redukowały religię do fenomenu czy to psychicznego, czy 
społecznego (obecnie do kulturowego), pomijając problematykę podstaw, fundamentów 
religii, czyli problematykę antropologiczną (kim jest człowiek) i metafizyczną (czy Bóg 
istnieje obiektywnie i kim jest) . 

Wszystko to powoduje deformacje w dziedzinie rozumienia religii oraz – jak określił 
Benedykt XVI – „kryzys Boga Osobowego”, tendencje oddzielania religii od Osobowego 
Boga . 

Obecnie powstaje coraz więcej religii, ale są to religie bez Boga i bez Kościoła1 . 
Stanowiska te są podbudowane błędami poznawczymi, zakwestionowaniem prawdy 
i jej fundamentalnej roli, na korzyść pluralizmu opinii czy relatywizmu, co generuje 
niewłaściwe koncepcje religii, a w konsekwencji niewłaściwe relacje między religią 
i kulturą .

Dlatego określenie roli religii w kulturze domaga się ponownego przemyślenia natury 
i istotnych celów zarówno kultury, jak i religii2 .

1 Por. Bóg i świat. Z kardynałem Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald . Tł . 
G . Sowiński . Kraków: Znak 2005 s . 62 .

2 Szerzej na ten temat zob .: Z .J . Zdybicka . Religia w kulturze . Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza 
z Akwinu 2010 .
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1. Kultura – religia – rozgraniczenie pojęć

Spośród wielu określeń kultury i religii wybieram takie, które wydają się najbardziej 
ogólne i podstawowe oraz neutralne światopoglądowo . Kultura – w przeciwstawieniu 
do natury – obejmuje to wszystko, co zostało świadomie i celowo ukształtowane przez 
człowieka i pochodzi od człowieka . Człowiek dzięki rozumowi zmienia według swoich 
myśli, planów, idei i potrzeb zastany stan rzeczy, tzn . przyrodę, środowisko naturalne oraz 
samego siebie . Nie rodzi się on bowiem gotowy, lecz mając pewne możliwości związane ze 
swą naturą, może je realizować . Kultura jest więc humanizacją (intelektualizacją) natury . 
W tym procesie ważna jest rola intelektu (rozumu), który odczytując prawdę o zastanej 
rzeczywistości, zdolny jest do tworzenia nowych idei albo przejmuje je z zastanej kultury 
i zgodnie z nimi przetwarza świat i siebie .

Podmiotem kultury, czyli twórcą kultury, jest c z ł o w i e k  . Jednakże człowiek jest 
także przedmiotem kultury . Ostatecznym c e l e m  kultury jest rozwój, doskonalenie 
człowieka, jego „uprawa” (wychowanie) . Kultura jest także sposobem istnienia człowieka . 
Żyje on bowiem „rozumem i twórczością” (św . Tomasz) . Człowiek więc zarówno tworzy 
kulturę, jak i kultura tworzy człowieka .

By człowiek mógł tworzyć prawdziwie ludzką kulturę, musi poznać prawdę o ota-
czającej go rzeczywistości, a przede wszystkim prawdę o sobie, kim jest, skąd pochodzi 
i dokąd zmierza, w jakim kierunku ma rozwijać swoje możliwości, dyspozycje . Prawda 
o człowieku wyznacza hierarchię wartości, których realizacja przyczynia się do tworze-
nia różnych dziedzin kultury – poznanie (nauka), moralność indywidualna i społeczna 
(dobro), sztuka (piękno) i religia (świętość) .

Poszczególne wartości: prawda, dobro, piękno i świętość przenikają się wzajemnie . 
Prawda jest wartością fundamentalną, na której budowane są wszystkie pozostałe . Poprzez 
prawdę, przede wszystkim prawdę o człowieku, istnieje nierozerwalna zależność między 
człowiekiem i kulturą . Kultura jest sposobem istnienia człowieka . Człowiek, realizu-
jąc wartości, tworzy kulturę, kultura tworzy człowieka . Szczególne miejsce w kulturze 
zajmuje religia . Religia najbardziej znacząco związana jest z prawdą o człowieku i ona 
ostatecznie wyznacza kierunek, perspektywy życia, ostateczny cel-sens . Ważna, czy nawet 
fundamentalna, jest także rola filozofii . Jak określił Jan Paweł II: „Filozofia jest zwier-
ciadłem kultury” .

Religia jest świadomą i wolną relacją człowieka do jakiegoś transcendensu (bóstwa, 
Boga) wyrażoną w swoistym działaniu . Religia, będąc dziedziną kultury, równocześnie 
jest czymś, co kulturę przekracza . Człowiek ani Bóg (transcendens) nie są tworami 
kulturowymi . To powoduje, że religia zajmuje szczególne miejsce w kulturze . Każda 
religia, zwłaszcza religie monoteistyczne, objawione, wnoszą do kultury prawdy zdobyte 
rozumem i dopełnione prawdami objawionymi przez Boga, ukazując pełną prawdę 
o człowieku opartą na źródłach racjonalnych i pozaracjonalnych (nadprzyrodzonych, 
przyjętych wiarą) . Wyznaczają one działanie (modlitwa, moralność, kult) kierowane ku 
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jakiemuś transcendensowi, w religii chrześcijańskiej ku osobowemu Bogu, nawiązując 
z Nim osobowy kontakt przez poznanie i miłość . 

W perspektywie religijnej człowiek, będąc osobą (naturą rozumną, duchową), ist-
niejąc w świecie przyrody i w społecznościach, równocześnie wykracza poza nie – żyje 
i rozwija się w perspektywie rzeczywistości transcendentnej – Boga . Stąd wielka godność 
i wartość osoby ludzkiej i jej centralne miejsce w całej kulturze . Religia jest ogniskową 
całej kultury, a więc tym, co człowiekowi i wszystkim jego działaniom nadaje ostateczną 
wartość, sens i cel, a przez to usensawnia wszelkie działania kulturowe .

2. Religia – fundamentem kultury osobowej

W dotychczasowych dziejach naszej kultury i dziejach wszystkich innych kultur 
istniały ścisłe związki między kulturą i religią . „Nie było takiej kultury w przeszłości – 
pisał Fromm – i jak się zdaje, nie może być takiej kultury w przyszłości, która by nie 
miała religii”3 .

Jednak wciąż w różnych kulturach, także europejskiej, pojawiają się tendencje anty-
religijne, ateistyczne i laickie (XIX i XX w .) . Przyczyn jest wiele: przede wszystkim zawi-
rowania wokół prawdy, błędy antropologiczne generowane przez scjentyzm, pluralizm 
(opinie), relatywizm poznawczy i moralny („dyktatura relatywizmu”) . Toteż Benedykt 
XVI konstatuje obecnie „kryzys Boga” . Towarzyszy temu marginalizacja człowieka w kul-
turze (kultura naukowo-techniczna – nastawiona na technikę, postęp), powstają nowe, 
dziwne religie . Jak zauważył Ecco: „kiedy ludzie nie wierzą już w Boga, nie znaczy to, 
że w nic już nie wierzą . Wierzą we wszystko”4 . Marginalizacja człowieka w kulturze bez 
Boga i religii pomaga lepiej rozumieć – już od strony pozytywnej – najistotniejsze więzy 
zachodzące między kulturą i religią .

Każda religia ukazuje transcendentny wymiar człowieka, perspektywę trwania po 
naturalnej śmierci (życie wieczne), konieczność doskonalenia się oraz ontyczną, moralną 
i psychiczną więź z transcendensem (godność i wartość osoby ludzkiej) .

Osobową wizję człowieka i całej kultury zawierają wyższe formy religii, przede wszyst-
kim chrześcijaństwo . Bóg chrześcijański, od którego człowiek pochodzi i do którego 
zmierza, jest społecznością osób związanych miłością (Bóg Trójosobowy) . Stanowi On 
najdoskonalszy model relacji międzyludzkich . Poznanie i miłowanie Go jest celem – 
kresem ludzkiego życia . Człowiek powołany jest do uczestnictwa w trynitarnym życiu 
Boga . Jest On również „mocą” (łaską), która od wewnątrz przynagla człowieka do aktua-

3 E . Fromm . Szkice z psychologii religii . Tł . J . Prokopiuk . Warszawa: „Książka i Wiedza” 1966 s . 134 .
4 Cyt . za U . Ecco . Trzecie zapiski na pudełku od zapałek 1994-1996 . Tł . A Osmólska-Mętrak . Poznań: 

„Historia i Sztuka” 1997 s . 119 .
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lizacji wszystkich swoich możliwości . Chrystus, jednoczący w sobie osobę boską i naturę 
ludzką, stanowi konkretny model wyznaczający kierunek i cel oraz sposób rozwoju 
człowieka . „Jam jest prawdą, drogą i życiem” (J 14,6) .

Afirmacja osoby ludzkiej jako żyjącej w perspektywie Boga – „Ty transcendentnego” 
– jest już początkiem realizacji osobowego modelu kultury . Najbardziej ludzkim i najbar-
dziej spełniającym osobę przeżyciem (czynem) jest miłość i w stosunku do Boga i między 
ludzkimi osobami . Toteż pełna afirmacja osoby w perspektywie miłości Boga gwarantuje 
postawę miłości w stosunku do innych osób . Religia, szczególnie religia chrześcijańska, 
wnosi sprawiedliwość i miłość jako budulec więzi społecznych we wszystkich społecz-
nościach: rodzinnej, narodowej, międzyludzkiej, co prowadzi do „cywilizacji miłości”, 
w której budowanie Jan Paweł II włożył tak wiele wysiłków .

Pełna afirmacja człowieka nie jest możliwa bez afirmacji osobowego Boga i Jego 
związku z osobą ludzką (źródło i cel) . Wszelkie inne wartości są niższe od człowieka 
i przyjęcie ich jako wartości naczelnych degraduje osobę ludzką do roli narzędzia . Tylko 
przyjęcie Boga jako ostatecznego źródła istnienia człowieka, najwyższego dobra – celu 
i modelu wszelkiej ludzkiej działalności – gwarantuje pełny rozwój osoby ludzkiej, 
właściwą hierarchię wartości oraz funkcjonowanie całej kultury, w której człowiek jest 
rzeczywistością centralną .

Człowiek nie może żyć bez miłości . Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozu-
miałą, jego życie pozbawione jest sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie 
spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie 
znajdzie w niej żywego uczestnictwa . I dlatego właśnie Chrystus – Odkupiciel [ . . .] 
objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi [ . . .] . Człowiek odnajduje w Nim 
swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa . Człowiek zostaje 
w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo . 
Stworzony na nowo5 .

Filozofia realistyczna pokazuje, że „nie można zrozumieć człowieka bez Boga” (osoba 
ludzka posiada strukturę religijną, wymiar transcendentny) . Chrześcijaństwo natomiast 
pokazuje, że „nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa” . „Jakąż wartość musi mieć 
w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela 
[ . . .] . Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazywa się 
Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną . Nazywa się też chrześcijaństwem”6 . 

Istotna rola religii (chrześcijaństwa) w kulturze polega na ukazaniu pełnej prawdy 
o człowieku i pełnej miłości, czyli pełnej afirmacji człowieka dla niego samego, wskazania 
na godność, nienarzędny charakter osoby ludzkiej oraz miłość jako stały element układów 
międzyludzkich – życia społecznego, politycznego, czyli całej kultury .

5 Jan Paweł II . Encyklika Redemptor hominis 10 .
6 Tamże .
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3.  Motywacyjna, modelowo-wzorcza oraz sprawcza rola religii 
w tworzeniu kultury osobowej

Chrześcijaństwo dostarcza więc wizję osoby ludzkiej pozostającej w dialogu z Bogiem 
i z osobami ludzkimi, wyznacza perspektywy, drogi rozwoju człowieka dokonującego się 
poprzez realny kontakt z Bogiem i z innymi osobami w czasie, w historii, w rzeczywistości 
ziemskiej – w całej kulturze .

Dopiero wówczas może być zrealizowany istotny cel kultury, jakim jest „uprawa” 
samego człowieka . Pociąga to za sobą afirmację życia i poszanowanie wszelkich jego 
przejawów, równość wobec praw ludzkich, określa styl życia będącego realizacją miłości, 
postawą wzajemnego posługiwania, a nie panowania, podporządkowania, przemocy czy 
użycia . Wyznacza to także właściwe miejsce i właściwy kierunek wszystkim pozostałym 
dziedzinom kultury: nauce, ekonomii, technice, polityce, które ze swej natury posiadają 
charakter narzędny i powinny być podporządkowane realnym potrzebom człowieka 
żyjącego w społecznościach: rodzinnych, narodowych, politycznych, ogólnoludzkich .

Podstawowa rola religii w stosunku do kultury przejawia się w:
a) poszerzeniu źródeł poznania, dotyczących przede wszystkim człowieka, dostępnych na 

drodze rozumu (filozofii) poprzez przyjęcie prawd objawionych przez samego Boga, 
szczególnie przez Chrystusa, „który przyszedł na świat na to, aby dać świadectwo 
prawdzie” (J 18,37), i obiecał: „poznacie prawdę a prawda was wyzwoli” (J 8,30) . 
Dzięki temu dochodzą do kultury nowe prawdy, które oddziaływają na rozum ludzki, 
przyjęte na innej zasadzie niż te, które sam rozum wskazuje, na zasadzie zaufania 
i wiary, a więc aktów typowo osobowych . Prawdy religijne dotyczą najistotniejszych 
spraw człowieka:

 – źródeł pochodzenia człowieka i perspektyw wiecznego trwania, przez co nabiera 
nieskończonej wartości wszelka działalność ludzka, a więc wszelkie działania kul-
turowe, które doskonalą człowieka i „wpisane w człowieka” zyskują ostateczny 
sens i wieczną trwałość;

 – nieskończonych możliwości rozwoju człowieka: „Bądźcie doskonali jak Ojciec 
wasz niebieski jest doskonały” (Mt 5,48);

 – ustalają hierarchię wartości zgodnie z najgłębszymi aspiracjami i przeznaczeniem 
(powołaniem) człowieka: prymat ducha nad materią, prymat osoby nad społecz-
nością, prymat moralności nad techniką, prymat miłości nad sprawiedliwością .

 Transcendentne, duchowe przeznaczenie człowieka może być harmonijnie realizo-
wane, jeśli w konkretnym postępowaniu ceni się wartości duchowe, rozwijające samą 
osobę . Powinność dążenia do rozwoju poprzez poznanie, miłość i twórczość należą 
do istoty człowieczeństwa . W kulturze, którą można by nazwać ludzką, powinno 
więc chodzić przede wszystkim o osoby (temu celowi ma służyć kultura), a nie tylko 
o mnożenie rzeczy czy nawet najdoskonalszych narzędzi pracy czy komunikacji mię-
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dzyludzkiej, którymi osoba się może posługiwać . Jest to ważne, ale pełni rolę instru-
mentalną .

 Tworzenie siebie jako osoby, kształtowanie„materii swego człowieczeństwa”, poprzez 
świadome i wolne czyny, przede wszystkim poprzez czyny miłości skierowane ku Bogu 
(religia) i innym osobom (życie społeczne), jest najważniejszą twórczością kulturową .

 „Bóg powołał człowieka do istnienia, powierzając mu zadanie bycia twórcą” . Ten 
element twórczości najbardziej zbliża go do „obrazu Bożego” . Dotyczy to przede 
wszystkim twórczości, przez którą kształtuje „wspaniałą «materię» własnego czło-
wieczeństwa” . Dlatego „zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: 
człowiek ma uczynić z siebie «arcydzieło sztuki»”7 .

 Wiąże się z tym osobista odpowiedzialność człowieka za to, co z siebie uczynił, a także 
co zmienił w dotychczasowym układzie osób i rzeczy poprzez swoje działanie . Jest to 
odpowiedzialność wobec siebie, wobec drugiego człowieka oraz odpowiedzialność 
wobec Boga .

 W perspektywie religijnej człowiek-osoba jest pierwszym podmiotem-celem, a nie 
narzędziem lub środkiem działania wszelkich układów społeczno-kulturowych, wszyst-
kich dziedzin kultury . Człowiek jako osoba jest bowiem podmiotem działania i pod-
miotem niezbywalnych praw . Z racji swej materialności człowiek jest zdeterminowany 
i realizacja związanych z tym praw dokonuje się niezależnie od woli człowieka, jakby 
automatycznie . Natomiast z racji wymiaru duchowego osoba jest bytem otwartym, 
niezdeterminowanym do końca przez czynniki zewnętrzne . Aby działać, musi siebie 
determinować i w pewnym sensie musi sama sobie prawa ustanawiać poprzez własne 
sumienie, odczytując prawdę o konkretnym dobru, które ma czynić przez świa-
dome i wolne działania (czyny) . Dlatego żadne układy społeczne czy kulturowe nie 
powinny człowiekowi uniemożliwiać jego samostanowienia (wolności) zmierzającego 
do doskonalenia osoby .

 Wyznacza to prymat moralności (miłość) nad techniką, co przejawia się w nieustan-
nej trosce religii o rozwój samego człowieka, by miał świadomość swojej godności 
i godności innych osób, by jego postępowanie było dobre, by zasadą jego postępo-
wania była miłość . Chrześcijaństwo czyni z niej prawo wszelkich układów między 
jednostkami, między społecznościami w każdej skali, wszelkich programów cywiliza-
cyjnych, politycznych, ustrojowych . Jest to zasada personalistyczna, która wskazuje, 
że przedmiotem troski wszelkich społeczności ma być dobro osoby (dobro wspólne);

b) religia poza pełną prawdą o  człowieku wnosi do kultury motywację osobową . 
Wszystko powinno służyć dobru człowieka . Sam Chrystus stał się człowiekiem „dla 
nas, dla naszego zbawienia” . Religia pełni także funkcję modelową, wzorczą przez 
ukazywanie modeli życia . W chrześcijaństwie najdoskonalszym modelem jest Chry-
stus, Bóg-Człowiek . W innych religiach – założyciele czy jednostki wybijające się 
w doskonałości;

7 Jan Paweł II . List do artystów (1999) 1 .
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c) wreszcie religia pełni rolę wspomagającą w prowadzeniu w pełni ludzkiego życia . 
W każdej religii spotykamy się z pomocą, która „przychodzi z góry” (łaska, sakra-
menty, modlitwa, obrzędy) . W chrześcijaństwie są to środki nadprzyrodzone, które 
mają wzmocnić siły ducha ludzkiego w wybawianiu od zła, które zagraża człowiekowi, 
napawa lękiem i osłabia jego siły twórcze w realizowaniu najwyższych dążeń i celów .
Te prawdy, idee, normy zachowania i pomoce, które przynosi religia (chrześcijaństwo) 

są niezbędne, bez nich człowiek nie spełniłby swego zadania . To ostatecznie waloryzuje 
człowieka i daje mu godność „dziecka”, „syna” Bożego . „Przez nie zostały nam udzielone 
drogocenne i największe obietnice, abyśmy [ . . .] stali się uczestnikami Boskiej natury” 
(2 P 1,4) .

Obok zasadniczej roli religii w kulturze, ukazującą pełną prawdę o człowieku, miłość 
człowieka, religia stanowi ogromną siłę inspirującą pozostałe dziedziny kultury: naukę, 
moralność, sztukę (architektura, malarstwo, rzeźba, muzyka, literatura), które wyrażają 
przeżycia ducha ludzkiego i które go jako twórcę pobudzają i udoskonalają . Piękno, obok 
prawdy i dobra, posiada ogromne znaczenie – kulturotwórcze i kulturogenne

To przecież chrześcijaństwo, zwłaszcza Kościół katolicki, zbudowało zachodnią cywili-
zację . Wpłynęło na ocalenie skarbów kultury antycznej, inspirowało do tworzenia nowych 
dzieł sztuki, powstania uniwersytetów i szpitali, kształtowało początki rozwoju nauki 
i gospodarki, nadawało humanistyczny kształt zachodniego prawodawstwa oraz inne 
dobra, jakie dziś oferuje nam zachodnia cywilizacja8 .

Wzajemnych relacji między kulturą i religią oraz religią i innymi dziedzinami kultury 
nie należy jednak wyobrażać sobie jednostronnie czy statycznie . Kultura ma charakter 
dziejowy, jej formy podlegają zmianom . Osoba ludzka, będąc bytem dynamicznym, roz-
wija się przez działanie w czasie, w zmieniających się warunkach . Trzeba brać pod uwagę 
zmieniające się aktualne uwarunkowania co do sposobu życia, komunikacji itp . Są jednak 
pewne konstansy: prawda o osobie ludzkiej, godność osoby ludzkiej, jej wartość i jej 
centralne miejsce w kulturze, źródła jej istnienia oraz perspektywy, a także obiektywne 
istnienie Osobowego Boga, którego człowiek może poznać, uznać i nawiązać z Nim 
relację przez poznanie i miłość i dać temu osobowy i osobisty wyraz .

Poznanie prawdy jako podstawowej wartości, przede wszystkim prawdy o człowieku 
i Bogu, domaga się ze strony człowieka nieustannego wysiłku we wszystkich dziedzinach . 
Religia nie hamuje rozwoju człowieka i różnych dziedzin kultury, lecz go dynamizuje  
i troszczy się zawsze o prawdziwe dobro człowieka .

8 Zob . Th .E . Woods Jr . Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację . Kraków: Wydawnictwo 
„AA” 2006 .
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Religion Generates Culture

The trend denying that religion generates culture has been growing for two centuries . In 
the article I argue that such criticism is unjustified . The first part of the paper contains a con-
ception of culture and religion worked out by realistic philosophy . From this point of view 
religion fulfils a unique role in culture because neither a man nor God are cultural artifacts . 
Thus religion is focal – giving a purpose to a man religion makes culture meaningful . 

Realistic philosophy shows that a man cannot be properly conceived without God . The 
source of full truth about God and a man is a unique religion – Christianity . Religion under-
stood in this way fulfils several very important functions . Firstly, it expands human cognition 
by knowledge revealed by God . This knowledge shows that a man is person who develops 
herself by rational, but based on love, conduct . Secondly, religion points out proper models 
of human life, gives inspirations and motivations for their realizations . Religion also provides 
means by which a man can achieve the aim of his life . Thus religion is a necessary factor of 
development of a man and culture .



Ks. Piotr Moskal

Chrześcijaństwo jako religia Logosu

Chrześcijaństwo z pewnością nie jest religią intelektualnej spekulacji, rezultatem okre-
ślonej filozoficznej idei . Nie utworzyli go ani filozofowie, ani ideolodzy . Chrześcijaństwo 
nie jest jednak także rezultatem tego, co dionizyjskie, instynktowne, irracjonalne . Nie 
jest rezultatem szamańskiego transu ani ignorancji . Nie jest dziełem ani ślepej uczu-
ciowości, ani arbitralnej, kapryśnej wolności, która de facto jest karykaturą wolności . 
Chrześcijaństwo, a zwłaszcza katolicyzm, jest religią logosu, i to z kilku powodów . Jest 
religią logosu z tytułu koncepcji Boga – źródła i kresu religijnej relacji – oraz z tytułu 
koncepcji człowieka i życia ludzkiego, życia religijnego, jako życia pokierowanego rozu-
mem . Katolicka duchowość akcentuje racjonalność ludzkiego działania . Kościół katolicki 
uznaje wartość poznawczą ludzkiego rozumu, popiera rozwój nauki, uniwersytetów . Ma 
swoją teologię i apologię, uznaje wartość filozofii (i teologii naturalnej) .

1. Koncepcja Boga

W Prologu Ewangelii według świętego Jana czytamy:

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo .
Ono było na początku u Boga .
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
[z tego], co się stało” (J 1,1-3) .

Jak wiadomo, polski termin „słowo” jest przekładem greckiego słowa logos . Gdy św . 
Jan mówi o Logosie, który przyjmującym go dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, to 
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mówi o poznaniu, które Ojciec Niebieski ma o sobie samym . To poznanie, ta przed-
wieczna Mądrość, jest czymś samoistnym, jest więc osobą – jest Synem Bożym . Syn jest 
niestworzony, ale zrodzony przez Ojca – zrodzony właśnie na sposób poznania . Papież 
Jan Paweł II tak to ujął w jednej ze swoich katechez: „Owo odwieczne rodzenie Syna jest 
prawdą wiary [ . . .] . Wyjaśnienie zawiera Katechizm Soboru Trydenckiego, który bardzo 
trafnie orzeka: «tak wielka jest nieskończona płodność Boga, że poznając siebie samego, 
równego sobie Syna rodzi» . Jest rzeczą pewną, iż to przedwieczne rodzenie i zrodzenie 
w Bogu jest absolutnie duchowej natury, albowiem «Bóg jest duchem» . Wnioskując przez 
analogię do procesu gnozeologicznego umysłu ludzkiego, poprzez który człowiek, pozna-
jąc sam siebie, tworzy obraz siebie samego, ideę, «pojęcie», to znaczy «ideę zrodzoną», 
która często jest nazywana, od łacińskiego verbum, słowem wewnętrznym, odważamy się 
myśleć o zrodzeniu Słowa lub też odwiecznego «pojęcia» i wewnętrznego Słowa Boga . 
Oto Bóg, poznając samego siebie, rodzi Słowo-Syna, które jest Bogiem tak jak Ojciec . 
W tym rodzeniu Bóg jest równocześnie Ojcem jako rodzący i Synem jako zrodzony, 
zachowując w pełni tożsamość Bóstwa, która wyklucza istnienie wielu «bogów» . Słowo 
jest Synem współistotnym Ojcu i wraz z Nim jest jedynym Bogiem objawienia Starego 
i Nowego Testamentu”1 .

święty Paweł w Liście do Kolosan rozwija myśl o Bożym Logosie – obrazie Ojca 
w następujący sposób:

On jest obrazem Boga niewidzialnego –
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne [ . . .] .
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone .
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1,15-17) .

Ten Boski Logos, Boża Mądrość, określa racjonalność świata . Opatrzność Boża jest 
przejawem nie tylko Bożej miłości, ale i Bożej mądrości . Bóg działa racjonalnie, wedle 
logosu . Stąd kosmos to właśnie boska księga natury, brzemienna w wieloraki sens . Pozna-
jąc świat, czytamy ostatecznie myśl Bożą . A podejmując ludzką aktywność – właśnie 
aktywność kulturową – stajemy wobec transcendentnej myśli, która jest wcześniej niż 
my, i która określa także nas samych i sens naszej kulturowej aktywności . To nie jest 
tak, że nie mamy natury, ale dopiero ją tworzymy, i nie jest tak, że tworzymy ex nihilo. 
Ludzie tworzący kulturę poruszają się w zastanym świecie, który ma swoją obiektywną 
celowość . Ludzie sami też mają swą ludzką naturę i obiektywny cel swego życia, który 
przez pracę, przez kulturę, mają osiągnąć2 .

1 Jan Paweł II . Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 
1987 s . 189-190 .

2 „Opatrzność jawi się jako transcendentna Mądrość, która miłuje człowieka i wzywa go do uczestnic- 
twa w planie Boga jako głównego adresata Jego pełnej miłości troski, a zarazem jako swego rozumnego 
współpracownika” (Jan Paweł II . Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela s . 281) .
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Boski Logos za sprawą Ducha świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się czło-
wiekiem, a po zmartwychwstaniu, dając Ducha świętego, poniekąd wcielił się w Kościół 
jako jego Głowa . Stąd mówi się o Kościele jako o Słowie wcielonym . Tenże Kościół, 
będąc Mistycznym Ciałem Chrystusa, jest niejako prasakramentem; jest też, jak mówimy, 
naszą Matką (kiedyś często mówiono „Kościół Matka nasza”) .

Z łona Kościoła, za sprawą Ducha świętego, rodzi się Pismo święte (rodziło się ono, 
za sprawą tego samego Ducha, już pośród ludu Bożego Starego Przymierza) . Pismo święte 
jest słowem Boga dlatego, że zostało napisane pod natchnieniem Ducha świętego . „Przez 
wszystkie słowa Pisma świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo, 
w którym wypowiada się cały”3 . Kiedy bierzemy do ręki tekst Pisma świętego, bierzemy 
rozpisaną na księgi, rozdziały i wiersze Osobę Słowa, czyli Boskiego Logosu! Dotyczy to 
także żywej Tradycji – tzn . tej części Tradycji Apostolskiej, która nie jest Pismem świętym .

Boski Logos udziela się także przez znaki sakramentalne . Chrzest, bierzmowanie, 
najświętsza Eucharystia to sakramenty inicjacji chrześcijańskiej . Postacie Eucharystyczne 
to sam Chrystus, a więc Boski Logos . Sakramenty inicjacji wprowadzają nas w obszar 
Bożego życia i dają moc do wypełniania swego powołania . Jest i sakrament pokuty dla 
ludzi dokonujących swego nawrócenia .

Dla pewnych zadań i sytuacji Chrystus ustanowił kolejne sakramenty: kapłaństwo, 
głównie (ale i nie tylko) po to, aby mogły być sprawowane inne sakramenty, zwłasz-
cza Eucharystia . Do godności sakramentu podniósł przymierze małżeńskie . Stąd, jak 
stwierdza Kodeks Prawa Kanonicznego, „między ochrzczonymi nie może istnieć ważna 
umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem”4 . I wreszcie dla cho-
rych i umierających ustanowił Chrystus sakrament namaszczenia . We wszystkich tych 
sakramentach mamy do czynienia z obecnością i działaniem Jezusa Chrystusa – Syna 
Bożego – Logosu, który jest Bogiem .

2. Koncepcja człowieka

W myśli judeochrześcijańskiej kontekstem rozumienia człowieka jest nie tyle świat 
zwierzęcy (człowiek jako animal rationale), ile raczej Bóg: człowiek został stworzony 
„na obraz Boży” . Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że: „osoba ludzka [ . . .] dzięki 
rozumowi jest zdolna do zrozumienia porządku rzeczy ustanowionego przez Stwórcę . 
Dzięki swojej woli jest zdolna kierować samą siebie do swojego prawdziwego dobra”5 . 

3 Katechizm Kościoła Katolickiego . Wyd . 2 poprawione . Poznań: Pallottinum 2002 nr 102; Zob . 
Benedykt XVI . Verbum Domini (2010) nr 18-19 .

4 Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań: Pallottinum 1984 kan . 1055 § 2 .
5 Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1704 .
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Katechizm zwraca uwagę na to, że dzięki rozumowi i woli człowiek obdarzony jest wol-
nością, i że za pomocą rozumu odczytuje porządek moralny – „głos Boga”6 .

Człowiek żyje w naturalny dla siebie sposób, zgodnie ze swą bytową strukturą, gdy 
jego działalność jest dziełem intelektu i wolnej autodeterminacji . Nie jest oczywiście 
intelektem, nie jest cogito, nie jest też wolnością . Nie jest także swą cielesnością ani 
sumą czy wypadkową procesów neurofizjologicznych, instynktów, zmysłowych poru-
szeń . Jest osobą, jednością psychofizyczną . To, co cielesne i zmysłowe, jest substratem 
życia osobowego, kierowanego przede wszystkim prawdą . Bez prawdy nie ma w życiu 
ludzkim ani wolności, ani miłości . Działania ludzkiego nie ma tak długo, jak długo 
człowiek nie podejmie w tej kwestii decyzji . Ta zaś decyzja jest sprawą wolnego wyboru 
dobra rozumem (w sumieniu) poznanego . Doktryna katolicka przyjmuje, że człowiek 
wysiłkiem swego rozumu jest w stanie poznać obiektywną rzeczywistość i rozpoznać 
moralną wartość swego postępowania .

3. Koncepcja życia duchowego/religijnego

Chrześcijaństwo jest religią prymatu rozumu także w zakresie życia religijnego, 
duchowego . Głębi życia duchowego nie mierzy się bowiem intensywnością pozytywnych 
emocji, a tym bardziej odmiennością stanów świadomości czy jakimiś paranormalnymi 
zjawiskami . Głębia życia duchowego to bezwarunkowość wiary i nadziei złożonej w Bogu, 
a nade wszystko siła miłości . Wiara, nadzieja i miłość to nie sprawa tego, co irracjonalne, 
ale właśnie racjonalne, i to w najwyższym stopniu .

Akt wiary jest aktem intelektu przyjmującego prawdę Bożą; jest to akt nakazany 
przez wolę poruszoną łaską Bożą . Racją wiary, racją, dla której wola wywiera wpływ na 
intelekt, jest Bóg jako autorytet epistemiczny i cel ludzkiego życia7 . Sama zaś cnota wiary 
jest usprawnieniem umysłu, zaczynającym w człowieku życie wieczne i skłaniającym 
rozum do przyjęcia rzeczy nieoczywistych8 . Nadzieja zapodmiotowana jest w woli, ale 
zakłada uprzednią wiarę, bo właśnie wiara pozwala nam poznać, że możemy dostąpić 
życia wiecznego i że mamy zapewnioną do tego pomoc9 . Nadzieja nie jest więc czymś 
nierozumnym . Także miłość zapodmiotowana jest w woli, ale i ona zakłada poznanie 
przez wiarę10 .

Czy są w życiu duchowym sytuacje, w których należałoby wykluczyć kierownictwo 
lub chociażby tylko używanie rozumu? św . Tomasz z Akwinu zauważa, że w człowieku 

6 Zob . Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1705-1706 .
7 Zob . Summa theologiae II-II q . 2 a . 9; DS 3008-3010; Katechizm Kościoła Katolickiego nr 155-156 .
8 Zob . Summa theologiae II-II q . 4 a . 1 .
9 Zob . tamże II-II q . 17 a . 7 .
10 Zob . tamże I-II q . 62 a . 4 .
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jest podwójna zasada poruszająca: jedna jest wewnętrzna, i jest nią rozum (ratio), druga 
jest zewnętrzna, i jest nią Bóg . Chodzi o natchnienia i poruszenia Ducha świętego, 
które człowiek może uchwycić dzięki tzw . darom Ducha świętego . Dary te, podobnie 
jak cnoty, istnieją i w rozumie, i we władzach pożądawczych człowieka11 . Chociaż więc 
dary te uzdalniają wszystkie siły psychiczne człowieka do uległości poruszeniom Bożym, 
to te Boże poruszenia przechodzą przez ludzki intelekt, który rozeznaje je, i ludzką wolę 
podejmującą określone decyzje12 . Również wszystkie akty religijne, jako akty ludzkie, 
chociaż angażujące wszystkie władze człowieka, są przede wszystkim aktami racjonal-
nymi, są czynnościami intelektu i woli . Duchowości katolickiej obce jest wprawianie się 
w trans, odmienne stany świadomości czy redukowanie przeżyć religijnych do poziomu 
zmysłowo-uczuciowego .

4.  Afirmacja intelektu i życia naukowego

Katolicyzm niesie swego rodzaju promocję rozumu . Przywraca rozumowi „wiarę” we 
własne siły, chroni go przed agnostycyzmem, sceptycyzmem i relatywizmem . Encyklika 
Jana Pawła II Fides et ratio to wielka promocja ludzkiego rozumu i zachęta, aby ten rozum 
nie zwątpił w poznanie prawdy . Papież pisze w niej, że Kościół „widzi bowiem w filozofii 
drogę wiodącą do poznania podstawowych prawd o życiu człowieka . Zarazem uznaje 
filozofię za nieodzowne narzędzie, pomagające głębiej rozumieć wiarę i przekazywać 
prawdę Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie znają”13 . Natomiast w encyklice Veritatis 
splendor przypomina m .in . teorię prawa naturalnego, a więc tezę o zdolności ludzkiego 
rozumu do odczytywania odwiecznego prawa Bożego14 . 

Objawienie nie kwestionuje ludzkiego rozumu, ale go zakłada, afirmuje, oczyszcza 
i wydoskonala . Zakłada zdolność ludzkiego rozumu do poznania Boga . Autor Księgi 
Mądrości oraz św . Paweł w Liście do Rzymian mówią o poznaniu Boga z dóbr widzial-
nych15 . Sobór Watykański I w konstytucji Dei Filius, a za nim Sobór Watykański II 

11 Zob . tamże I-II q . 68 .
12 Zob . np . św . Ignacego z Loyoli pouczenia dotyczące dobrego wyboru zawarte w jego Ćwiczeniach 

duchowych (nr 169-188) .
13 Jan Paweł II . Fides et ratio (1998) nr 5 .
14 „Prawo moralne pochodzi od Boga i w nim ma zawsze swe źródło: mocą naturalnego rozumu, 

który bierze początek z mądrości Bożej, jest ono zarazem własnym prawem człowieka” (Jan Paweł II . 
Veritatis splendor [1993] nr 40) .

15 „Głupi z natury są wszyscy ludzie,
którzy nie poznali Boga;
z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest,
patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy,
lecz ogień, wiatr, powietrze chyże,
gwiazdy dokoła, rwącą wodę
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w konstytucji Dei verbum oraz Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdzają, że „natural-
nym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać 
Boga, początek i cel wszystkich rzeczy”16 .

Jak zauważa papież Benedykt XVI, wiara jest dla rozumu siłą oczyszczającą . Uwalnia 
rozum od zaślepienia i pomaga mu być sobą; pomaga mu widzieć to, co jest mu właś-
ciwe . Papież wskazuje tu na dziedzinę prawa naturalnego . Jest ona dostępna rozumowi 
naturalnemu . Jednak rozum ten jest stale zagrożony „etycznym zaślepieniem” utrudnia-
jącym mu właściwe funkcjonowanie17 . Toteż głos Kościoła w takich sprawach, jak na 
przykład natura małżeństwa czy wartość życia ludzkiego od jego początku aż do śmierci, 
jest upominaniem się o to, co jest dostępne rozumowi naturalnemu, tzn . o to, co jest 
poznawalne niezależnie od wiary w nadprzyrodzone objawienie . 

Wiara wreszcie ubogaca ludzkie poznanie, zwłaszcza gdy chodzi o rozumienie Boga 
i człowieka . Ubogaca między innymi o wątki trynitarne, chrystologiczne, pneumato-
logiczne, charytologiczne, soteriologiczne czy eschatologiczne . Prawda o Bogu jednym 
w trzech osobach jest ponadto paradygmatem rozumienia człowieka i jego życia osobo-
wego18 . Objawienie spełnia również ważną funkcję heurystyczną w stosunku do ludzkiego 
poznania . Na przykład spory chrystologiczne miały wpływ na powstanie teorii osoby19 . 

Intelektualizm Kościoła katolickiego wyraża się także w jego trosce o naukę, w jego 
zaangażowaniu w tworzenie uniwersytetów i innych ośrodków naukowych20 . Były to i są 
miejsca uprawiania nie tylko teologii, ale i innych dyscyplin naukowych . Ten wielowie-
kowy wysiłek Kościoła świadczy o tym, że katolicyzm apeluje do tego, co w człowieku 
jest typowo ludzkie, humanistyczne i że drogą Kościoła jest człowiek jako istota myśląca 

lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem .
Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa – 
winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca,
stworzył je bowiem Twórca piękności;
a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw – 
winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił .
Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Sprawcę” (Mdr 13,1-5) .
„Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy 

przez nieprawość nakładają prawdzie pęta . To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, 
gdyż Bóg im to ujawnił . Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego 
potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, tak że nie mogą się [oni] wymówić 
od winy [ . . .]” (Rz 1,18-20) . 

16 Katechizm Kościoła Katolickiego nr 36 . 
17 Zob . Benedykt XVI . Deus caritas est (2005) nr 28. 
18 „Prawdziwy Bóg jest w całej swej istocie całkowicie bytowaniem-dla (Ojciec), bytowaniem-od 

(Syn) i bytowaniem-z (Duch święty) . Człowiek jest obrazem Boga właśnie dzięki temu, że przez «od», 
«dla» i «z» tworzy zasadniczą antropologiczną postać”(Joseph Ratzinger . Wiara – prawda – tolerancja. 
Chrześcijaństwo a religie świata . Tł . Ryszard Zajączkowski . Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2004 s . 197) .

19 Zob . M .A . Krąpiec . Ja - człowiek . Wyd . 5 . Lublin: RW KUL 1991 s . 402-405 .
20 Zob . np . M . Markowski . Uniwersytet Krakowski w kontekście środkowoeuropejskim późnego średnio-

wiecza i wczesnej nowożytności. „Episteme” 2005 nr 40; Th .E . Jr . Woods . Jak Kościół katolicki zbudował 
zachodnią cywilizację . Tł . G . Kucharczyk . Kraków: Wydawnictwo „AA” 2006 .
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i zdolna do miłości . Do myślącego człowieka kieruje też Kościół katolicki swą apologię 
– apologię religii katolickiej .

5. Apologia religii katolickiej21

Eksplikacji wymagają, jak sądzę, dwa użyte przeze mnie terminy . Pierwszym z nich 
jest „apologia religii” . Apologia religii może być bowiem obroną przed zarzutami i oskar-
żeniami kierowanymi pod adresem religii; może też przyjmować postać krytyki innych 
religii . W niniejszym tekście chodzi o apologię rozumianą jako uzasadnienie czy uspra-
wiedliwienie przyjęcia doktryny katolickiej na intelektualną własność oraz życia zgodnego 
z tą doktryną .

Drugim terminem wymagającym wyjaśnienia jest „religia katolicka” (religio catho-
lica) . Chociaż termin ten jest dzisiaj stosunkowo rzadko używany, należy jednak do 
języka dokumentów Kościoła katolickiego i teologii katolickiej22 . Używam go z dwóch 
powodów . Po pierwsze, jestem przeciwny traktowaniu terminów „religia” i  „religia 
chrześcijańska” jako terminów rodzajowego i gatunkowego, a terminu „katolicyzm” jako 
oznaczającego tylko odmianę chrześcijaństwa . Katolicyzm jest religią . Co więcej, wedle 
samorozumienia Kościoła katolickiego, jedyna prawdziwa religia istnieje/trwa w Kościele 
katolickim i apostolskim23 . Po drugie, używam terminu „religia katolicka” dlatego, że 
inna jest struktura apologii w Kościele katolickim, a inna we wspólnotach niekatolickich, 
zarówno niechrześcijańskich, jak i chrześcijańskich . Wiąże się to z tym, że różne religie/
wyznania religijne nie są strukturami „izomorficznymi”, i że różnie w religiach ocenia 
się zdolności poznawcze ludzkiego intelektu (np . problem fideizmu i negacji teologii 
naturalnej) . Nie bez znaczenia jest i to, czy w religii istnieje oficjalny czynnik („Magi-
sterium”) określający treść doktryny religijnej24 .

21 W tej części tekstu wykorzystuję obszerne fragmenty mojego artykułu: Logiczna struktura apologii 
katolicyzmu. W: Apologia religii. Red . P . Moskal . Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s . 179-193 . Szerzej 
na ten temat piszę w monografii Apologia religii katolickiej . Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 . 

22 Zob . np . Pius IX . Qui pluribus (DS 2777); Pius XII . Humani generis (DS 3895); Józef S . Pelczar . 
Obrona religii katolickiej. T . 1: Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu 
przeciwników. Przemyśl: Wydawnictwo Dyecezalne Przemyskie 1911 . 

23 „Hanc unicam veram Religionem subsistere credimus in catholica et apostolica Ecclesia [ . . .]” 
(Declaratio de libertate religiosa nr 1 . Cyt . za Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II . 
Constitutiones, Decreta et Declarationes. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1993 s . 512) .

24 Zob . Apologia religii. Red . P . Moskal . Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 .
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5.1. Przedmiot apologii

Religia katolicka jest osobową relacją wiary, nadziei i miłości do Boga . Ma swój 
wymiar osobowy i społeczny, eklezjalny . Istnieje w religii katolickiej oficjalne, norma-
tywne określenie prawdy i dobra . Istnieje normatywne określenie formy religii: w co 
wierzyć, co uznać za prawdę zbawczą, po co i jak żyć, jak się modlić itd . Podmiotem 
tego określenia jest Magisterium Ecclesiae .

Sobór Watykański II naucza, że Urząd Nauczycielski Kościoła: „z nakazu Bożego 
i przy pomocy Ducha świętego pobożnie słucha [ . . .] Bożego słowa, święcie strzeże i wier-
nie wykłada . I wszystko, co z tego jednego depozytu wiary czerpie, podaje do wierzenia 
jako objawione przez Boga”25 . Magisterium przedkłada więc do wierzenia prawdy zawarte 
w Bożym objawieniu i mające z nim konieczny związek26 . Wypowiada się w kwestiach 
moralnych, także w zakresie prawa naturalnego27, oraz co do form modlitwy, czy są wierne 
tradycji wiary apostolskiej28 . Będąc dalekie od stanowisk fideistycznych, agnostycznych 
i irracjonalistycznych, wskazuje na zdolności poznawcze rozumu ludzkiego – rozumu 
filozoficznego oraz potocznego, przedfilozoficznego . W filozofii widzi drogę prowadzącą 
do poznania podstawowych prawd o świecie, Bogu i człowieku . Uznaje też filozofię za 
niezbędne narzędzie głębszego rozumienia wiary i przekazywania jej innym29 .

Doktryna Urzędu Nauczycielskiego Kościoła obejmuje prawdy (zdania) poznawalne 
za pomocą naturalnych sił poznawczych człowieka, a więc stanowiące dziedzinę wiedzy, 
oraz prawdy stanowiące dziedzinę wiary, a więc poznawalne w drodze wiary Bogu w Jego 
objawienie . Zarówno w odniesieniu do prawd pierwszego rodzaju, jak i drugiego, wystę-
puje poznanie w drodze zaufania (wiary) ludzkiemu autorytetowi, jak i autorytetowi 
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, który to Urząd rości sobie prerogatywy nieomylnego 
określania prawd wiary i moralności, to jest podawania tych prawd do wierzenia jako 
objawionych przez Boga . Chociażby już z tych względów apologia religii katolickiej 
jest wielowątkowa i pod względem epistemologiczno-metodologicznym niejednorodna .

25 Dei verbum 10 . Cyt . za: Sobór Watykański II . Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Poznań: Pallot-
tinum 2002 .

26 Zob . Katechizm Kościoła Katolickiego nr 88 .
27 Zob . Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2032-2040, 2049-2051; Kompendium Katechizmu Kościoła 

Katolickiego . Kielce: „Jedność” 2005 nr 430; Z . Grocholewski . Prawo naturalne w nauczaniu Kościoła. 
Oprac . L . Cirillo . Tł . K . Stopa . W: tenże . Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa. 
Kraków: Wydawnictwo HOMO DEI 2009 s . 3-55 .

28 Zob . Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2663; Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 
559; Kongregacja Nauki Wiary . List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji 
chrześcijańskiej. W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994. Tł . i oprac . 
Z . Zimowski, J . Królikowski . Tarnów: Biblos 1995 s . 337-352 .

29 Zob . Jan Paweł II . Fides et ratio. 
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5.2. Częściowe, niezależne od objawienia, uzasadnienie religii katolickiej

Pierwszy wątek apologii religii katolickiej polega na wskazaniu, że część doktryny 
Kościoła da się uzasadnić wyłącznie na podstawie ludzkich zdolności poznawczych i że 
religia katolicka jest czymś adekwatnym w stosunku do ontycznej struktury człowieka 
i jego obiektywnego ukierunkowania na Boga .

W świetle filozofii bytu otaczający nas świat jest światem realnym, a nie mają czy cie-
niem innej, „prawdziwej” rzeczywistości . Ten świat jest niesprzeczny, nie jest absurdalny . 
świat to wiele różnych bytów . Nie jest prawdą, że wszystko jest jednym i tym samym 
bytem czy że istnieje tylko jeden byt, a wszystko, co widzimy, jest tylko jakąś mody-
fikacją czy manifestacją tego bytu . Stanowiska monistyczne (panteistyczne) są błędne . 
A dalej, świat jest racjonalny, jest nośnikiem sensu . Jest też czymś dobrym i pięknym . 
Dualistyczna (np . manichejska) koncepcja świata jest błędna30 .

W filozofii bytu pojawiają się dobrze uzasadnione zdania o istnieniu bytu pierwszego 
– Absolutu, który jest niczym nieograniczoną doskonałością istnienia, życiem poznania 
i miłości . Jest to byt osobowy, w stosunku do świata transcendentny, to jest radykalnie 
inny i doskonalszy niż świat, ale i  immanentny, to jest stwórczo w świecie obecny . 
Takie rozumienie Absolutu zawiera się w chrześcijańskim, katolickim rozumieniu Boga .  
Z kolei filozoficzna antropologia zawiera między innymi tezy o cielesno-duchowej natu-
rze człowieka, o jego przygodności i otwartości na Boga, o tym, że człowiek jest osobą 
posiadającą swoją godność, i o tym, że dusza ludzka jest nieśmiertelna31 .

Zdania dotyczące Boga i człowieka, chociaż w formie teoretycznie mniej zaawansowa-
nej, pojawiają się również w drodze zdroworozsądkowego, przedfilozoficznego namysłu 
nad światem i ludzkim losem .

Niemały zakres nauki moralnej Kościoła jest poznawczo dostępny ludzkiemu pozna-
niu praktycznemu (moralnemu) . Dostępne jest na przykład to, że instrumentalizacja 
człowieka, czy to w obszarze ekonomii, czy płciowości, jest nieadekwatna w stosunku 
do jego osobowej godności . Niezależnie od objawienia poznawalne jest to, że ze swej 
natury małżeństwo jest dozgonnym związkiem miłości mężczyzny i kobiety, że człowiek 
na każdym etapie życia, także prenatalnym, ma prawo do życia itd .

Oczywiście, poznawalność wielu prawd porządku teoretycznego i praktycznego za 
pomocą naturalnych sił poznawczych nie oznacza, że wszyscy ludzie są w stanie samo-
dzielnie odnośne czynności poznawcze wykonać . Wielu ludzi zdania o istnieniu Boga, 
o ludzkiej duszy, podobnie jak zdania z dziedziny matematyki, historii czy nauk przyrod-
niczych, przyjmuje na zasadzie wiary innym ludziom, na zasadzie zaufania autorytetowi 
epistemicznemu innych ludzi .

30 Zob . np . M .A . Krąpiec . Metafizyka. Zarys teorii bytu. Wyd . 2 . Lublin: TN KUL 1978 . 
31 Szerzej na ten temat pisałem w książce Religia i prawda. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 

s . 73-126 . Zob . też: M .A . Krąpiec . Ja – człowiek; tenże . Człowiek jako osoba . Lublin: Polskie Towarzystwo 
Tomasza z Akwinu 2005 . 
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Opisane wyżej poznanie filozoficzne i przedfilozoficzne, a także poznanie praktyczne, 
to nie tylko częściowe uzasadnienie doktryny katolickiej poprzez wykazanie, że jej część da 
się uzasadnić niezależnie od Bożego objawienia . To poznanie dotyczące Boga i człowieka 
pokazuje, że religia jako osobowy związek człowieka z Bogiem jest czymś adekwatnym 
w stosunku do tego, kim człowiek jest i jaka jest jego sytuacja ontyczna w stosunku do 
Boga . Pokazuje, że człowiek jest Dei „capax” 32 . Także dostrzeżenie uzasadnienia wielu 
norm moralnych poprzez odwołanie się do prawa naturalnego pracuje na rzecz tezy, że 
katolicka moralność jest adekwatna w stosunku do prawdy o człowieku .

5.3. Racjonalność wiary w objawienie Boże

Drugi wątek apologii religii katolickiej dotyczy specyfiki poznania na drodze wiary 
w Boże objawienie . Wątek ten można rozpatrywać wielopoziomowo .

5.3.1. Istnienie Boga – źródła objawienia i faktyczność objawienia

Akt wiary w Boże objawienie to akt uznania określonego zdania (a właściwie koniunk-
cji zdań stanowiących Boże objawienie) za prawdziwe, mimo że podmiot wierzący owej 
prawdziwości nie dostrzega, tzn . zdanie to ani nie jest samo w sobie i dla niego oczywiste, 
ani nie jest rezultatem jego doświadczenia rozumianego jako poznanie bezpośrednie, tj . 
poznanie bez pośrednika w postaci znaku nieprzeźroczystego (np . symbolu), ani nie jest 
rezultatem poznania pośredniego w postaci wnioskowania . Jeśli podmiot poznający uznaje 
określone zdanie za prawdziwe, mimo że nie dostrzega prawdziwości tego zdania, to nie 
stan rzeczy stwierdzony w odnośnym zdaniu skłania intelekt do uznania tego zdania za 
prawdziwe . Podmiot poznający uznaje określone zdanie za prawdziwe dlatego, że tak 
chce . Akt intelektu jest „nakazany” przez wolę . Człowiek wierzący chce uznać określone 
zdanie za prawdziwe dlatego, że uznaje je za objawione przez Boga i wierzy Bogu (uznaje 
Boga za autorytet prawdy) oraz chce Boga osiągnąć . Teologia w istotny sposób dopełnia 
ten opis wiary, wskazując na działanie łaski Bożej33 .

Akt wiary zakłada więc, że istnieje Bóg – źródło objawienia – i że odnośne zdanie 
faktycznie jest przez Boga objawione . Przed apologią religii katolickiej staje więc potrzeba 
wykazania, że istnieje Bóg, któremu można i należy wierzyć i że to, co pretenduje do 
bycia Bożym objawieniem, faktycznie jest tym objawieniem .

Jak wcześniej wspomniano, zdanie o istnieniu osobowego bytu absolutnego pojawia 
się w filozofii bytu . Ten filozoficzny Absolut to ten sam byt co Bóg religii katolickiej . 
Ponieważ jest On pełnią życia Intelektu, nie może się mylić . Ponieważ jest Miłością, 

32 Zob . Katechizm Kościoła Katolickiego nr 27-49 .
33 Katechizm Kościoła Katolickiego podaje następującą, zaczerpniętą od św . Tomasza z Akwinu definicję 

wiary: „Credere est actus intellectus assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per 
gratiam” (nr 155 za Summa theologiae II-II q . 2 a . 9) .
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nie może kłamać . Można zatem i należy uznać Go za autorytet prawdy (autorytet epi-
stemiczny) .

Jak rozpoznać, że to, co pretenduje do bycia Bożym objawieniem, faktycznie jest 
tym objawieniem? Skoro określone zdanie uznaje się za prawdziwe dlatego, że Bóg je 
objawił, nie można bez popadnięcia w błędne koło uznać tego zdania za objawione na 
tej podstawie, że jest prawdziwe . Rozpoznanie faktyczności objawienia dokonuje się 
w drodze rozpoznania autoryzacji przez coś, czego dokonać może tylko Bóg, a co wydarzy 
się jako potwierdzenie nauczania Jezusa Chrystusa, proroków i apostołów . Tym czymś 
są proroctwa dotyczące tego, co tylko Bóg może znać, oraz cud rozumiany jako to, co 
dzieje się poza porządkiem całej stworzonej natury . Prawdziwego cudu może dokonać 
tylko Bóg, bo cud to coś takiego, co wymaga mocy nie skończonej, ale nieskończonej .

Nauczanie Chrystusa, proroków i apostołów było potwierdzone odpowiednimi zna-
kami rozpoznawczymi . Znaki, o których czytamy w Piśmie świętym, zwłaszcza wskrze-
szenia czy nagłe uzdrowienia, stanowią stosowną autoryzację określonego nauczania jako 
pochodzącego od Boga . Inne kryteria, jak na przykład wolność od błędu, wzniosłość 
określonej nauki czy to, że odpowiada ona na ludzką potrzebę sensu, co najwyżej „pra-
cują” na rzecz faktyczności objawienia . Nie stanowią jednak niezawodnego uzasadnienia 
tej faktyczności34 . Zadaniem apologii religii katolickiej jest więc ukazanie znaków autory-
zujących słowa Chrystusa, proroków i apostołów jako słowa Boże, jako Boże objawienie .

5.3.2. Wiarygodność Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

Tylko nieliczni byli bezpośrednimi odbiorcami nauk Chrystusa, proroków i apostołów 
oraz znaków potwierdzających te nauki jako objawione przez Boga . Sytuacja (potencjal-
nych) katolików jest taka, że na swej drodze życia spotykają Kościół, a w Kościele – Urząd 
Nauczycielski, który oficjalnie, autorytatywnie podaje im do wierzenia określoną naukę 
jako naukę Bożą . Magisterium uzasadnia swoje roszczenia do nieomylnego określenia 
tego, co jest przez Boga objawione, w sposób teologiczny . Odwołuje się do Tradycji 
apostolskiej zawartej w Piśmie świętym i Tradycji . Wskazuje na nadprzyrodzone upo-
sażenie i mandat dany apostołom ze św . Piotrem na czele oraz na siebie jako na sukce-
sora prerogatyw udzielonych św . Piotrowi i pozostałym apostołom35 . Zadaniem apologii 
religii katolickiej jest to teologiczne uzasadnienie zrekonstruować . Aby to teologiczne 
uzasadnienie prerogatyw Magisterium Ecclesiae przyjąć, trzeba wpierw uznać, że to, na 
co powołuje się Magisterium, faktycznie jest objawieniem Bożym . Chodzi więc najpierw 
o faktyczność czynów i nauczania Chrystusa, proroków i apostołów, a następnie o zba-
danie, czy i jak nauczanie to zostało autoryzowane jako Boże objawienie .

34 Szerzej na temat objawienia, wiary w objawienie i problemu rozpoznania objawienia pisałem 
w książce Religia i prawda s . 155-175 .

35 Zob . np . Katechizm Kościoła Katolickiego nr 857-862, 880-881 .
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5.3.3. Wiarygodność chrześcijan katolików

Większość (potencjalnych) katolików ma dostęp do nauk Jezusa Chrystusa, proroków 
i apostołów oraz do informacji o znakach to nauczanie autoryzujących jako Boże objawie-
nie za pośrednictwem wielu pokoleń świadków . Istnieje więc problem uznania relacji tych 
świadków – relacji ustnych, ale i pisemnych, to jest tekstów biblijnych, patrystycznych, 
soborowych i innych36, za relacje prawdziwe . Nie jest to problem uzasadnienia tego, że 
relacje te są prawdziwe, ale problem uzasadnienia tego, że można/należy wierzyć świad-
kom bezpośrednim i pośrednim, iż to, o czym mówią, wydarzyło się naprawdę, że było 
nauczanie proroków, Jezusa z Nazaretu i apostołów oraz że dokonało się wiele cudów .

Nie chodzi w tym momencie o wiarę Kościołowi jako instytucji wyposażonej w cha-
ryzmat nieomylnego przekazywania, nauczania i interpretowania objawienia . Chodzi 
o zwykłą ludzką wiarę, że chrześcijanie katolicy wiernie, z pokolenia na pokolenie, 
przekazują relacje dotyczące nauk i czynów Chrystusa, proroków i apostołów . Akceptacja 
tych relacji, a następnie, w konsekwencji, wiara Bogu w to, co objawił, także odnośnie 
do Kościoła, jest z kolei podstawą uznania autorytetu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła 
i przyjmowania wiarą boską, nadprzyrodzoną, tego, co Kościół nieomylnie do wierzenia 
podaje jako przez Boga objawione . W tym jednak momencie, powtórzmy, chodzi o wiarę 
ludzkiej wspólnocie wiarygodnej w tym jednym aspekcie, jakim jest świadectwo o sło-
wach i czynach Chrystusa, proroków i apostołów . Jesteśmy więc w obszarze zwykłego 
ludzkiego zaufania drugiemu człowiekowi . Wierzymy ludziom, których uznajemy za 
autorytety w tym jednym aspekcie, jakim jest ich prawdomówność w przekazywaniu 
informacji dotyczących faktu objawienia . Wiara żyje dzięki żywemu przekazowi, czyli 
Tradycji, a nie „z łaski” archeologii czy historii .

Istnieje jednak problem uznania wiarygodności tych, których relacje mamy uznać za 
prawdziwe . Problem taki występuje zresztą we wszystkich sytuacjach, w których „skazani” 
jesteśmy na uwierzenie innym ludziom, gdy coś nam relacjonują . W związku z przygod-
nym charakterem ludzkiego bytu, bytu osobowego, ale również społecznego i dziejowego, 
istnieje społeczny wymóg międzyludzkiej wiary . Wiara innym ludziom jest czymś racjo-
nalnym, uzasadnionym, o ile nie mamy podstaw, by sądzić, że ludzie ci są w błędzie lub 
kłamią . Można ufać świadectwu o faktyczności pewnych wydarzeń ludziom, którzy są 
realistami twardo stąpającymi po ziemi i którzy płacą wysoką, a nieraz najwyższą cenę 
za swoje świadectwo . Sukcesywne świadectwo dotyczące wydarzeń historiozbawczych 
i objawieniowych jest dziełem ludzi niełatwowiernych, niekiedy wręcz nieskorych do 
wierzenia . Można wskazać całkiem sporą liczbę osób szczególnie wiarygodnych, jakimi 
są święci męczennicy za wiarę – męczennicy nam współcześni, a także z przeszłości 
bardziej i mniej odległej .

Zwyczajną, ludzką wiarygodność chrześcijan katolików wzmacnia i ta okoliczność, że 
Kościół katolicki na problem prawdy historycznej i doktrynalnej jest uwrażliwiony . Pisze 

36 W tym momencie traktuję te teksty tylko jako świadectwa o zaistniałych wydarzeniach, abstrahując 
od ich natchnienia (Biblia) czy kwalifikacji teologicznej .
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od samego początku swoją historię (myślenie historyczne jest obecne także w Starym 
Testamencie), prowadzi badania archeologiczne i historyczne, wkłada dużo wysiłku 
w naukową, teoretyczną refleksję nad swoją wiarą37 . Zadaniem apologii religii kato-
lickiej jest ukazywać okoliczności przemawiające za ludzką, naturalną wiarygodnością 
chrześcijan katolików .

5.3.4. Archeologia i historia

Chociaż, jak wyżej powiedziano, wiara żyje dzięki żywej tradycji (ustnej i spisanej), 
a nie dzięki archeologii i historii, to jednak nauki te spełniają ważną funkcję pomocniczą 
w uwiarygodnianiu Tradycji apostolskiej . Toteż kolejny wątek apologii religii katolickiej 
to przywołanie wyników badań archeologicznych i historycznych . Przedmiotem tych 
badań są zarówno źródła chrześcijańskie, takie jak teksty biblijne, soborowe, patrystyczne 
czy świadectwa sztuki chrześcijańskiej, jak i źródła niechrześcijańskie . Wyniki badań 
archeologicznych i historycznych we właściwy sobie sposób (metoda indukcyjna) przy-
noszą potwierdzenie faktyczności wydarzeń z zakresu dziejów zbawienia i objawienia . 

5.4. Znakowy charakter Kościoła

Kolejny wątek apologii religii katolickiej wskazuje na znakowy charakter Kościoła . 
Co, wedle Kościoła katolickiego, przesądza o jego znakowym charakterze? W trzecim 
rozdziale Konstytucji dogmatycznej Dei Filius Soboru Watykańskiego I czytamy:

Abyśmy zaś mogli spełnić obowiązek radosnego przyjęcia prawdziwej wiary 
i wytrwania w niej bez wahania, przez swojego jednorodzonego Syna Bóg ustano-
wił Kościół i wyposażył go w wyraźne znamiona swego ustanowienia, aby wszyscy 
mogli go rozpoznać jako opiekuna i nauczyciela objawionego słowa . Wszystkie 
bowiem [te rzeczy], tak liczne i tak zdumiewające, które zostały przez Boga rozpo-
rządzone ze względu na widoczne uwierzytelnienie wiary chrześcijańskiej, odnoszą 
się tylko do Kościoła katolickiego . I owszem, nawet Kościół sam przez się jest swego 
rodzaju wielkim i stałym motywem wiarygodności oraz nieodpartym świadectwem 
swego Bożego posłannictwa, ponieważ [odznacza się] wspaniałym wzrostem, wielką 
świętością, niewyczerpaną płodnością we wszelkich dobrach, katolicką jednością 
i niezwyciężoną trwałością . Dlatego [Kościół] jest jakby znakiem podniesionym 
dla narodów [ . . .]38 .

37 Na temat wiarygodności świadectw o objawieniu pisałem w Religia i prawda s . 175-178 .
38 Dokumenty Soborów Powszechnych . T . 4 . Układ i oprac . A . Baron, H . Pietras . Kraków: Wydaw-

nictwo WAM 2004 s . 899 i 901 (DS 3012-3014) . Por . Katechizm Kościoła Katolickiego nr 812 . 
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5.5. Moc eksplanacyjna doktryny katolickiej

Inny wątek apologii religii katolickiej odwołuje się do mocy wyjaśniającej doktryny 
katolickiej i do wielkości jej myśli etycznej . Chodzi o wyjaśnienie całości ludzkiego 
doświadczenia, ludzkiego losu; o odpowiedź na pytania o sens życia oraz sens pracy, 
cierpienia, śmierci .

To prawda, że każda religia jest określoną odpowiedzią na ludzki los . Prawdą jest 
również to, że z tego, iż jakieś zdanie czy zbiór zdań jest określonym wyjaśnieniem, nie 
wynika jeszcze, że zdania te są w sensie klasycznym prawdziwe . Niemniej jednak głębia 
i powaga doktryny Kościoła katolickiego, jej intelektualizm, realizm w ocenie człowieka 
i rzeczywistości ziemskich, eschatologiczny optymizm perspektywy osobowego zjedno-
czenia z Bogiem są argumentem (prawda, że niewystarczającym) na rzecz afirmacji tej 
doktryny . Doktryna Kościoła jest poniekąd „na miarę” człowieka – jego natury, jego 
pytań, lęków, pragnień i oczekiwań . Mówi się w tym kontekście o światopoglądowych 
wartościach religii i o uzasadnieniu pragmatycznym . Byłoby to uzasadnienie pragma-
tyczne w tym sensie, że jedną z racji afirmacji doktryny katolickiej byłoby to, iż odpo-
wiada ona na ludzką potrzebę sensu .

Myśl etyczna Kościoła katolickiego niesie przykazanie miłości bliźniego, gdzie bliźnim 
jest każdy człowiek, nawet nieprzyjaciel, a nie tylko współplemieniec, współwyznawca lub 
przyjaciel . Niesie też poszanowanie prawa naturalnego, poszanowanie praw i godności 
każdego człowieka, każdej rodziny i narodu . Bywa w tym często tak bardzo odosobniona, 
iż wielu wydaje się, że oceny moralne dotyczące na przykład aborcji, in vitro, eutanazji 
czy praktyk homoseksualnych są wyznaczone tylko przez wiarę .

5.6. Argumentacja pragmatyczna

Kolejny wątek apologii religii katolickiej ma charakter uzasadniania pragmatycznego, 
odwołującego się do pozytywnego wpływu religii na życie osobowe, społeczne, kulturowe . 
Chodzi o znaczenie motywacji religijnej i życia religijnego dla życia moralnego człowieka, 
dla jego zdrowia fizycznego i psychicznego, dla jego profilu osobowościowego . Chodzi 
też o to, co autentyczni chrześcijanie katolicy, zwłaszcza święci (a nie ludzie tylko dekla-
ratywnie religijni) wnieśli w dzieje narodów i ich kultury moralnej, naukowej, prawnej, 
politycznej, artystycznej czy technicznej .

5.7. Zabiegi perswazyjne

Wreszcie, apologia religii katolickiej przybiera często postać zabiegów perswazyjnych . 
Taki charakter zdaje się mieć „zakład” Pascala, przez wielu traktowany jako argument 
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pragmatyczny39, a także rada Josepha Ratzingera dana niewierzącym, aby starali się żyć 
tak, jak gdyby Bóg istniał40 . Jaki jest sens takich zabiegów? Mogą one być sposobem 
nakłonienia rozmówcy do wyboru drogi życia chrześcijańskiego . Kto na tę drogę wejdzie, 
zacznie doświadczać w sobie pozytywnych rezultatów podjętej decyzji . Chodzi zwłaszcza 
o doświadczenie udanego życia wiary i o całą dziedzinę afektywnego poznania Boga – 
poznania przynoszącego pewność intelektu i bezpieczeństwo afektywności41 .

Apologia religii katolickiej pod względem epistemologiczno-metodologicznym jest 
niejednorodna . Zakłada teologiczne rozumienie katolicyzmu, czyli tego, czego jest 
apologią . W pewnych fragmentach posługuje się także uzasadnianiem teologicznym . 
W apologii tej występują rozumowania/uzasadniania filozoficzne, historyczne i prag-
matyczne . Stosuje się też zabiegi perswazyjne . Niektóre tezy uzasadnia się na poziomie 
przedmiotowo-językowym . W wielu przypadkach wskazuje się na racje wiarygodności 
tego, czego prawdziwości się nie uzasadnia, lub wiarygodności tego, komu się wierzy .

* * *

Żyjemy w świecie pluralistycznym, także w zakresie religii . Istnieją liczne i bardzo 
zróżnicowane religie . Różnie rozkładane są w nich akcenty na to, co intelektualno-
-poznawcze, wolitywne i uczuciowo-cielesne . Wydaje się, że w świetle empirycznej wiedzy 
o religiach chrześcijaństwo, a zwłaszcza katolicyzm, najbardziej akcentuje życie intelektu . 
Także postawy ateistyczne i antyreligijne nie stanowią większej promocji tego, co intelek-
tualne . Nie dostrzegam ani w przeszłości, ani obecnie, żadnej poważniejszej propozycji 
intelektualnej o wymowie antyreligijnej czy ateistycznej . Bez Boskiego Logosu sens świata 
i kultury wydaje się uszczuplony .
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Christianity as a Religion of Logos

Certainly Christianity is not a religion of philosophical speculation or a result of some 
specific philosophical idea . It was not created by philosophers or ideologists . Christianity is 
not a result of Dionysian, instinctive and irrational factors . It is neither a result of shamanic 
trans nor of ignorance . It does not flow from blind emotion or arbitrary, fickle freedom, which 
in fact is a caricature of real freedom . Christianity, and especially Catholicism, is a religion of 
logos . There are several reasons of this fact . Firstly, Christianity is a religion of logos because 
of its concept of God – the source and the end of religious relation . Secondly, because of its 
concept of man and human life, religious life, directed by reason . Catholic spirituality empha-
sizes rationality of human action . The Catholic Church accepts a cognitive value of human 
mind, supports the development of science and universities . It has got its own theology and 
apology and accepts a value of philosophy (and natural theology) . 





Ks. Marian Rusecki

Chrześcijaństwo jako fundament Europy

Temat jest niewątpliwie ciekawy, ale i trudny zarazem . Trudny głównie dlatego, 
że w dzisiejszych czasach, zwanych zwykle postmodernistycznymi, wszystko się rela-
tywizuje, nie tylko pojęcia, ale i rzeczywistość, którą oznaczają lub na którą wskazują .  
O ile dawniej nauka dążyła do coraz bardziej dokładnego określenia pojęć i terminów, 
o tyle dzisiaj – do ich rozmazywania, zacierania ich specyfiki, swoistego znaczenia, które 
je odróżnia od innych . Wytwarza się dziś klimat antynaukowy, a więc i antyracjonalny, 
właściwie – irracjonalny1 . W związku z tym kwestionuje się sensowność obiektywnych 
badań naukowych, obiektywną prawdę itp . Temu klimatowi naszej epoki ulegają tak 
studenci, jak profesorowie oraz część chrześcijan .

Dla zilustrowania wspomnianych trudności i owych relatywizujących tendencji pokaże 
się krótko, jak zawarte w tytule terminy są często rozumiane przez wielu religioznawców, 
filozofów religii, przedstawicieli pluralistycznej teologii religii i lansowane dość często 
w niektórych mediach2 . Zacznijmy od pojęcia chrześcijaństwo .

Chrześcijaństwo, według nich, zwykle uważa się za jedną z wielu religii istniejących 
w świecie; traktuje się je na równi z wszystkimi innymi (wszystkie religie są równe 
i dobre, bo nie uczą złego) . W tych opiniach nieważne jest, w „co” się wierzy, byleby 
być dobrym, z tym że chrześcijaństwo uważa się za religię obciążoną licznym błędami, 

1 A . Bronk . Postmodernizm . Leksykon teologii fundamentalnej . Red . M . Rusecki i in . Lublin–Kraków: 
Wydawnictwo „M” 2002 s . 929 -939 [dalej: LFT]; M . świerkocki . Postmodernizm: paradygmat nowej 
kultury . Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1997; S . Wielgus . Postmodernizm jako współczesne 
wyzwanie wobec podstaw kultury euroatlantyckiej i chrystianizmu . W: Tertio millennio adveniente. U progu 
trzeciego tysiąclecia . Red . G . Witaszek . Lublin: RW KUL 2000 s . 339-354 . W publikacjach tych różnie 
są rozłożone akcenty w odniesieniu do wartości chrześcijańskich i nie tylko .

2 Pluralistyczną teologię religii w sposób krytyczny szeroko omawia Z . Kubicki (Jedyność Jezusa 
Chrystusa. O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa w kontekście chrześcijańskich teologii 
religii . Warszawa: Rhetos 2005) i w wielu miejscach swej pracy I .S . Ledwoń („...i nie ma w żadnym 
innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej . Lublin: Wydawnictwo 
KUL 2006); zob . też: L . Boeve . Uniwersalność prawdy religijnej w kontekście postmodernizmu . W: Kościół 
w czasach Jana Pawła II . Lublin: Wydawnictwo KUL; „Gaudium” 2005 s . 159-172 .
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a nawet zbrodniami, jak żadna inna religia, brane nawet łącznie . Czy te sądy o chrześci-
jaństwie są prawdziwe, wiarygodne? Na czym się opierają? Czy na faktycznej znajomości 
tejże religii? A może wynikają z jej nieznajomości bądź z różnych założeń filozoficzno-
-ideologicznych i arbitralnych sądów? Te kwestie trzeba będzie podjąć dla poprawności 
rozważań tego tematu .

Słowo fundament w architekturze oznacza podstawę budowli, bez niego nie może 
być wzniesiona na trwałe (por . przypowieść Jezusa o domu budowanym na skale i piasku 
w aspekcie ich trwałości; Mt 7,24-27) . W znaczeniu ideologicznym, religioznawczym 
i politycznym wyrażenie fundament jest często kojarzone z fundamentalizmem, zwykle 
islamskim, na którego bazie wyrosły grupy terrorystyczne, nietolerancyjne wobec jakie-
gokolwiek innego stanowiska3 . Wyobrażenie fundamentalizmu w najgorszym wydaniu 
widzi się zazwyczaj w chrześcijaństwie, gdyż sprzeciwia się liberalizmowi etycznemu, per-
misywizmowi, aborcji, eutanazji i zapłodnieniu in vitro, związkom homogennym, znie-
woleniu człowieka, jego instrumentalizacji . W mediach tego typu wypowiedzi pochodzą 
z różnych środowisk, czasem opiniotwórczych . Ciągle rozbrzmiewa na falach eteru pieśń 
na temat nietolerancji Kościoła katolickiego w stosunku do parad równości, związków 
homoseksualnych i związków partnerskich4 .

Powstaje kolejne pytanie, w jakim znaczeniu chrześcijaństwo może być fundamentem 
kultury? Są to zagadnienia różne . Religia chrześcijańska ma charakter nadprzyrodzony, 
a kultura – naturalny . Jest to ważny problem naukotwórczy i metodologiczny . Ponadto 
w ciągu dwóch ostatnich wieków można zauważyć zawężenie pojęcia kultury do estetyki, 
stąd dzieli się ludzi na twórców i odbiorców kultury . Często redukuje się ją do wytworów 
materialnych, które wskazują na wyższe wartości; a przecież nie zawsze tak jest, gdyż 
bywają one przecież nośnikami antywartości .

Kultura chrześcijańska jest zwykle pojmowana szerzej – w duchu arystotelesowskim 
– i obejmuje naukę i filozofię (dążenie do poznania prawdy), etykę, pragmatykę (dążenie 
do dobra) i estetykę (poznanie piękna i ukazywanie go) . Do kultury w rozumieniu arysto-
telesowskim zaliczano też religie, które uważano za rzeczywistość naturalną (zwykle twór 
ludzki) . Dziś takie ujęcie jest nie do zaakceptowania . Religia, zwłaszcza chrześcijaństwo, 
ma charakter nadprzyrodzony i zbawczy, nie jest więc dziełem kultury, ale zanurzonym 
w kulturze i z nią związanym (o tym będzie jeszcze mowa) . 

Dziś pojęcie kultury poszerza się o wymiar personalny, osobowy, a nawet nadprzy-
rodzony, na co zostanie zwrócona uwaga w tym artykule . Wydaje się, że dopiero w tych 

3 A . Bronk . Fundamentalizm . LTF 411-415; zob . Jan Paweł II . Encyklika Centesimus annus (1991) 
nr 17-18 .

4 Nastąpiło tu pomieszanie pojęć związanych z  podstawą i  fundamentem czegoś i  postawy 
fundamentalistycznej; otóż np . ja uprawiam teologię fundamentalną (podstawową dla teologii), 
tymczasem część kolegów, a nawet hierarchów kościelnych nazywa mnie – i innych z tej branży również 
– fundamentalistą; początkowo traktowałem to jako żart, z czasem zorientowałem się, że nie odróżniają 
oni tych pojęć i ich znaczeń ani rzeczywistości kryjących się pod nimi . Rozróżnienia te są istotne, bo 
z nich wynika albo że chrześcijaństwo jest fundamentem, korzeniem Europy, albo nadużyciem tego 
terminu sprowadzającym tę religię do fundamentalizmu .
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wymiarach można w pełni dostrzec oryginalny i unikalny wkład chrześcijaństwa w two-
rzenie podstawy kultury Europy . Trzeba zaznaczyć przy tym, że chrześcijaństwo poprzez 
nią wpłynęło na dzieje świata, gdyż ma ono charakter uniwersalistyczny .

Ostatni aspekt tematu dotyczy Europy jako kontynentu geograficznego5 . Kryteria 
geograficzne były zmienne; w XVIII w . Europę rozszerzono po Ural i kraje kaukaskie . 
Kryteria klimatologiczne przed zasiedleniem kontynentu oraz przemieszczaniu się ludów 
w okresie przedchrystusowym i późniejszym nie stanowiły jeszcze o tworzeniu Europy na 
jakichś wspólnych podstawach, bo te pojawiły się wraz z chrześcijaństwem, co Jan Paweł II 
zasadnie nazywa korzeniami Europy . Można tu dodatkowo zauważyć, że proces tworzenia 
Europy i kultury europejskiej był długotrwały6 . Wobec tak wielu pytań i pomieszania 
pojęć należy podjąć dalsze analizy . Ów kontekst traktuje się tu jako wyzwania, których 
nie można przeoczyć ani tym bardziej zlekceważyć .

Po tych uwagach wstępnych, istotnych dla dalszego toku wywodu, przejdziemy do 
systematycznego studium podjętej problematyki7 . W pierwszej kolejności należy uściślić 
pojęcie chrześcijaństwa, gdyż niewłaściwe jego rozumienie uniemożliwia sensowny tok 
dalszego postępowania (p . 1) . Następnie zostanie omówiona jego implantacja i rozwój 
w Europie, co jest zrozumiałe, ponieważ trudno byłoby mówić o nim jako o fundamencie 
kultury w Europie, gdyby nie były znane dzieje chrześcijaństwa na naszym kontynencie 
i wartości, które przyniosło . Część historyków Kościoła (Z . Zieliński, B . Kumor, H . Sam-
sonowicz, A . Gieysztor, F . Dahn, S . Gasparri) uważa, że chrześcijaństwo, rozwijając swą 
działalność w Europie, przyczyniło się do jednoczenia tego kontynentu i budowania 
kultury o profilu chrześcijańskim (p . 2) . Chyba większość autorów widzi udział Koś-
cioła w budowaniu kultury europejskiej jako inspirację i tworzenie kultury duchowo-
-materialnej . Jest on rzeczywiście znakomity, co warto choćby w wielkim skrócie pokazać 
(p . 3) . Nie umniejszając w najmniejszym stopniu owych podstaw kultury europejskiej 
tworzonych przez chrześcijaństwo, w ostatnim punkcie (p . 4) zostanie zaprezentowana 
najważniejsza, moim zdaniem, podstawa kultury europejskiej, a mianowicie personali-

5 Termin „Europa” A . Gieysztor wywodzi z mitu . Jest on łączony z córką Agenora, króla Tyru, którą 
porwał Zeus przemieniony w byka i przywiózł ją do Grecji . Herodot (w V w . przed Chr .) wyróżnił trzy 
kontynenty: Europę, Azję i Afrykę . Zdanie Herodota podzielał Józef Flawiusz, który uszczegółowił te 
poglądy, widząc w synach Noego: Jafecie, Semie i Chamie, ich przedstawicieli . Można tu zapytać, czy 
rzeczywiście mitologia decyduje o treści europejskości? O nazwie może i tak, ale nie o pochodzeniu; 
A . Gieysztor . Idea Europy . EK IV kol . 1313-1314; H . Samsonowicz . Czy Europa jest wspólnotą wartości? 
W: Kościół w czasach Jana Pawła II s . 389-392; K . Pomian . Europa i jej narody . Warszawa: PIW 1992 .

6 Na marginesie rozważań na temat geograficznego kształtu Europy można przytoczyć fakt, że na 
arenie sportowej liczne kraje, np . Izrael, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Turcja uczestniczą w niektórych 
europejskich rozgrywkach o mistrzostwo świata czy Europy . Są więc zaliczane do krajów europejskich, 
podczas gdy wielu przedstawicieli Unii Europejskiej utrzymuje, że chrześcijaństwo wywodzi się z Azji 
i nie leży u jej podstaw duchowych podstaw . W sensie politycznym i administracyjnym powyższe kraje 
nie należą do Europy . 

7 Wiele inspiracji do niniejszego opracowania dała mi adhortacja apostolska Ecclesia in Europa 
Jana Pawła II (2003) oraz praca K . Kauchy . Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności 
europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II . Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 .
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styczna, czyli antropo- i wspólnototwórcza rola chrześcijaństwa . W ten sposób formuje 
ono i twórców, i odbiorców kultury . Zaznaczę jeszcze, że owe podstawy nie są rozłączne, 
lecz wzajemnie się warunkują i są komplementarne w stosunku do siebie, z tym że główny 
akcent pada na to ostatnie zagadnienie . 

1. „Kim” jest chrześcijaństwo8

Chrześcijaństwo, jako religia, jest osobowym związkiem ludzi wierzących w Boga 
w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa . Jest ona religią interpersonalną, a nie 
rzeczową, dlatego zadajemy pytanie: „kim jest”, a nie „czym jest” . Chrześcijaństwo jest 
religią w pełni objawioną i zbawczą . Objawioną, gdyż u jej podstaw stoi Boża rewelacja, 
zawierająca ofertę dialogu zbawczego z człowiekiem . Gdy zaufa on Bogu objawiającemu 
się ostatecznie i w pełni w osobie wcielonego Syna Bożego, odpowie pozytywnie na nią 
wiarą, wówczas powstają zalążki religii, która ma wymiar wspólnotowy9 .

Religia chrześcijańska ma nadprzyrodzoną, boską genezę, bo jej założycielem jest 
wcielony Syn Boży10 . Chrześcijaństwo nie wywodzi się z mitów, zapożyczeń z różnych 
religii, nie jest tworem jakiegoś herosa, mędrca, rewolucjonisty, reformatora społeczno-
-politycznego – jak utrzymywali liczni przeciwnicy chrześcijaństwa . Gdyby chrześci-
jaństwo miało ludzką genezę, nie miałoby zbawczego charakteru i dawno upadłoby 
i przestało istnieć, gdyż na przestrzeni dwóch tysięcy lat jego egzystencji powstawało 

8 Na temat religii chrześcijańskiej istnieje olbrzymia literatura zwłaszcza w odniesieniu do jego 
doktryny, moralności, kultu i sakramentów świętych oraz organizacji . W tym miejscu wymienię tylko kilka 
pozycji: C .S . Bartnik . Jezus Chrystus . EK VII kol . 1287-1288; M . Adriani . Cristianesimo . W: Enciclopedia 
delle religioni . T . 2 . Firenze: Abacuc-celti . 1970 kol . 261-520; G . Bozzzetti . Cristianesimo . W: Enciclopedia 
cattolica . T .4 . Città del Vaticano 1950 kol . 894-908; M . Rusecki . Chrześcijaństwo . W: Religia. Encyklopedia 
PWN . T . 2 . Warszawa: PWN 2001 s . 484-498; C .S . Bartnik . Istota chrześcijaństwa . Lublin: Standruk 
2003; tenże . Teologia kultury . Lublin: Standruk 1999; H . De Lubac . Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu . 
Kraków: W drodze 1961; F . Mussner . Kirche als Kultgemeinde . „Liturgisches Jahrbuch” 6:1956 s . 50-67; 
W: Kasper . Chrześcijaństwo . W: Pięć wielkich religii świata . Red . E . Brunner-Traut . Warszawa: „Pax” 1987 
s . 111-133; H . Waldenfels . Fenomen chrześcijaństwa . Warszawa: Wydawnictwo Uczelniane PAP 1995; Być 
chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich . Red . M . Rusecki . Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 
1992 s . 616-622; H . Waldenfels . O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj. Teologia Fundamentalna 
w kontekście czasów obecnych . Katowice: Księgarnia św . Jacka 1993; M . Rusecki . Traktat o wiarygodności 
chrześcijaństwa . Lublin: TN KUL 2010 (zwłaszcza rodz . I . „Kim jest chrześcijaństwo” s . 27-44) .

9 Pełną strukturę religii tworzą: objawieniowe treści (prawdy wiary), zasady życia moralnego, kult 
i organizacja (instytucje zbawcze) . Wszystkie te elementy trzeba brać łącznie; nie można zatem religii 
redukować do jednego z tych elementów (ani do doktryny, ani moralności, ani kultu, ani instytucji), 
bo to by ją w sposób istotny wypaczyło . Trzeba zaznaczyć, że przeciwnicy chrześcijaństwa brali pod 
uwagę jeden z tych elementów i oceniali tę religię przez pryzmat jednego elementu, co jest podejściem 
niewłaściwym; M . Rusecki . Traktat o religii . Warszawa: Verbinum 2007 s . 99-128 .

10 Każda autentyczna religia musi mieć u swych podstaw objawienie . Nie może mieć ludzkiej genezy, 
gdyż nie miałaby charakteru zbawczego; M . Rusecki . Traktat o religii s . 243-267 .
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wiele kultur i cywilizacji oraz systemów społeczno-politycznych, które się nie ostały 
i zeszły z areny historii11 .

Chrześcijaństwo, jako religia nadprzyrodzona, posiada wartości potrzebne człowie-
kowi wszystkich czasów oraz środki do jego trwania i rozwoju . Są to: stała obecność 
Zmartwychwstałego w Kościele, słowo Boże i sakramenty święte udzielające łaski Chry-
stusowej przez Ducha świętego . Ma ono charakter uniwersalistyczny: apostołowie zostali 
posłani do wszystkich narodów na całej ziemi i ma ono istnieć, zgodnie z obietnicą 
Chrystusa, do końca świata, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,15-16; Mt 
28,18-20) . Chrystusową genezę chrześcijaństwa warto jednakże uszczegółowić, co pozwoli 
nam lepiej zrozumieć rzeczywistą naturę Kościoła (chrześcijaństwa)12 . 

Jego idea istniała odwiecznie w Trójjedynym Bogu . Trójca immanentna, czyli Ojciec, 
Syn i Duch święty, jest zespolona zasadą miłości i relacjami osobowymi . Z nadmiaru 
wewnątrztrynitarnej miłości Bóg postanowił stworzyć świat i człowieka . Powołał go do 
dialogu z sobą i do uczestnictwa we własnym życiu miłości . Ten Boży plan objawienia 
i zbawienia realizował w historii zbawienia, orientując ją na jej pełnię w Mesjaszu Pań-
skim . Historia Jezusa rozpoczyna się od wcielenia Boskiego Logosu . Jezus przez całe swe 
życie, nauczanie i działalność taumaturgiczną objawia Ojca i Ducha świętego . Objawia 
wolę Boga względem człowieka . Sam posiada świadomość synostwa Bożego oraz własnej 
preegzystencji i równości z Ojcem . Zna cel swego posłania na świat, którym jest zbawie-
nie człowieka, czyli finalna realizacja w społeczności z Bogiem, oraz założenie nowego 
ludu Bożego . Jezus, świadomy swej misji, udał się do Jerozolimy, gdzie został zdradzony, 
odrzucony przez część Izraela, poniósł śmierć na krzyżu, ale po trzech dniach zmartwych-
wstał . Wszystkie zapowiedzi prorockie spełniły się w wydarzeniach paschalnych . Są one 
centralnymi wydarzeniami całej historii zbawienia . W nich i przez nie ludzkość została 
odkupiona i odnowiona w aspekcie religijno-moralnym .

Jeszcze za ziemskiego życia Jezus powołał apostołów i uczniów (np . 70), by ich posłać 
na cały świat . Liczne tłumy mężczyzn, kobiet i dzieci towarzyszyły Jezusowi, słuchały Jego 
nauki i były świadkami działalności Mistrza z Nazaretu . Zapewne część z nich, zwłaszcza 
na skutek Jego nauki i działalności taumaturgicznej, uwierzyła w Niego, ale nie była 
to jeszcze wiara dojrzała, bo nie przeszła kryzysu krzyża . Niemniej stanowiła zaczątek 
wspólnoty kościelnej . Nie ulega wątpliwości, że działalność eklezjotwórcza rozpoczęła się 
już w okresie przedpaschalnym13, chociaż ten formalnie powstanie po Wielkanocy jako 

11 M . Rusecki . Boska geneza Kościoła . W: Kościół w czasach Jana Pawła II s . 65-78; H . Seweryniak . 
Święty Kościół powszedni . Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1996 .

12 Nazwa chrześcijaństwo na oznaczenie wierzących w Chrystusa powstała w Antiochii Syryjskiej ok . 
43 r . po Chr . Obok tej nazwy funkcjonowała również inna, a mianowicie: katolicyzm, o czym pisał św . 
Ignacy Antiocheński i św . Barnaba . Ta druga nazwa funkcjonowała do czasów rozbicia chrześcijaństwa .

13 Tego typu „przygotowania” na przyjście Mesjasza poza chrześcijaństwem nie zna historia religii . 
Jest ono zawarte w ekonomii Bożej (odwiecznie) . Jezus jest tego świadom, bo często nawiązuje do Pism 
i mówi „aby się wypełniło Pismo” . Nie ma żadnej paraleli w tym względzie w żadnej innej religii . Tak 
zwane cuda towarzyszące poczęciom i narodzeniom Buddy czy Mahometa powstały w późniejszych 
apologetyce buddyjskiej czy islamskiej (w apologetyce katolickiej zjawisk nadzwyczajnych związanych 
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nowy lud Boży, lud Przymierza (ostatnia wieczerza jako antycypacja krzyża i alians na 
nim zawarty), wspólnota Boga z nami . Chrystus po swojej rezurekcji dokonał nowego 
wcielenia już nie w jednostkową naturę ludzką, ale w społeczną .

Na podstawie tych danych można zasadnie mówić o Kościele (chrześcijaństwie), że 
jest to rzeczywistość złożona i zespolona, bosko-ludzka, misteryjna . Nie jest to więc tylko 
instytucja, rzeczywistość społeczno-prawna ani też wyłącznie spirytualistyczna i mistyczna, 
oderwana od świata (do niektórych kwestii z tym związanych jeszcze wrócimy) . Mówiąc 
więc o chrześcijaństwie (Kościele Chrystusowym), trzeba mieć na uwadze taką właśnie 
jego naturę . Tylko tak rozumiane może rzeczywiście stanowić fundament dla Europy .

2. Powstanie i szybki rozwój chrześcijaństwa w Europie

O przedpaschalnej działalności Jezusa w sposób ogólny już wspomniałem . Trzeba 
podjąć tu dalsze rozważania, zapowiedziane wcześniej .

2.1. Powstanie Kościoła

Po śmierci Jezusa wspólnota uczniów z Nim związanych przeżyła dramat i kryzys 
wiary . Tylko niewielka grupa została pod krzyżem . Uczniowie zapomnieli o Chrystusowej 
obietnicy, że po trzech dniach zmartwychwstanie (starszyzna żydowska pamiętała, stąd 
straż przy grobie) i kryła się, lękając się prześladowań . W poranek wielkanocny, a więc 
trzeciego dnia, niewiasty odkryły pusty grób . W tym dniu Zmartwychwstały po raz 
pierwszy się ukazał i czynił tak jeszcze przez 40 dni . Uczniowie, jako krytyczni, nie od 
razu uwierzyli w rezurekcję Jezusa . Proces rozpoznawania tożsamości Jezusa historycznego 
i zmartwychwstałego następował powoli (świadectwo kobiet, zmienione właściwości 
uwielbionego ciała niepodlegającego już prawom fizyczno-biologicznym) poprzez widze-
nie i słyszenie, łamanie chleba, ale był skuteczny, bo uczniowie i niewiasty uwierzyli . 
Doświadczenia paschalne pozwalały im stwierdzić, że Pan znów żyje i jest obecny wśród 
nich, choć w inny sposób . Dzięki temu odżyła w nich wiara w Tego, który miał przyjść 

z narodzinami Jezusa nie zalicza się do kategorii cudów) . Nadto, Jezus miał świadomość swej boskiej 
godności i takiejże misji, czego nie można powiedzieć o innych postaciach religijnych znanych w religiach 
pozachrześcijańskich . Powyższe roszczenia Jezusa są wielorako uzasadniane w teologii fundamentalnej, 
by wiara w Niego nie była bezpodstawna . Badacze innych religii poprzestają zwykle na prezentacji 
roszczeń postaci religijnych (często wynikających z założeń filozoficznych lub ideologicznych, a nie faktów, 
nie troszcząc się przy tym o ich krytyczne uzasadnienie (por . M . Rusecki . Problem cudu w religiach 
pozachrześcijańskich . Lublin: TN KUL 2001) . Na marginesie tych uwag można jeszcze raz podkreślić, że 
stawianie na równi chrześcijaństwa z innymi religiami jest wynikiem albo ignorancji, albo apriorycznych 
założeń; nie jest na pewno wynikiem solidnych studiów .
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i którego oczekiwali (Mt 11,2-3) . W wydarzeniach śmierci i rezurekcji okazał się On 
i Mesjaszem, i Panem (Dz 2,36) .

Wieść o zmartwychwstaniu zelektryzowała całą Jerozolimę i jej okolice . Odżyła wiara 
w boskie i mesjańskie posłannictwo Jezusa Chrystusa . Nastąpiła przemiana wewnętrzna 
apostołów, uczniów i uczennic . Była to wiara paschalna . Stała się ona tak silna, że z wielką 
mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu (zob . Dzieje Apostoskie) .

Krótkie wyznania wiary funkcjonowały już od Niedzieli Wielkiej Nocy, np . Bóg 
Go wskrzesił, obudził ze śmierci, Pan zmartwychwstał, Chrystus rzeczywiście powstał 
z martwych, i rozpowszechniały się błyskawicznie w Jerozolimie i okolicach . św . Piotr 
zaczął odważnie głosić katechezy paschalne . świadkowie Paschy Jezusa mieli tak mocną 
wiarę, że gotowi byli zginąć śmiercią męczeńską za tę prawdę . Z kolei śmierć wyznawców 
Chrystusa rodziła nowe zastępy Jego wyznawców (Tertulian) .

Po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus dokończył budowanie Kościoła, ustanawiając 
niektóre sakramenty (chrzest, odpuszczenie grzechów) i posyłając apostołów, by głosili 
Ewangelię, sprawowali sakramenty oraz prowadzili narody do zbawienia . Nadanie im 
tego mandatu po rezurekcji – kiedy dzieło objawienia i zbawienia zostało dokonane 
w pełni – oznacza, że apostołowie otrzymali władzę o charakterze religijnym oraz że 
będą kontynuować (aktualizować) misję swego Mistrza . Jezus nadał prymat Piotrowi, 
który miał zapewnić jedność kolegium apostolskiemu i Kościołowi . Chrześcijaństwo 
powstałe na terenie Palestyny, gdzie się rozwijało wśród nawróconych żydów i pogan, 
szybko przeszło do diaspory . Pierwszym kontynentem, który użyczył swoich terenów 
do misyjnej działalności Kościoła, była Europa14 . 

W związku z tym trzeba choć w zarysie ukazać rozwój Kościoła na starym kontynen-
cie, bo tylko przez swoją obecność i działalność mógł budować podstawy dla Europy, 
a zwłaszcza jej jedności .

14 Trzeba jeszcze powrócić do kryteriów europejskości . Kryterium narodowo-ludnościowe jest nie-
wystarczające; geograficzne także . świadomość europejskości też rodziła się stopniowo . Karol Wielki, od 
800 r . cesarz, został nazwany „ojcem Europy” . Biorąc pod uwagę rozgrywki sportowe, trzeba zauważyć, 
że dawna Azja Mniejsza (Turcja) uczestniczy w wielu europejskich eliminacjach i finałach rozgrywek 
o charakterze mistrzowskim . Dotyczy to również krajów kaukaskich, a nawet i zakaukaskich, np . Uzbe-
kistan, Kazachstan . Odnosi się to również i do Izraela . Podnoszę ten problem celowo, ponieważ przy 
projekcie Konstytucji europejskiej pomijano chrześcijańskie korzenie Europy . Uczestnicząc w Konferencji 
naukowej w Brasov (Rumunia) w 2004 r ., w której brali udział ambasadorzy różnych krajów europej-
skich, przedstawiciele Unii Europejskiej, profesorowie z wielu krajów naszego kontynentu, jednoznacznie 
stwierdzam, że partycypanci tejże konferencji głosili pogląd, że chrześcijaństwo jest religią napływową 
do Europy i nie może stanowić fundamentu dla niej . Prawdziwy fundament stanowi dopiero rewolucja 
francuska . Co więcej, utrzymywano też, że najwięksi myśliciele wczesnochrześcijańscy wywodzili się spoza 
starego kontynentu . Stąd ta teza, że chrześcijaństwo nie jest fundamentem Europy . Na antypodzie tej 
tezy znajdują się poglądy Jana Pawła II i licznych badaczy chrześcijaństwa, którzy twierdzą, że Europa 
ma chrześcijańskie korzenie, zwłaszcza w zakresie podstawowych wartości .
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2.2. Kościół w Europie i jego rozwój

Apostołowie, zgodnie poleceniem Chrystusa, szli do wszystkich ludów i języków, 
wnosząc w ich życie i kulturę nowe prawdy i wartości, jakich nie znał dotąd świat . Naj-
bardziej udokumentowana jest apostolska działalność św . Pawła, nazywanego Apostołem 
Narodów (nawróconego pod Damaszkiem), i św . Piotra, który jako zastępca widzialny 
Chrystusa na ziemi głosił w swych katechezach zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa .  
św . Paweł odbył trzy wyprawy misyjne; w czasie pierwszej (w latach 45-49) ewangelizował 
głównie tereny Azji Mniejszej, w drugiej (50-52) – Macedonię i niektóre miasta greckie, 
w trzeciej (53-57) – Efez, Troadę, Korynt, Rzym i prawdopodobnie w latach 63-67 
ewangelizował Hiszpanię15 . W Efezie młode chrześcijaństwo utwierdzał św . Jan Apostoł, 
a w Rzymie – św . Piotr16 . Fakt pobytu św . Piotra w Rzymie (także św . Pawła, który został 
umęczony przed śmiercią Nerona w 67 r .) posiada ważne znaczenie dla chrześcijaństwa, 
bo każdy następca na jego stolicy biskupiej będzie pełnił funkcję widzialnego zastępcy 
Chrystusa na ziemi, tak jak św . Piotr .

Religia Chrystusowa rozwijała się niezwykle dynamicznie . Już w dniu Pięćdziesiątnicy 
pod wpływem kazania i świadectwa Piotra nawróciło się i przyjęło chrzest około 3 tysięcy 
słuchaczy . Bardzo szybko chrześcijaństwo przyjęło się także w cesarstwie rzymskim . Już 
w połowie III w . było znane i wyznawane w połowie cesarstwa, a do upadku imperium 
zachodniego (476 r .) obejmowało wszystkie jego prowincje . W owym czasie Europę 
redukowano głównie do cesarstwa rzymskiego . Chrześcijaństwo stopniowo zaczęło prze-
kraczać te granice . Po rozpadzie cesarstwa, a nawet już wcześniej, nastąpiła wędrówka 
ludów, które przemieszczały się głównie z Azji do Europy . Migracje dokonywały się także 
w obrębie kontynentu (Goci, Ostrogoci, Wizygoci, Hunowie, Germanie, Normanowie, 
Awarowie, Wandalowie) . Z owymi „wędrówkami”, niestety, wiązały się podboje i nisz-
czenie dotychczasowej kultury europejskiej, ściśle już związanej z chrześcijaństwem17 .

Niewątpliwie rozbicie cesarstwa na wschodnie (bizantyjskie) i zachodnie (łacińskie) 
w 395 r ., a potem upadek zachodniego w 476 r . i wędrówki ludów przyczyniły się do 
kryzysu kultury europejskiej i zniszczenia dotychczasowej jedności tego kontynentu . 

15 Por . J . Gnilka . Paweł z Tarsu . Kraków: Wydawnictwo „M” 2001 (zwłaszcza rozdz . IV o działalności 
misyjnej s .  63-222 oraz o  teologii Pawłowej, która ukazuje głębię nauczania Apostoła Narodów) . 
Interesująca jest też praca W . Rakocego Rozmowy z Pawłem z Tarsu (Częstochowa: Edycja św . Pawła 2010) .

16 Trzeba wspomnieć, że chrześcijaństwo w Rzymie istniało już w poł . I w . po Chr . Pisze o tym 
Swetoniusz, historyk rzymski, w De vita cesarum . W księdze De vita Claudi, pisze, że Klaudiusz w 49/50 r . 
wypędził z Rzymu Żydów wzniecających liczne zamieszki i niepokoje w stolicy cesarstwa podburzanych 
przez niejakiego Chrestosa . Swetoniusz nie uchodzi za historyka ścisłego i nie odróżniał pobytu Jezusa 
historycznego w Rzymie (Jezus nigdy tam nie był) od obecności duchowej w Kościele po zmartwych-
wstaniu . Jednakże z tego wynika wniosek, że już w niecałe 20 lat po wydarzeniach paschalnych religia 
Chrystusowa istniała i funkcjonowała w stolicy cesarstwa . W De vita Neronis Swetoniusz pisze, że cesarz 
ów oskarżył chrześcijan o podpalenie Rzymu, zrzucił na nich odpowiedzialność za to i od tego czasu 
rozpoczęły się krwawe przepowiadania .

17 F . Dahn . Die Völkerwanderung. Germanisch – romanische Frühgeschichte Europas . Klagenfurt: Kaiser 
1977; S . Gasparri . Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra antichità e medioevo . Roma: Carocci 1997 .
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W jakimś stopniu odbiło się to i na życiu Kościoła . Osłabiły się kryteria wiary i obycza-
jów . Zmniejszyła się nieco intensywność praktyk religijnych . Jednakże, paradoksalnie, 
Kościół się wzmocnił i stopniowo przyczyniał się do odbudowy zniszczonej Europy 
i poszerzania jej granic przez wieloraką aktywność .

Chrześcijaństwo przejęło z jednej strony jakąś administrację terytorialną Europy, 
w jakimś stopniu sądownictwo, powstające szkolnictwo (będzie jeszcze o tym mowa), 
opiekę nad biednymi i chorymi, w czym odgrywały szczególną rolę zakony, a z drugiej 
strony na chrześcijaństwo, czyli na religię Chrystusową, nawracały się ludy koczownicze 
osiadające w różnych regionach Europy .

Mimo kryzysu Europy do jej rozwoju i jedności przyczynili się papieże Leon I Wielki 
i Grzegorz I Wielki, który rozpoczął ewangelizację Anglii (ok . 600 r .) . Szkocja i Irlandia 
były ewangelizowane wcześniej (ok . 500 r .) . Choć ewangelizacja dokonywała się tam 
stopniowo, to jednak była skuteczna i przyczyniła się do powstania licznych ośrodków 
naukowych, promieniujących na Europę zachodnią i południową .

W 754 r . zostało utworzone państwo kościelne, co także miało wpływ na jedność 
Europy (spory z tym związane pojawiły się później) . Papież uniezależnił się na jakiś czas 
od wpływów władzy świeckiej . W IX w . zaczęły się spory o inwestyturę (m .in . dotyczącą 
obsadzania stanowisk kościelnych) między papieżami a władcami świeckimi . Autorytet 
Kościoła w tym czasie przechodził pewien kryzys, który przezwyciężyły reformy prze-
prowadzone przez papieży Grzegorza VII i Innocentego III .

Do rozwoju kulturowego i jednoczenia Europy przyczyniła się dynastia karolińska, 
zwłaszcza Karol Wielki koronowany przez papieża w 800 r . Współpracował z papieżem 
dla tworzenia jedności duchowej i terytorialnej Europy . W 800 r . został nazwany „ojcem 
Europy”18 . Podział cesarstwa karolińskiego za Ludwika Pobożnego (843 r .) uważa się za 
początek powstawania państw-królestw europejskich mieniących się chrześcijańskimi, 
a mianowicie: Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Lombardii, Słoweńców . Ewangeli-
zacja tych ostatnich łączyła się z przyjęciem chrztu i powstaniem państw słowiańskich 
(wpływ świętych Metodego i Cyryla): Morawy, Chorwacja, Słowenia w IX w . W Cze-
chach prawdopodobnie w 884-885 r . został ochrzczony książę z dynastii Przemyślidów 
– Borzywoj, w 966 r . nastąpił chrzest Polski, a 988 r . – Rusi . W tych i innych regionach 
i narodach powstanie państwowości wiązało się z przyjęciem Ewangelii, równoznacznym 
z przyjęciem chrztu oraz zasad chrześcijańskiego życia .

Od cesarza Ottona III i zjazdu gnieźnieńskiego (1000 r .) zaczęto utożsamiać cesar-
stwo z papiestwem, europeitas z christianitas, co oznaczało identyfikację chrześcijaństwa 
z Europą . Wprawdzie tendencja ta trwała do połowy XIII w ., ale była znacząca dla 
europotwórczości . Dodatkowym argumentem jest fakt, iż chrystianizacja w XII-XIV w . 
swym zasięgiem objęła Skandynawię, ludy Bałtów oraz Węgry .

Bizantyjskie cesarstwo ze swej strony przyczyniło się do rozwoju Kościoła greckiego, 
a później prawosławnego (od 1054 r .), najpierw na terenie Azji Mniejszej, a później 

18 A . Gieysztor . Władza Karola Wielkiego w opinii współczesnych . Warszawa: Biblioteka Sejmowa 1939 .
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Europy Wschodniej . Pod koniec III w . dotarło do Armenii i Gruzji, a w VII-X w . 
ewangelizacja objęła Bułgarię i Serbię .

Szybko rozwijające się chrześcijaństwo w Europie okazało się religią otwartą na wielość 
kultur i zdolne do inkulturacji i akomodacji, przy czym zachowywało własną tożsamość . 
Do XV w . niemal cała Europa została schrystianizowana . Mówiło się nawet o chrześ-
cijańskiej Europie . Sobór Watykański I wskazywał, że cudowne rozpowszechnienie się 
chrześcijaństwa jest argumentem na rzecz jego wiarygodności19 .

Kościół zaprowadził na kontynencie jedność wiary i kultu, przyczynił się do prze-
miany obyczajów, rozwoju szkolnictwa i edukacji, wpływał na różne dziedziny kultury 
(o tym będzie jeszcze mowa) . Historycy chrześcijaństwa mówią, że czynnikami ułatwia-
jącymi dynamiczny rozwój tej religii były: jedność kulturowa i organizacyjna cesarstwa 
rzymskiego, potem i bizantyjskiego, język łaciński, jednolity system prawny, a następnie 
życzliwość wielu królów i cesarzy .

Jest to naturalistyczne tłumaczenie tego fenomenu . Jak już mówiłem, chrześcijaństwo 
jest religią nadprzyrodzoną i ostatecznie te środki są decydujące dla rozwoju chrześcijań-
stwa i jego błogosławionego wpływu na kształtowanie kultury europejskiej . Oczywiście 
owe korzystne naturalne czynniki pomocne były dla rozwoju chrześcijaństwa i jego 
wpływu na kształt kultury europejskiej, ale obok tych faktów funkcjonowały również 
elementy hamujące, a nawet uniemożliwiające ten proces20 . Trzeba też o nich wspomnieć, 
choćby krótko, by ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego religia ta stoi u podstaw 
kultury i jedności naszego kontynentu . 

2.3.  Przeszkody i trudności w działalności Kościoła.  
Wyzwania czasów nowożytnych

Trudności i przeszkody miały różny charakter: zewnętrzny i wewnętrzny, doktrynalny 
i administracyjny . Często się one powtarzały w ciągu dziejów, z różnym natężeniem21 . 
Jezus, posyłając uczniów na świat, nie obiecywał im łatwego życia . Wręcz przeciwnie . 
Mówił im, że podobnie jak Jego prześladowali, tak i ich prześladować będą (Mt 24,9-
14), że mają być Jego świadkami, miłować nieprzyjaciół . Z historii Kościoła wiemy, że 

19 „Do samego bowiem Kościoła katolickiego odnosi się to wszystko, co wiele razy cudownie Bóg 
zdziałał dla oczywistego uwierzytelnienia chrześcijańskiej wiary . Owszem, sam Kościół z powodu swego 
przedziwnego rozwoju, wybitnej świętości, niewyczerpanej płodności we wszelkie dobra, katolickiej jed-
ności i niezwyciężonej trwałości jest jakimś wielkim i nieprzerwanym motywem wiarygodności i niezbitym 
świadectwem swego Boskiego pochodzenia (Breviarium Fidei . Poznań: Księgarnia św . Wojciecha 2007 n . 
650); zob . też: Wiarygodność Kościoła. Materiały z sympozjum w Kamieniu Śląskim w dniach 2-3 IV 1997 . 
Red . T . Dola . Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 1997; Wiarygodność Kościoła wobec 
przemian w Polsce. Quo vadis Ecclesia Polonorum? Red . M . Rusecki . Pelplin–Lublin: Bernardinum 1994 .

20 W . Brandmüller . Integration Europas und katholische Kirche . W: Europäische . Identität: Paradigmen 
und Methodenfragen . Red . R . Elm . Baden–Baden: Nomos-Verl .-Ges . 2002 s . 33-49 .

21 Syntetyczne ujęcie dziejów Europy daje Z . Sułowski (Europa. Dane ogólne . EK IV kol . 1305-1313) .
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zapowiedzi Jezusa dotyczące prześladowań z Jego powodu (wiary w Niego) spełniają się 
niemal systematycznie w ciągu całych dziejów chrześcijaństwa . śmiercią męczeńską zginęli 
apostołowie (z wyjątkiem św . Jana) . Wielu chrześcijan w czasie prześladowań podczas 
trzech pierwszych wieków, za czasów Kaliguli, Nerona, Trajana, Domicjana, Decjusza, 
Marka Aureliusza, Wespazjana poniosło śmierć męczeńską . Niewątpliwie była to duża 
przeszkoda w rozwoju chrześcijaństwa, ale paradoksalnie okres prześladowań przyczynił 
się do nowych nawróceń, choć Kościół zszedł do katakumb . 

Uzyskanie statusu religii państwowej za cesarza Teodocjana Wielkiego (380 r .) nie 
wzmocniło religijnego autorytetu chrześcijaństwa, wręcz go osłabiło, gdyż wędrówki 
ludów w pewnym okresie zwróciły się także przeciw wierze chrześcijańskiej (bo było 
związane z państwem), choć nie był to okres długotrwały . Od VII w . zaczęła się islamizacja 
Europy (część Europy Wschodniej i Hiszpania, która w XI w . wyzwoliła się z okowów 
muzułmanów) . Autorytetu Kościoła nie wzmocniły spory o inwestyturę i przymierze 
tronu z ołtarzem . W pierwszym wypadku chodziło o władzę świecką papieży i kościelną 
cesarzy, w drugim zaś – nadmierne zbliżenie tych dwóch podmiotów spychało właściwą 
pracę Kościoła jakby na dalszy plan22 . 

W IX-X w . nastąpił kryzys papiestwa, który powtórzył się także w czasach renesansu . 
Zainicjowane przez papieża Urbana II (1095 r .) wyprawy krzyżowe w celu odzyskania 
grobu Pańskiego i wyzwolenia Jerozolimy spod panowania tureckiego zostały ocenione 
negatywnie . Krzyżowcy bowiem plądrowali zdobyte tereny, dopuszczając się przy tym 
licznych gwałtów i mordów . Choć może sam cel tych wypraw był zbożny, to jego reali-
zacja była niegodna rycerstwa chrześcijańskiego .

Za zgodą papieża Lucjana III (1184 r .) zaczęła funkcjonować inkwizycja, która miała 
wyszukiwać heretyków i ich osądzać . Rozwinęła się ona we Francji, Italii, Niemczech 
i Hiszpanii w X-XIII w . Wprawdzie wykonawcami wyroków sądów były władze świeckie 
(królewskie, książęce), to jednak działo się to z woli inkwizytorów wywodzących się 
głównie z zakonów . Inkwizycja położyła się dużym cieniem na dziejach chrześcijaństwa 
w Europie . Mówią o tym wszystkie podręczniki historii, słusznie zresztą, bo nie można 
nie ukazywać prawdy . Podkreśla się, że chrześcijaństwo kwestionowało wolność słowa 
i siłą zmuszało do wiary . Zapomina się przy tym, jaką wolność posiadali ludzie w syste-
mie totalitarnym, np . nazizmie niemieckim czy komunizmie bolszewickim . Rozmiarów 
wyrządzonego zła nie da się porównać . 

W czasach nowożytnych przeciw chrześcijaństwu w jakimś stopniu zwróciły się nauki 
przyrodnicze i filozoficzne, a przynajmniej interpretacje ich wyników . O ile w przeszłości 
istniała jakaś symbioza nauk przyrodniczych, filozoficznych i teologicznych w poznaniu 
i wyjaśnianiu całej rzeczywistości i tworzeniu jednej kultury, o tyle w czasach nowożyt-
nych nastąpił między nimi rozziew, a nawet konflikt . Nauki przyrodnicze – w miarę ich 

22 To nadmierne związanie się Kościoła z systemem feudalnym, a następnie kapitalistycznym zrodzi 
potem potężne zarzuty, że w gruncie rzeczy chodzi mu o dobra doczesne; tak będzie w okresie oświecenia, 
rewolucji francuskiej i w czasie panowania ideologii marksistowskiej .



50 kS. Marian rUSecki

rozwoju – dążyły nie tylko do badania i wyjaśniania świata, ale także do rozwiązywania 
zagadnień teologicznych, natomiast nauki teologiczne chciały rozstrzygać o kwestiach 
przyrodniczych, traktując Biblię niemal jako podręcznik wszystkich nauk . Doszło więc 
do przekroczenia metodologicznych kompetencji ze strony nauk przyrodniczych i teo-
logicznych23 . Ten konflikt zmusił niejako teologów do gruntowniejszych badań tego 
zagadnienia . Tym bardziej że mentalność Europy była od tego czasu kształtowana przez 
nauki przyrodnicze, co znalazło swój wyraz w pozytywizmie Auguste’a Comte’a, scjen-
tyzmie, liberalizmie i marksizmie .

Kartezjusz zapoczątkował filozofię dążącą do wyjaśnienia całej rzeczywistości w świetle 
rozumu . Skrajną postać przyjęła ona w oświeceniowym racjonalizmie, który rozum ludzki 
podniósł do najwyższej władzy poznawczej, ów racjonalizm zakwestionował wiarę jako 
środek poznania rzeczywistości nadprzyrodzonej, a tym samym i ją samą . Głosił sprzecz-
ność rozumu i wiary . Poznanie racjonalne cechuje ludzi wykształconych, oświeconych 
światłem rozumu, podczas gdy epistemia przez wiarę cechuje ludzi niewykształconych, 
prostych (religia występuje jedynie w okresie dzieciństwa ludzkości, bo ludzie dojrzali 
kierują się jedynie rozumem i wiedzą) . U niektórych wierzących powstał nawet swoisty 
kompleks wiary24 . Gdy połączono osiągnięcia nauk przyrodniczych z przekonaniem 
filozoficznym, że nauka i rozum wszystko zdoła poznać i rozwiązać wszystkie tajem-
nice i problemy ludzkie, wówczas powstało przekonanie, że religia chrześcijańska jest 
zbyteczna, gdyż zwodzi człowieka, hamuje jego rozwój, jest wrogiem rozwoju nauk 
i postępu25 . 

Ideologia marksistowska (bazująca na założeniach materializmu dialektycznego 
i historycznego) próbowała uderzyć w chrześcijaństwo w sposób praktyczny: zwalczano 
je teoretycznie na płaszczyźnie naukowej, religioznawczej i filozoficznej oraz administra-
cyjnej, dyskredytując chrześcijan w życiu publicznym . Ideologia ta została narzucona po 
II wojnie światowej wszystkim krajom tzw . bloku wschodniego . Dodajmy, że tego typu 
postawy wobec chrześcijan miały miejsce wcześniej, o czym już mówiono . 

Obok wyżej zasygnalizowanych trudności i przeszkód w działalności Kościoła Chry-
stusowego jawiły się też inne, np . w postaci herezji, i to od początku chrześcijaństwa, 
które rozbijały jedność doktryny objawionej . Spory doktrynalne dotyczyły głównie prawd 
chrystologicznych, trynitologicznych i mariologicznych . Do najbardziej znanych herezji 

23 W relacji nauki do teologii wyróżnia się trzy stanowiska: 1) konflikt – ich rozwiązania są nie do 
pogodzenia; 2) separacja – są absolutnie różne; 3) harmonijna współpraca dla dobra obydwóch dziedzin, 
które trzeba widzieć komplementarnie; por . M . Heller, A . Anderwald, Z . Hajduk .

24 Reperkusje tego zarzutu widać wyraźnie (relikt marksistowskiej ideologii?) w III Rzeczypospolitej, 
zwłaszcza w okresach przed- i powyborczych . Mówi się w związku z tym o konserwatywnych prawicowych 
ugrupowaniach w Polsce wschodniej i południowej (a więc ludzi nieoświeconych), natomiast w innych 
regionach naszego kraju ludzie są wykształceni i światli . 

25 Szerzej to zagadnienie z punktu widzenia teologii fundamentalnej omawia M . Rusecki . Intelletto  
e fede nella prospettiva della teologia fondamentale alla luce dell’enciclica Fides et ratio . „Lateranum” . Facoltà 
di teologia 70:2004 z . 3 . s . 489-510 . Pełną odpowiedź na te i inne zarzuty daje encyklika Jana Pawła II 
Fides et ratio .
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kilku pierwszych wieków należały: gnostycyzm, doketyzm, manicheizm, arianizm, trite-
izm, monofizytyzm, nestorianizm, monoteletyzm i pelagianizm . Do niektórych z nich 
odwoływały się powstałe Kościoły wschodnie, gdy nie naruszały one w sposób istotny 
substancji objawienia . 

Wobec tych błędnych czy jednostronnych ujęć ustosunkowywały się synody i sobory, 
określające, czy są one zgodne z ortodoksją i ortopraksją Kościoła . Ci, którzy nie przyjęli 
tych wykładni, byli uważani za heretyków26 i sekciarzy (w pierwszych wiekach powstało 
wiele sekt, zresztą powstają one i obecnie) . O ile herezja i sekty nie stanowiły wielkiego 
wyłomu w chrześcijaństwie, chociaż naruszyły jego jedność, o tyle rozłamy i schizmy 
stanowiły i stanowią wielką ranę na Mistycznym Ciele Chrystusa .

Wielką tragedią w  dziejach chrześcijaństwa były schizmy: wschodnia (1054)27 
i zachodnia (1378-1417) oraz reformacja Lutra . W ich wyniku została rozbita jedność 
chrześcijaństwa i to nie tylko pod względem organizacyjnym, ale i doktrynalnym . Tym 
samym została osłabiona zdolność chrześcijaństwa do tworzenia jedności Europy . Zwraca 
na to uwagę Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint . Jego zdaniem rozbicie jedności Koś-
cioła godzi w wiarygodność jedności i jego katolickości (powszechności) . Nie oznacza 
to, że Kościół utracił tę zdolność ani, tym bardziej, że zaginęły chrześcijańskie korzenie 
Europy, jak chcieliby niektórzy . Od XX w . rozwija się ruch ekumeniczny, dążący nie 
tylko do zbliżenia wyznań różnych konfesji chrześcijańskich, co chyba już nastąpiło, ale 
i zjednoczenia28 . 

Jan Paweł II dostrzegł błędy i grzechy synów Kościoła związane z wyprawami krzy-
żowymi, inkwizycją, wojnami, Holocaustem, działalnością świętego Oficjum, brakiem 
determinacji w obronie innych, zwłaszcza Żydów . Dlatego w adhortacji apostolskiej Tertio 
Millenio adveniente przeprasza wszystkich, którzy doświadczyli od Kościoła jakiegoś zła 
lub zaniedbań w czynieniu dobra . Równocześnie sam w imieniu Kościoła wybacza tym, 
którzy wyrządzali Kościołowi w ciągu dziejów krzywdy (Tertio Millenio adveniente nr 
33-36; Ecclesia in Europa nr 29, 111-112)29 . 

26 W przeszłości heretyków wykluczano z Kościoła . Współcześnie zgodnie z etymologią słowo hereso 
(wybieram) uważa się, że heretycy konkretną prawdę wybierali za najważniejszą, niekoniecznie odrzucając 
pozostałe . W związku z tym przyjmuje się, że przynależą do Kościoła, choć nie w pełni respektują cały 
depozyt objawienia .

27 Do schizmy wschodniej przyczyniały się stopniowo: obrazoburstwo (VIII w .), spory facjańskie 
(IX w .) oraz wcześniejszy podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie .

28 Wspólnota Kościoła a jedność Europy . Red . A . Czaja, V . Kmiecik . Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 .
29 Wiemy, jak trudną sprawą jest przebaczenie . Jego brak powoduje waśnie, kłótnie, nienawiść na 

różnych poziomach życia społecznego i międzynarodowego . Nie sam grzech jest największą tragedią, 
ale trwanie w nim, brak jego odpuszczenia . W chrześcijaństwie miłosierny Bóg przez posługę Kościoła 
odpuszcza grzechy, przebacza, jedna . To jest ogromna siła w odnowie osoby ludzkiej i życia społecznego .  
Ks . Kaucha buduje bardzo ciekawy argument na wiarygodność chrześcijaństwa, a mianowicie rekoncy-
liacyjny (Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej s . 57-62) .



52 kS. Marian rUSecki

Wszystkie przeszkody i trudności – w tym opracowaniu właściwie tylko wzmianko-
wane, więcej pisze o nich J .A . van der Ven30 – mogłyby spowodować, że chrześcijaństwo 
na którymś etapie jego dziejów znikłoby ze sceny historii . Tak się jednak nie stało . Dla-
czego? Z czego wynika jego trwałość? Mówiłem już o przyczynach wymienianych przez 
historyków tej religii sprzyjających jej rozwojowi . Były one jednak tylko okolicznościami 
zewnętrznymi, ważnymi, ale nie decydującymi o rozwoju chrześcijaństwa i jego wpływie 
na kształtowanie podstaw kultury Europy . Muszą istnieć zatem inne . Zanim do tego 
przejdziemy, trzeba wspomnieć, że teologia katolicka z jednej strony budowała kontr-
argumenty wobec zarzutów podnoszonych wobec chrześcijaństwa, z drugiej zaś strony 
pojawiające się trudności mobilizowały teologów do pogłębiania podstaw i prawd wiary, 
i korzystania przy tym z nauk filozoficznych (logika, metafizyka, teoria wnioskowania 
i uzasadniania), przyrodniczych i humanistycznych . Przyczyniało się to do ugruntowa-
nia wiarygodności chrześcijaństwa, ujednolicenia doktryny chrześcijańskiej i postawy 
Kościoła wobec otaczającego go świata i jego problemów (tych w dziejach Europy – jak 
widzieliśmy – nigdy nie brakowało) . Zdecydowana większość zarzutów pod adresem 
chrześcijaństwa wynikała z nieznajomości jego natury, uprzedzeń w stosunku do niego, 
założeń filozoficznych, funkcjonujących ideologii, nieliczna zaś część – z nadużyć władzy 
kościelnej czy występków duchownych (co się w mediach przejaskrawia i wyolbrzymia) .

W stosunku do tych trudności teologia katolicka, zwłaszcza teologia fundamentalna, 
dała im wystarczający odpór na płaszczyźnie myślenia naukowego (do tego zagadnienia 
jeszcze wrócimy) . Zasygnalizowane czynniki naturalne obrony chrześcijaństwa i jego 
wpływu na powstanie i kształtowanie Europy nie są wystarczające, choć ważne dla kultury 
materialnej naszego kontynentu . Najistotniejszym czynnikiem permanentnej aktywności 
chrześcijaństwa w dziejach jest fakt, że jest ono religią nadprzyrodzoną – o czym mówiłem 
wcześniej – i takie ma też środki, zapewniające nie tylko jego istnienie, ale i skuteczne 
działanie dla dobra człowieka i kultur .

Chrześcijaństwo, wkraczając do Europy, wnosiło do niej określony system wartości 
religijno-moralnych i kultycznych . W spotkaniu z różnymi kulturami i różnymi wierze-
niami dokonywała się ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary . Wspólne prawdy wiary 
jednoczyły tych, którzy nawrócili się i uwierzyli w Chrystusa . Z kolei objawione prawdy 
religijno-moralne przyczyniały się do przemiany życia jednostki i tworzenia wspólnoty 
chrześcijańskiej budowanej na wspólnych zasadach, o których była mowa . Sprawowany 
kult umożliwiał wierzącym udział w objawieniowo-zbawczych wydarzeniach Jezusa Chry-
stusa, dzięki czemu dokonywała się ich wewnętrzna przemiana i uświęcenie . Instytucja 
zbawcza Kościoła służy prowadzeniu człowieka (ludzkości) do sensownego spełnienia 
się w rzeczywistości przyszłej .

30 J .A .  van der Ven . Współczesne kontestacje chrześcijaństwa. Sekularyzacja czy desekularyzacja?  
W: Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej (Lublin, 18-21 
września 2001) . Red . M . Rusecki, K . Kaucha, Z . Krzyszowski, I .S . Ledwoń, J . Mastej . Lublin: TN KUL 
2001 s . 182-228 .
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Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary oznacza spotkanie się chrześcijaństwa z kul-
turami . Spotkanie to implikuje wzajemne poznanie się, dialog i jakieś wzajemne oddzia-
ływanie na siebie, przy czym inicjatywa należała zwykle do religii Chrystusowej . Ona też 
proponowała miejscowym kulturom podstawowe wartości i oczyszczała je z elementów 
pogańskich . Gdy te wartości chrześcijańskie zostały przyjęte i zaczęto się nimi kierować 
(oczywiście był to proces długotrwały) można mówić nie tylko o wnikaniu chrześcijań-
stwa w Europę, ale i przenikaniu do różnych sfer kultury narodów zamieszkujących stary 
kontynent . W ten sposób chrześcijaństwo stało u podstaw powstawania świadomości 
jednoczenia się narodów zamieszkujących kontynent wokół wartości chrześcijańskich . 
Ponieważ Europa jako jedność kontynentalno-kulturowa tworzyła się dość długo, stąd 
można powiedzieć, że religia chrześcijańska towarzyszy ciągle temu procesowi, przyczy-
niając się do jego aedificatio continua . Dzięki swym wartościom mogła stać na straży 
tożsamości Europy i stoi w horyzoncie jej przyszłości .

Jan Paweł II w swej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa w kilku miejscach daje 
wyraz takiemu myśleniu . Wyraźnie mówi o chrześcijańskich korzeniach Europy, ich 
wpływie na rozwój tego kontynentu zachowanie tożsamości oraz przyszłego rozwoju 
zasadzającego się na wartościach chrześcijańskich zapewniających stabilną i sensowną 
przyszłość gwarantującą finalne spełnienie człowieka i dziejów, tym bardziej że nie można 
zrozumieć człowieka i historii bez Chrystusa (Redemptor hominis nr 10) . Chrześcijań-
stwo nie ma więc sensownej alternatywy, aby budować jedność Europy na trwałych 
zasadach . Papież pisze: „W historii kontynentu europejskiego widoczny jest ożywia-
jący wpływ Ewangelii . «Kierując spojrzenie ku minionym stuleciom, nie możemy nie 
dziękować Bogu za to, że c h r z e ś c i j a ń s t w o  b y ł o  n a  n a s z y m  k o n t y n e n c i e 
g ł ó w n y m  c z y n n i k i e m  j e d n o ś c i  l u d ó w  i   k u l t u r  oraz integralnej promocji 
człowieka i jego praw» . Z pewnością nie można wątpić, że wiara chrześcijańska należy 
w sposób radykalny i decydujący do fundamentów kultury europejskiej . Chrześcijaństwo 
bowiem nadało kształt Europie, zaszczepiając w niej pewne podstawowe wartości . Także 
współczesna Europa, która dała światu ideał demokracji i praw człowieka, czerpie swe 
wartości z dziedzictwa chrześcijańskiego . Bardziej niż jako miejsce geograficzne można 
ją określić jako «p o j ę c i e  w   g ł ó w n e j  m i e r z e  k u l t u r o w e  i   h i s t o r y c z n e, 
które znamionuje rzeczywistość zrodzoną jako kontynent również dzięki jednoczącej sile 
chrześcijaństwa, które zdołało zintegrować między sobą różne ludy i kultury, i jest ściśle 
związane z całą kulturą europejską»” (Ecclesia in Europa nr 108) .

Ten tok myślenia i badań naukowych zasadnie można uznać za poprawny i skuteczny 
w wykazywaniu chrześcijańskich korzeni Europy . Chrześcijaństwo stanowi rzeczywisty 
fundament kultury europejskiej, którą ciągle tworzy, chociaż istnieją tendencje anty-
chrześcijańskie próbujące podważyć ten filar . K . Kaucha, wnikliwie badając myśl Jana 
Pawła II pod tym względem, próbuje tworzyć argument na rzecz wiarygodności Kościoła 
z całokształtu obecności i działalności Kościoła w dziejach Europy31 . 

31 K . Kaucha . Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej s . 44-53 .
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Jak już wspomniałem, ten proces chrystianizacji można uznać za fundament europej-
skości, ale koncentrował się on bardziej na kulturze duchowo-materialnej, a zwłaszcza 
personalistycznej . W związku z tym trzeba w dalszych rozważaniach podjąć te wątki, które 
jeszcze wyraźniej ukażą chrześcijaństwo jako fundament kultury Europy . Potrzebne są 
dalsze badania prowadzone pod tym kątem . Pamiętać przy tym ciągle trzeba, że chrześci-
jaństwo jest religią nadprzyrodzoną, ale głęboko związaną z kulturą (kulturami) i historią .

3. Kształtowanie kultury duchowo-materialnej

Dość powszechnie uważa się, że wkład chrześcijaństwa w kulturę duchowo-materialną 
stanowi fundament kultury europejskiej32 . Za tym poglądem przemawiają następujące 
fakty: wkład chrześcijaństwa w rozwój oświaty i edukacji, wpływ na kształt literatury 
pięknej, architektury, sztuki i muzyki sakralnej . Trzeba od razu zaznaczyć, że ten udział 
jest dość bogato udokumentowany, a jego pomniki istnieją do dziś . To dla badaczy 
nieuprzedzonych do chrześcijaństwa jest sprawa niemal oczywista33 .

Ze względu na fakt, że wcześniej już wspomniano o niektórych inspiracjach chrześ-
cijańskich i jej treściach, ograniczymy się w tym miejscu do zarysu tej problematyki . 
Podkreślmy jeszcze raz, że kulturę będziemy tu rozumieć szeroko jako syntezę prawdy, 
dobra i piękna . W pierwszej sferze decydującą rolę odgrywa nauka (szeroko pojęta), 
w drugiej – etyka, jako uprzedmiotowione dążenie człowieka do osiągnięcia dobra, 
w trzeciej zaś – estetyka, jako poznanie (odczytanie, tworzenie) piękna . Ich synteza, czyli 
wyniki badań poszczególnych dziedzin, w sposób zobiektywizowany miałyby tworzyć 
kulturę . W arystotelesowskiej koncepcji kultury zaliczano do niej także religię, przy czym 
uważano ją za twór kulturowy, co dziś jest nie do przyjęcia34 . 

Tymczasem teologia chrześcijańska religię widzi w perspektywie dialogu i spotkania 
Boga objawiającego się i wzywającego człowieka do jedności ze sobą . Stanowi ona swoistą 
syntezę prawdy, dobra i piękna, które integrują się w sanctum przez nauki religioznawcze 
określane jako sacrum35 . świętość wyraża się w powyższych wartościach, a ich wysubli-
mowana postać wyraża się w miłości . To trzeba mieć na uwadze przed przystąpieniem do 

32 Por . Z . Krzyszowski . Kościół w funkcji kulturotwórczej . W: Kościół w czasach Jana Pawła II s . 303-
317; A . Rodziński . Kultura a chrystianizm . „Roczniki Filozoficzne” 17:1969 z . 2 . s . 107-118 .

33 Jak już mówiono wcześniej, istnieją poglądy, które nie tylko kwestionowały wkład chrześcijaństwa 
w kulturę, ale i widziały w nim hamulec jej rozwoju . Wypływały one nie tyle z rzetelnych badań, ile 
założeń filozoficznych i światopoglądowych .

34 W świetle takich poglądów religia miałaby naturalistyczną genezę i byłaby tworem człowieka, 
tak jak cała kultura: nie miałaby wymiaru zbawczego, więc po co by istniała? 

35 Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości. Materiały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej 
(Lublin, 15-17 września 2000 r.) . Red . R . Rubinkiewicz, S . Zięba . Lublin: TN KUL 2000 .
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dalszych rozważań . Będzie w nich chodzić nie tyle o formę (ta może być zapożyczona), 
ile o treść, która stanowi o specyfice wytworów kulturowych . 

3.1. Wkład chrześcijaństwa w edukację

Przez edukację chrześcijańską rozumie się nauczanie i wychowywanie człowieka . 
Chrześcijaństwo posiada duży wkład w rozwój szkolnictwa na różnych szczeblach 
nauczania . Było ono przez nie inspirowane i najczęściej również prowadzone . Już Jezus 
Chrystus był przez uczniów nazywany Nauczycielem (Rabbi) . Od początku istnienia 
chrześcijaństwo było ściśle związane z nauczaniem i wychowywaniem wiernych oraz 
głoszeniem kerygmatu . Jezus posłał apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody” (Mt 28,19) . Podwaliny tego zaangażowania w edukację i naukę przygotował 
judaizm . Chrześcijanie odnosili się z rezerwą do kultury pogańskiej, ale korzystali 
z niej, by dawać wykład prawd wiary . Z czasem Kościół zaczął tworzyć własne szkoły 
na wzór helleńskich, czego przykład stanowi szkoła katechetyczna w Aleksandrii, która 
zarówno przygotowywała do głębszego rozumienia wiary chrześcijańskiej, jak i zazna-
jamiała z elementami kultury klasycznej . W niej wykształciło się wielu apologetów 
wczesnochrześcijańskich36 .

św . Augustyn (354-430), mówiąc o wzajemnych związkach chrześcijaństwa z kulturą, 
twierdził, że tak jak Izraelici czerpali z Egiptu, tak chrześcijanie powinni przejmować 
wszystko, co stanowi najbardziej wartościowe treści pogańskiej kultury i nauki, wyko-
rzystując je do przekazu Ewangelii Jezusa Chrystusa .

W VI w . rozwijały się parafie, przy których powstawały szkoły parafialne . Ich celem 
było systematyczne przygotowywanie lektorów oraz kandydatów do stanu duchownego . 
Uczono w nich czytania, pisania, rachowania oraz katechizowano . Dokument Karola 
Wielkiego z 789 r . nakazywał duchownym uczyć wiernych i wyjaśniać im Ojcze nasz, 
Wierzę w Boga . Był to początek rozkwitu powszechnego nauczania . Ważnym etapem 
w rozwoju szkolnictwa było powstanie szkół katedralnych, np . w Canterbury, Lyonie 
i Metzu . Szkoła w Canterbury zasługuje na szczególną uwagę . Otóż przywieziono do 
niej greckie i łacińskie księgi, dzięki którym w Anglii zaczęły rozwijać się nauki biblijne 
i teologiczne, literatura i muzyka oraz studium języków klasycznych (hebrajski, grecki, 
łaciński) . Zaowocowało to działalnością takich uczonych anglosaskich, jak Alkuin (730-
804), Beda Czcigodny (672-735), Teodor Wilfryd z Yorku (634-709) . Szkoły katedralne 
umożliwiały wstąpienie do stanu duchownego oraz przyczyniały się do wychowania 
religijno-moralnego37 .

36 B . Kumor . Aleksandria . EK I kol . 342-345; M . Rusecki . Fenomen chrześcijaństwa: wkład w kulturę . 
Lublin: „Gaudium” 2001 s . 131-132 .

37 M . Rusecki . Fenomen chrześcijaństwa s . 133 .
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Monastycyzm zachodni w VI w . zapoczątkował systematyczne kształcenie mnichów, 
co dało podstawy do tworzenia szkół przyklasztornych . Ich rozkwit przypada na VIII 
i IX w . Klasztory iroszkockie stały się już w VI w . ośrodkami nauki i życia religijnego, 
stąd też dość wcześnie Irlandię zaczęto nazywać „wyspą świętych” i „wyspą uczonych” . 
Wśród szkół klasztornych wyróżniały się francuskie i hiszpańskie, np . w Tours, Saint-
-Denis, Fuldzie i Korbei . 

Do szczególnego rozwoju tych szkół w VIII i IX w . przyczynili się benedyktyni . 
Program nauczania został rozszerzony: obejmował on język łaciński, redagowanie doku-
mentów, śpiewy kościelne, a także posługiwanie się kalendarzem . Wielkie klasztory 
w Clonard, Darrow i Clonmacnoise (w Anglii) były ośrodkami studiów, nauczania 
i kultury, także duchowej . Miały nawet po trzy tysiące studentów . Kolumban, zwany 
Starszym (zm . 597 r .), założył na wyspie Iona w Szkocji wielki ośrodek naukowy, który 
stał się zaczątkiem edukacji w całej Europie38 .

Chrześcijaństwo zachodnie w okresie kształtowania się fundamentów średniowiecz-
nej kultury wydało dwóch uczonych, których uważa się za wyznaczniki średniowiecza . 
Jednym z nich był Boecjusz (480-524) . Największym jego dziełem było O pocieszeniu 
jakie daje filozofia, które wywarło ogromny wpływ na kształtowanie się myśli europejskiej . 
Nadto opracował definicję osoby . Drugim był Kasjodor (485-583) . Zorganizował ośrodek 
nauki w klasztorze Vivarium . Kasjodor napisał dwa podstawowe dzieła, które zostały 
wprowadzone do studiów: Institutiones, w którym zawarł wskazania z zakresu metody 
studiowania teologii i siedmiu sztuk wyzwolonych (artes liberales), oraz Historia tripartita 
przedstawiająca zarys dziejów Kościoła . W klasztornej bibliotece zebrał dzieła ojców 
Kościoła . Kazał tłumaczyć pisma greckie na język łaciński, a sam pisał komentarze, tzw . 
kodeksy Kasjodora . Mnichów zobowiązał do studiowania siedmiu sztuk wyzwolonych, 
które miały być pomocą w zrozumieniu Pisma świętego . średniowiecze przyjęło jego 
podział nauk na trivium i quadrivium . Dzieła Kasjodora służyły także jako podręczniki39 . 

Do znaczącego rozwoju szkolnictwa przyczynił się także Karol Wielki – król fran-
kijski (742-814 r .), który zdawał sobie sprawę, że utrzymanie imperium i reformowanie 
Kościoła wymaga światłych ludzi, których sprowadził ze wszystkich stron królestwa 
na swój dwór . Najznakomitszym owocem działalności Karola Wielkiego oraz uczo-
nych pracujących na jego dworze z pomocą Kościoła był rozwój nauki, sztuki i kultury . 
Jednym z istotnych elementów w karolińskiej odnowie oświaty było zorganizowanie 
skryptoriów pałacowych, katedralnych i klasztornych, gdzie przepisywano wiele dzieł 
autorów klasycznych, ocalając je w ten sposób przed zniszczeniem lub zapomnieniem . 
Uczony anglosaski Alkuin (zm . 804 r .) dzięki renesansowi karolińskiemu położył kres 
tzw . ciemnym wiekom . 

38 J . Huizinga . Jesień średniowiecza . Warszawa: PIW 1974 .
39 S . Wielgus . Z badań nad średniowieczem . Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1995 s . 7-46; 
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Dekret o powszechnej edukacji z 787 r . nakazywał klasztorom i katedrom wspierać 
szkoły dostępne dla każdego, kto chciał się kształcić . Szkoły karolińskie preferowały 
w nauczaniu metodę sokratejską i siedem sztuk wyzwolonych: gramatykę, retorykę, 
dialektykę, muzykę, arytmetykę, geometrię i astronomię . Szkolnictwo to zmierzało do 
głębszego poznania człowieka, zwłaszcza jego natury duchowej oraz całej rzeczywistości . 
Obowiązek takiego nauczania nakładały też sobory, synody prowincjalne i diecezjalne . 

W Polsce w połowie XIII w . powstawały szkoły parafialne i klasztorne . Od końca 
XIII w . tworzono wiejskie szkoły parafialne40 . Na Akademii Krakowskiej od początku 
studiowali także ludzie z niższych klas społecznych . W Polsce szkoły przyparafialne 
w XVI w . istniały w większości parafii41 . Na mocy postanowień Soboru Trydenckiego 
(1545-1563) powstawały także szkoły średnie przy katedrach, kolegiatach i klasztorach . 
Ich celem było nie tylko przygotowanie do wstąpienia do stanu duchownego, lecz także 
przygotowanie do pełnienia różnych funkcji w życiu społecznym i zawodowym . Sobór 
również postanowił, aby we wszystkich diecezjach powstały seminaria duchowne, kształ-
cące i wychowujące przyszłych duchownych, którzy mieli krzewić chrześcijańską naukę 
i kulturę .

W Bolonii (1087 r .) i w Salerno (ok . 1150 r .) powstały pierwsze uniwersytety kształ-
cące w dziedzinie medycyny i prawa, a na początku XIII w . – uniwersytety w Paryżu, 
Oksfordzie, Cambridge, Padwie, Salamance, Lizbonie, Krakowie (Akademia Krakow-
ska – 1364 r .), Pizie i Rzymie (Collegium Romanum), z których większość istnieje do 
dziś . Uniwersytet Boloński jako jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie powstał 
z przekształcenia działających w Bolonii od IV w . szkół prawa rzymskiego . W 1360 r . 
otwarto tam Wydział Teologiczny . Uniwersytet Paryski, założony ok . 1170-1180 r ., 
powstał jako korporacja wcześniej już znanych paryskich szkół kościelnych: katedralnej 
Notre Dame oraz dwóch szkół klasztornych: św . Wiktora i św . Genowefy . Nadane przez 
legata papieskiego statuty Uniwersytetu Paryskiego stały się wzorami dla zakładanych 
później uniwersytetów . Uczelnia w Padwie w XVI-XVII w . była jednym z największych 
uniwersytetów w Europie i prężnym ośrodkiem humanizmu . Studiowało na nim wielu 
Polaków, m .in . Paweł Włodkowic, Hieronim Ossoliński, Jan Zamoyski . Struktura tych 
uniwersytetów była podobna, gdyż wywodziła się z kultury chrześcijańskiej i obejmo-
wała następujące wydziały: teologii, prawa, medycyny i sztuk wyzwolonych, czyli nauk 
humanistycznych (filozofię uprawiano zwykle łącznie z teologią) . Kadrę na uniwersytetach 
stanowili zwykle duchowni, ale także wierzący świeccy42 .

W naukach kościelnych rozwinęły się dwa główne kierunki: scholastyka i mistyka . 
Scholastyka, czyli nauka szkolna, obejmowała filozofię i teologię . Filozofia scholastyczna 
rozwijała filozoficzną myśl grecką, zwłaszcza Arystotelesa, i była służką teologii (ancilla 
theologiae) . Najwybitniejszymi scholastykami byli dominikanie: św . Albert Wielki,  

40 Historia Śląska . Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2002 . 
41 S . Wołoszyn . Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie . Warszawa: PWN 1964 .
42 J . Baszkiewicz . Młodość uniwersytetu . Warszawa: „Wiedza Powszechna” 1963 .
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św . Tomasz z Akwinu oraz franciszkanin – św . Bonawentura . Mistyka była nauką o nad-
przyrodzonych stanach duszy i bazowała na uczuciu oraz intuicji . Przedstawicielami 
tego kierunku byli: św . Bernard z Clairvaux i Tomasz à Kempis – autor słynnej do dziś 
książki O Naśladowaniu Chrystusa . 

Chociaż lokalni władcy popierali uniwersytety, a nawet je zakładali, to ich rozwój jest 
zasługą Kościoła . W średniowieczu ich założenie zatwierdzali papieże (w Kościele rzym-
skokatolickim obowiązuje to do dziś, gdy idzie o uniwersytety katolickie) . W ośrodkach 
tych nie zaniedbywano też nauk przyrodniczych i matematycznych (Albert Wielki badał 
rozwój roślin, Mikołaj Kopernik był astronomem, a Marcin Polak z Opawy – histo-
rykiem) . Rektorami i kanclerzami były osoby duchowne w randze biskupa lub opata . 
Duży wkład w rozwój uniwersytetów włożyli dominikanie, franciszkanie i augustianie . 
Katolicyzm obok wykształconych form edukacji w duchu otwartości na całą rzeczywistość 
i pluralizmu rozwiązań różnych problemów, głównie teologicznych, prezentował jedność 
wiary i języka umożliwiający wykładowcom i studentom łatwość komunikacji . Obecnie 
istnieje ponad 200 wyższych uczelni katolickich na wszystkich kontynentach, skupionych 
w Federacji Uniwersytetów Katolickich (1948), współpracującej m .in . z UNESCO czy 
Międzynarodowym Stowarzyszeniem Uniwersytetów, co świadczy o ich randze i dopeł-
nianiu kultury ogólnoludzkiej .

Od renesansu i reformacji mecenat nad uniwersytetami zaczęły przejmować władze 
państwowe i rola Kościoła zmniejszyła się, lecz inspiracje chrześcijańskie nadal są w nich 
obecne . Uniwersytet kształtował nie tylko intelektualne, ale także moralne postawy 
człowieka, co było zgodne z ideałami Kościoła, podkreślającymi godność i rozwój czło-
wieka . Jednym z prekursorów humanizmu był Francesco Petrarca (1304-1374), łączący 
zainteresowania kulturą antycznego świata z głębokimi przeżyciami religijnymi . W rene-
sansie i podczas reformacji zaczęto dokonywać tłumaczeń Biblii na języki narodowe, co 
było pozytywnym zjawiskiem . Wprowadzony wtedy podział na szkolnictwo narodowe 
i kościelne dokonał się właściwie dopiero w XIX w ., i to ze względów politycznych 
i ideologicznych . 

W Polsce pierwszym mecenasem kultury humanistycznej stał się dziekan krakowski 
i kustosz gnieźnieński Mikołaj Lasocki (1400-1450) . Na Akademii Krakowskiej huma-
nizm systematycznie propagowali m .in . Jan z Ludziska (1400 – ok . 1460) i kanonik 
krakowski Jan Dąbrówka (†1472) . Kanonik krakowski Jan Długosz opracował słynne 
dzieło Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, na które powołują się liczni 
historycy . W środowisku krakowskim wyróżniało się wielu szlachetnie uczonych, których 
zasługi na różnych polach działania pozwoliły na wpisanie ich w poczet świętych albo 
błogosławionych . Należą do nich m .in . św . Szymon z Lipnicy (ok . 1435/1440-1482),  
św . Jan Kanty (1390-1473), Michał Giedroyć (ok .1420-1485) . Paweł Włodkowic  
(ok . 1370-1435/36) jest twórcą prawa narodów (ius gentium), w tym również pogań-
skich, i głosił na soborze w Konstancji w 1414 r ., że nie wolno nikogo nawracać siłą . 
W 1556 r . sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił ustawę o wolności sumie-
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nia, zaś w 1573 r . – o równouprawnieniu wyznań chrześcijańskich oraz poszanowaniu 
innych religii .

Gerard Groote (†1384) założył w 1381 r . wspólnotę „Braci Wspólnego Życia” . Była 
to prawdopodobnie pierwsza wspólnota zakonna, która w swym charyzmacie zakonnym 
stawiała sobie za cel edukację ludzi świeckich . Po reformacji powstały liczne zakony, 
zgromadzenia i instytuty, które zajmowały się kształceniem i wychowywaniem, np .: 
Kongregacja z Notre Dame, wizytki, urszulanki, jezuici, córki miłosierdzia, józefitki, 
oratorianie, sulpicjanie, bracia szkolni . To tylko kilka przykładów edukacyjnej pracy 
Kościoła . Urszulanki odegrały dużą rolę w wychowywaniu dziewcząt i prowadzeniu dla 
nich szkół na wysokim poziomie . Jezuici zaś za swój cel obrali walkę dla Boga pod sztan-
darem krzyża i służbę tylko samemu Chrystusowi i Jego Namiestnikowi na ziemi, rzym-
skiemu papieżowi . Zakładali oni kolegia kształcące młodzież . Pierwsze z nich powstało 
w Messynie w 1548 r . W sumie jezuici założyli 20 kolegiów . Do Polski zostali sprowadzeni 
w 1564 r . przez biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza . Oratorianie zaś za swoje 
zadanie uważali apostolat parafialny, szukając przy tym nowych form duszpasterstwa . 
Pijarzy do trzech ślubów zakonnych dodali czwarty: poświęcenie się wychowaniu mło-
dzieży . Prowadzili wiele szkół dla dzieci i kolegiów dla młodzieży43 .

Od XVII do XIX w . Kościół przyczynił się do powstania szkół narodowych w całej 
Europie . Efektem nacisku Soboru Trydenckiego na kształcenie kapłanów było podnie-
sienia życia intelektualnego kleru i jego oddziaływania na wiernych . Nauczanie kościelne 
ożywione przez Sobór Trydencki prowadzono na uniwersytetach, w kolegiach, szkołach 
katedralnych i parafialnych .

Nauczaniem zaniedbanego pod tym względem ludu zajęło się Bractwo Nauki 
Chrześcijańskiej, specjalnie do tego stworzone przez św . Karola Boromeusza (1538-
1584) (w archidiecezji mediolańskiej Karol Boromeusz powołał do istnienia 800 szkół) . 
Religijnemu kształceniu ludności wiejskiej i miejskiej służyły misje parafialne prowa-
dzone przez jezuitów, kapucynów i misjonarzy św . Wincentego à Paulo . Franciszkanie 
i dominikanie głosili głównie nauki adwentowe i wielkopostne, co przyczyniło się do 
formowania postaw chrześcijańskich . Od XVI w . zaczęto tworzyć biblioteki . Jezuici 
przyjęli zasadę, że biblioteka musi istnieć przy każdym kolegium . Biblioteka Watykańska 
została udostępniona dla publiczności w 1614 r . przez biskupa Angelo Rocca, od imienia 
którego nazwano ją „Bibliotheca Angelica” . Równie sławna była Biblioteka Ambrozjań-
ska założona w Mediolanie w 1609 r . przez kardynała Federigo Borromeo . W Polsce 
utworzono także nowe biblioteki: przy Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, Akademii 
Wileńskiej, Akademii Zamoyskiej . Były one wszechnicami wiedzy .

Obok dawnych uniwersytetów posiadających wydziały teologiczne powstały nowe, 
zakładane nie tylko przez protestantów (Helmstedt, Giessen), ale i przez katolików . 
Papieże wspierali zakładanie akademii katolickich, które powstały w Ołomuńcu (1574 r .), 
Würzburgu (1582 r .), Grazu (1586 r .), Paderborn (1614 r .), Salzburgu (1623 r .), Osna-

43 M . Rusecki . Fenomen chrześcijaństwa s . 138-139 .
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brück (1631 r .), Bamberdze (1648 r .) . Uniwersytet w Louvain (w Belgii) stał się wów-
czas ważnym ośrodkiem wiedzy teologicznej . W Polsce, po zawarciu Unii Brzeskiej 
w 1596 r . między kościołami katolickim i prawosławnym, na wschodnich terenach 
Rzeczypospolitej wielką rolę w rozwoju szkół o wysokim poziomie nauczania odegrali 
bazylianie, natomiast unowocześnianiem nauczania i rozwojem wychowania zajął się pijar 
Stanisław Konarski . W 1740 r . założył on w Warszawie Collegium Nobilium, w którym 
pogram nauczania obejmował nauki matematyczno-przyrodnicze, ekonomię, prawo 
polskie i międzynarodowe oraz języki nowożytne . Konarski dokonał także gruntownej 
reformy szkół pijarskich44 . 

Współcześnie we wszystkich niemal krajach istnieją szkoły katolickie różnych szczebli, 
gdzie stapianie się kultury religijnej i świeckiej często prowadzi do wzajemnego uboga-
cania się . Chrześcijaństwo wnosi w szkolnictwo, które aktywnie współtworzy, bardzo 
ważne wartości duchowe i religijne, wcielając je w nowe obszary i formy przekazu . 
Chrześcijaństwo troszczy się o wychowywanie człowieka, uczy go doskonalenia siebie 
i tworzenia kultury godnej osoby ludzkiej, ukazuje też nadprzyrodzony sens ludzkiego 
życia, a co za tym idzie – sprzyja rozwiązywaniu różnego rodzaju konfliktów . 

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że nauka, szkolnictwo, zwłaszcza wyższe, 
oświata należą do podstawowych dziedzin kultury, leżą one bowiem u jej podstaw i ją 
stanowią . Znaczenie to powiększa fakt, że edukacja chrześcijańska połączona była i jest 
z wychowaniem według najwyższych wzorów . Wkład chrześcijaństwa w formowanie 
podstaw i kultury europejskiej jest nie do przecenienia .

3.2. Chrześcijańskie inspiracje w literaturze

Określenie ,,literatura religijna” najczęściej używane jest w odniesieniu do utworów 
lirycznych, epickich, a więc prozy, poezji oraz innych odmian gatunkowych utworów 
literackich, które często swoje inspiracje zawdzięczają bogactwu tematyki religijnej . Dla-
tego też poprawniej jest mówić o obecności elementów religijnych w literaturze bądź 
o różnego rodzaju powiązaniach między literaturą a religią . Literatura religijna dąży do 
ukazania Boga jako prymarnego i jedynego punktu odniesienia dla świata i człowieka . 
Wyraża ona sacrum jako byt istniejący osobowo i wyznaczający religijny system wartości . 
W utworach należących do tego typu literatury ujawnia się więc cała sfera napięć między 
elementem boskim i ludzkim . Rzeczywistość ziemska widziana jest zawsze w perspektywie 
nadprzyrodzonej . Religijność utworu zawarta jest głównie na płaszczyźnie znaczeń głębiej 
ukrytych, w symbolice oraz obrazowym ujmowaniu przeżyć i doświadczeń wewnętrznych, 
niemożliwych do wyrażenia w języku dyskursywnym . Przesłanie literatury religijnej jest 
wieloznaczne, odwołuje się bowiem do symboli i obrazów, a nie wyraża treści językiem 

44 R . Dutkowa . Komisja Edukacji Narodowej. Zarys działalności. Wybór materiałów źródłowych . 
Wrocław: Zakład Narodowy im . Ossolińskich 1973 .
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właściwym rozumowaniu naukowemu45 . O przynależności do literatury chrześcijańskiej 
decydują różne kryteria, z których najistotniejszy jest szeroko rozumiany katolicyzm 
pisarza . Zwykle utwory o charakterze czy nacechowaniu religijnym stanowią wykład-
nię zasad moralnych, wskazują na Boga, czerpią myśli z Biblii oraz wyrażają szacunek 
i zachwyt nad tym pisanym przez autorów natchnionych dziełem . Każda z epok odznacza 
się nowymi osiągnięciami w twórczości, każda również stawia nowe problemy religijne, 
włącza nowe motywy i tematy .

W teologii literatury wyróżnia się wiele odmian poezji religijnej, w zależności od 
prezentowanej tematyki (np . poezja o Bogu lub o charakterze chrystologicznym albo 
poezja maryjna), od nastawienia podmiotu lirycznego (poezja apelatywna, czyli zwraca-
jąca się do innych lub kontemplacyjna) bądź też od formy wypowiedzi, a więc w zależ-
ności od kryteriów gatunkowych (np . hymn, psalm, modlitwa, litania, kolęda) . Poezja 
w swoich początkach związana była ściśle z kultem religijnym i stanowiła najczęściej jeden 
z istotnych sposobów wyrażania treści zawartych w księgach świętych, np . dla tradycji 
chrześcijańskiej Biblia (Stary i Nowy Testament) . Niektóre z tych ksiąg nadal pozostają 
arcydziełami poezji religijnej (np . psalmy) . Biblia, zawierająca w sobie wiele rozmaitych 
utworów mających charakter literacki, stanowi niewyczerpalne źródło form wyrazu, 
tematów i motywów . Poezja często zapożyczała z Biblii formę psalmu, pieśni, hymnu, 
modlitwy, wypowiedzi profetycznej . Przemyślenia o charakterze religijnym czerpane były 
także z dzieł ojców Kościoła i uczonych (np . św . Tomasza z Akwinu) . 

W niniejszym opracowaniu ograniczymy się do krótkiej charakterystyki poszcze-
gólnych okresów literackich i ukazania najwybitniejszych i najważniejszych autorów . 
Zrezygnuje się natomiast ze szczegółowszej dokumentacji ze względu na obszerność 
materiałów w tym zakresie i szczupłość miejsca . Z tych samych względów ograniczymy 
się głównie do polskiej literatury, która zresztą należy do europejskiej i jakoś ją też wyraża .

Wśród motywów religijnych we wczesnej literaturze polskiej wyodrębnić można dwa 
najważniejsze: motyw Matki Bożej ze wszystkimi jego wariantami i motyw Chrystusa 
Pana (odnoszący się do faktu zwiastowania, wcielenia, Bożego Narodzenia i Wielkanocy) . 

Dwa z zachowanych tekstów poetyckich średniowiecza zalicza się do arcydzieł litera-
tury polskiej: Bogurodzicę z XIV w ., w której Chrystus jest głównym adresatem lirycznym, 
a o Jego łaski prosi się za pośrednictwem Maryi i Jana Chrzciciela, oraz Żale Matki Boskiej 
z XV w . Pierwsze dzieło, niezwykle kunsztowne, zbliżone do traktatu teologicznego, 
wprowadzało w dogmaty maryjne, a przy tym pełniło rolę hymnu narodowego46 . Żale 
natomiast powstały w innym klimacie religijnym (prądy pokutne i dolorystyczne), sięgały 
do motywu męki Pańskiej, wyrażają indywidualność i emocjonalność przeżycia . Z XV w . 

45 S . Skwarczyńska . Literatura katolicka jako termin w nauce o literaturze . W: Studia i szkice literackie . 
Warszawa: „Pax” 1953 .

46 T . Dobrzeniecki . Chrystus Frasobliwy w literaturze średniowiecznej . „Biuletyn Historii Sztuki” 
30:1968 s . 279-299; T . Bieńkowski . Antyk – Biblia – Literatura. W: Problemy literatury staropolskiej. Red . 
J . Pelc . Wrocław: Zakład Narodowy im . Ossolińskich; Wydawnictwo PAN 1973 s . 307-354; Słownik 
kultury chrześcijańskiej . Red . N . Lamaitre, M .T . Quinson, V . Sot . Tł . T . Szafrański . Warszawa: „Pax” 1997 .
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pochodzą najwcześniejsze wątki odnoszące się do Misterium Paschalnego w literaturze 
polskiej . Jedną z okoliczności, która wpłynęła na powstanie tego typu twórczości, były 
z pewnością nurty dolorystyczne . W tym kontekście warto zwrócić uwagę na utwór 
Żołtarz Jezusów czyli piętnaście rozmyślań o Bożym umęczeniu Władysława z Gielniowa . 
Tematykę paschalną podejmują też godzinki z ok . 1420 r . zatytułowane Bóg człowiek 
Mądrość Oćca swego . W utworach tych treści teologiczne służą zwróceniu uwagi adresata 
dzieła na ból i mękę Bożego Syna .

Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa zagościło na trwale w literaturze późnego 
średniowiecza z tendencją do bardziej naturalistycznego przedstawiania go, np . anoni-
mowe dzieło Pozdrawianie wszystkich członków Pana Jezusowych z ok . 1533 r . oraz Sprawa 
chędoga o Męce Pana Chrystusowej (XVI w .) .

Poezja religijna średniowiecza stanowiła także jeden z przejawów posługi misyjnej 
Kościoła, służąc przede wszystkim do przekazu treści teologicznodogmatycznych, a więc 
umożliwiała odbiorcy przyswojenie określonej wiedzy religijnej . Oprócz poezji liturgicz-
nej rozwijały się również inne gatunki, np . apokryfy i legendy (o Graalu, św . Aleksym) . 
Zwieńczeniem poezji średniowiecznej, wyrażającej teocentryczną wizję świata, była Boska 
Komedia Dantego Alighieri .

średniowieczny dramat polski miał, jak należy przypuszczać, także rodowód kościelny . 
Z tego okresu pochodzą: Kazania świętokrzyskie (początek XIV w .) i Kazania gnieźnieńskie 
(początek XV w .) oraz przekłady Pisma świętego, np . Psałterz floriański (koniec XIV w .), 
Biblia szaroszpatacka (XV w .), a także Biblia przetłumaczona przez J . Wujka i jego Postyla .

Kształt i problematyka poezji religijnej zawsze były związane z przyjętą w danej epoce 
wizją świata, typem kultury oraz formami pobożności . Tak było również w czasach rene-
sansu i reformacji oraz po Soborze Trydenckim . Epoka renesansu w literaturze polskiej to 
epoka przełomu . Przykładem nowych tendencji są religijne wiersze J . Kochanowskiego . 
Poeta ten sięga po hymn (Czego chcesz od nas, Panie z ok . 1562 r .) i tworzy modlitwy 
poetyckie . Największym jednak jego osiągnięciem jest Psałterz Dawidów, arcydzieło liryki 
religijnej, będące swobodną parafrazą księgi biblijnej na podstawie wzorów branych 
z Horacego . 

W literaturze renesansu, w myśl przyjętych uprzednio założeń afirmujących życie 
ludzkie, tematy pasyjne i obrazy cierpiącego Jezusa pojawiają się znacznie rzadziej niż 
w poprzedniej epoce . Temat Misterium Paschalnego pojawiał się także w kontekście 
reformacyjnych polemik religijnych . W tym kontekście doszło też do wyeksponowania 
w poezji tematyki związanej z realną obecnością Chrystusa pod postacią chleba i wina 
w Eucharystii (S . Grabowiecki, Setnik rymów duchownych; S . Lubieniecki, Piosnka o Wie-
czerzy Pańskiej)47 . Jak wiemy, Eucharystia odgrywała zawsze wielką rolę w życiu Kościoła . 

47 S . Nieznanowski . Średniowieczna liryka religijna . W: Polska liryka religijna . Red . S . Sawicki,  
P . Nowaczyński . Lublin: TN KUL 1981 s . 9-36; A . Bednarek . Jezus Chrystus. XIV . W literaturze polskiej. 
EK VII kol . 1427-1431 .
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W XVI w . najwcześniejsze teksty hagiograficzne w Polsce dotyczą postaci świętych 
męczenników – Wojciecha i biskupa Stanisława, a pierwsze słowa drukowane po polsku 
to tekst Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego . Wiersze religijne tematycznie odwo-
ływały się wtedy do świąt kościelnych, głównie maryjnych . W XVI w . popularne były 
powieści, w których poruszono głównie wątki antyczne, rycerskie, tematy biblijne, np . 
dzieje Józefa Patriarchy, proroka Jonasza i Eliasza, bohaterskiej Judyty czy Zuzanny . 
Miały one na celu tzw . wątek budujący .

Napór protestantyzmu spowodował powstanie i bardzo znaczący rozwój literatury 
polemicznej, przybierającej często formę dialogu, np . M . Kromera Rozmowy dworza-
nina z mnichem . W XVI w . powstały również istotne dla poznania dziejów Polski prace 
historiograficzne, np . M . Stryjkowskiego Kronika polska, litewska, żmudzka i wszytkiej 
Rusi . Sławnym twórcą polskich kazań politycznych, dogmatycznych i katechetycznych 
był natomiast kaznodzieja P . Skarga (1536-1612) . Na uwagę zasługuje także twórczość 
ewangelika M . Reja (1505-1569), w której dominuje chrześcijański pogląd na świat, 
liryzm, postawa modlitewna przed Bogiem . Poetami chrześcijańskimi byli m .in . S . Gro-
chowski (1542-1612), S .F . Klonowic (ok . 1545-1602) . Wśród twórców tego okresu 
na dużą uwagę zasługuje Mikołaj z Wilkowiecka (misterium Historyja o chwalebnym 
zmartwychwstaniu Pańskim – 1570 r .) .

W okresie baroku poezja religijna nabrała charakteru bardziej osobistego, stała się ona 
przekazem doświadczenia egzystencjalnego i metafizycznego, wątpliwości, niepokojów 
i pytań o sens istnienia . Poezję religijną baroku reprezentował J . Donne i angielscy poeci 
metafizyczni . W tej epoce powstał także monumentalny poemat angielskiego poety 
J . Miltona Raj utracony . W Polsce J .A . Morsztyn w swojej poezji wydobywał paradoksy 
wcielenia (Na Boże Narodzenie, Na toż roku 1647) . Niekiedy idealne piękno cielesne 
zostało przez niego wykorzystane do przedstawienia męki Jezusa Chrystusa (Na Wielki 
Piątek, Cierniowa korona) . Podobnie czynił W . Potocki (Nowy zaciąg pod chorągiew starą 
tryumfującego Jezusa) . W najpełniejszy jednak sposób postać Jezusa Chrystusa w baroku 
przedstawia poemat Chrystus cierpiący . W tym okresie powstała nawet opera pasyjna 
Utarczka krwawie wojującego Boga i Pana zastępów za grzechy narodu ludzkiego48 .

Wiek XVII to ważny etap w literaturze religijnej i w dziejach mesjanizmu polskiego . 
Przedstawicielami tego okresu są: M .K . Sarbiewski i F . Birkowski (kazania), klasykiem 
mistyki baroku był K . Drużbicki . Wiek ten obfitował w pamiętniki, których autorami byli 
m .in . W . Dębołęcki (OFMConv) i J . Ossoliński . W dalszym ciągu rozwijał się w baroku 
dramat religijny, powstały jego różne odmiany: komedia rybałtowska, dworska, ludowa, 
szkolna . Ten ostatni rodzaj był reprezentowany i upowszechniony przez jezuitów, pijarów 
i teatynów . Poeci późnego baroku to W .S . Chróściński i E . Drużbacka .

48 K . Stawecka . Religijna poezja łacińska XVI wieku w Polsce . Lublin: TN KUL 1964; M . Rusecki . 
Fenomen chrześcijaństwa. Wkład w  kulturę. Lublin: „Gaudium” 2001 s .  142-159; Słownik kultury 
chrześcijańskiej .
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W epoce oświecenia wpływ na literaturę miały filozoficzne hasła racjonalizmu 
i empiryzmu . Wyrazem tego było upatrywanie w życiu i działalności Jezusa Chrystusa 
elementów tworzących nowy ład społeczny i moralny, uporządkowany hierarchicznie, 
jednakże rzadko odwołujący się do transcendencji . Problematykę religijną w duchu 
racjonalistycznym ujmowali m .in . I . Krasicki (1735-1801) i A . Naruszewicz (1733-
1796) . Wyrazem tych tendencji może być również pojawiająca się w niektórych utworach 
terminologia racjonalna, zwłaszcza na określenie Jezusa Chrystusa, np . „Prawodawca” 
u I . Krasińskiego (Pan Podstoli) i H . Kołłątaja (Do prześwietnej Deputacji dla złożenia 
projektu Konstytucji), „Nauczający Mistrz” u J .P . Woronicza, „Fundator chrześcijańskiej 
religii”, „Głowa chrześcijańskiego społeczeństwa”, „Nauczyciel” i „Przykład” u E . Glaize 
(Bóg najwyższe dobro, czyli mowa serca nabożnego chrześcijanina) . W kilku utworach 
przewijał się też motyw wierności nauce Jezusa Chrystusa (S . Trembeckiego; S . Staszica 
Przestrogi dla Polski) . Sentymentalizm pojawiał się w utworach F . Karpińskiego (1741-
1825) i F .D . Kniaźnina (1750-1807) i akcentował raczej osobisty kontakt z Bogiem . 
O męce i zmartwychwstaniu pisano mniej . Przykładem może być Męka i śmierć Pana 
naszego Jezusa Chrystusa na czterdzieści medytacji podzielona M . Rubczyńskiego . Jest to 
rodzaj medytacji nad Misterium Paschalnym . Cechą polskiej liryki religijnej tego czasu 
było powiązanie jej z dramatycznymi wydarzeniami narodowymi . Jednym z przedstawi-
cieli tego okresu był także pijar S . Konarski (1700-1773), który jako prekursor w wielu 
dziedzinach szczególnie pobudzał życie umysłowe Polaków . Współczesny jemu biskup 
J .A . Załuski (1695-1758) znany jest jako twórca pierwszej potężnej, liczącej bowiem  
200 000 tomów, biblioteki publicznej założonej w 1747 r . w Warszawie (Biblioteka 
Załuskich) .

Romantyzm w większym jeszcze stopniu zbliżył poezję do religii, dostrzegając podo-
bieństwo natchnień poetyckich i inspiracji mających charakter religijny, nawiązywał on 
też do średniowiecza oraz do pierwotnych mitologii . Romantyczna fascynacja religią 
chrześcijańską wskazywała na możliwość pośredniczenia „uczłowieczonego Boga” między 
niebem a ziemią i odnowienia w człowieku obrazu Bożego . Jednym z prekursorów tej 
poetyki religijnej był wizjoner angielski W . Blake . 

Zainteresowanie objawionym orędziem Jezusa Chrystusa w polskim romantyzmie 
przejawiło się najwcześniej u A . Mickiewicza (1798-1855), zwłaszcza w kontekście moral-
ności i relacji wiara–rozum (Arcy-mistrz, Rozmowa wieczorna, Mędrcy) . Jego twórczość 
zawierała również prawdy chrześcijańskie, pragnąc stać się ,,nową Ewangelią” . Natomiast 
J . Słowacki (1809-1849) tworzył poezję genezyjską (o stworzeniu) . Nawiązywał on także 
do tradycji mistycznej, dając wyraz bezpośredniemu doznaniu Boga w sobie i świecie .

W tym okresie literackim nauka i życie Jezusa Chrystusa wywoływały rozległą sieć 
skojarzeń myślowych, a motywy ewangeliczne służyły interpretacji egzystencji człowieka, 
losów narodu i świata . Jedynym rozwiązaniem zagadki istnienia wszystkiego byłby Jezus 
Chrystus (por . Ef 1,3-14) . C .K . Norwid (1821-1883) w Jezusowej przypowieści o liliach 
polnych widział aluzję do moralnego postępowania ludzkości i jej troski o królestwo Boże 
(Lilie, Pięć zarysów obyczajowych) . Wraz z Z . Krasińskim (1812-1859) poprzedzili wielu 
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chrześcijańskich myślicieli późniejszych pokoleń, wyrażając idee zrealizowane dopiero 
w formacjach katolickich XX w . Nurt dydaktyczno-dewocyjny romantyzmu podkre-
ślał konieczność codziennego naśladowania Jezusa Chrystusa (A . Gorecki, Pan Jezus na 
krzyżu; A . Libera, Testament Zbawiciela) . Powstało też wiele utworów, których zadaniem 
było popularyzowanie pewnych wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa (A . Libera, T . Nowo-
sielski) . W nurcie dydaktycznym sytuują się też historie biblijne, czego przykładem 
może być twórczość F .S . Dmochowskiego (Historia święta Starego i Nowego Testamentu 
opowiedziana w skróceniu) . Wiele akcentów religijnych znalazło wyraz w twórczości poe-
tyckiej ostatniego romantyka K . Ujejskiego (1823-1897) . Wówczas zaczęła powstawać 
w Polsce filozofia chrześcijańska i do głosu dochodziła katolicka kultura, co wyrażało 
się w realizowaniu zasad etyki chrześcijańskiej .

W literaturze polskiej okresu romantyzmu odżyła idea mesjańska . W  dziejach 
polskiego narodu doszukiwano się analogii do życia i cierpień Jezusa Chrystusa . Ów 
mesjanizm zaznaczył się w twórczości takich pisarzy, jak K . Brodziński (Na dzień Zmar-
twychwstania Pańskiego), S . Goszczyński (Modlitwa obozowa), A . Mickiewicz (Dziady, 
Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego), J . Słowacki (A jednak ja nie zwąt-
pię), K . Ujejski (Polska z krzyża). W tym czasie często przedstawiano postać Chrystusa 
w blasku apokaliptycznej potęgi albo triumfu (Z . Krasiński, Pod Chrystusem w niebo 
wstępującym; J . Słowacki, Dialog troisty; C .K . Norwid, Idee i prawda). W twórczości 
Norwida można zauważyć wielokrotnie powtarzające się określenia o charakterze chry-
stologicznym: Pan, Mistrz, Galilejczyk, Prawda, Emmanuel, Ecce Homo . Nauka i życie 
Jezusa wielokrotnie stały się inspiracją i służyły interpretacji ludzkiej egzystencji, losów 
narodu, a nawet świata49 . 

W okresie pozytywizmu duże zainteresowanie, ale i zamieszanie wzbudziło dzieło 
E . Renana Vie de Jésus, w którym zostało zakwestionowane bóstwo Chrystusa . Jego 
wpływ przeniknął także do twórczości polskiej (szczególny wyraz znalazło to w okresie 
Młodej Polski) . W poezji pozytywizmu przeważały tradycyjne ujęcia osoby Jezusa Chry-
stusa jako Boga-Człowieka cierpiącego, samotnego, ale zjednoczonego z człowiekiem 
(M . Konopnicka, Mistrz Prawdy) . Przedstawiano zazwyczaj Chrystusa jako miłosiernego 
Zbawiciela, który z litością pochyla się nad biednymi . Ukazywano te momenty w kon-
wencji sielankowej, co swój wyraz znalazło w wierszach M . Konopnickiej (1842-1910) 
Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi i A . Asnyka (1838-1897) . W niektórych utworach 
doszło do polonizacji motywów i sytuacji z życia Jezusa Chrystusa (M . Konopnicka,  
W Wielki Piątek) . Jezus Chrystus w omawianej epoce niezwykle rzadko występował jako 
Sędzia . Częściej był przedstawiany jako ubogi i słaby człowiek, będący równocześnie 
Bogiem (A . Asnyk, Przyjście Mesjasza), a nawet jako miłosierny Zbawiciel (B . Prus, 
Lalka; H . Sienkiewicz, Quo vadis) .

49 A . Witkowska . Literatura romantyzmu. Warszawa: PWN 1989; J . Krzyżanowski . W świecie 
romantycznym. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1961; M . Rusecki . Fenomen chrześcijaństwa s . 142-159 .
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W społeczeństwie polskim końca XIX i początku XX w . stawiano znak równości 
pomiędzy pojęciem katolika i Polaka (W . Reymont (1867-1925), W . Berent (1873-
1940)) . Nurt religijny Młodej Polski reprezentowali poeci: J . Kasprowicz (1860-1926), 
L . Staff (1878-1957), S . Wyspiański (1869-1907) . Stany bliskie mistycznym zawiera 
także twórczość O . Miłosza (Francja) . Charakterystyczne dla tego prądu były interpre-
tacje Jezusa będące wynikiem uprzedniego przeżywania kryzysu wartości, rozczarowania 
wobec życia i kultury (J . Kasprowicza Droga Golgoty; J . Żuławskiego Bóg w świątyni). 
Zwykle jednak ukazywano Go jako niosącego przebaczenie i uczestniczącego w ludzkim 
losie, cierpieniu, nadziejach, rozczarowaniach (L . Rydel, Dies irae; L . Staff, Modlitwa), 
a wydarzenie Bożego Narodzenia uległo znaczącej polonizacji (L . Rydel, Betlejem polskie) . 
W wielu utworach Młodej Polski konanie Jezusa Chrystusa na krzyżu ukazywane było 
jako zmaganie się z szatanem, a Jego samego przedstawiano jako skazanego na cierpienie 
i samotność (J . Kasprowicz, Droga Golgoty; B . Adamowicz, Stygmaty; W . Orkan, Z tej 
smutnej ziemi) . Celem tego nie było jednak kwestionowanie boskości Jezusa Chrystusa, 
lecz podkreślenie wielkości zła i „słabości” Boga-Człowieka, w którym objawiła się moc 
Boża . Poezję religijną tego czasu tworzyło również wielu czołowych poetów: w Anglii – 
T .S . Eliot, we Francji – Ch . Péguy, J . Cocteau, w Niemczech – G . von le Fort, w Austrii 
– R .M . Rilke, w Hiszpanii – R . Alberti .

W Polsce w okresie międzywojennym wielu poetów katolickich pisało w tym duchu, 
np . J . Libert i W . Bąk . Wiele utworów religijnych napisała K .  Iłłakowiczówna . Do 
liryki religijnej zaliczyć należy wiele utworów K .K . Baczyńskiego i T . Gajcego, S . Nulli 
(L . Westwalewiczówny), a także R . Brandstaettera, Cz . Miłosza, Z . Herberta, A . Kamień-
skiej, T . Nowaka, J . Harasymowicza . Wspomnieć należy także o swoistej, odchodzącej 
znacznie od katolickiej, religijności niektórych utworów R . Wojaczka i E . Stachury (Missa 
pagana) . W tym czasie wiele utworów w całości poświęcano życiu i nauce Chrystusa, 
m .in . poemat J . Morstina Misterium Galilei; tomik K . Jasińskiego Jezus Chrystus z 1924 r . 
W twórczości poetów starszego pokolenia można zauważyć dwa nurty: „ilustracyjny”, 
w którym przedstawiano wydarzenia ewangeliczne m .in . Boże Narodzenie czy Mękę 
Chrystusa; drugi zaś to nurt „osobisty” – tu Jezus Chrystus jest tym, do którego są adre-
sowane modlitwy, uwielbienie, miłość, ufność czy skrucha50 . W liryce widać zwrot ku 
zagadnieniom metafizycznym, postawom spirytualistycznym, zainteresowaniu Absolutem . 

W czasach PRL-u również inspirowano się tematyką chrystologiczną . W wielu wier-
szach Dzieciątko rodzi się w warunkach strajku: robotnicy, chłopi, czasem dzieci starają 
się ochronić je przed władzą i nakarmić . Niekiedy narodzenie łączyło się bezpośrednio 
z Misterium Paschalnym (T . Nowak, T . Jastrun) . Motywy chrystologiczne są obecne 
w tragicznych wydarzeniach historii najnowszej, poezji popularnej czy wydawanej poza 
cenzurą (tzn . w drugim obiegu) . Poeci inspirowali się motywami Golgoty jako znaku 
i symbolu wspólnoty z męką Ukrzyżowanego . Stale przewijał się i był obecny aspekt 

50 M . Jasińska-Wojtkowska . Powieść o Jezusie i Jego środowisku. „Więź” 17:1974 z . 6 s . 45-59; 
M . Adamczyk . O Biblii i jej kulturotwórczej roli. „Nurt” 1981 nr 2 .
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pasyjny . Odżywały także tradycyjne idee mesjanistyczne (M . Jastrun, G . Herling-Gru-
dziński) .

Współcześnie liryka niekiedy koncentruje się na pewnych formach objawienia, zwłasz-
cza cudach Jezusa . Ważne miejsce zajęła problematyka religijna w poezji R . Brandsta-
ettera i Cz . Miłosza, dla których źródłem inspiracji była m .in . Biblia, Z . Herberta, 
który motywy religijne wprowadził w zespoleniu z doświadczeniami współczesności, oraz 
A . Kamieńskiej . Biblijne motywy i wątki przetworzone w kulturze ludowej stanowiły 
główne źródło poezji T . Nowaka (liczne psalmy i kolędy), natomiast u J . Harasymowicza 
(Madonny polskie) motywy mają charakter głównie kulturowy51 . Ciekawym zjawiskiem 
jest rozwijający się nurt prozy biblijnej, w którym Jezus Chrystus jest głównym bohate-
rem (np . Listy Nikodema J . Dobraczyńskiego z 1952, Jezus z Nazaretu z 1967 i Mocarz 
z 1993 r . R . Brandstaettera) . Proza ta ukazuje całość życia Jezusa z Nazaretu, choć przez 
pryzmat subiektywnego spojrzenia autora . 

Motyw Chrystusowej męki inspiruje m .in . dramaturgów, czego przykład stanowi 
anonimowy Dialogus de Passione albo żałosna tragedya o męce Jezusa w reżyserii K . Dejmka . 
Warto wspomnieć o powieści A . Kajzerka Aby się wypełniły Pisma (1983 r .), która ogra-
nicza się do wydarzeń męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa .

Interesującym zjawiskiem w polskiej poezji współczesnej jest twórczość osób należą-
cych do stanu duchownego . Do najwybitniejszych należą: K . Wojtyła – twórca poematów 
filozoficzno-mistycznych i medytacyjnych, J . Twardowski, T . Chabrowski, J .A . Ihna-
towicz, F . Kamecki, J . Pasierb, W . Oszajca, J . Szymik, J . Sochoń, A .M . Wierzbicki, 
K . Guzowski52 .

W całym rozwoju dziejowym literatury polskiej trzeba docenić osiągnięcia katolickiej 
myśli, jej wpływ na poszczególne okresy . Nurt katolicki w literaturze polskiej istnieje, 
rozwija się, jest zawsze wymowny i zauważalny . Literatura poprzez stosowanie właś-
ciwych sobie środków wyrazu ukazuje nieustanną nowość i aktualność Chrystusowej 
manifestacji w dziejach53 .

3.3. Architektura sakralna

Architektura sakralna właściwie znana jest we wszystkich religiach, chociaż w sposób 
zróżnicowany: w formie rozwiniętej i bogatej (np . buddyzm i islam) lub ubogiej i w nie-

51 R .E . Rogowski . Mistyka gór. Wrocław: „Tum” 1996; M . Jasińska-Wojtkowska . Jezus Chrystus. XIV . 
W literaturze polskiej. EK VII kol . 1434-1437; taż . Powieść o Jezusie i Jego środowisku. „Więź” 17:1974 
z . 6 s . 45-59; M . Rusecki . Fenomen chrześcijaństwa s . 142-159 .

52 H . Piotrowska . Postać Chrystusa w twórczości powojennej poetów starszego pokolenia. Lublin 1985 
(mpsBKUL) . M . Rusecki . Fenomen chrześcijaństwa s . 142-159 .

53 J . Szymik . W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury . Literatura piękna jako locus theologicus . 
Katowice: Księgarnia św . Jacka 1994; tenże . Współczesne modele topiki teologicznej . Literatura piękna 
jako locus theologicus . W: Doświadczam i wierzę . Red . S .C . Napiórkowski, K . Kowalik . Lublin: Redakcja 
Wydawnictw KUL 1999 s . 27-42 .



68 kS. Marian rUSecki

rozwiniętej (np . w religiach pierwotnych) . Chrześcijańska architektura sakralna czerpała 
z bogactwa form budownictwa z basenu Morza śródziemnego, asymilując je i nadając 
im swoją specyfikę miejsc świętych, w których oddaje się chwałę Bogu i dokonuje się 
uświęcenie wiernych .

Początkowo rozwijała się architektura katakumbowa (Rzym, Neapol)54 . Katakumby 
kute w tufie wulkanicznym lub murowane sklepienia i ściany były pokryte niewpraw-
nymi rysunkami, malowidłami i napisami . Edykt mediolański (313 r .) umożliwił wyjście 
z katakumb i powstanie pierwszych świątyń chrześcijańskich jako samodzielnych budowli, 
zwanych często bazylikami (pierwsza świątynia wzniesiona przez Konstantyna Wielkiego 
ku czci św . Piotra na Watykanie oraz inna dedykowana św . Janowi Chrzcicielowi i Janowi 
Ewangeliście na Lateranie, a także budowle w Grecji i Azji Mniejszej) . świątynia chrześ-
cijańska od początku też była rozumiana jako „dom Boga” i „dom człowieka”, „dom 
wspólnoty wierzących” – jednoczący wszystkich, co stanowi novum w dziejach religii . 
Bazyliki o wydłużonym kształcie miały zwykle od 3 do 5 naw . Wznoszone na planie 
krzyża, poprzez wprowadzony transept (nawa poprzeczna, nawa krzyżowa) prezentowały 
w całości konstrukcji niejako wizję niebiańskiego Jeruzalem55 . Rozwój obrządku kulto-
wego, zwiększanie się liczby świętych i patronów prowadziły do powstawania nowych 
ołtarzy, dobudowywania apsyd bocznych . Budynki sakralne o rzucie centralnym repre-
zentowały w tym okresie baptysteria i kaplice grobowe .

Do syntezy obydwu układów, tzn . podłużnego i centralnego, doszło w Bizancjum . 
Wschód zaczął rozwijać odrębny kierunek sztuki, zwanej bizantyńską, który trwa do dziś, 
pokrywając się z zasięgiem Kościoła greckiego (prawosławnego) . Ilustracją architektury 
bizantyńskiej może być świątynia Hagia Sofia (532-537) w Konstantynopolu, a także 
kościół św . Apostołów w Konstantynopolu (536-546), św . Demetriusza (V-VII w .), św . 
Pantalejmona (XII w .), Proroka Eliasza (XIII w .), św . Katarzyny (XIII w .), św . Mikołaja 
(XIII-XIV w .) . Oddziaływania architektury bizantyńskiej obecne są we Francji, Niem-
czech, a także w Polsce, np . Rotunda Panny Marii, zwana później rotundą św . Feliksa 
i Adaukta na Wawelu . 

54 Katakumby jako miejsca chowania zmarłych zdobione były malowidłami ściennymi i licznymi 
symbolami . W początkach chrześcijaństwa służyły do liturgicznych zebrań wspólnot chrześcijańskich . 
Z początku „nowy kult”, czyli chrześcijański, przeżywał okrutne prześladowania . Wierni chronili się 
w katakumbach, które służyły Żydom w większych miastach do chowania zmarłych . Były to głów-
nie systemy podziemnych korytarzy, tworzące prawdziwe labirynty . Wąskie, ok . 2-metrowej szerokości 
przejścia, prowadziły do większych, niewiele szerszych i wyższych komór, które oświetlano kagankami .

55 Współcześnie termin bazylika oznacza uprzywilejowany kościół . W Rzymie spośród 7 bazylik  
4 są szczególnie ważne i nazywane większymi . Są to: Bazylika św . Piotra na Watykanie, Bazylika św . 
Jana na Lateranie, Bazylika św . Pawła za Murami, Bazylika Matki Bożej Większej . Termin „bazylika” 
oznacza też formę architektoniczną (boczne nawy są węższe i niższe od głównej, która posiada własne 
oświetlenie) . W Polsce bazyliki przeważały w okresie romanizmu (XI w . – 1 poł . XIII w .) i gotyku  
(2 poł . XIII w . – XV w .), tzw . bazyliki krakowskie, katedry we Wrocławiu, Poznaniu, Gnieźnie, halowe zaś 
(wszystkie nawy tej samej wysokości) występowały w późnym gotyku (katedra we Fromborku, Gdańsku, 
Warszawie) . W okresie wczesnochrześcijańskim budowano także bazyliki na wzór kolisty, wieloboczny 
i kwadratowy (tzw . układ centralny) . 
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Architekturę zniszczoną przez barbarzyńców odbudowywano, szukając nowych roz-
wiązań . Pierwszy etap przypada na czasy karolińskie . W XI w . wykształcił się romanizm, 
który charakteryzuje się monumentalnymi budowlami o grubych ścianach i małych 
oknach, z licznymi apsydami . W Polsce zachowała się m .in . rotunda romańska z XI w . 
p .w . św . Mikołaja w Cieszynie . Duży wkład na tym polu miały zakony, zwłaszcza bene-
dyktyni, którzy kształtowali zasady tego stylu . Surowość architektury ożywiała pła-
skorzeźba portalowa i umiejscowiona na kapitelach, wnętrza ozdabiano malowidłami 
i tkaninami . Po raz pierwszy pojawiły się witraże (w Polsce w Krakowie, Czerwińsku, 
Strzelnie, Kruszwicy, Mogilnie) . 

Do znaczących przykładów architektury romańskiej w Europie (X-XIII w .) należą 
m .in .: kościół typu halowego Notre-Dame-du-Port w Clermont-Ferrand, S . Sernin 
w Tuluzie, La Trinite w Caen (Francja), kościół św . Michała w Hildesheim, katedra 
w Moguncji, opactwo w Laach (Lotaryngia Górna; Niemcy), kościół S . Miniato we Flo-
rencji, katedra w Pizie (Włochy) . W Polsce architekturę romańską reprezentują pierwsze 
katedry w Gnieźnie, Płocku, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, kolegiaty w Opatowie, 
Tumie, Kruszwicy, kościół grodowy w Inowłodzu, kościoły: św .św . Piotra i Pawła w Krusz-
wicy, świętej Trójcy w Strzelnie, św . Mikołaja w Wysocicach, św . Prokopa w Strzelnie, 
św . Andrzeja w Krakowie, św . Wojciecha w Kościelcu, kościoły w Mogilnie, Czerwińsku 
i Tyńcu56 . 

Początek nowego stylu w architekturze – gotyku – wyznaczył wybudowany staraniem 
opata Sugera w latach 1137-1144 kościół klasztorny w Saint Denis we Francji . Gotyk 
(XIII-XV w .) wyrażał rozwój życia intelektualnego, mistycznego i scholastycznego, był 
pełen uduchowienia i wzniosłości, pnący się wzwyż . We Francji powstały jeszcze kate-
dry Notre-Dame w Paryżu, Reims, Chartres, Amiens, Beauvais, w Niemczech: katedra 
w Kolonii, we Włoszech: S . Marco w Wenecji, S . Trito, S . Maria Novella, S . Maria 
del Fiore we Florencji, kościół S . Maria della Grazia w Mediolanie, w Anglii: katedra 
w Salisbury, Worcester, Winchester i Westminster . Dużą rolę w rozwoju architektury 
gotyckiej odegrały zakony, zwłaszcza cystersi (w Polsce np . Wąchock, Sulejów i inne, 
głównie na śląsku)57 . 

W renesansie (od XV w .) sięgnięto ponownie do tradycji antycznych, szukając 
harmonii form i jasności konstrukcyjnej w licznych zabytkach rzymskich, a wzorem 
Greków: pojmowania piękna jako wartości obiektywnej, sprawdzalnej za pomocą inte-
lektu . Nowością stały się centralne budowle kopułowe (zapoczątkowane przez włoskiego 
architekta D . Bramantego) . Rozpowszechnił się schemat łuku triumfalnego oraz portyk 
z trójkątnym tympanonem . Do wybitnych architektów renesansu włoskiego należą: 
F . Brunelleschi (kaplica Pazzich przy Santa Croce, kościoły Saint Lorenzo i Saint Spirito, 
Ospedale degli Innocenti), L .B . Alberti (kościoły S . Sebastiana i S . Andrea w Mantui), 
Rafael (kaplica przy rzymskim kościele Santa Maria del Popolo, kościół San Eligio 

56 G . Duby . Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420 . Warszawa: Cyklady 1986 .
57 Gotyk. Architektura. Rzeźba. Malarstwo . Red . R . Toman . Warszawa: Könemann 2004 .
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degli Orefici w Rzymie), D . Bramante (opracował plan ogólnej zabudowy Watykanu, 
w tym nowej bazyliki św . Piotra), Michał Anioł (kontynuacja budowy bazyliki św . Piotra 
– kopuła, kościół S . Maria degli Angeli w termach Dioklecjana) . W Polsce renesans 
reprezentują kościoły: NMP w Płocku, NMP w Pułtusku, św . Tomasza w Zamościu, 
św . Jana Chrzciciela i św . Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym . 

Reformacja (XVI-XVII w .) doprowadziła do kryzysu w budownictwie sakralnym, 
który przełamał Sobór Trydencki . Pojawiły się dwa nowe style: manieryzm i barok . 
Manieryzm w architekturze sakralnej nie odegrał większej roli . Barok wprowadził zaś 
monumentalność, dynamikę, bogactwo dekoracji i form ornamentalnych, hieratyzacją 
elementów kompozycyjnych, kumulującą je na osi środkowej, efekty światłocieniowe 
uzyskiwane przez wygięcie elewacji, przerywanie gzymsów, wnętrza zdobione sztuka-
teriami i malowidłami (często iluzjonistycznymi) . Stosowano różnorodne rozwiązania 
elewacji i rzutów kościołów (fasady parawanowe, wieże, kopuły na skrzyżowaniu naw, 
plany podłużne) . Na rozpowszechnianie baroku wpłynęli zwłaszcza jezuici i paulini, ale 
także dominikanie i franciszkanie . Wzorcową jest świątynia Il Gesù w Rzymie (1575-
1584) . Barok doprowadził do syntezy architektury i sztuk plastycznych . Do głównych 
ośrodków architektury baroku należą: Włochy (G .L . Bernini, C . Maderna, F . Borro-
mini, P . da Cortona, B . Longhena), Niemcy (J .B . Neumann, D . Zimmermann), Czechy 
(Ch .J .K . Dientzenhoferowie), Austria (J . von Hildebrandt), Francja (F . Mansart, L . le 
Vau), Anglia (Ch . Wren) . W Polsce architekturę baroku reprezentują: kościoły w Krako-
wie: św .św . Piotra i Pawła, św . Anny, kościół św . Michała i Stanisława Biskupa na Skałce, 
w Chełmie – kościół NMP . 

W połowie XVIII w . w architekturze barokowej pojawił się nowy kierunek – rokoko 
– widoczny przede wszystkim we wnętrzach późnobarokowych pałaców i kościołów, któ-
rych bogactwo i przepych były na ogół o wiele mniejsze niż w baroku . ściany ujmowano 
w fantazyjne ramy ze złoconymi sztukateriami . Stosowano jasną, pastelową kolorystykę . 
Rokokowy charakter ma np . kościół parafialny w Dukli z kaplicą Amalii Mniszchowej . 

Wraz z oświeceniem powstał klasycyzm (druga połowa XVII – XVIII w .), charak-
teryzujący się zachowaniem klasycznych i antycznych zasad, naśladowaniem renesansu 
i baroku, a także sztuki ludowej (poszukiwanie tożsamości narodowej i religijnej, np . 
styl zakopiański: drewniana kaplica na Jaszczurówce według projektu S . Witkiewi-
cza) . Architektura tego okresu nie jest jednolita . Do jej odmian należy akademizm 
z monumentalizmem palladiańskim, oparty na najsłynniejszych budowlach Rzymu (np . 
Panteon), operujący planami centralnymi z kopułami i kolumnadami, oraz hellenizm, 
czerpiący wzory ze starożytnej Grecji (np . kościół św . Magdaleny w Paryżu) . Cechą cha-
rakterystyczną polskiego krajobrazu są dość licznie zachowane stare, drewniane kościoły 
z różnych okresów.

W XX w . rewolucja technologiczna (zbrojony beton, konstrukcje stalowe, szkło) 
zmieniła także architekturę sakralną, w której jednak nadal obowiązywał tradycjona-
lizm . Na zmiany wpływ miały reformy wprowadzone przez Sobór Watykański II (nowe 



chrZeściJańSTWo Jako fundaMent euroPy 71

ukształtowanie świątyń, centralne miejsce ołtarza, odrzucono wielość ołtarzy, zanikły 
dawne podziały na chóry) . 

Architektoniczne dzieła sztuki pochodzenia chrześcijańskiego, łącznie z zawartymi 
w nich innymi dziełami sztuki, służą nie tylko celom kultycznym, ale i poznawczo-kultu-
rowym, wnosząc wartości w dziedzictwo ogólnoludzkie . Są one zwiedzane i podziwiane 
również przez wyznawców innych religii, ludzi bezwyznaniowych czy ateistów .

3.4. Sztuka sakralna

Sztuka sakralna to malowidła, rzeźby, ryciny przedstawiające tematy religijne, którym 
nadano kształt artystyczny, często kunsztowny i wyszukany dzięki wyobraźni artysty . 
Pełnią one funkcje dydaktyczną i liturgiczną . Powiązana z kultem ubogaca modlitwę, 
wyraża piękno i jest nosicielem prawd . Ze względu na bogactwo i różnorodność treści 
sztuki sakralnej omówienie tego rysu ograniczymy do przedstawień osoby Jezusa Chry-
stusa .

3.4.1. Sztuka chrześcijaństwa zachodniego

W okresie przed Edyktem mediolańskim (313 r .), zwanym katakumbowym, Chry-
stus był przedstawiany zwłaszcza jako Dobry Pasterz – „nowy Orfeusz” (np . w rzym-
skich katakumbach Kaliksta, Pasterz z owcą na ramionach, figura ze wschodu cesarstwa, 
wszystkie pochodzą z IV-V w .), Nauczyciel – „prawdziwy Filozof”, Pantokrator (moza-
iki: Dafni, XI w ., Grecja; Cefalù i Monreale, XII w ., Włochy), Kosmokrator, Władca 
nieba i ziemi (mozaika z apsydy z Chrystusem w kościele San Vitale w Rawennie, ok . 
540 r .), Zbawiciel ludzkości czy Słońce sprawiedliwości i zmartwychwstania . Chrystus był 
przedstawiany także w różnych scenach z Nowego Testamentu, np .: chrzest Chrystusa, 
Jezus jako Baranek Paschalny, uzdrowienie paralityka, wskrzeszenie Łazarza, spotkanie 
z Samarytanką, Jezus czyniący cuda, kazanie na górze, przemienienie Chrystusa na górze 
Tabor, Chrystus stojący między apostołami58 . Inne przedstawienia to symbole Eucharystii, 
a także symbole chrztu . 

W IV w . postać Chrystusa lub Jego symbol – krzyż – zajęły centralne miejsce w dzie-
łach sztuki (np . Chrystus jako król niebiański, władca nieba na mozaikach mauzo-
leum Konstantyna w Rzymie z IV w .) . Chrystusa ukazywano także na sarkofagach (np . 
kolumienkowych, na których przedstawiano triumfalną scenę Chrystusa w majestacie 

58 B .  Wronikowska . Picturae sacrae . Motywy ikonograficzne malowideł przedkonstantyńskich 
w chrześcijańskich katakumbach Rzymu . Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1990 s . 46; T . Dobrzeniecki . 
U źródeł przedstawień „Tron Łaski” i „Pietas Domini”. „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 
15:1971 z . 1 s . 221-242; F .W . Deichmann . Archeologia chrześcijańska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN 1994; B . Filarska . Początki sztuki chrześcijańskiej. Lublin: TN KUL 1985; R .P . McBrien . The 
Harpercollins Encyclopedia of Catholicism . New York: HarperCollins 1995; B . Iwaszkiewicz-Wronikowska . 
Jezus Chrystus. XII . Ikonografia. EK VII kol . 1409-1411 .
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– połowa IV w .), w rzeźbach, na przedmiotach sztuki użytkowej (m .in . ceramika – 
uzdrowienie paralityka, Dobry Pasterz, Chrystus stojący na lwie) czy oprawach ksiąg 
świętych (np . oprawa ewangeliarza ze scenami z Nowego Testamentu i z umieszczonym 
pośrodku Chrystusem jako Barankiem, V w .) . Znak imienia Chrystusa oraz litery Alfa 
i Omega umieszczano w trzech kołach, co miało wyrażać wiarę w Chrystusa i Trójcę 
świętą (np . mozaika na chrzcielnicy z V w . w kościele w Albenga)59 . Z przełomu IV i V 
stulecia pochodzi mozaika ukazująca Chrystusa jako Pantokratora (apsyda rzymskiego 
kościoła Santa Pudenziana)60 . 

Od VI w . na ścianach kościołów przedstawiano cykle, na które składały się wydarzenia 
z życia Jezusa Chrystusa . W kręgu kultury bizantyjskiej popularne było wyobrażenie 
Chrystusa – Emmanuela jako dziecka lub młodzieńca, ukazanego w popiersiu, w otocze-
niu główek anielskich lub wpisanego w medalion umieszczony na piersi stojącej Matki 
Bożej . Reprezentacyjny wizerunek Jezusa Chrystusa utrzymał się w sztuce wczesnego 
średniowiecza . Nawet w scenach ukrzyżowania Chrystus był przedstawiany jako Bóg 
Zwycięzca z królewską koroną na głowie . W XIII-XIV w . ten typ ustąpił miejsca przed-
stawieniu Chrystusa jako Boga-Człowieka o stonowanej urodzie, nieprzewyższającym 
towarzyszących Mu osób . Sprzyjała temu rozwijana nauka o transsubstancjacji, głosząca 
realną obecność Ciała i Krwi Chrystusa w Eucharystii . Mistyka cysterska i franciszkańska 
zrodziła nowe typy przedstawień wspomagające medytacje męki Pańskiej, m .in . Chrystus 
Frasobliwy61 . 

Do najwspanialszych przykładów rzeźby sarkofagów ukazujących postać Chrystusa 
należą zabytki z Arles i z San Giovanni in Valle (IV w .) . Na mozaikach z S . Maria Mag-
giore (V w .) Żydzi i poganie oddają cześć Jezusowi Królowi . Mozaiki z S . Apollinare 
Nuovo (VI w .) ukazują cudowne czyny Pana i Jego chwałę, mękę i zmartwychwstanie . 
Jezusa ukazywano tutaj jako typos sędziego na końcu dni . W VI w . pojawiły się najstar-
sze ikony – wizerunki Jezusa Chrystusa i Bogurodzicy z Dzieciątkiem oraz wspaniała 
ikona Chrystus Pantokrator z tamtego okresu znajdująca się w Klasztorze św . Katarzyny 
na Synaju62 .

W średniowieczu Chrystus był przedstawiany na ikonach jako Pan, Król i Władca . 
Jego wizerunki ukazujące mękę, śmierć i zmartwychwstanie opierały się na przekazach 
ewangelicznych, fragmentach ze Starego Testamentu (psalmach i fragmentach z ksiąg 
prorockich), źródłach apokryficznych i opisach mistycznych (np . Scivias i Liber divino-
rum operum simplicis hominis z 1163-1173 Hildegardy z Bingen) . Wizerunki Zbawi-
ciela Pantokratora umieszczano na sklepieniach apsyd i w tympanonach portali katedr . 

59 B . Wronikowska . Picturae sacrae s . 50-83; F .W . Deichmann . Archeologia chrześcijańska .
60 T .  Kruszyński . Wyobrażenia Chrystusa. „Ruch Biblijny i  Liturgiczny” 5:1952 s .  246-253; 

B . Iwaszkiewicz-Wronikowska . Jezus Chrystus kol . 1409-1411 .
61 Z . Kruszelnicki. Ze studiów nad ikonografią Chrystusa Frasobliwego. „Biuletyn Historii Sztuki” 

21:1959 s . 307-328; R .P . McBrien . The Harpercollins Encyclopedia of Catholicism .
62 T . Kruszyński . Wyobrażenia Chrystusa s . 246-253; T . Dobrzeniecki . U źródeł przedstawień s . 221-

242 .
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W dojrzałym średniowieczu ukazywano tematy pasyjne . Chrystus był przedstawiany 
w całej postaci, po ukrzyżowaniu, ale jako żyjący, stojący w sarkofagu lub obok niego 
i wskazującego na rany (typ przedstawienia: Chrystus wychodzący z grobu), zwykle 
w otoczeniu narzędzi męki (Arma Christi) . Miały one prezentować ideę orędownictwa 
i wskazywać na Jezusa jako na kapłana i ofiarę . Innym wyobrażeniem było Imago Pietatis 
(odmiana wizerunku męża boleści; ikona mozaikowa z XIII-XIV w ., S . Croce w Rzymie) . 
W późnym średniowieczu częstym motywem był Ecce Homo – przedstawienia Chry-
stusa przed ukrzyżowaniem w koronie cierniowej i purpurowym płaszczu ze śladami 
biczowania . Przedstawiano także Chrystusa jako niewinną ofiarę w postaci Baranka 
zgodnie z tekstem Ap 5,6 (J . van Eyck, Adoracja Baranka Mistycznego, 1420-1431; 
Baranek otwierający Księgę Siedmiu Pieczęci, witraż w kościele Saint-Etienne-du-Mont, 
XVI w .) jako Chrystusa w chwale (A . Rublow, Przemienienie Chrystusa z 1405 r .), jako 
jedną z Osób Trójcy świętej (A . Rublow, Trójca Święta z XV w . znajdująca się w Galerii 
Tretiakowskiej w Moskwie) . W XIV w . pojawił się typ przedstawienia znany jako pietà, 
o dużym ładunku emocji, a popularność zyskał w XV i XVI w . 

Do prekursorów malarstwa renesansowego zalicza się Giotta di Bondone (ok . 1266-
1377) . Był to przedstawiciel trecenta63, autor przedstawień m .in .: Krucyfiks (1290 r .) 
z kościoła S . Croce we Florencji, Madonna z dzieciątkiem z kościoła S . Giorgio alla Costa 
(ok . 1290 r .), fresku z ukrzyżowaniem (ok . 1310 r .) w dolnym kościele św . Franciszka, 
Ostatnia Wieczerza (1320 r .), Uczta u Heroda (1317 r .) i Umycie nóg . W sztuce włoskiego 
i francuskiego renesansu wizerunek Chrystusa miał stanowić ucieleśnienie najwyższej 
ziemskiej doskonałości . Ukazywano Go w scenach eksponujących piękno Jego ciała . 
Temu nurtowi poddał się także typ Męża Boleści64 . Znamienitymi autorami takich 
przedstawień byli Michał Anioł (Pietà z 1500 r ., Święta Rodzina z 1503 r .), Rafael Santi 
(Dysputa o Najświętszym Sakramencie z 1509-1514 r ., Przemienienie Pańskie, Hołd przed 
Najświętszym Sakramentem, XVI w .), K . Witz (Cudowny połów ryb), H . Holbein (Chrystus 
w grobie), M . Venusti (Pieta dla Vittorii Colonna z ok . 1559 r .) . Częstymi tematami były: 
uczta w Kanie Galilejskiej (P . Veronese, Gody w Kanie z 1563 r .), Ostatnia Wieczerza 
(Leonardo da Vinci, Ostatnia wieczerza z 1495-1497 r ., A . del Castagno Ostatnia wiecze-
rza z XV w .), przemienienie Jezusa (Rafael Santi, Przemienienie z 1520 r .) oraz modlitwa 
w Ogrójcu (Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Mikołaja Haberschracka z 1468 r .) . Wtedy 
też powstały arcydzieła malarstwa Rafaela Santi – Kaplica Sykstyńska, Michała Anioła 
Buonarotti – sklepienie w tejże kaplicy . 

Pod wpływem reformacji i odnowy trydenckiej Kościoła podkreślano ponownie wize-
runek Chrystusa cierpiącego, najczęściej w kontekście eucharystycznym (sceny Ostatniej 
Wieczerzy i ukrzyżowanego – m .in . Tycjan Ukrzyżowanie czy Cierniem koronowanie (ok . 
1570 r .) . W XVII w . jezuici przyczynili się do powstania nowych wizerunków Jezusa zro-

63 W . Marcinkowski . Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej . Kraków: „Secesja” 
1994; R .P . McBrien . The Harpercollins Encyclopedia of Catholicism .

64 T . Dobrzeniecki . Niektóre zagadnienia ikonografii Męża Boleści . „Rocznik Muzeum Narodowego 
w Warszawie” 15:1971 z . 1 s . 7-219; S . Kobielus . Jezus Chrystus. XIV . Ikonografia. EK VII kol . 1411-1413 . 
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dzonych z ducha mistyki oblubieńczej skojarzonej z antyczną mitologią (upowszechniło 
się przedstawienie Dzieciątka Jezus otoczonego narzędziami męki) . 

W XVII w . w malarstwie barokowym Chrystus przedstawiany był jako Triumfator 
lub Pantokrator . Tematykę chrystologiczną przedstawiają dzieła: Rembrandta Chry-
stus uzdrawiający chorych z 1645 r ., Wieczerza w Emaus z 1648 r ., Wniebowstąpienie 
z 1636 r ., Powrót syna marnotrawnego z ok . 1650 r ., N . Poussina Ustanowienie Eucha-
rystii z 1647 r ., D . Velázqueza Uczta w Emaus z 1620 r ., S . Ricciego Zmartwychwstanie 
z 1712 r ., M . Wilmanna Boże Narodzenie, fresk z kościoła św . Józefa w Krzeszowie, 
1693-1695 r ., A .G . Hoffmanna Chrzest Jezusa w Jordanie z 1752 r ., rzeźba w ołtarzu koś-
cioła w świdnicy), T . Dolabella (Ordo Apostolorum z 1627 r .)65 . W nurcie rokoka przed-
stawienia chrystologiczne były inspirowane scenami ewangelicznymi (np . J .B . Plersch, 
Dobry Pasterz, 1770 r .) . Rozwój tematyki chrystologicznej został zahamowany w drugiej 
połowie XVIII w . Odrodziła się ona na początku XIX w . w formie powielanych motywów 
ze średniowiecza, np . J .F . Overbeck, Niewierny Tomasz66 .

Po zahamowaniu rozwoju tematów chrystologicznych w ikonografii w sztuce religij-
nej XIX w . powróciły wizerunki Jezusa Chrystusa z czasów renesansu . Na XIX-wieczne 
ikony najbardziej wpłynął akademizm, symbolizm, impresjonizm i historyzm . Tematami 
wiodącymi były motywy dotyczące ziemskiego życia Chrystusa, zwłaszcza Jego męki 
(J .L . Gérome’a Wypełniło się, P . Stachiewicza Pożegnanie Jezusa z Matką, A . Chmielow-
skiego Ecce homo, ok . 1885 r .) . Do tematów religijnych sięgali moderniści (XIX-XX w ., 
np . P . Gauguin, Te Tamari no Atua . Narodziny Syna Bożego, 1896 r .) . Warte zaznaczenia 
są obrazy dwóch polskich malarzy: Golgota Jana Styki i Chrystus u Marii i Marty Henryka 
Siemiradzkiego z 1886 r .67

W XX w . obraz Chrystusa służył zazwyczaj do wyrażania najbardziej ogólnych i naj-
głębiej przeżywanych uczuć, stał się m .in . punktem odniesienia dla doświadczeń I i II 
wojny światowej, nietolerancji i rasizmu . Postać Chrystusa ukazywano także jako symbol 
nadziei na przetrwanie cierpienia czy prześladowań (W . Goryńska, Pieta okupacyjna;  
W . Cwenarski Pieta)68 .

Twórcy religijni pokaźnie wzbogacili ikonografię przedstawiającą Chrystusa o prze-
myślenia dotyczące współczesności: G . Rouault Chrystus na przedmieściu, Chrystus znie-
ważony z 1932 r ., (Święte Oblicze z 1904 i 1933 r ., Chrystus z 1937 r .) . Tematyką 
chrystologiczną interesowali się także malarze niechrześcijańscy, np . M . Chagall (Białe 
ukrzyżowanie z 1938 r .) . W malarstwie współczesnym można zauważyć dwa zasadnicze 
nurty: ukazujący głęboką wiarę w Chrystusa lub negujący i odrzucający Go . Jednakże 
nie brakuje artystów odczytujących Jezusa Chrystusa w Jego religijnym i symbolicznym 

65 W .  Tomkiewicz . Piękno wielorakie: sztuka baroku. Warszawa: „Wiedza Powszechna” 1972; 
B . Noworyta-Kuklińska . Jezus Chrystus. XIV . Ikonografia. EK VII kol . 1413-1416 .

66 M . Rusecki . Fenomen chrześcijaństwa s . 142-159 .
67 J . Golonka, J . Żmudziński . Skarbiec Jasnej Góry. Jasna Góra 2000; L . Lameński . Jezus Chrystus. 

XIV . Ikonografia. EK VII 1416-1419 .
68 W . Skrodzki . Polska sztuka religijna 1900-1945 . Warszawa: „Interim” 1988 .



chrZeściJańSTWo Jako fundaMent euroPy 75

wymiarze (A . Michalak, Tron łaski z 1944 r .; G .V . Sutherland, Chrystus w majestacie 
z 1953 r .)69 . Głęboko religijny charakter mają dzieła I .M . Palki z cyklu Confiteor, zwłasz-
cza znakomita tkanina wykonana techniką haftu i aplikacji z umęczonym obliczem 
Chrystusa zatytułowana Który przenikasz skrytości . Wybitnym dziełem religijnej sztuki 
współczesnej jest obraz T . Boruty Chrzest, inspirowany chrztem Chrystusa . Przykładem 
współczesnej grafiki artystycznej są prace: Siedem ostatnich słów Chrystusa T .M . Wiśniew-
skiego, Ostatnia Wieczerza (1978 r .) E . Pęksowej czy Ukrzyżowanie (1982 r .) Z . Żupnika . 
Wyróżnia się grafika J . Pamuły, który tworzył komputerowe przedstawienia odnoszące 
się do Chrystusa Ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci . W rzeźbie, głównie w zakresie 
małych form, jest wiele ciekawych i nowatorskich prac inspirowanych tematyką religijną, 
szczególnie chrystologiczną, np . prace G . Zemły, takie jak: Ujarzmiony, Jezus Chrystus . 
Przykładem współczesnej sztuki religijnej są dzieła B . Gerresheima inspirowane pasją 
Chrystusa, męczeństwem świętych, modlitwą oraz miłością do Boga i bliźniego, np . 
Wrota naśladowców Chrystusa .

3.4.2. Sztuka chrześcijaństwa wschodniego

Sztuka sakralna w chrześcijaństwie wschodnim jest związana z motywami chrysto-
logicznymi . Najbardziej znanym sposobem jej wyrazu jest ikona, dlatego na niej też się 
skupimy . Ikonę uważa się za miejsce obecności Boga i nośnik łaski, otwierający niejako 
okna wieczności70 . Jest ona też przestrzenią spotkania Boga z człowiekiem i rzeczywistości 
ziemskiej z wiecznością na wzór Jezusa Chrystusa . Ma ona rys dynamiczny i przyczynia 
się do uświęcenia człowieka71 . Teologicznie ikona ma źródło w wewnątrztrynitarnym 
życiu i relacjach Osób Trójcy świętej oraz wcieleniu Syna Bożego, a także zesłaniu Ducha 
świętego72 . W ikonie wskazuje się na wątki chrystologiczne: klasyczne motywy chrysto-
logiczne, soteriologiczne (staurologia), elementy chrystologiczne w ikonach maryjnych 
i hagiograficznych . Ważnym motywem, często wyrażonym explicite, jest wcielenie73 . 
Przykładem są ikony Chrystus Acheiropita (XII w .) ze szkoły nowogrodzkiej (Galeria 
Tretiakowska) i Zwenigorodzki Zbawiciel A . Rublowa (XV w .)74 . Równie częstym tema-

69 T . Dobrzeniecki . U źródeł przedstawień „Tron Łaski” i „Pietas Domini” . „Rocznik Muzeum 
Narodowego w Warszawie” 15:1971 z . 1 s . 221-242; T . Dobrzeniecki . Imago Pietatis – jej treść i funkcja. 
W: Funkcja dzieła sztuki. Warszawa: PWN 1972; T . Dziubecki . Ikonografia męki Chrystusa w nowożytnym 
malarstwie kościelnym w Polsce. Warszawa: „Neriton” 1996 .

70 M . Quenot . Ikona – okno ku wieczności . Białystok: „Orthdruk” 1997 s . 11 .
71 Por . M . Rusecki . Chrystyczna ikoniczność Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II . W: Jana 

Pawła II inspiracje chrystologiczne . Red . K . Kaucha, J . Mastej . Lublin–Kielce–Kraków: Wydawnictwo 
Księży Sercanów 2006 s . 135 .

72 Tamże s . 136 .
73 Por . I . Jazykowa . Obraz Jezusa Chrystusa w ikonografii rosyjskiej . W: Chrystus Wybawiający. Teologia 

świętych obrazów . Red . A . Napiórkowski . Kraków: Wydawnictwo „M” 2003 s . 161 .
74 Tamże s . 163-167 .
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tem jest wniebowstąpienie, łączone też z początkiem samodzielnego istnienia Kościoła 
jako posłanego ad gentes75 . 

W sztuce bizantyjskiej istotny jest też obraz Pantokratora, nawiązujący do portretu 
starożytnego imperatora . Chrystus jest ukazywany jako zasiadający na tronie władca nieba 
i ziemi . W jednej ręce trzyma Ewangelię, drugą udziela błogosławieństwa . Do przykładów 
tego typu wyobrażeń należy malowidło w katedrze św . Sofii w Konstantynopolu oraz 
malowidło w bazylice w Cromi z VI w . Z kolei ikona Pantokratora z Gelati (XII w .) 
ukazuje Jezusa Chrystusa jako młodzieńca ubranego w togę . Mówi się o nim również 
jako o Emmanuelu . Ikony Pantokratora z klasztoru w Mgwime (XIII w .) i z Nowej Sza-
umaty (XVI w .) należą do przedstawień twarzy Jezusa Chrystusa w ciemnych tonacjach76 . 
W twórczości rosyjskiej motyw Chrystusa jako Pantokratora reprezentuje przedstawienie 
Chrystus w Majestacie (XIV/XV w .) zawierające też pewien element powtórnego przyjścia 
Jezusa Chrystusa w chwale na świat77 . Pojawia się też motyw paruzji i sądu ostatecznego 
(np . zdobienie na frontonie kościoła w Nikorcmindzie)78 . Tematem przedstawień jest też 
Trójca święta . Do tego rodzajów przedstawień należy ikona A . Rublowa Trójca Święta 
(XV w .), ukazująca trzy ludzkie postaci (aniołów), zasiadające razem przy stole . Inne 
przedstawienie ukazuje Ojca trzymającego przed sobą Syna, w którego rękach unosi się 
Duch święty . Ikony trynitarne z XVII w . przedstawiają Syna zasiadającego po prawicy 
Ojca z Duchem świętym pod postacią gołębicy unoszącym się nad Nimi79 .

Ikony maryjne reprezentuje np . Tryptyk z Chachuli (XI w .) . Podejmują one również 
wątki chrystologiczne: ukazanie postaci Pantokratora, motyw ukrzyżowania, Chrystus 
w medalionie Matki Bożej Tronującej z Dzieciątkiem, Chrystus Prawodawca80 .

3.5. Muzyka sakralna

Do muzyki sakralnej zalicza się utwory muzyczne o treści religijnej lub napisane pod 
wpływem przeżyć religijnych albo z inspiracji religijnych, związane z kultem, a także poza-
liturgiczne81 . Można powiedzieć, że tworzona była od zarania ludzkości, gdyż muzyka jest 
wpisana w naturę człowieka i stanowi sposób jego wyrazu . Jest ona znana we wszystkich 
religiach . W ścisłym znaczeniu tego słowa muzykę sakralną tworzą: śpiew gregoriański, 
formy wielogłosowej muzyki kościelnej, muzyka organowa, śpiew liturgiczny, śpiew ludu 

75 Por . K . Klauza . Iberyjskie ikony Chrystusa Zbawiciela VI-XIII w. W: Chrystus Wybawiający. Teologia 
świętych obrazów s . 147-160 .

76 Tamże s . 155 .
77 I . Jazykowa . Obraz Jezusa Chrystusa w ikonografii rosyjskiej s . 172-177 .
78 Por . N . Atina Aladašvili . Rel’ef Nikorcminda. O fasadnoj skul’pture v srednevekovoi Gruzii . Tbilisi 

1957 .
79 L . Balter . Pneumatologia w ikonie . W: Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów s . 83-85 .
80 K . Klauza . Iberyjskie ikony Chrystusa Zbawiciela s . 152-154 .
81 Termin „muzyka sakralna” ujmuje się tu szeroko i omija trudności z określeniem precyzyjnych 

kryteriów jej sakralności .
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i religijne pieśni ludowe . Z inspiracji chrześcijaństwa na przestrzeni dziejów powstały 
utwory, które są dziedzictwem kultury ogólnoświatowej i stanowią jej ubogacenie . 

Chrześcijaństwo początkowo czerpało z muzyki hebrajskiej, form kultu i śpiewu 
synagogalnego (np . psalmodia, hymny)82 . Po zburzeniu świątyni zaczęła rozwijać się 
instytucja kantorów, a osnową treści wokalnych i muzycznych stawały się treści obja-
wienia nowotestamentalnego83 . Najczęstszą formą wykonywanego śpiewu były psalmy . 
Większość utworów o tematyce religijnej dotyczyła postaci Jezusa Chrystusa (hymny ku 
Jego czci, nowa pieśń – canticum novum) . Wykorzystywano też tytuły chrystologiczne 
(Mesjasz, Pan, Król) i wydarzenia z życia Chrystusa . Do przykładów należą takie utwory, 
jak: Te Deum, Chwała na wysokości Bogu . Po Edykcie mediolańskim chrześcijaństwo 
zaczerpnęło z muzycznych tradycji krajów, w których głosiło Ewangelię, wzbogacając 
własną tradycję . W epoce konstantyńskiej tendencje do solennizacji, tj . bardziej uro-
czystego, okazałego sprawowania liturgii, wpłynęły na dalszy rozwój muzyki sakralnej . 
Zaczęto stosować śpiew responsoryjny, w Antiochii i Mediolanie w IV w . – melodię bez 
tekstu jako wyraz radości serca (zwana jubileus), zwłaszcza przy Kyrie i Alleluja . Od IV w . 
widoczny jest intensywny rozwój hymnów kościelnych . Hilary z Poitiers przeniósł hymny 
wschodnie na grunt zachodni, a rozwinięty styl dialogowalny chórów z Bizancjum dzięki 
św . Ambrożemu – na Zachód . Powstały szkoły śpiewaków i rozwijał się śpiew kantorów, 
w VII w . zastąpiony przez kanon (seria 9 ód i kantyczek) . W VIII w . w Kościele zachod-
nim wprowadzano do świątyń organy . W tym okresie tworzyli tacy kompozytorzy, jak 
Leoninus, Perotinus, Hildegarda z Bingen; w muzyce bizantyjskiej: Jan z Damaszku, 
Kosmas z Jerozolimy, Kukuzeles . 

Papież Grzegorz I Wielki (590-604 r .) dokonał ujednolicenia (kodyfikacji) różnorod-
ności śpiewów liturgicznych, które zostało określone jako chorał gregoriański84 . Ośrod-
kami tworzenia i kultywowania chorału były głównie klasztory, zwłaszcza benedyktyńskie 
i cysterskie . Chorał gregoriański popierali Alkuin i Karol Wielki . W Polsce pojawił się 
on razem z powstaniem kościołów biskupich (Poznań 968 r .), w XI w . rozpowszechnił 
się śpiew benedyktyński, w XII w . – chorał cysterski . Z XIII w . zachowały się zabytki 
chorału franciszkańskiego85 . Na rozwój chorału gregoriańskiego na terenie Polski miała 
wpływ istniejąca od XV w . katedra muzyki w Akademii Krakowskiej . Twórczość polska 
(chorały) związana była także z kultem świętych: Wojciecha, biskupa Stanisława i Jadwigi .

82 E . Routley . The Music of Christian Hymns. Chicago: G .I .A . Publications 1981; E . Wellesz .  
A History of Byzantine Music and Hymnography. Oxford: Clarendon Press 1961; McBrien . The Harpercollins 
Encyclopedia of Catholicism. 

83 M . Rusecki . Fenomen chrześcijaństwa s . 187-197 .
84 Papież Leon IV ok . 850 r . użył wyrażenia carmen gregorianum . Chorał gregoriański oznaczał śpiew 

monodyczny (jednogłosowy) związany z tekstem łacińskim, o melodyce wokalnej . śpiew gregoriański, 
chociaż był jedną z czterech odmian śpiewu kościelnego (ambrozjański, galijski, mozarabski), stał się 
najpowszechniejszy . Podlegał on rozwojowi w związku z doskonaleniem form zapisu (notacja literowa, 
odstęp, interwał) . System liniowy powstał w XI w ., a udoskonalony został w wieku następnym . 

85 Najcenniejszy z nich jest Graduał klarysek z 1232 r ., grupa rękopisów starosądeckich z XIII i XIV w . 
oraz Graduał płocki z XIII w .



78 kS. Marian rUSecki

W XII w . nastąpił znaczny rozwój muzyki liturgicznej . Kształtujący się śpiew poli-
foniczny wypierał chorał gregoriański, na co wpłynęły też reformy ksiąg liturgicznych 
na Soborze Trydenckim . Rozwinęła się również muzyka organowa, dla której chorał 
był źródłem natchnienia . Na przełomie średniowiecza i renesansu rozwinęły się pieśni 
religijne, upowszechniając kulturę śpiewu o treściach chrześcijańskich . Najwybitniejszymi 
kompozytorami tego czasu byli Nicolaus Zacharias, Johannes Ciconia z Leodium, Gros-
sin de Parisiis, a także Mikołaj Radomski . Najstarszą polską pieśnią jest Bogurodzica . 
Powstawały też renesansowe wielogłosowe hymny i teksty liturgiczne86 .

Do podstawowych gatunków muzyki renesansu należała msza i motet, komponowane 
na chór a capella . W drugiej połowie XVI w . podstawę stanowiła obsada pięciogłosowa, 
choć liczba głosów mogła być większa . Do wybitnych twórców tego okresu należeli: O . di 
Lasso, J . Ockeghem, J . Obrecht, a zwłaszcza G .P . da Palestrina, który wywarł wpływ 
na późniejszą muzykę kościelną . Skomponował on około 100 mszy na cztery i osiem 
głosów (np . Missarum liber primus z 1554 r .), kilka motetów i hymnów87 .

W Polsce w tym okresie (lata 1450-1600) sięgano po wszystkie formy muzyki litur-
gicznej i ogólnoreligijnej pojawiające się wówczas w Europie: msze, motety, antyfony, 
psalmy (łacińskie i polskie) i utwory organowe . Wśród najsłynniejszych dzieł wymienia 
się monet M . Leopolity Resurgente Christo Domino oraz pięciogłosowy hymn A . Willaerta 
Jesu dulcis memoria (sprzed 1600 r .) . Zachowały się również czterogłosowe pieśni w języku 
łacińskim i polskim o strukturze zwrotkowej: Nasz Zbawiciel Mikołaja z Krakowa, Christe, 
qui lux es et dies Wacława z Szamotuł czy też Jezusa Judasz przedał Władysława z Giel-
niowa . Twórczość motetową w XVI w . rozwijali J . Liban z Legnicy i Sebastian z Felsztyna . 
Na uwagę zasługuje tłumaczenie Psałterza Dawidowego J . Kochanowskiego; muzykę do 
wszystkich psalmów skomponował Mikołaj Gomółka (1580 r .) . Do najważniejszych 
instytucji rozwijających śpiew liturgiczny należała królewska fundacja kapeli rorantystów 
przy Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu (1543 r .) . Uroczysta liturgia była celebrowana 
przy udziale kapel wokalnych, dla których opracowania muzyczne pisali najwybitniejsi 
ówcześni kompozytorzy . Do rozwoju pieśni religijnych przyczyniła się również refor-
macja, ponieważ akcentowała śpiew ludowy (proste rymowane teksty, motywy biblijne 
i katechetyczne), nazywany chorałem protestanckim (ewangelickim) . 

W okresie baroku zaczęła rozwijać się muzyka pozaliturgiczna (wokalno-instrumen-
talna), która przenikała zarówno do opery, jak i muzyki instrumentalnej . W liturgii wystę-
powały chóry, soliści, instrumentaliści (skrzypce, wiolonczela, klarnet, obój) i organy . 
Powstały nowe techniki kompozytorskie: koncertująca, polichóralna, a także nowe formy: 
kantata, oratorium, instrumentalna sonata da chiesa (sonata kościelna) . Muzyka Koś-
cioła prawosławnego wywodziła się z chorału południowo-słowiańskiego, rozwijała się 

86 K . Mrowiec . Jezus Chrystus. XIII . W muzyce. EK VII kol . 1419-1424; E . Routley . The Music of 
Christian Hymns; E . Werner . The Sacred Bridge II: The Interdependence of Liturgy and Music in Synagogue and 
Church During the First Millennium. New York: Columbia University Press 1984; A . Katzenellenbogen . 
The Image of Christ in the Early Middle Ages. Minneapolis: University of Minnesota 1968 . 

87 Słownik kultury chrześcijańskiej .
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od jednogłosowego stylu recytacyjno-psalmodycznego po wielogłosowy śpiew chóralny 
a capella w stylu koncertującym . Przedstawicielem tego stylu był D . Bortniański . 

Mocno rozwijała się twórczość związana z męką Pańską – pasje oratoryjne, oratoria 
pasyjne oraz kantaty pasyjne (H . Schütz, G .P . Telemann) . Zaczęto komponować symfonie 
instrumentalne . Muzyka kościelna podążała dwoma nurtami: postępowym (oddalając 
się od liturgii) i konserwatywnym (polifonicznym) . W Polsce pierwszym twórcą wielkiej 
mszy wokalnej i instrumentalnej w stylu koncertującym był M . Mielczewski (m .in .  
O gloriosa Domina, Deus in nomine tuo salvum me fac) . Do wybitnych kompozytorów 
należą również: pijar D . Stachowicz (Veni Consolator, Requiem, hymn Ave Virgo), cysters 
S . Szarzyński (utwory solowe – Iesu spes mea, Ave Regina i zespołowe – Sonata), B . Pękiel 
(msza La Lombardesca i motet Dulcis amor Iesu) . W XVI w . pojawiły się kapele klasztorne, 
uprawiające muzykę wokalno-instrumentalną (np . kapela paulinów na Jasnej Górze) . 
Ostatnim wielkim twórcą baroku był G .G . Gorczycki (Completorium, Ave Maria, Missa 
paschalis) . Najwybitniejsze dzieła tego okresu powstały na gruncie muzyki protestanckiej, 
zwłaszcza J .S . Bacha (spadkobiercy wielkiej tradycji chrześcijańskiej) i J .F . Haendla . Kan-
taty i pasje Bacha są najdoskonalszymi wzorami muzyki wokalno-instrumentalnej (Pasja 
według św. Jana z 1723 r ., Pasja według św. Mateusza z 1729 r .) . Do wielkich twórców 
należy też A . Vivaldi, którego muzyka odznacza się żywą, energiczną rytmiką . 

W klasycyzmie mimo osłabienia twórczości inspirowanej objawieniem znajdujemy 
znaczące dzieła typu oratoryjnego o tematyce pasyjnej J . Haydna, L . van Beethovena 
(Msza D-dur, Missa solemnis), A . Salieriego, W .A . Mozarta (Msza koronacyjna, Requiem 
czy Ave verum corpus z 1791 r .) . Motywy religijne znamionują też twórczość m .in . 
F . Mendelssohna i późniejszych romantyków, np . J .B . Schiedmayer .

W romantyzmie postaci Chrystusa i Jego zbawczemu dziełu zostały poświęcone 
m .in . 4 oratoria o tytule Chrystus, skomponowane przez F . Liszta, F . Kiela, F . Draeseke’a, 
J . Albeniza, oraz oratoria Rédemption C . Francka i Ch . Gounda . W muzyce polskiego 
romantyzmu można znaleźć takie utwory, jak: Passio Domini nostri z 1835-1837 r . 
J . Elsnera, Pan Jezus i kwiaty P . Muszyńskiego, Pieśni o Najsłodszym Sercu Jezusowym 
J . Surzyńskiego z 1891 r .88

W XIX w . (okres romantyzmu i neoromantyzmu) zaczęła się zmieniać rola Kościołów 
chrześcijańskich wobec muzyki i funkcja muzyki religijnej . Tradycyjne wielkie formy 
muzyczne, jak msza lub oratorium, zaczęły być wykonywane w salach koncertowych . 
W XX w . nastąpił renesans muzyki religijnej dawnych epok, wykonywanej na koncer-
tach i festiwalach .

Wielu współczesnych kompozytorów polskich podejmuje w swej twórczości tematykę 
objawienia, łącząc niekiedy muzykę tradycyjną ze współczesną, np . K . Penderecki (Pasja 
według św. Łukasza z 1967 r .), A . Szuniewicz (Modlitwa do Boga, Sześć pieśni wielko-
postnych na chór mieszany), M . Borkowski (Pax in terra z 1988 r ., Adoramus z 1991 r ., 

88 O .  Ursprung . Die katholische Kirchenmusik . Berlin: Universität d . Künste 1931; 
A .Z .M . Szweykowscy . Geschichte der katholischen Kirchenmusik. Kassel: Bärenreiter 1972-1976 .
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Hosanna z 1993 r .), a także O . Messiaen, A . Pärt, H . Górecki (Dwie pieśni sakralne, 
psalmy) . Do wybitnych współczesnych kompozytorów muzyki zarówno symfonicznej, 
jak i filmowej należy W . Kilar (Bogurodzica, Exodus z 1981 r ., Angelus z 1984 r ., Missa pro 
pace z 2000 r .) . W Polsce organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 
w Częstochowie Gaude Mater, w którym biorą udział najwybitniejsi muzycy, muzykolo-
dzy i kompozytorzy, m .in . H . Górecki, W . Kilar, A . Koszewski, J . Łuciuk . Znamienne są 
też odwołania do muzyki narodowej (np . Msza kreolska A . Ramireza), a także tendencje 
ekumeniczne, m .in . przez nawiązania do muzyki religijnej innych Kościołów (Msza 
głagolicka L . Janačka, Mała liturgia prawosławna R . Twardowskiego, Utrenija K . Pen-
dereckiego) oraz tendencje uniwersalistyczne (Requiem R . Maciejewskiego, poświęcone 
„ofiarom wojen wszechczasów, ofiarom kaźni tyranów”, Universal Prayer A . Panufnika) . 
Z chrześcijańskich inspiracji religijnych powstają różnorodne utwory muzyki popular-
nej i rockowej, można wymienić np . Msza beatowa K . Gärtner, Nieszpory ludźmierskie 
J .K . Pawluśkiewicza, Requiem dla mego przyjaciela Z . Preisnera, kolęda White Christmas 
I . Berlina, rock-opera Jesus Christ Superstar A . Lloyd Webbera, Tu es Petrus P . Rubika .

Warto w tym miejscu chociażby tylko wspomnieć o konstytucji o liturgii Sacrosanctum 
concilium Soboru Watykańskiego II, stanowiącej przełom w rozumieniu śpiewu w liturgii 
jako sposobu uczestnictwa w sprawowanej liturgii . Gatunki muzyki sakralnej wypra-
cowane przez stulecia przetrwały do czasów dzisiejszych . Celem ich było uświetnienie 
obrzędów liturgicznych, przekazanie przeżyć religijnych twórcy oraz uwielbienie Boga

3.6. Sztuka filmowa

Wpływ chrześcijaństwa zaznaczył się w kinematografii, i to od jej początku . Pierwsze 
filmy pasyjne zostały zrealizowane przez braci Lumière w 1897 r . (La vie et Passion du 
Christ) . Ekranizacje motywów męki Chrystusa cieszyły się dużym zainteresowaniem 
widzów . W latach 1902-1905 nakręcono kilka filmów pod tytułem Le vie et la passion 
de Jèsu Christ . Na wykorzystanie wątków biblijnych w kinematografii wpłynął J .J . Tissot 
(1836-1902) . Na początku XX w . jego ilustracje wykorzystało francuskie studio Pathé 
jako wzór scenografii w pierwszym filmie na temat życia Jezusa . D .W . Griffith użył 
obrazów Tissota do swego filmu Nietolerancja (1916 r .), a W .C . De Mille – biblijnych 
sekwencji z Nietolerancji, reprodukcji ilustracji Tissota i rycin G . Doré, w filmie Król 
Królów (The King of Kings) z 1928 r .89 De Mille nakręcił również film Znak krzyża . Za 
wiernie odtworzenie wydarzeń biblijnych uznano film Ecce Homo z 1927 r .

Życie i męka Chrystusa (znaczące elementy Jego objawienia) były inspiracją dla twór-
ców i reżyserów filmowych oraz zachętą do poznawania osoby Jezusa . Można wymienić 

89 Ch . Allen . The human Christ: the search for the historical Jesus. New York: Free Press 1998 s . 211, 
224 .
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tu: F . Rossiego A Child Called Jesus i F . Zeffirellego Gesù di Nazareth z 1977 r .90 oraz 
J .C . Jonesa Dzień, w którym umarł Chrystus (Day Christ Died) z 1980 r .91 Filmy z moty-
wami chrystologicznymi tworzono także w celach duszpasterskich i katechetycznych, 
m .in . E . Drewa Życie Jezusa, W . Jungera Syn Człowieczy92 czy Jezus w reżyserii P . Sykesa 
i J . Kirscha z 2000 r . 

W historia kina do najbardziej znanych prób przedstawienia życia Jezusa należą: Pasja 
według św. Mateusza w reżyserii P .P . Pasoliniego (1965 r .), Najpiękniejsza opowieść świata 
G . Stevensa (1965 r .), Król nad królami N . Raya (1961 r .) czy oparte na książce Nikosa 
Kazantzakisa pełne kontrowersji Ostatnie kuszenie Chrystusa M . Scorsese’a (1988 r .) . 
Częste są też inspiracje tematyką ewangeliczną . Można wymienić tu filmy: Mary, Mother 
of Jesus (1999 r .), The Cross (2001 r .), Jesus: The Complete Story (2001 r .) J .C . Braggarda 
czy też Opowieść o Zbawicielu (2003 r .) P . Saville’a . Niewątpliwie najgłośniejszym wyda-
rzeniem dla kina światowego był film Pasja w reżyserii M . Gibsona, wyraźnie odbiegający 
od poprzednich dzieł podejmujących temat pasji .

Wśród filmów inspirowanych przez chrześcijaństwo trzeba też wymienić Quo vadis 
w reżyserii M . LeRoya z 1951 r ., Il vangelo secondo Mateo oraz The Greatest Story Ever Told 
G . Stevensa z 1965 r .93 Powstał też cykl Il Messia R . Rosseliniego (1975 r .), w którym 
jednak pominięto np . drogę krzyżową, a Jezus Chrystus ukazany jest jako cieśla i nauczy-
ciel ludu .

Polska kinematografia po wyobrażenia i symbole związane z Jezusem Chrystusem 
sięgała bardzo rzadko . Wymienić można na A . Wajdy Ein Film für Karfreitag – Pilatus 
und andere z 1972 r . Wyeksponowana symbolika religijna obecna jest w filmie A . Kon-
dratiuka Skorpion, panna i łucznik z 1972 r . (pierwotny tytuł Święta rodzina) . Najczęst-
szym motywem prezentowanym w filmach polskich jest krzyż z wizerunkiem Chrystusa, 
który jednak w intencji autorów wyraża zwykle powierzchowną religijność o charakte-
rze sentymentalnym94 . Do ważnych filmów religijnych w ostatnich lat należą: Prymas, 
Faustyna i Quo vadis95, zawierające liczne aspekty życia chrześcijańskiego i świadczenia 
o Jezusie Chrystusie . 

90 Wielu krytyków film Zeffirellego uważa za najlepszy w swoim gatunku, a z pewnością za najbardziej 
szczegółowy opis życia Jezusa . Nie ogranicza się on bowiem tylko do męki i śmierci Chrystusa, lecz 
prezentuje jego wcześniejsze losy, a także losy osób z Nim związanych .

91 R .G . Burnet . The Cinema for Christ. London 1934; D . Skotarczak . Filmowe wizerunki postaci 
Chrystusa. „Życie i Myśl” 42:1994 z . 4 s . 39-43 .

92 W . Leszczyński . Kościół i film wczoraj i dziś. Z problematyki stosunku Kościoła katolickiego do filmu 
w latach 1895-1987 . Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1990 .

93 J . Koziej . Jezus Chrystus. XV . W filmie. EK VII kol . 1437-144; E . Modrzejewska . Film czerpie 
i z Biblii. „Kierunki” 31:1986 z . 33 .

94 S .M . Królak . Ślady Chrystusa w filmie. „W Drodze” 11:1983 z . 6 s . 95-99 .
95 J . Toeplitz . Historia sztuki filmowej. T . I-VI . Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki 1955-1990 .
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 * * *

Wszystkie owe dzieła i utwory kulturowe powstały z inspiracji chrześcijańskiej i są 
nośnikiem treści objawieniowo-zbawczych . Należą często do arcydzieł kultury świato-
wej . Ich autorzy geniusz swego umysłu i rąk poświęcili na chwałę Bogu . Służyły one 
też odbiorcom dzieł sztuki: przekazują wzniosłe treści Ewangelii, uwznioślają ducha 
ludzkiego, kształtują wrażliwość na wyższe wartości i ich brak, prowokują do refleksji, 
zadumy i kontemplacji . Dydaktyczne walory sztuki chrześcijańskiej (kultury) są niekwe-
stionowane . 

Sygnalnie tylko zaprezentowane dziedziny kultury chrześcijańskiej96 przynależą do 
kultury ogólnoludzkiej i w sposób znakomity o niej stanowią . Są podziwiane przez 
wszystkich, uznawane przez wyznawców innych religii, a nawet niewierzących . świątynie, 
ich wnętrza, malarstwo sakralne, grafika, rzeźba, muzyka i literatura to klejnoty całej 
kultury, które są nie do przecenienia . Można stwierdzić, że owe dziedziny kultury należą 
do światowego dziedzictwa kultury . Przeszły próbę czasu, ciągle budzą zainteresowanie, 
inspirują do dalszej twórczości . Pod tym względem wkład chrześcijaństwa w kulturę 
europejską jest bezdyskusyjny i trwały97 . Twierdzenie J . Derridy i J . Habermasa, że chrześ-
cijaństwo się przeżyło i nie ma nic nowego do zaproponowania dzisiejszemu światu (oni 
sami proponują absolutny relatywizm wartości, subiektywizm i woluntaryzm indywidu-
alistyczny) są całkowicie bezpodstawne, gdyż – jak to pokazano wyżej – chrześcijaństwo 
może się poszczycić nie tylko wkładem w kulturę europejską, ale również inspiracją do 
jej rozwoju . Chodzi o to, aby służyła ona wszystkim ludziom (wydaje się, że bez udziału 
chrześcijaństwa jest to niemożliwe) .

Znany w Polsce i na świecie filozof L . Kołakowski, w młodości deklarujący się jako 
ateista, później jako agnostyk, pisząc o Jezusie i chrześcijańskim wkładzie w kulturę 
duchową i materialną Europy, stwierdza, że gdyby z niej usunąć naukę Chrystusa o miło-
ści wszystkich ludzi, nawet nieprzyjaciół, i rzeczywistym przebaczeniu, to nie byłoby 
możliwości koegzystencji narodów . Gdyby wyeliminować z kultury europejskiej wszystkie 
dokonania w niej i wszystkie ślady jego istnienia to, co pozostałoby godnego do głębszej 
refleksji nad dziedzictwem europejskim? Europa tkwiłaby w wyniszczających sporach 

96 Wśród teoretyków kultury toczą się dyskusje, czy można mówić o kulturze chrześcijańskiej . 
W mojej opinii można ze względu na chrześcijańskie inspiracje powstania wielu dzieł, utworów oraz 
zawiązane z nimi treści objawieniowo-zbawcze .

97 Owszem, były okresy w historii Europy, kiedy niszczono zabytki i pomniki kultury chrześcijańskiej, 
np . podczas rewolucji francuskiej i rewolucji bolszewickiej dewastowano i niszczono świątynie, rzeźby, 
obrazy, malowidła, paramenty liturgiczne . W krajach podległych reżimowi komunistycznemu niszczono 
ośrodki kultu religijnego, nie pozwalając nawet na ich remonty i konserwację . Obecnie „wyczyny owych 
rewolucji” ocenia się jako akty barbarzyństwa i wandalizmu, które wyrządziły kulturze europejskiej 
i światowej niepowetowane straty . Można tu dodać, że tych aktów wandalizmu dopuszczano się w imię 
rozumu, postępu, by przezwyciężyć rzekomy obskurantyzm kościelny . Państwa te we własnym mniemaniu 
uchodziły za luminarzy kultury i świata . 
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i wojnach; gdyby z miast i wsi europejskich usunąć wszelkie zabytki sakralne to, co 
w nich byłoby godnego uwagi – pyta filozof98 .

Kultura chrześcijańska (korzystając po części z ogólnego dorobku kulturowego Grecji 
i Rzymu99, głównie pod względem formy) wrosła w pejzaż europejski do tego stopnia, że 
nie wszyscy Europejczycy zdają sobie sprawę z tego, że są jej dziedzicami . Chrześcijańskie 
wartości, które stopniowo przemieniały Europę, zespoliły się z nią do tego stopnia, że 
jawią się jako naturalne, kulturowe i europejskie . W naszej interpretacji muszą być one 
odnoszone do Transcendencji, Boga w Jezusie Chrystusie100 .

W tym miejscu jeszcze powrócę do pojęcia kultury, zwłaszcza chrześcijańskiej . Są 
badacze, którzy negują istnienie takiej kultury i utrzymują, że kultura wchłania religię . 
Reakcją na to było całkowite rozdzielenie kultury i religii . Podstawą było założenie, że 
kultura jest dziełem człowieka, a religia posiada genezę nadprzyrodzoną . Tymczasem 
z historii wiemy, że we wszystkich kulturach znane są religie, a faktory religijne odgrywają 
w nich znaczącą rolę . Gdy idzie o religię chrześcijańską, to trzeba pamiętać, że objawienie 
Boże historyzowało się w znakach epifanijnych, zwłaszcza w Jezusie Chrystusie, związane 
jest z egzystencją człowieka, wspólnoty wierzącej, wpisuje się więc w konkretne kultury . 
Wartości duchowe niesione i przekazywane w wytworach kulturowych łączą ich odbior-
ców . Jak wspomniano wyżej, walory nadprzyrodzone jakoś się wtapiają w życie i kulturę 
europejską, ta posiada więc znamiona chrześcijańskie101 . Nie oznacza to jednak, że nie 
istnieje kultura świecka czy że nie ma w Europie ludzi niewierzących .

Czy wkład chrześcijaństwa w kulturę duchowo-materialną można by uznać za fun-
dament kultury europejskiej? Wspomniałem już, że są autorzy, którzy przyjmują takie 
rozwiązanie (Ch . Dawson, M . Banaszak, G . Duby, A . Rodziński, S . Zabraniak, A . Man-
dziuk) . Istnieją ku temu stosowne racje . Otóż ten wpływ jest dostrzegalny w wymiarze 
duchowym i materialnym . Ciągle istnieją chrześcijańskie inspiracje do tworzenia nowych 

98 L . Kołakowski . Jezus Chrystus – prorok i reformator . „Argumenty” 1965 nr 51-52 .
99 Chrześcijaństwo wiele przyjęło z kultury greckiej i rzymskiej . Z greckiej zaczerpnęło głównie 

filozofię, zwłaszcza metafizykę arystotelesowską, oraz sztukę (architektura, rzeźba), z rzymskiej natomiast 
– prawo i administrację . Jednakże owe wartości kulturowe dobrze argumentowane pod względem 
racjonalnym uzyskały nowe światło i znaczenie, zostały dopełnione danymi objawieniowo-zbawczymi . 
Korzystając z dotychczasowych osiągnięć, w chrześcijaństwie nauczano np . że wszelka prawda pochodzi 
od Boga, że sam Bóg jest prawdą . Prawda jest zatem niezmienna i wieczna . Podobnie jest z zasadami 
życia moralnego (przykazania Boże) . Również źródłem prawodawstwa jest wola Boża wyrażona w prawie 
naturalnym lub w życiu objawionym .

100 Z . Zdybicka, podobnie jak wielu kulturologów, uważa, że w każdej kulturze muszą istnieć 
wartości naczelne, w świetle których porządkuje się wartości z nich się wywodzące . Jest to nader słuszne 
stwierdzenie, bo jeśli kultura ma być jednolitym i spójnym systemem wartości, to musi być hierarchicznie 
uporządkowana . Wtedy łatwo wskazywać na wartości najważniejsze i odróżniać od nich mniej ważne 
i peryferyjne . Inaczej grozi chaos, w którym wartości mieszają się z antywartościami, co ma miejsce 
w subkulturach, nie mówiąc o antykulturach niszczących kulturę jako taką . W chrześcijaństwie zasadnicza 
hierarchia wartości zasadza się na triadzie: Bóg, człowiek, świat .

101 D . Fortsner . Świat symboliki chrześcijańskiej . Tł . W . Zakrzewska . Warszawa: „Pax” 1990 .
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dóbr kultury służących wszystkim102 . Innymi słowy, fundament kultury europejskiej byłby 
współrozciągły do jej dziejów, co jest rzeczą słuszną . Można nawet powiedzieć, że gdyby 
nie religia Chrystusowa i jej tak wszechstronny wpływ na kształtowanie kulturowego 
oblicza Europy z pewnością nie mielibyśmy współczesnego kształtu tego kontynentu . 

Trzeba zauważyć, że w  miarę postępującej laicyzacji życia publicznego masowy 
odbiorca chrześcijańskiej kultury duchowo-materialnej większą uwagę zwraca na stronę 
materialną jej wytworów niż na duchowe ich przesłanie . Jest to spłaszczenie i spłycenie 
widzenia tych wytworów kulturowych, które nie sięga ich głębi .

4.  Antropo- i wspólnototwórcza rola chrześcijaństwa  
jako fundament kultury europejskiej

4.1. Antropotwórczy charakter chrześcijaństwa 

Wydaje się, że najbardziej charakterystycznym, a zarazem oryginalnym fundamentem, 
jaki tworzyło i tworzy chrześcijaństwo dla kultury europejskiej, jest jego antropo- i wspól-
nototwórcza działalność mająca podstawę w wartościach chrześcijańskich103 . Wprawdzie 
te elementy występowały już przy omawianiu rozwoju i wpływu chrześcijaństwa na 
powstanie Europy i kształtowaniu jej oblicza kulturowego oraz jego wkładu w kulturę 
duchowo-materialną, ale wprost i formalnie o tym nie było mowy, a jedynie implikatyw-
nie . W tym miejscu podejmiemy ten wątek w sposób merytoryczny i formalny zarazem .

Pomocna będzie powstająca personalistyczna koncepcja kultury oraz jej znakowe 
ujmowanie . W tym znaczeniu twórcą kultury jest człowiek, który swoje wytwory kul-
turowe adresuje do drugiego człowieka, grup społecznych, a nawet ludzkości . Chce on 
poprzez nie przekazać adresatom owych dzieł określone komunikaty, treści dotyczące 
ważnych problemów ludzkich (postawić problem, nadać mu odpowiedni kierunek roz-
wiązania), które powinny być podjęte przez adresata . Pełni więc ona funkcję komuni-
kacyjną104 . Wytwór kulturowy staje się medium komunikacyjnym .

Nadto, mając na uwadze znaki kulturowe, trzeba brać pod uwagę nie tylko ele-
ment widzialny znaku, łatwo dostrzegalny, ale i niewidzialny – treściowy, znaczeniowy, 
duchowy . Pierwszy jest nośnikiem drugiego . Ta uwaga jest szczególnie istotna przy osobo-
wych znakach religijnych . Jak już wspomniałem, cechą charakterystyczną chrześcijaństwa 

102 J . Życiński . Chrześcijańska odpowiedzialność za kulturę przyszłej Europy . W: Kościół w czasach 
Jana Pawła II s . 489-497

103 M . Rusecki . Chrześcijańskie wartości podstawą jedności Europy . W: Chrześcijaństwo a jedność 
Europy . Red . E . Cyran, A . Czaja, P . Gutowski . Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s . 213-240 .

104 Zwykle do tej pory mówiło się o tzw . twórcach kultury i jej odbiorcach . Dziś ten podział trzeba 
uznać za przestarzały, bo każdy człowiek tworzy określoną kulturę i jest włączony w proces jej tworzenia .
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jest personalistyczne podejście do rzeczywistości . Personalizm chrześcijański widzi całą 
rzeczywistość przez pryzmat osoby i do niej się odnosi . W personalizmie wychodzi się od 
pojęcia osobowego Boga, który jest jeden, ale w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży 
i Duch święty . Pozostają one w odwiecznych relacjach interpresonalnych, przy czym 
często tę relację rozumie się jako tożsame z Osobami Bożymi (J . Ratzinger, C .S . Bartnik) . 
W Trójcy immanentnej zasadą łączącą Osoby Boskie jest posiadanie przez nie tej samej 
boskiej natury oraz miłość wewnątrztrynitarna .

Osobowe istnienie Boga jest absolutnie pierwotne, objawione najpełniej w Jezusie 
Chrystusie . To Bóg w Jezusie Chrystusie jawi się jako wzór i model osoby ludzkiej 
i każdego osobowego istnienia . Bóg z miłości stworzył człowieka (ludzi) na swój obraz 
i podobieństwo . W teologii dawniejszej ten obraz i podobieństwo widziano w tym, że 
człowiek jest istotą rozumną i wolną . W moim przekonaniu trzeba je widzieć w istnieniu 
osobowym, z którego wynikają powyższe przymioty . Człowiek jako osoba jest bytem 
najwyższym w porządku stworzenia, jego koroną105 . 

Z aktu stworzenia, a potem odkupienia wynika godność człowieka, jego jedyność 
i niepowtarzalność, której nikt nie może naruszyć . Z tej godności wynika prawo do życia 
i jego obrony, nienaruszalności, wolności, rozwoju, miłości, sprawiedliwości, pokoju, 
poznawania prawdy, rzeczywistego dobra, piękna, finalnego spełnienia się . Te prawa 
osobowe i inne z nich wynikające, bardziej uszczegółowione, posiada każdy człowiek 
jako osoba (wszyscy więc ludzie są sobie równi, bo posiadają tę samą godność i prawa, 
oczywiście także płynącą z nich odpowiedzialność) . Kościół Chrystusowy nie tylko o tym 
poucza, ale i kształtował świadomość wiernych oraz edukował do takich postaw w życiu . 

Chrześcijanie, wzorem swego Mistrza, we wszystkich epokach historycznych za 
naczelną zasadę życia obierali miłość Boga i bliźniego, łącznie z miłością nieprzyja-
ciół . Poważnie traktowali wezwanie Chrystusa do naśladowania Go, niesienia krzyża  
(Mt 16,24), postawy proegzystencji (bycia dla innych, służenia innym) . Równocześnie 
Chrystus nadał głębię teologicznego znaczenia osoby ludzkiej, gdy utożsamił się z każdym 
człowiekiem: biednym, głodnym, spragnionym, chorym, wykluczonym społecznie, więź-
niom, o czym świadczy mowa o Sądzie Ostatecznym (Mt 25,35-43) . Kościół naucza, 
że już przez wcielenie Syn Boży w jakiś sposób zjednoczył się z każdym człowiekiem . 
Apostołowie od początku powstania Kościoła głosili to orędzie, sprawowali Euchary-
stię i sakramenty święte, określali zasady życia religijno-moralnego . Pokazywali, co Bóg 
uczynił dla osoby ludzkiej i jak ona winna postępować, aby zachować swoją godność 

105 Na temat osoby i personalizmu świetne opracowania przedstawiają: C .S . Bartnik . Personalizm . 
Wyd . 2 . Warszawa 2000; tenże . Personalizm . W: Leksykon teologii fundamentalnej s . 911-914; A . Kijewska . 
Boecjusz i patrystyczne źródła koncepcji osoby . W: Personalizm polski . Red . M . Rusecki . Lublin: Wydawnictwo 
KUL 2008 s . 21-52; A . Milano . Między teraźniejszością, przeszłością i przyszłością . W: Kościół w czasach 
Jana Pawła II (zob . p . 3: Podstawowa zasada – „Zasada osoby” . Propozycja teologii chrystocentrycznej 
s . 381-388); J . Moltmann . Der Mensch . München 1970; J . Mouroux . Je crois en Toi. Structure persinnelle 
de la foi . Paris: Les  ditions de la „Revue des jeunes” 1953 ; D . Kowalczyk, M . Rusecki . Argument 
personalistyczny . W: Leksykon teologii fundamentalnej s . 907-911; A . Wójtowicz . Osoba i transcendencja. 
Karola Wojtyły antropologia wiary i Kościoła . Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1993 .
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i osiągnąć swoje najważniejsze cele . To samo czynili następcy apostołów, czyli biskupi, 
z biskupem Rzymu na czele, prezbiterzy i inni słudzy Kościoła . Ratowanie człowieka 
przed utratą życia wiecznego (aspekt negatywny) i prowadzenie tych, którzy uwierzyli, 
do finalnego celu (aspekt pozytywny) . To dzieło Kościół prowadzi we wszystkich epokach 
historycznych . To czyni także współcześnie106 .

Ci, którzy uwierzyli i zaczęli żyć według zasad religii Chrystusowej, poznawali naukę 
objawieniowo-zbawczą, uczestniczyli w kulcie liturgicznym i pracowali nad sobą (eli-
minowali wady uniemożliwiające jedność z Bogiem i bliźnimi i wypracowywali cnoty 
potrzebne w życiu indywidualnym, społecznym i religijnym)107 . Ta praca jest trudna, ale 
Kościół Chrystusowy wspiera ją środkami nadprzyrodzonymi: słowem Bożym i sakra-
mentami świętymi . Bez tej pomocy nie jest on zdolny do finalnego spełnienia . Dążenie 
do doskonałości osobowej dzięki tym darom wyraża się w świętości osobistej, świadectwie 
życia wiarą i z wiary .

W Kościele katolickim i prawosławnym czci się wielu świętych, którzy dzięki szla-
chetnemu życiu i naśladowaniu Chrystusa za pomocą Jego łaski osiągnęli znakomity 
rozwój życia osobowego, stali się mistrzami i autorytetami . Byli to apostołowie, biskupi, 
prezbiterzy i diakoni, pustelnicy, zakonnicy, a także świeccy, którzy żyli wedle wskazań 
nauki Chrystusowej . Tworzyli oni i tworzą tzw . wyższą kulturę duchową uwznioślającą 
życie człowieka i społeczności . Męczeństwo jest świadectwem siły wiary i przekonań, 
w świetle których oddanie życia za prawdę najwyższą, będącą sensem wszystkiego, ma 
wyższe znaczenie niż samo życie doczesne . Przelanie krwi za Chrystusa było równocześnie 
zasiewem wiary dla innych, nawet prześladowców chrześcijan . świadectwo prawego życia 
chrześcijan tworzyło wspólnotę wiernych i przyczyniało się do kreacji nowej communitas . 

Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa wymienia wielu świętych, których doko-
nania posłużyły dziełu jednoczenia Europy, a ich kult poprzez wieki jednoczył i jednoczy 
dziś wielkie rzesze wiernych . Pisze m .in . o: Benedycie, Cyrylu i Metodym, Wojciechu, 
Stanisławie ze Szczepanowa, Anzelmie, Tomaszu z Akwinu, Bonawenturze, Franciszku 
z Asyżu, Brygidzie Szwedzkiej, Katarzynie ze Sienny, Ignacym Loyoli, Janie Bosco, Tere-
sie z Lisieux, Edycie Stein, Maksymilianie Kolbe, Faustynie Kowalskiej, Matce Teresie 
z Kalkuty . Jan Paweł II wspomina także o anonimowych świętych . Oni przez świętość 
życia przyczyniali się do kształtowania swego otoczenia w duchu miłości, służby, pokory, 
a poprzez to także do współtworzenia Europy (EiE 14) . Współczesnym przykładem 
dla nas jest sam błogosławiony Jan Paweł II108 . święci kanonizowani, beatyfikowani 
i anonimowi są koroną i chwałą działalności Kościoła . Oni jawili się jako ludzie zrea-
lizowani w religii i kulturze, którą aktywnie współbudowali . święci współkształtowali 
dzieje Europy .

106 O trudnościach i przeszkodach mówiono wcześniej .
107 Obok tej pracy Kościół otacza też swoją opieką i pracą środowiska patologiczne, których liczba 

zdaje się zwiększać; C .M . Cekiera . Kościół wobec patologii społecznych . W: Kościół w czasach Jana Pawła II 
s . 273-186 .

108 Por . K . Kaucha . Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej s . 56 .
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Słowa z Apokalipsy św . Jana mogą stanowić podsumowanie naszych rozważań: „Potem 
ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich 
pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i przed Barankiem [ . . .] . I rzekł do 
mnie «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i wybielili je we 
krwi Baranka»” (por . Ap 7,2-4; 9-14) .

Czy troska Kościoła o osobę ludzką, jej godność, prawa osobowe, rozwój i spełnienie 
się świadczy o tym, że chrześcijaństwo rzeczywiście stanowi grunt dla kultury Europy? 
Odpowiedź na to pytanie musi być jak najbardziej pozytywna . Przemawiają za tym 
przynajmniej trzy racje podstawowe . Żadna kultura w dziejach świata ani żadna filozofia 
czy system społeczno-polityczny nie wykształciły pojęcia osoby ani jej praw czy godności 
(nawet współcześnie wielu biogenetyków to kwestionuje) . W praktyce także osoba jako 
taka nie liczyła się w życiu społecznym, np . w okresie niewolnictwa, feudalizmu, „dzi-
kiego” kapitalizmu, komunizmu (zwykle była traktowana, a niekiedy i tak jeszcze jest, 
jako siła robocza) . Liczył się kolektyw, partia, a nie człowiek . Tymczasem chrześcijaństwo 
mówi o jednostce jako podmiocie i osnowie historii . św . Paweł pisał już, że „tu już nie ma 
Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, 
lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus” (Kol 3,11) . 

Kościół Chrystusowy zawsze stał na straży godności osoby ludzkiej, szczególnie że 
w dziejach Europy często tę godność lekceważono, a nawet zwalczano, o czym była już 
mowa . W tym zakresie chrześcijaństwo jako jedyna religia rzeczywiście uwypukla podsta-
wową rolę osoby ludzkiej . Warto w tym miejscu wspomnieć, że od drugiej połowy XX w . 
organizacje międzynarodowe, np . ONZ i europejskie KBWO, mówią już – niewątpliwie 
pod wpływem chrześcijaństwa – o godności człowieka jako jednostki i jego prawach . 

Trzecią racją przemawiającą za naszą tezą jest fakt, że każda osoba ludzka, będąca istotą 
kulturową, tworzy kulturę i przyczynia się do jej wzrostu na miarę swych możliwości, np . 
kulturę duchową ojcostwa, macierzyństwa, rodzicielstwa, pracy, współżycia społecznego, 
pokoju . Bez tej mikrokultury nie byłoby rozwoju kulturowego, o jakim tu mówimy .

Właśnie dlatego, że chrześcijaństwo aktywnie formuje osobę ludzką według wzoru 
Chrystusa, to kształtuje twórcę kultury (choćby w mikroskali), która jest nośnikiem 
najważniejszych wartości służących dobru drugiego człowieka i całej społeczności . Jest 
to, parafrazując słowa Jana Pawła II, kultura i cywilizacja życia i miłości, a nie cywilizacja 
śmierci, wyniszczająca i życie, i kulturę oraz wszelki jej sens .

Przy czym ten fundament, czyli budowany na antropologicznej roli chrześcijaństwa, 
trzeba rozumieć dynamicznie – jako współrozciągły do dziejów kultury . Wynika on 
z objawienia Bożego w Chrystusie i istnieje ciągle dla każdego pokolenia, funkcjonuje 
permanentnie w dziejach . To rozumowanie można oprzeć na analogii ciągłego budo-
wania Kościoła (aedificatio continua) . Tak jak Kościół został założony przez Chrystusa 
i on ciągle istnieje i rozwija się w dziejach, wcielając się w nowe pokolenia wyznawców, 
tak ów fundament sprowadzający się do antropoptwórczej funkcji trzeba ujmować jako 
proces ciągły i aktualny, współrozciągły do dziejów, kultur narodów i permanentnie 
oddziałujący na nie, twórczo je inspirując i prowadząc do jedności (ruch ekumeniczny 
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również o tym świadczy)109 . Wartości Chrystusowe jako podstawowe dla kontynentu, 
które były (i są!) przedmiotem ewangelizacji kultury (kultur) europejskiej i inkulturacji 
wiary można wyrazić w paradygmacie jedności w różnorodności .

4.2. Wspólnototwórczy charakter chrześcijaństwa 

Chrześcijaństwo w swym nauczani i pragmatyce przeciwstawia się od zawsze wszel-
kiego rodzaju prądom umysłowym, postawom ludzkim krzewiącym skrajny indywi-
dualizm, który występował zwłaszcza w liberalizmie, libertynizmie, permisywizmie, 
współczesnym postmodernizmie, co w praktyce doprowadziło do anarchizmu w życiu 
społecznym i absolutnej samowoli . W indywidualizmie i wywodzącym się z niego owych 
nurtach i postawach życiowych za najwyższą władzę w człowieku uznano wolną wolę 
niczym nieskrępowaną, jej siłę oraz sferę instynktowno-popędową (F . Nietzsche) . Tego 
typu indywidualizm był antyspołeczny i antykulturowy . Nie liczył się z drugą osobą, jej 
naturą, powołaniem i spełnieniem .

Chrześcijaństwo jako rzeczywistość realistyczna, podkreślająca wielkość i godność, 
jedyność w swoim rodzaju i niepowtarzalność, osobę ludzką widzi w kontekście innych 
osób, czyli wspólnoty osobowej . Jak zostanie ukazane, w funkcji wspólnototwórczej 
stanowi również fundament dla kultury w Europie . Tworzy ono silne i umotywowane 
więzi wspólnotowe, jednoczące jednostki, dzięki czemu kultura może pełnić funkcję 
komunikacyjną, choćby w znaczeniu znakowym110 .

Podstawą i źródłem życia wspólnotowego jest Trójca święta . Trzy Osoby Boskie 
pozostają ze sobą w odwiecznych relacjach, łączy je wzajemna miłość na zasadzie daru: 
Ojciec daruje się Synowi i Duchowi, Syn – Ojcu i Duchowi, a Ten – Ojcu i Synowi . 
Bez tego wzajemnego obdarowywania się nie tworzyłby idealnej społecznej jedności . 
W teologii trynitarnej mówi się o proegzystencji Osób Bożych – każda z nich istnieje 
dla pozostałych osób111 . Społeczność Osób Boskich jest idealnym wzorem tworzenia 
i istnienia wspólnoty ludzkiej . Wszyscy ludzie są równi, nikt nie może dominować nad 
innymi . Zasadą, która łączy ich w chrześcijaństwie, jest miłość Boża i miłość między-
ludzka . Wszyscy mają tworzyć jedną wspólnotę .

Społecznotwórczy charakter chrześcijaństwa wynika z faktu stworzenia mężczyzny 
i niewiasty . Zostali stworzeni z miłości Bożej i są do niej powołani, by z miłości przedłużać 
rodzinę ludzką . W religii Chrystusowej mężczyzna i kobieta są równi sobie, posiadają te 
same prawa . Nikt nie może być przedmiotem dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 

109 J . Mastej . Permanentna eklezjogeneza . W: Kościół w czasach Jana Pawła II s . 113-125 .
110 Wartości u podstaw demokracji . Red . J . Nagórny, A . Derdziuk . Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne 

w Sandomierzu 2002 .
111 T . Styczeń . Człowiek jako podmiot daru z  samego siebie. Antropologia adhortacji „Familiaris 

consortio” . W : Teologia małżeństwa rodziny . Red . K . Majdański . T . 2 . Warszawa: Akademia Teologii 
Katolickiej 1990 s . 51-94 .
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kolor skóry, bo wszyscy zostali powołani aktem stwórczym Boga, w którym uczestniczył 
Logos (Słowo Ojca, Chrystus) . Jezus Chrystus w swym nauczaniu, życiu i działalności 
potwierdził i uaktualnił te prawdy . W nim nabrały one wiekuistego i uniwersalnego 
znaczenia . Nadto odkupił nas, zjednoczył przed Bogiem i uczynił dziećmi Bożymi . Są 
to podstawy do tworzenia wspólnoty ludzkiej . 

Jak już mówiono, ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, przyjęli chrzest, żyli według zasad 
objawionych i spełniali inne wymogi, tworzyli wspólnotę chrześcijan . Ona stała się zaczy-
nem dla powstania kultury i rodziny ludów i krajów europejskich (a potem światowej) . 
Chrześcijan wiąże jedna wiara, nadzieja i miłość, które mają wymiar nadprzyrodzony 
i historyczny i są ze sobą ściśle związane . Są to prawdy, sprawności i postawy o dużym 
potencjale i mocy wspólnototwórczej .

Kościół Chrystusowy od samych swoich początków istnieje jako całość . Przewodziło 
mu kolegium apostołów z Piotrem na czele, jako widzialnym zastępcą Chrystusa na 
ziemi, a potem jego sukcesorzy, czyli kolegium biskupów z papieżem na czele . W ramach 
Kościoła katolickiego (powszechnego) kształtowały się mniejsze jednostki organizacyjne, 
głównie Kościoły lokalne (z biskupem na czele) złączone ściśle ze Stolicą Apostolską, 
a w jego ramach tworzyły się parafie, którymi kierują proboszczowie . Kościoły lokalne 
łączą te same więzy wspólnototwórcze, co w całym Kościele powszechnym . Ta wspól-
nototwórcza rola chrześcijaństwa ma ważne znaczenie dla kształtowania kultury, która 
posiada również wymiar społeczny i komunikacyjny, o czym była już mowa .

W chrześcijaństwie wykształciły się pewne instytucje zmierzające do większej dosko-
nałości we wspólnocie zakonnej według rad ewangelicznych . Niekiedy uważano, że 
życie zakonne to ucieczka od świata w życie próżniacze, alienacja . Zakony, zwłaszcza 
klauzurowe, uważa się za aspołeczne . Tymczasem mnisi i mniszki modlą się za wszyst-
kich, także za niewierzących, za władców tego świata, za żywych i umarłych . W sposób 
duchowy służą jednoczeniu ludzi i tworzeniu wspólnoty ludzkiej (także europejskiej) . 
Wprawdzie niekiedy zakony uważa się za swoistą enklawę życia ich członków, jednak 
one są (i były) otwarte na całą rzeczywistość, wszelką kulturę, której służą wartościami 
podstawowymi . Bez nich trudno byłoby budować kulturę o znaczeniu powszechnym 
czy kontynentalnym . 

Obok tych form życia konsekrowanego istnieją także instytuty i stowarzyszenia życia 
konsekrowanego . Ich celem jest doskonalenie życia osobistego w określonej wspólnocie 
żyjącej według własnych statutów i reguł i służenie innym . Własną uczciwą i rzetelną 
pracą oraz przykładem życia przyczyniają się do wzrostu dobra wspólnego . świadczą 
one w świecie, do którego nie zawsze dociera Kościół hierarchiczny, o Jezusie Chrystu-
sie gromadzącym i jednoczącym wokół siebie „rozproszone owce”, budują communio 
personarum zmierzające do niebieskiego Jeruzalem . świadectwo ich przekonań i życia 
bardzo pozytywnie oddziałuje na ludzi będących poza strukturami eklezjalnymi w duchu 
wspólnototwórczym, co ma duże znaczenie dla kultury, która jak już mówiłem, jest 
zjawiskiem społecznym i pełni funkcje komunikacyjne .
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Nadto w XX w . powstało wiele ruchów młodzieżowych o charakterze oazowym, neo-
katechumalnym, charyzmatycznym, stawiającym sobie podobne cele i zadania . Wnoszą 
one w laicyzujący się świat rówieśników wartości chrześcijańskie, by budować wyższą 
kulturę duchową, która uwzniośla człowieka, stwarza milieu do szlachetnego życia .

Niezwykle ważną rolę w funkcji wspólnototwórczej odgrywa małżeństwo i rodzina112 . 
Stworzeni przez Boga mężczyzna i kobieta w  sakramencie małżeństwa łączą się na 
wzór Chrystusa i Kościoła, ślubują sobie miłość, wierność, troskę o siebie, trwałość 
we wszystkich sytuacjach życiowych i otwartość na przyjęcie potomstwa, gdyż miłość 
chrześcijańska jest zawsze kreatywna . Dziecko (dzieci) wzrastające w klimacie wiary 
i miłości Boga i człowieka uczy się proegzystencji na wzór rodziców (pomija się w tym 
przypadku rodziny patologiczne, których niestety przybywa), wrażliwości na wartości 
różnego rodzaju . Rodzina chrześcijańska nazywana jest mikro-Kościołem lub Kościołem 
domowym (św . Jan Chryzostom), w którym funkcjonują ministeria: prorockie, królew-
skie i pasterskie (bo świeccy partycypują w tych posługach Chrystusa i Kościoła) . To 
w rodzinie rozpoczyna się edukacja i formowanie dzieci i młodzieży, a także wychowanie 
prospołeczne i prokulturowe113 .

W jednoczeniu ludzi z Bogiem i między sobą ważną rolę odgrywają sakramenty 
święte, modlitwa i różne praktyki religijne . Wszystkie sakramenty mają wymiar społeczny 
(o niektórych była już mowa) . Nawet sakrament pojednania i pokuty, zdawałoby się 
tak indywidualny i intymny . W nim zostają zniszczone przeszkody jedności z Bogiem 
i bliźnimi . Sakrament kapłaństwa ma z natury charakter diakonalny . W namaszczeniu 
chorych Kościół swą modlitwą ogarnia cierpiących i będących w zagrożeniu życia . Naj-
bardziej wspólnototwórczy charakter posiada Eucharystia .

W modlitwie łączącej wiernych z Bogiem chrześcijanie swą prośbą obejmują wszyst-
kich: dzieci, młodzież, małżonków, rodziców, polityków, poszukujących, nawet niewierzą-
cych, różne grupy społeczne i zawodowe, biednych, chorych, wykluczonych społecznie, 
grzeszników, wszystkich żywych i umarłych . Szczerze modlący się są otwarci na całą 
społeczność i rzeczywistość . Kto szczerze się modli, ten nie umie nienawidzić, nie będzie 
świadomie wyrządzać zła nikomu, potrafi przebaczać, pomagać, budować wspólnotę .

Do dzieł wspólnototwórczych Kościoła należą także akcje charytatywne . Wiele dzieł 
na charakter permanentny (np . noclegownie, jadłodajnie dla biednych) lub doraźny . 
W przypadku jakichś katastrof czy kataklizmów łączą w pewien sposób darczyńców 
i darbiorców . Zaznaczyć należy, że pomoc instytucji charytatywnych jest adresowana 
do wszystkich potrzebujących, bez względu na wiarę, wyznanie i religię . Objęci są nią 
także niewierzący114 .

112 Rodzina – źródło życia i miłości . Red . D . Kornas-Biela . Lublin: TN KUL 2000; Zagadnienia 
praw rodziny. XII Dni Praw Człowieka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1994 . Red . J . Rebeta . 
Lublin RW KUL 1997 .

113 M . Rusecki . Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa . Lublin: TN KUL; Wydawnictwo KUL 
2010 s . 158-161 .

114 W . Przygoda . Charytatywna działalność Kościoła . W: Kościół w czasach Jana Pawła II s . 259 .
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Rolę wspólnototwórczą ma także ruch pielgrzymkowy, znany w chrześcijaństwie od 
początku (groby męczenników i świętych) . Dziś do największych sanktuariów (Lourdes, 
Fatima, La Salette, Częstochowa, Santiago de Compostela, Rzym) pielgrzymują miliony 
ludzi . Spotykają się tam wyznawcy różnych krajów, narodowości . Zawierane są znajo-
mości, dokonuje się wzajemne ubogacenie, zbliżenie, zjednoczenie . 

Poświęciliśmy temu zagadnieniu więcej uwagi, bo stanowi ono chyba najważniejszy 
fundament dla kultury Europy . Gdy Jan Paweł II mówił, że kultura jest rzeczywistym 
siedliskiem życia człowieka, czyli że on się w niej rodzi, wzrasta, rozwija się i spełnia, 
miał na uwadze kulturę personalistyczną, humanistyczną i chrześcijańską115 . Nie można 
przecież przeciwstawiać czy rozdzielać chrześcijaństwa i kultury Europy, jakby były to 
rzeczywistości przedmiotowe . One w ciągu wieków współprzenikały się, zrosły ze sobą, 
a nawet zespoliły ze sobą tak ściśle, że trudno je od siebie odseparować, bo w ten sposób 
można zniszczyć powstały związek . Przecież Europejczycy to przede wszystkim chrześ-
cijanie, a ci stanowią Europę i jej kulturę . Podobnie, jak czynili to przez dwadzieścia 
wieków, tak czynią i dziś .

* * *

Chrześcijańskie patrzenie na kulturę jest zresztą jeszcze głębsze . W teologii katolickiej 
mówi się, że w czasach eschatycznych nastąpi odnowa świata i cały świat będzie miał 
udział w zbawczym dziele Chrystusa . Odnowienie świata zasadza się już w jego dziele 
kreacji . Chociaż świat został skażony grzechem i podlegał dezorganizacji, to już przez 
wcielenie świat i materia zostały włączone w dzieło zbawienia i uświęcenia . Chrystus 
poprzez dzieło odkupienia pojednał cały świat (człowieka, ludzkość, bios, kosmos) ze 
sobą jako Kosmokreatorem, Głową całego stworzenia . W czasach eschatycznych całe 
stworzenie będzie cieszyło się darami, do których wzdycha, o czym wyraźnie pisze św . 
Paweł: „Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, 
która ma się w nas objawić . Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się 
synów Bożych . Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale 
ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone 
z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych . Wiemy przecież, że 
całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (Rz 8,18-22) . W zmartwych-

115 „Kultura jest właściwym sposobem «istnienia» i «bytowania» człowieka . Człowiek bytuje zawsze 
na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, 
stanowiąc o międzyludzkim i społecznym charakterze ludzkiego bytowania . Stąd też w jedności kultury, 
jako właściwego sposobu istnienia człowieka, bierze zarazem początek wielość kultur, wśród których 
człowiek bytuje . W tej wielości człowiek rozwija się, nie tracąc istotnego kontaktu z jednością kultury 
jako podstawowego i istotnego wymiaru swego istnienia i bytowania [ . . .] . Kultura jest tym, przez co 
człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej «jest»”; Jan Paweł II . W imię przyszłości 
kultury . W: Jan Paweł II . Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie . Rzym–Lublin: Redakcja 
Wydawnictw KUL 1988 s . 54-55 .
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wstaniu Jezusa Chrystusa Jego ciało zostało przebóstwione, czyli definitywnie włączone 
w rzeczywistość nadprzyrodzoną, my także tego oczekujemy, a nasza wiara została już 
uwierzytelniona w rezurekcji Chrystusa . Innymi słowy: materialne i śmiertelne dotąd 
ciała obloką się nieśmiertelność . Staną się na wzór uwielbionego ciała Chrystusa (soma 
pneumatikon – ciało duchowe)116 . 

G . O’Collins na podstawie rozważań nad problematyką zmartwychwstania Chry-
stusa i Jego wszechstronnymi implikacjami zwłaszcza zawartymi w listach Pawłowych 
wnioskuje, że wraz osobą indywidualną (i społeczną) zmartwychwstanie jej historia 
i kultura . Niezależnie od tych poglądów (albo i na ich podstawie), można się odwołać 
do tekstu Apokalipsy św . Jana, który usłyszał głos objawiającego się Boga mówiący do 
niego, by napisał te słowa: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz . Zaiste, 
mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny” (Ap 
14,13)117 . Można więc uważać, że historia i kultura związana z człowiekiem (ludzkością) 
będą uczestniczyć w ostatecznej odnowie świata, a więc i zbawieniu . Kultura właściwie 
rozumiana, o jakiej mówiliśmy, nabierze także znaczenia zbawczego .

Wszystkie wspólnoty, związki i stowarzyszenia tworzą osoby ludzkie związane wiarą, 
nadzieją i miłością, a także ślubami (statutami i regułami) do tego stopnia, że tworzą 
osobę społeczną, jedność osób, komunię osób – communio personarum, a ostatecznie 
jedno Mistyczne Ciało Chrystusa . Jakkolwiek owe wspólnoty niekiedy liczbowo nie są 
wielkie (np . rodzina), ale otwarte na całą rzeczywistość stają się zaczynem do przemiany 
i jednoczenia kontynentu i świata . Stąd można o nich mówić, że mają one charakter ekle-
zjotwórczy i europotwórczy . Warto w tym miejscu także wspomnieć, że ksiądz K . Kaucha 
zaczął budować nawet argument na rzecz wiarygodności Kościoła z jego europotwórczej 
roli, w świetle nauczania Jana Pawła II . Jest to nie tylko ciekawa i oryginalna próba, 
ale w pełni zasadna . Korzysta z przesłanek danych przez Jana Pawła II (sam papież nie 
formułował takiego argumentu), które można sprowadzić do następujących: chrześci-
jaństwo stoi u podstaw kształtowania się Europy (jej chrześcijańskie korzenie) i wnosi 
w jej dzieje jednolite prawdy wiary, zasady życia religijno-moralnego, życia kultycznego 
i hierarchicznego, wartości duchowe, humanistyczne, egzystencjalne, kulturowe wyra-
żające się w edukacji, sztuce, muzyce i architekturze sakralnej, świętości, męczeństwie, 
miłości, braterstwie itp . Na ich podstawie wyprowadza wniosek, że wartości te, które 
legły u podstaw powstawania kultury europejskiej i są stale w niej obecne, pełnią te same 

116 O przemianie świata w czasach ostatecznych piszą niemal wszyscy autorzy katoliccy w traktacie 
o eschatologii . W tym miejscu odwołamy się tylko do dwóch autorów . Przykładowo: R . Guardini . 
Koniec czasów nowożytnych . Kraków: „Znak” 1969 s . 91-108; M . Rusecki . Pan zmartwychwstał i żyje . 
Warszawa: „Pax” 2006, zwłaszcza rozdz . V, a w nim p . 6 („Finalne spełnienie dziejów” s . 244-249 ) i p . 7 
„Eschatyczna przemiana świata” s . 250- 260 .

117 G . O’Collins . Christ’s Resurrection as Mystery of Love . W: A Companion to the Bible . Red . M . Ward . 
New York: Alba House 1985 .
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funkcje, jak na początku kształtowania Europy . świadczy to z jednej strony o wiarygod-
ności Kościoła, z drugiej zaś o kulturotwórczej jego roli w kształtowaniu europejskości118 .
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Christianity as a Fundament of Europe

The article is devoted to Christianity considered as a fundament of European culture . In 
the first part I explain basic concepts and characterize the nature of Christianity . Christianity is 
a revealed and redemptive (transcendent) religion . Then I show relationships between Christian-
ity and culture emphasizing transcendent threads . Succeeding parts concern an implantation 
of Christianity in Europe . Christianity provided values which co-created and stimulated the 
development of Europe . The religion of Christ gave also a unity to Europe .

We can distinguish three real bases of European culture . Firstly, a dynamic progress of 
Christianity provided values which were changing mentality of European nations, their beliefs, 
customs and cults . Secondly, Christianity made a great contribution to spiritual and material 
culture of Europe . Thirdly, the Christian religion is human-making and community-making . 

I think these three bases are necessary and complementary but the last is of the greatest 
importance because there is no culture without human persons and community . Thus Chris-
tianity plays a unique role in the history of European culture . There is no alternative .
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Henryk Kiereś

Modernizm vs. postmodernizm 
a chrześcijaństwo

Kultura nowożytnej i współczesnej Europy jest areną, na której spotykają się ze 
sobą z jednej strony – modernizm i postmodernizm, a z drugiej – wymienione nurty 
myślowe z kul turą chrześcijańską . Konfrontacja najstarszego historycznie chrześcijaństwa 
z modernizmem liczy kilka stuleci, zaś postmodernizmu z modernizmem oraz z chrześci-
jaństwem – zaled wie półwiecze . Modernizm i postmodernizm proklamują własne wizje 
świata i oba – każdy na swój sposób – stanowią wyzwa nie dla kultury chrześcijańskiej . 
Choć może się wydawać, że kwestia modernizmu jest przebrzmiała i że nurt ten już 
na leży do historii, to przecież jego miejsce zajmuje postmo dernizm, który odżegnuje 
się od modernizmu i przypisu je sobie rolę promotora i ideowego mecenasa przełomu 
cywili zacyjnego, jaki dokonuje się aktualnie w kulturze Europy . Właśnie ta deklaracja 
sprawia, że postmodernizm dominuje w myśli Zachodu, a co więcej, budzi także nadzieję 
na odnowę chrześcijaństwa, które – jak się głosi – znalazło się w kry zysie1 . Nie wszyscy 
godzą się z tą diagnozą i/lub z receptą, ale faktem jest, że rzecznikiem oraz sternikiem 
wspomnianego przełomu cywilizacyjnego jest postmodernizm . Spójrzmy zatem najpierw 
na cywilizacyjny projekt postmodernizmu .

Jak wiadomo, w tej części Europy, która zrzuciła z siebie jarzmo komunizmu, a znie-
wolone narody zyskały byt państwowy lub – jak Polska – suwerenność polityczną, reali-
zuje się tak zwaną transformację ustrojową, czyli zmienia się metodę życia spo łecznego 
(cywilizację2) . Miejsce komunizmu – ustroju jawnie totalitarnego – zajmuje system poli-
tyczny, którego ideową wizytówką są demokracja i liberalizm . Demokrację reprezentu je 

1 Zob . dyskusję na temat postmodernizmu katolickiego pomiędzy K .L . Schmitzem, J . Caputo, 
Th .R . Flynnem i J .L . Marshem w: „Ameri can Catholic Philosophical Quarterly” 73:1999 nr 2 s . 233-290 .

2 Powszechnie, także w  dyskursie naukowym, określa się cywilizację jako kulturę materialną . 
W artykule odróżniamy kulturę ja ko uprawę natury w jej wymiarze duchowym i materialnym od (za 
F . Konecznym) cywilizacji jako metody życia wspólnotowego . Zob .: F . Koneczny . O ład w historii . Londyn: 
Towarzystwo im . Romana Dmowskiego 1977 . Wyd . 3 poprawione: Wrocław: „Norton” 1999 .
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zasada partyjności, która odzwierciedla światopoglądowe zróżnicowanie rzesz społecznych 
i tym samym przyznaje partiom status podmiotu polityki, zaś liberalizm oznacza gwaran-
cję swobód obywatelskich, szczególnie w zakresie metod gospodarowania, co wyraża się 
w idei tak zwanego wolnego rynku . Wspomniana transformacja ustrojowa liczy sobie już 
dwie de kady, a jej osią geopolityczną jest myśl o zjednoczeniu Eu ropy w jeden organizm 
polityczno-ekonomiczny . Ustrój demo-liberalny okrzepł w państwach Zachodu i Północy 
(w ich znacze niu politycznym), a co ważniejsze, sprawdził się w konfron tacji z cywiliza-
cyjnymi roszczeniami komunizmu, który abdykował w opinii dziadostwa materialnego 
i moralnego nihi lizmu . Rzecznicy demo-liberalizmu głoszą, że jego sukcesy polityczne 
i gospodarcze świadczą, iż jest to ustrój zwień czający dzieje sporu o cywilizację, co – jak 
dodają – prze mawia za jego globalizacją3 .

Po tym nieodzownym przypomnieniu odnotujmy, że jeśli ogra niczymy wiedzę 
o postmodernizmie i jego koncepcji cywiliza cji do tej, by tak rzec, płytkiej historycznie 
perspektywy poznawczej (co jest nagminnie praktykowane w odnośnych komen tarzach 
naukowych!), to trudno będzie nie żywić doń sympatii i nie wiązać z nim przyszłości 
Europy i świata . Kiedy zaś odwołamy się w wyjaśnianiu do wymogu historyzmu i przy-
wołamy na świadka tradycję myślową, która zrodziła oba nurty, to wówczas okaże się, 
że postmodernizm jest modernizmem à rebours, czyli modernizmem, który wyrzekł się 
nadziei na samozbawienie się człowieka czy też wyraził swoją „wiedzę rados ną” w nihili-
zmie antropologicznym . Zatrzymajmy się wobec tego nad kwestią modernizmu, nad jego 
genezą historyczną i ideową, odmianami i kryteriami ustrojowymi w życiu społecz nym .

1.  Co to jest modernizm?

Nazwa „modernizm” (łac . modernus – „nowoczesny”) oznacza ideologię radykal-
nej przebudowy świata, której programowym celem ma być uszczęśliwienie człowieka, 
wyzwolenie go od zła, a szczególnie od zła społecznego, którego przyczyną są wad liwe 
ustroje społeczne . Myślowe początki tej ideologii się gają pierwszych utopii starożytnych, 
a impetu nabiera ona w renesansie (antropocentryzm, humanizm) i na dobre wykształca 
się w oświeceniu i pozytywizmie . Można sądzić, że jej ideowe oblicze tworzą:

1) utopizm – zamysł zbudowania doskonałego państwa (superpaństwa światowego) 
jako gwaranta realizacji założonego celu; 

2) pozytywizm – kult wiedzy praktycznie użytecznej, przyno szącej wymierne korzyści 
materialne (scire propter uti); 

3 Zob . K . Popper . Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie . T . 1-2 . Tł . H . Krahelska, W . Jedlicki . 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006; F . Fukuyama . The End of History and the Last Man . New 
York–Toronto: The Free Press 1992; B . Ackerman . Przyszłość rewolucji liberalnej . Tł . H . Grzegołowska-
-Klarkowska . Warszawa: Oficyna Naukowa 1996 .
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3) scjentyzm – kult przyrodoznawstwa i techniki jako funda mentu wiedzy i narzędzia 
przebudowy świata4 .

Modernizm jest ideologią, dlatego warto przypomnieć, że ideologia (gr . idea – „obraz 
rzeczy”) jest wizją postulatywną (mieszaniną wiedzy i wiary), u jej podstaw leży moralna 
niez goda na istniejący stan rzeczy, a jej osią jest tak zwana idea wiodąca, na kanwie której 
konstruuje się obraz tego, co być powinno i co jest – jak się dodaje – nieuchronne . 
Kiedy ideologia znajduje swo ich wyznawców i staje się światopoglądem jakiejś grupy, 
jej doktryną polityczną, wówczas pojawia się strategia (techno logia) jej wcielania w życie 
społeczne . Zasadą działania każdej ideologii jest siła – stąd jej radykalizm, co wyraża się 
w terrorze duchowym (propaganda) i przemocy fizycznej5 .

Dzieje modernizmu cywilizacyjnego są złożone i burzliwe, a jego projekty społeczne 
współcześnie aktywnie oddziałują na kulturę Eu ropy i znacznych połaci świata . Jego 
synonimem i znakiem rozpoznawczym w walce ideologicznej jest socjalizm, a walka ta 
toczy się nie tylko z tradycją, ale także w łonie samego modernizmu, czyli pomiędzy 
konkurującymi ze sobą o „rząd dusz” i panowanie nad światem socjalizmami . Recepty 
na dos konałe państwo wyrastają z myślenia utopijnego, czyli poe tyckiego, zadziwiają 
więc swoją różnorodnością i osobliwoś cią . Sami trybuni socjalizmu określili wiele z nich 
mianem „socjalizmu utopijnego” czy też „socjalizmu nienaukowego”, a opowiedzieli się 
– jak dowodzi historia socjalizmu – za li beralizmem (znanym jako kapitalizm), komu-
nizmem, faszyzmem, nazizmem (komunizmem narodowym) oraz anarchizmem . Kolej-
ność wyliczenia odmian socjalizmu nie jest przypadkowa, odzwier ciedla bowiem dzieje 
socjalizmu i etapy jego ideowej trans formacji oraz etapy zaostrzającej się walki wewnątrz 
moder nizmu, walki o „jedynie słuszną” metodę wcielania w życie jego ideologii . Inaczej 
mówiąc, historycznie pierwszym so cjalizmem był liberalizm (dzisiejszy demo-liberalizm), 
nato miast jego kolejne mutacje to konsekwencja reakcji na błędy poprzedników, np . 
liberalizmowi zarzucano proletaryzację spo łeczną (niesprawiedliwość i klasowość), kult 
pieniądza, permisywizm moralny (np . ros . gniłyj Zapad), promowanie mierno ty w kul-
turze, trwonienie sił politycznych w sporach partyjnych6 .

Konsekwencją walki ideowej wewnątrz ideologii modernizmu była II wojna świa-
towa, która w istocie toczyła się pomiędzy socjalizmami o panowanie nad światem, czyli 
o autoglobalizację własnej wizji cywilizacyjnej . W walce tej zwyciężyła osobliwa koalicja 
liberalizmu z komunizmem, która tuż po zakoń czeniu wojny proklamowała tak zwaną 
zimną wojnę . Po rozpadzie ko munizmu arenę dziejów zawłaszczył tryumfujący demo-
-liberalizm . Jak już zostało powiedziane, ideowym mecenasem i tubą propagandową tego 
try umfu był postmodernizm, który od kilku dziesięcioleci ob wieszcza „krach projektu 

4 Por . P . Jaroszyński . Człowiek i nauka. Studium z filozofii kul tury . Lublin: Polskie Towarzystwo 
Tomasza z Akwinu 2008 s . 334nn .

5 H . Kiereś . Źródła myślenia utopijnego . W: tenże . Służyć kultu rze . Lublin: Fundacja „Servire Veritati” 
1998 s . 45-58 .

6 Zob . Ł . Stefaniak . Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cy wilizacyjne . Lublin: Wydawnictwo 
KUL 2011 .
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modernistycznego”, czyli zakończe nie odysei modernizmu . Co postmodernizm zarzuca 
modernizmowi i na czym zasadza się postmodernistyczna wizja świata i człowieka? 

2. Przełom postmodernistyczny

Można sądzić, że wspólnym mianownikiem diagnozy stawianej modernizmowi 
przez klasyków postmodernizmu – J . Derridę, J .F . Lyotarda, R . Rorty’ego, G . Vattimo, 
O . Marquarda – jest teza, we dług której istotą modernizmu jest kult „wielkich narracji” 
(kult Logosu resp . „niewzruszonych zasad”) czy też „logocentryzm kultury” . Początki 
tego kultu sięgają starożytnej Grecji, a jego praktykowanie prowadzi kulturę w objęcia 
totalitaryzmu cywi lizacyjnego i kulturowego monizmu . Wspomniane narracje, owoc 
„totalitarnej mentalności ateńskiej” czy też transcendental nego rozumu, są konstrukcjami 
myślowymi, które ogarniają ca łość bytu wraz z człowiekiem i sensem jego życia . Metanar-
racje są mechanicznie wcielane w życie społeczne, a ich niech lubnym symbolem jest obóz 
koncentracyjny . Z rozmaitych wypo wiedzi postmodernistów wynika, że współczesnymi 
ucieleśnie niami modernistycznych narracji są faszyzm (utożsamiany przez nich błędnie, 
lecz świadomie z nazizmem) oraz – do pewnego stopnia – komunizm .

Na podstawie tej krytyki postmoderniści deklarują swój rozbrat z kultem logosu 
i metanarracjonizmem, co w teorii społecznej oznacza odejście od modernistycznej zasady 
zasad: „wiedza równa się władza” . Co w zamian proponują? Charakterystyczne, że swoją 
receptę na przełom kulturowy formują negatywnie, a więc, nie rozum transcendentalny, 
lecz rozum krytyczny resp . empi ryczny; nie „wielkie narracje”, lecz mikronarracje; nie 
praw da, dobro, piękno, lecz „różne odcienie” (bo „prawda zabija!”); nie konstrukcja, 
lecz dekonstrukcja wszelkich uroszczeń rozumu, ich permanentna krytyka; nie logika, 
lecz este tyka; nie tekst, lecz margines . Mogłoby się wydawać, że je dynym pozytywnym 
wykładnikiem doktryny postmodernizmu jest zasada wolności, ale wolność jest także  
z konieczności określana negatywnie: jako brak jakichkolwiek przeszkód zew nętrznych 
w ludzkim działaniu (słynne: „zabrania się zabra niać!”) . Można przypuszczać, że clou 
postmodernizmu zawiera modyfikacja jakobińskiego hasła „wolność – równość – brater-
stwo” na „wolność – pluralizm – tolerancja”, w którym pluralizm i to lerancja zakładają 
równosilność wszelkich poglądów i świato poglądów (stąd wymóg „politycznej popraw-
ności”) . Dyskurs kulturowy winien się toczyć według zasad literackich, a gło szone sądy 
to jedynie opcje, czyli czyste możliwości lub też gry językowe bez jakiegokolwiek odnie-
sienia przedmiotowego .

Wydaje się jednak, że kluczowym znamieniem przełomu post modernistycznego jest 
podważenie modernistycznej wiary w moż liwość zbiorowej przebudowy świata i osta-
tecznego wyzwolenia człowieka od zła . Postmodernizm odchodzi w deklaracjach od 
kolektywizmu cywilizacyjnego i promuje cywilizacyjny indy widualizm, a to stawia jego 
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admiratorów w obliczu dylematu życia społecznego . Jedni opowiadają się za anarchi-
zmem, na tomiast drudzy, świadomi, że anarchizm unicestwia życie spo łeczne, które 
polega na współpracy w imię wspólnego celu – dobra, widzą rozwiązanie tego dyle-
matu w liberalizmie, który mityguje ludzką wolność – dowolność w ramach konwencji 
społecz nej, czyli aktu dobrowolnego zrzeczenia się „części” własnej wolności z uwagi 
na płynącą z tego korzyść dla podmiotów tej umowy . Nietrudno zauważyć, że nad tym 
założeniem unosi się modernistyczny duch pozytywizmu (pragmatyzmu), ale ten za rzut 
postmoderniści ripostują brakiem przymusu: człowiek nie musi – jak w modernizmie – 
ale może podjąć współpracę . Zależy to od niego, jest przecież wolnością, żyje na własny 
rachu nek i sam rozstrzyga kwestię celu – sensu własnego życia . Zbio rowość może pomóc 
jednostce, ale nie wolno jej ingerować w jej poczynania .

Teza ta może uwodzić swoim humanistycznym wydźwiękiem, a dodajmy, iż jest ona 
chętnie przywoływana przez admiratorów postmodernizmu w debatach antropologicz-
nych i zbiera nieza służone owoce . Niezasłużone, bo woluntaryzm i indywidualizm oraz 
cywilizacyjny konwencjonalizm prowadzą z konieczności do antropologicznego pesymi-
zmu czy wręcz nihilizmu . Dlacze go? Postmodernizm buduje własną ideologię w opozycji 
do mo dernizmu, ale – wbrew nadziejom jego twórców – nie „przezwy cięża” moderni-
zmu, a jedynie tworzy inną „wielką narrację” i tym samym ex definitione wymaga dla 
niej respektu i wyłącz ności . Pretensja ta odzwierciedla się w natarczywie propago wanym 
obrazie człowieka . Jest on bytem pozbawionym transcen dencji, na wskroś materialnym, 
podległym prawom przyrody i żyjącym horyzontalnie (tzw . terryzm), tu i oto (w tzw . 
Jetz-zeit) . Jedynym dramatem jego życia jest konsumpcja dóbr ma terialnych, ponieważ 
kultura – jako tak zwana nadbudowa – jest „ce lowością bez celu” i sumą autotelicznych 
gier, swoistą kom pensacją absurdalności świata .

Dla pełni obrazu zasygnalizujmy jeszcze dwie kwestie, które świadczą o wspólnocie 
modernizmu i postmodernizmu . Otóż, po pierwsze, czym innym są ich wizje i tchnące 
humanizmem postulaty, a czym innym ich praktykowanie . Dowodzi tego his toria socja-
lizmu, która zatoczyła koło i dziś wraca do punk tu wyjścia . Socjalizm zalicza się do 
cywilizacji tzw . gromad nych, w których byt konkretnego człowieka jest całkowicie i bez-
względnie podporządkowany instytucji państwa i reprezen tującej je władzy . Człowiek 
jest zaledwie jednostką, ludzie różnią się jedynie numerycznie i są tworzywem panującej 
ideo logii . Po drugie, modernizm i postmodernizm oraz reprezentu jące je socjalizmy mają 
charakter ideologiczny, wyrastają bo wiem z tradycji idealizmu filozoficznego i jego pseu-
dofilozofii, które tkwią korzeniami w racjonalizmie (jak modernizm) lub irracjonalizmie 
(jak postmodernizm) . świadomość tego po winowactwa jest koniecznym warunkiem 
naukowej polemiki z mo dernizmem i postmodernizmem oraz z jego cywilizacyjnymi 
projekcjami . Dodajmy, że stan badań nad omawianymi ideologiami zaświadcza, iż świa-
domość ta jest nikła7 .

7 Zob . H . Kiereś . Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec moder nizmu i postmodernizmu . Lublin: 
Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 2000 .
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Przeanalizujmy teraz stosunek modernizmu i postmodernizmu do chrześcijaństwa 
i – ewentualnie – vice versa .

3. Kultura Europy a chrześcijaństwo

Na kulturę Europy składa się dorobek poznawczy trzech formacji, mianowicie: greckiej 
filozofii, rzymskiej wykładni prawa i chrześcijańskiej – integralnej – wizji człowieka . Syn-
teza wspomnianego dorobku dokonała się na gruncie najmłod szego historycznie chrześ-
cijaństwa . Jego wizja człowieka le gła u podstaw cywilizacji tzw . łacińskiej, a dokładnie: 
personalistycznej, według której realny, konkretny człowiek jest podmiotem i wyłącznym 
celem życia społecznego . Jedynym do brem człowieka, danym mu i zadanym, jest jego 
życie, zatem jest ono tzw . dobrem wspólnym (bonum communae) cywilizacji i kryterium 
oceny politycznej działalności człowieka . Życie to rozciąga się od momentu poczęcia aż 
do naturalnej śmierci i w perspektywie wieczności .

Jednakże chrześcijaństwo nie jest monolitem ideowym, ponieważ za sprawą rozmai-
tych przyczyn rozpadło się na trzy tra dycje: bizantyjsko-prawosławną, protestancką oraz 
katolicką (nie licząc sekt) . Rzecz jasna, nie pozostało to bez wpływu na kulturę Europy, 
a szczególnie na zasady życia społecznego (np . związek protestantyzmu z liberalizmem 
i kapitalizmem czy prawosławia z cezaropapizmem), czego konsekwencją jest utrata 
przez kulturę europejską jedności cywilizacyjnej . Tę niekorzystną politycznie, kryzysową 
sytuację pogłębia napływ obcych wzorców cywilizacyjnych oraz własny „wynalazek” 
Euro pejczyka – socjalizm . U podstaw syntez cywilizacyjnych i so cjalizmu leży uniwersa-
listyczne założenie o wspólnocie natu ry ludzkiej oraz moralna niezgoda na zło społeczne . 
Charak terystyczne, że w utopizmie i wyrosłym zeń nurcie socjalis tycznym dominuje teza, 
iż koniecznym warunkiem pokoju społecznego jest zaspokojenie potrzeb materialnych 
człowieka . Socjaliści wierzą bowiem, że dobrobyt materialny prowadzi z konieczno-
ści do moralnej metanoi człowieka . Kolejnym założeniem socjalizmu jest przekonanie, 
że ów cel – dobrobyt – mo że być osiągnięty w ramach doskonałego państwa, które 
spra wuje swoje rządy mechanicznie, według zasad proporcji liczbowych . Tak określona 
utopia stanowi „serce” modernizmu . Po mysł ten zawiódł, dlatego jego alternatywą stał 
się postmo dernizm i powrót cywilizacji demo-liberalizmu .

Jaki jest stosunek modernizmu i postmodernizmu do kultury chrześcijańskiej? Moder-
nizm stawia chrześcijaństwu dwa zarzuty, mianowicie: bezsilność wobec zła społecznego 
oraz odwodzenie czło wieka od życia doczesnego . Owszem, chrześcijaństwo rozpozna ło 
zło i jego odmiany, lecz jego metoda walki ze złem jest nieefektywna . Konsekwencją tej 
słabości – konkludują krytycy chrześcijaństwa – jest miraż innego świata, w którym zła 
nie będzie, a ci, którzy zła doznali i mu się oparli, zostaną za to wynagrodzeni . Zarzuty 
te są podtrzymywane przez postmodernistów . Ich zdaniem chrześcijaństwo – czy religia 
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w ogóle – zdezaktualizowało się, dzisiejsza kultura ma charakter laicki, a człowiek stał się 
bogiem dla samego siebie . Ponadto chrze ścijaństwo jest pokrewne modernizmowi, jest 
bowiem również „wielką narracją”, a więc chce zawłaszczyć i zniewolić człowie ka . Równie 
często obarcza się chrześcijaństwo winą za dewastację przyrody, aroganckie potraktowanie 
świata jako „ziemi poddanej” człowiekowi .

W ślad za tymi zarzutami idą działania polityczne, które w skrajnym wypadku dążą 
do odsunięcia osób i fizycznej likwidacji ins tytucji związanych z chrześcijaństwem bądź 
na podstawie tezy o nienaukowości religii lub o ich równosilności domaga ją się eliminacji 
religii z życia publicznego i jej społecz nego zmarginalizowania jako sprawy prywatnej . 
Odnotować należy także próby podporządkowania chrześcijaństwa celom ideologicz-
nym, całkowicie obcym jego nauce i etosowi, co ma miejsce na przykład w partiach 
chrześcijańskich czy prawicowych8 .

Charakterystyczne, że zarówno niektórzy moderniści (zaz wyczaj w dojrzałym okresie 
swojej działalności), jak i postmoderniści podejmują w sposób zdystansowany i obiek-
tywny, a nawet życzliwy, problem Boga i religii, ale – co należy podkreślić – w ich 
pojęciu jest to jedynie idea Boga (byt intencjonalny), a w religii widzą wyłącznie faktor 
kulturowy, niekoniecznie kulturotwórczy9 .

W konkluzji należy stwierdzić, że obie ideologie – już z tej racji, że są ideologiami (!) 
– pretendują do wyłączności i są programowo wrogie chrześcijaństwu i jego kulturze . 
Dlate go Kościół katolicki wydał wiele oficjalnych dokumentów, w których zdemaskował 
i potępił wszelki utopizm (także chrześ cijański) oraz wyrosłe z niego odmiany moderni-
zmu i postmodernizmu, a także socjalizmu . Warto jeszcze powtórzyć, że utopizm tkwi 
korzeniami myślowymi w tradycji idealizmu filo zoficznego, a idealizm nie wyjaśnia 
świata, lecz projektuje jego wizje . Modernizm i postmodernizm są nośnikami tych wi zji, 
a ponieważ są ideologiami – żyją wiarą we własną słusz ność – łatwo przenikają do doktryn 
politycznych, czego konsekwencją jest cywilizacyjny koszmar czy – według określenia Jana 
Pawła II – „cywilizacja śmierci” . Nie podejmujemy pole miki z modernistycznym oraz 
postmodernistycznym ateizmem i ar gumentami wymierzonymi w chrześcijaństwo – jest 
to kwestia ważna, lecz dalsza10 . W artykule chodziło o skonfrontowanie postmodernizmu 
z modernizmem oraz rozpoznanie ich stosunku do chrześcijaństwa, a z przeprowadzo-
nych rozważań wynika, że:

1) postmodernizm jest modernizmem „inaczej”;
2) wyrażenie „postmodernizm chrześcijański” to klasyczny przykład contradictio in 

terminis .

8 Podział na lewicę i prawicę wyrósł wewnątrz socjalizmu, a jego przyczyną był odmienny stosunek 
socjalistów do metody wdrażania w życie społeczne ideologii – lewica opowie działa się za rewolucją, 
a prawica za ewolucją . Zob . H . Kiereś . Demokracja: partie czy stany? W: tenże . Człowiek i cywilizac ja . 
Lublin: Fundacja „Servire Veritati” 2007 s . 180-185 .

9 Por . J . Życiński . Bóg postmodernistów. Wielkie pytania filozo fii we współczesnej krytyce moderny . 
Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2001 .

10 Z .J . Zdybicka . Człowiek i religia . Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2006 .
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Modernism vs. Postmodernism and Christianity

In the paper I confront postmodernism and modernism and consider their relation to 
Christianity . I show that considered ideologies pretend to exclusiveness and this is the reason 
why they are hostile towards Christianity and its culture . Therefore the Catholic Church in 
several official documents reveals true intentions of utopism (also Christian) and condemns 
it as well as every version of modernism, postmodernism and socialism which derive from 
utopism . The utopism is mentally rooted in the tradition of philosophical idealism and ideal-
ism does not explain the reality but projects visions of it . Modernism and postmodernism are 
substrata of such visions and because they are ideologies they spread to political doctrines . The 
consequence of this fact is – as John Paul II said – “the civilizations of death” .



Viara Maldjieva

Strategie językowe  
podważania prawd chrześcijańskich  
we współczesnej kulturze Zachodu

Przedmiotem badania są teksty neognozy funkcjonujące we współczesnej kulturze 
europejskiej, dające się określić jako „chrystianizujące”, ponieważ zarówno tematyka, 
jak i środki językowe w nich występujące zaczerpnięte są z doktryny i tradycji chrześci-
jańskiej . To, a także dalsza ich charakterystyka uprawniają do analizy badanych tekstów 
pod kątem funkcji, jakie pełnią w nich treści należące do dyskursu chrześcijańskiego . 
Praca ta jest próbą zarysowania i zilustrowania podstawowych aspektów, jakie powinna 
uwzględniać analiza1 .

Nawet wstępna obserwacja tych tekstów z lingwistycznego punktu widzenia ukazuje 
występujące w nich wyraźne podobieństwa do treści Pisma świętego i do teologicznych 
pism chrześcijańskich na wszystkich płaszczyznach językowych . Co więcej, często moty-
wem czy tematem są wątki biblijne (przeważnie z Ewangelii), włącznie z cytowaniem 
czy przywołaniem i „egzegezą” całych perykop2 . 

Źródła3 reprezentują różne gatunki, chociaż do niektórych tekstów z trudem stosuje się 
klasyczne definicje gatunków: powieść4, opowiadanie, badanie naukowe5, zbiór popular-

1 Poszczególne aspekty były przedmiotem analiz, których wyniki, opublikowane w innych pracach, 
zostaną tu przywołane . 

2 Sposób wykorzystywania tekstów i autorytetu Pisma świętego w badanym dyskursie stanowi 
osobny temat, wart szczegółowej analizy lingwistycznej . 

3 Teksty poddane analizie w tym miejscu nie były specjalnie dobierane – są one w pewnym sensie 
próbką reprezentującą ogrom literatury neognostyckiej zalegającej półki księgarń krajów z obszaru szeroko 
rozumianej kultury zachodniej .

4 Por . np . D . Quinn . The Story of a Fifty Year Vision Quest . New York: Bantam Books 1995 
[w  przykładach: Q]; P .  Coelho . Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei . Lançado em 1994 
[w przykładach: PC] .

5 Por . np . D . Cannon . They Walked with Jesus. Bath: Gateway Books 1994 [w przykładach: DC] – 
zapis seansów regresji hipnotycznej .
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nych prelekcji, autobiografia i zapis objawienia . Obok gatunków artystycznych występuje 
w tej odmianie wiele tekstów dydaktycznych, moralizatorskich, a także zbiorów sentencji 
(pewnego rodzaju „ksiąg przysłów” albo „ksiąg sentencji”), swoistych „ksiąg prorockich” 
i „apokalips” . Ich autorzy to Europejczycy lub nie-Europejczycy, przedstawiciele tzw . wersji 
light doktryn wschodnich6 . Niezależnie od pochodzenia deklarują się jako chrześcijanie 
(najczęściej katolicy7) lub jako ponadwyznaniowi lecz życzliwi chrześcijaństwu znawcy 
wszystkich religii8 . Często legitymują się mistycznymi przeżyciami, wizjami, objawieniami9 . 
Innym często spotykanym sposobem udowodnienia znajomości chrześcijaństwa „od 
wewnątrz” jest podawanie się za byłego księdza, zakonnika czy seminarzystę10 . Ta pobieżna 
charakterystyka źródeł pozwala zakładać, że ich autorzy dobrze znają kanon tekstów 
chrześcijańskich lub przynajmniej byliby w stanie poznać ich ortodoksyjną interpretację . 

Uzasadnione wydaje się zatem założenie, że teksty neognozy, korzystając z oprawy 
językowej typowej dla treści chrześcijańskich i stwarzając w ten sposób odpowiednie 
nastawienie u czytelnika, świadomie przekazują treści odmienne . Podobnie jak w pierw-
szych wiekach chrześcijański gnostycyzm, posługując się „nominalistycznie” terminami 
doktryny chrześcijańskiej, wprowadzał do chrześcijaństwa treści niechrześcijańskie, tak 
dziś czyni neognoza11, umieszczając w swoich tekstach takie treści12 .

Rzeczywiście, pobieżna analiza tych tekstów pokazuje, że na ogół są w nich podważane 
(w różnym stopniu) wszystkie podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej . Dokonuje 
się to na ogół przez podmianę konwencjonalnego znaczenia znaku językowego, czyli 
podmianę treści przy zachowaniu formy . Sformułowanie to wyznacza bardzo szeroki 
zakres zjawisk, obejmując wszelkie elementy językowe będące nośnikami znaczenia – od 
części wyrazu (morfemu), przez wyraz, zdanie i mikrotekst, po gatunek i rejestr (typ, styl) 
tekstu – i uwzględniając mechanizmy zespolenia formy i treści dla danego kontekstu na 

6 Por . np . Bhagavan Sree Rajneesh-Osho, Sathya Sai Baba i in . Bhagavan Sree Rajneesh-Osho . Come 
Follow Me. Talks on Jesus . Pune: Rajneesh Foundation 1976 [w przykładach: O] .

7 Por . np . P . Rabanne . Traektorie d’une vie a l’autre. Paris: Michel Lafon 1991 [w przykładach: R]; 
D . Quinn . The Story . Por . też P . Coelho . Na margem do rio .

8 Por . np . Sathya Sai Baba czy Bhagavan Sri Rajnish-Osho .
9 Por . np . Bhagavan Sree Rajneesh-Osho . Come Follow Me; P .  Rabanne Traektorie d’une vie 

a l’autre, J .J . Benites . El testamento de san Juan. Barcelona: Edition Planeta S .A . 1994 [w przykładach: 
B], N .D . Walsch. Conversation with God . New York: G .P . Putnam’s Sons 1996 [w przykładach: NW] .

10 Por . np . D .  Quinn . The Story, którego bohater jest byłym zakonnikiem, uczniem samego 
Thomasa Mertona; P . Coelho Na margem do rio – były seminarzysta; por . też bohaterowie książek 
Janusza Sobierajskiego – były ksiądz, seminarzysta, nowicjusz .

11 Gnozę można ogólnie i ahistorycznie określić jako „wiedzę o bożych tajemnicach zastrzeżoną dla 
pewnej elity”, a zakładającą boską identyczność poznającego (gnostyka), poznawanego (boskiej substancji 
jego transcendentnej jaźni) i środka poznania (boskiej zdolności, która musi być na nowo obudzona 
i zaktualizowana (Por . Propozycje Kongresu w Messynie w roku 1966 dotyczące badań gnozy. W: Gnostycyzm 
antyczny i współczesna neognoza . „Studia Antiquitatis Christianae” 1996 t . 12 s . 5-8) .

12 Próba wydobycia i  opisu technik prowadzących do zmiany treści przy zachowaniu formy 
działających w dictum zdania zawiera praca V . Maldjieva . Tożsamość nazw a tożsamość doktryny (terminy 
chrześcijańskie w języku neognozy). W: Wokół religii i jej języka . Warszawa: SOW 2011 s . 355-367 . Wyniki 
tej próby zostały wykorzystane w tym tekście (w p . 1 . i 3 .) . 
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wszystkich szczeblach systemu językowego i aspektach funkcjonowania jego jednostek . 
Jest to jednak rzeczywisty obszar, na którym obserwuje się ową podmianę znaczeń w bada-
nych tekstach . Odrzucenie fundamentalnych prawd chrześcijańskich w tekstach tego 
typu z zasady odbywa się nie bezpośrednio . Do rzadkości należą zdania negujące wprost 
daną prawdę wiary – jeśli nawet takie występują, dotyczą przede wszystkim Kościoła . 

Obserwacja zabiegów prowadzących do podmiany znaczenia pozwala wyróżnić strate-
gie rozumiane jako operacje na treściach, a dokonywane różnymi technikami . Te ostatnie 
rozumiane są jako zastosowania określonych (zestawów) środków językowych . Należy 
od razu zaznaczyć, że wyróżnienie poszczególnych strategii, mające za punkt wyjścia typ 
podmiany znaczenia, i wyróżnienie technik, mające za punkt wyjścia typ operacji na 
treści, stanowi pewne uproszczenie złożonej rzeczywistości tekstu . Wielopoziomowość 
relacji między składnikami struktury tekstu oraz wieloznaczność i wielofunkcyjność środ-
ków językowych umożliwiają współwystępowanie i zazębianie się technik . Sprawiają też, 
że często ten sam środek jest narzędziem dla więcej niż jednej techniki w tym samym 
fragmencie tekstu .

Przedmiotem analizy były fragmenty tekstów (głównie wyrażenia zdaniowe) mające 
postać przytoczenia, parafrazy lub mniej czy bardziej luźnego odniesienia do któregoś 
z twierdzeń doktryny chrześcijańskiej czy fragmentu Pisma świętego13 . Termin „doktryna” 
rozumiany jest technicznie jako system (zbiór powiązanych, wewnętrznie niesprzecz-
nych) twierdzeń . Tu i niżej termin „twierdzenie” rozumiany jest jako zdanie dowiedzione 
w danym systemie lub aksjomat systemu14 . Istotnym elementem tej definicji jest tu praw-
dziwość zdania dla konkretnego systemu i tylko w jego ramach . Z prawdziwością wiąże 
się z kolei określony dla tego systemu zakres istotnych pojęć . Taki wybór przedmiotu 
analizy i definicji dostarcza dodatkowych dowodów na zastosowanie operacji perswa-
zyjnej, ponieważ pozwala na zestawienie z treścią zdania (twierdzenia) „wyjściowego” . 

1. Zmiana treści zdania (twierdzenia) – przedefiniowanie

Analizie poddano wyrażenia zdaniowe bezkontekstowe, w których wykładniki nie-
wypełnionej pozycji argumentowej czy predykacji dodanej nie mają funkcji kohezyjnej . 
W przykładach ilustracyjnych zostały wykorzystane też wyrażenia zdaniowe niepełne 

13 Przykłady podano na podstawie polskich wydań pozycji wymienionych w przyp . 4-8 . Wykorzy-
stano zwłaszcza książkę Dobra nowina Issy i Sai. Odwieczna prawda w naukach Jezusa Chrystusa i Satya 
Sai Baby . Wrocław: Oficyna Wydawnicza Sapere Ausuris 1996 [w przykładach jako: SA] . Jest to zbiór 
cytatów z Pisma świętego i sentencji nawiązujących do nich Satya Sai Baby . „Preferencję” tego autora 
podyktowane były miedzy innymi tym, że na przykładzie niedługich tekstów, jakimi są sentencje, można 
dobrze pokazać techniki perswazji . 

14 Mała encyklopedia logiki . Red . W . Marciszewski . Wrocław: Ossolineum 1970 s . 334 .
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osadzone jednak w kontekście, pozwalającym na jednoznaczną rekonstrukcję składni-
ków struktury semantycznej zdania, którego dane wyrażenie zdaniowe jest realizacją15 .

Pierwszą z zaobserwowanych strategii prowadzących do zmiany struktury treści 
wyrażenia, na której została zastosowana, można określić jako przedefiniowanie, czyli 
jako zmianę zakresu istotnych dla danego twierdzenia (a stąd też dla całego systemu 
twierdzeń) pojęć przy zachowaniu wartości poznawczej zdania . W wyniku tej strategii 
pojęcie zachowuje swój wykładnik w strukturze formalnej (jest nim nazwa), zmienia się 
natomiast jego otoczenie . Przedefiniowanie odbywa się za pomocą następujących operacji: 

1 .1 . Zmiana treści (istotnych dla doktryny) pojęć 
Ma ona miejsce najczęściej w pozycjach semantycznie i syntaktycznie podrzędnych 

i/lub w części tematycznej (datum) wyrażenia zdaniowego16, co sprawia, że zamiana jest 
trudna do zarejestrowania przez odbiorcę .

1 .1 .1 . Dodawanie nowych treści17:
– przez dopowiedzenie: operacja ta może być stosowana w ramach zamkniętego 

fragmentu tekstu lub w ramach wyrażenia zdaniowego . Zarówno w mikrotekście, jak 
i w wyrażeniu zdaniowym dopowiedzenia pełnią funkcję wykładników argumentów 
predykatywnych lub predykatów dodanych w strukturze semantycznej zdania i najczęściej 
zajmują w niej pozycję podrzędną . Por . np .:

(1) „Człowiek pochodzi od Boga i jego przeznaczeniem jest Bóg – Ź r ó d ł o” (SA) .

15 Struktura semantyczna zdania pojmowana jest w duchu prac S . Karolaka (por . Gramatyka 
współczesnego języka polskiego . T . 1: Składnia . Red . Z . Topolińska . Warszawa: PWN 1984; S . Karolak . 
Podstawowe struktury składniowe języka polskiego . Warszawa: SOW 2002) jako struktura, której jądrem 
jest dictum . Na nie nakładają się treści kategorii aktualizujących – modalności i  temporalności . 
Dictum z kolei rozumiane jest jako pojęciowa struktura predykatowo-argumentowa ukonstytuowana 
przez pojęcie nadrzędne (predykat) implikujące w zależności od swoich cech selektywnych określoną 
liczbę i rodzaj pozycji dla innych pojęć – uzupełnień treściowych (argumentów) . Cechy selektywne 
predykatu nakładają ograniczenia na możliwe wypełnienia pozycji argumentowych i decydują o zakresie 
predykatu rozumianym jako zbiór pojęć, które mogą pełnić funkcje argumentów przy tym predykacie . 
Struktura dictum danego zdania jest monopredykatywna, jeśli składa się z predykatu konstytutywnego 
i implikowanych przezeń argumentów (przedmiotowych lub predykatywnych, czyli podrzędnych struktur 
predykatowo-argumentowych) . Jeśli w skład struktury dictum wchodzą treści predykatowo-argumentowe 
nieimplikowane bezpośrednio (por . niżej) przez predykat nadrzędny (predykacje dodane), struktura 
dictum jest polipredykatywna . Monopredykatywną strukturę predykatowo-argumentową można uznać za 
prostą, podstawową . Wszelkie struktury otrzymane od niej na drodze operacji semantycznych, w wyniku 
których powstaje nowy predykat o zakresie różnym od zakresu predykatu wyjściowego, są strukturami 
derywowanymi . Tak na przykład zmiana zakresu predykatu może być wynikiem: zablokowania pozycji 
argumentowej, która zostaje wtedy niewypełniona; wprowadzenia kompatybilnej (zgodnej z cechami 
selektywnymi predykatu nadrzędnego) treści predykatywnej na pozycję dla argumentu przedmiotowego; 
wprowadzenia treści przedmiotowej czy predykatywnej niekompatybilnej (niezgodnej z  cechami 
selektywnymi predykatu nadrzędnego) lub dodania predykacji, która również może być kompatybilna 
czy niekompatybilna z predykatem nadrzędnym .

16 W strukturze syntaktycznej wyrażenia zdaniowego są członami podrzędnymi lub wyrażeniami 
parentetycznymi wyniesionymi poza podstawową strukturę .

17 W przykładach treści dodane zostały zapisane pismem rozstrzelonym .
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(2) „Pamiętajcie o naukach świętych i   m ę d r c ó w  o   c e c h a c h  l u d z i  o ś w i e -
c o n y c h , o tym, że tylko Bóg rządzi światem” (SA)  .

(3) „W siódmej szkole Boskiej znajduje się zapis wiekuistych słów: «Nikt nie miłuje 
Ojca tak, jak Jego Syn-S t w o r z y c i e l » ”18 (B) .

(4) „Jeśli nie narodzimy się na nowo, jeśli nie uda nam się spojrzeć na nasze życie 
raz jeszcze, z dziecinną prostotą i   e n t u z j a z m e m  – to gubimy sens życia”19 (PC) .

– przez dodanie nowego składnika podrzędnego jako implikowanego argumentu: 
wtedy pojawia się również nowa struktura formalna wyrażenia . Por . np .:

(5) „[rodzice – V .M .] przestali odgrywać wielką rolę w moim życiu, podobnie jak ja 
w ich . Po prostu przestało mi na nich zależeć . Byli beznadziejni, ciągle walczyli jak para 
dzikusów i nawet nie zauważali mojego dążenia do doskonałości . Znalazłem więc dla 
niej inne przeznaczenie . Teraz osiągnę doskonałość d l a  k o g o ś , kto zna jej wartość . 
Ten ktoś powiedział: «Bądźcie doskonali jak wasz Ojciec niebieski» . [ . . .] wybierałem się 
do klasztoru [ . ..]20 (Q)

– przez dodanie składnika nadrzędnego: operacja ta również może być stosowana 
tak w ramach zamkniętego fragmentu tekstu, jak i w ramach wyrażenia zdaniowego .

(6) „Bo On powiedział: «Jeśli nie postąpicie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego»21 . Dla Chrystusa było ważniejsze, żeby Jego uczniowie uwierzyli w   z a s a d ę 
Bożego Ojcostwa aniżeli w Niego . On nie chciał, żebyśmy go naśladowali, lecz zale-
żało mu na tym, żebyśmy przyjęli za swoje Jego wiarę i zaufanie do Ojca . To jedno by 
wystarczało” (B) .

(7) „Jeśli wybierzesz d o ś w i a d c z e n i e  wspólnoty z Bogiem, poznasz wreszcie, co 
to pokój i radość bez granic i miłości bez reszty, całkowita wolność” (NW) . 

1 .1 .2 . Zastępowanie jednej treści inną: 
– przez zamianę podrzędnego pojęcia: operacja ta polega na tym, że treść argumen-

towa przy predykacie nośnym z punktu widzenia systemu twierdzeń zostaje zastąpiona 
inną treścią, i odpowiednio – wyrażenie, będące wykładnikiem argumentu – innym 
wyrażeniem . Por . np .:

(8) „Człowiek pochodzi od Boga i jego przeznaczeniem jest Bóg – Źródło . Aby 
wypełnić to przeznaczenie, musi wzrastać w B o s k o ś c i  [zam . w Bogu], żyjąc w świetle 
Boskiej Miłości” (SA) .

(9) „Istnieje tylko jeden cel wszelkiego życia, a jest nim to, abyś t y  i   w s z y s t k o, 
c o  ż y j e  [zam . Bóg], mogli doznać najwyższej chwały”22 (NW) .

18 Por . Mt 11,27nn; J 10,15nn .
19 Por . rozmowa z Nikodemem (J 3,3-7) .
20 Podstawową strukturą składniową wyrażenia „doskonałość” jest struktura: czyjaś/kogoś doskonałość 

w czymś/pod względem czegoś, w której nie ma pozycji dla wykładnika treści „beneficient doskonałości” 
– „dla kogoś” .

21 Por . Mt 18,3; Mk 10,15 .
22 Por . Katechizm Kościoła Katolickiego nr 293-294: „Podstawowa prawda, której Pismo święte 

i Tradycja nie przestają nauczać i wysławiać, głosi, że «świat został stworzony dla chwały Bożej» . [ . . .] 
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(10) „Słowa te nie są ani nowe, ani stare . Syn Człowieczy wypowiedział je na Ziemi: 
„Ten, kto s p r a w i a ,  ż e  d o k o n u j e  s i ę  wola mojego Ojca Niebieskiego, ten jest 
moim bratem”23 (B) . 

Warto przy okazji tego przykładu zauważyć, że zamiany – nawet te subtelne – nie są 
przypadkowe, lecz niekiedy, jak się wydaje, są nawet bardzo nośne z punktu widzenia 
„teologii” tekstu24 .

– przez zamianę kontekstu: 
(11) „On żył, cierpiał i umarł, żebyście mogli o d k r y ć  n i e s k o ń c z o n e  s z c z ę ś -

c i e ,  k t ó r e  z a m i e s z k a ł o  w   w a s z y c h  s e r c a c h: wieczne synostwo” (B) .
Dodawanie i zastępowanie treści to techniki, które współwystępują . Oto kilka przy-

kładów pochodzących z tekstów objawień Vassuli Ryden25:
(12) „Przyjdźcie, bądźcie jedno przed Moim świętym Imieniem, jak Ja i Ojciec 

J e d n y m  [zastępowanie26] i   Ty m  S a m y m  [dopowiedzenie] jesteśmy” (29 .11 .’89; 
VR)

1 .2 . Zmiana zakresu odniesienia (istotnych dla doktryny) pojęć
1 .2 .1 . Uogólnienie (odniesienie do każdego z możliwych obiektów):
– przez niedopowiedzenie – ta operacja również może być stosowana na mikrotekście 

lub na wyrażeniu zdaniowym . Polega na opuszczeniu części danego twierdzenia, istotnej 
z punktu widzenia doktrynalnego, aczkolwiek niekonstytutywnej z punktu widzenia 
struktury semantycznej i syntaktycznej . Prowadzi to do rozszerzenia zakresu predykatu 
(pojęcia) na wszystkie obiekty, dla których dane twierdzenie może być prawdziwe .

(13) „O cokolwiek p r o s i c i e  [kogo → kogokolwiek], Bóg niezawodnie ześle” (NW) .
(14) Chciałbym, żebyś zapamiętał to jako kryterium: człowiek, który w i e r z y  [w co 

→ w cokolwiek], nie może być oszukany” (O) .
(15) „Mówi jeszcze: «Twoja w i a r a  cię uzdrowi27” . Nawet Bóg nie może ci pomóc 

w uzdrowieniu – tylko twoja w i a r a  . On wskazuje na w i a r ę ”  [w co → w cokol- 
wiek] (O) .

Chwałą Boga jest to, by realizowało się ukazywanie i udzielanie Jego dobroci, ze względu na które został 
stworzony świat . Uczynić z nas «przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej 
woli, ku chwale majestatu swej łaski» (Ef 1,5-6) – taki był Boży zamysł życzliwości . [ . . .] Celem ostatecznym 
stworzenia jest to, by Bóg, «będący Stwórcą wszystkiego, stał się ostatecznie ‘wszystkim we wszystkich’» 
(1 Kor 15,28), zapewniając równocześnie i własną chwałę, i nasze szczęście” .

23 Por . Mt 12,50; Mk 3,35; Łk 8,21, gdzie występują nieco inne wyrażenia, odpowiednio: „będzie 
czynił wolę”, „uczyniłby wolę”, „czyniący słowo Boga” (por . GPNT) .

24 Znaczenie tej małej, ale istotnej różnicy w sformułowaniu („czynić wolę – sprawiać, że się dokonuje 
wola”) ukazuje się, jak się wydaje, na tle nauczania Jezusa w Ewangelii, por . np . J 5,17 .19 .30, J 15,5nn; 
Mk 10,17nn i par . 

25 Por . objawienia Vassuli Ryden: www .objawienia .pl/vassula/vas/ [dostęp: 15 czerwca 2011] 
[w przykładach jako: VR] .

26 Por . J 10,30 .
27 Por . np . Mk 10,50 i in .
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Operacja ta często dotyczy właśnie predykatu „wiara” i współwystępując z operacją 
dodawania i zastępowania prowadzi do tego, że w dalszym tekście treści niedopowiedziane 
zostają zastąpione innymi treściami . 

– przez przekształcenie nazwy własnej w nazwę pospolitą:
(16) „Dla aktora wszystkie role są jednakowe . Jakie to ma znaczenie, jeśli w jakiejś 

sztuce grasz Jezusa czy Judasza? Jeśli naprawdę wiesz, że jest to dramat i że j e z u s y 
i j u d a s z e  za kurtyną, poza sceną, są jednakowi – po prostu jest to aktorska gra – 
wtedy co jest złego w byciu Judaszem? Jak może ci się to nie podobać? A co jest dobrego 
w byciu Jezusem? Jak może ci się to podobać? [ . . .] Stań się aktorem! Graj swoją rolę, 
graj ją doskonale [ . . .], bo skoro masz ją zagrać, czemu by nie zagrać jej doskonale? (O) . 

– przez dodanie wyrażeń typu „człowiek”, „każdy”, „wszyscy”, „zawsze” i podobne:
(17) „W k a ż d e j  religii świata i w k a ż d e j  tradycji z a w s z e  się Ona [Bogini 

wody – V .M .] pojawia, przybiera jedynie odmienną postać . Ponieważ jestem katolikiem, 
dostrzegam Ją w wizerunku Najświętszej Marii Panny” (PC) .

(18) „[ . . .] na w s z e l k i e  możliwe sposoby, ustami k a ż d e g o  nauczyciela, jakiego 
wymieniasz, mówiłem i mówię ci, że c o k o l w i e k  wybierzesz, wybierając w Imię Boże, 
tak też się stanie” (NW) .

1 .2 .2 . Ujednostkowienie (odniesienie tylko do jednego obiektu – najczęściej do 
Boga):

– przez przekształcenie nazwy pospolitej w nazwę własną:
(19) „Wracając do naszego wywodu: Z niczego powstało W s z y s t k o  – w duchowym 

akcie, który zbiega się całkowicie z tym, co wasi naukowcy nazywają wielkim wybuchem” 
(NW) . Por . też wyżej (1), niżej (20) .

1 .3 . Zmiana treści relacji miedzy pojęciami
Kolejne operacje związane są z predykatami relacyjnymi, które otwierają pozycje dla 

dwóch struktur predykatowo-argumentowych w funkcji argumentów . W tym wypadku 
możliwe są m .in .: zamiana pojęcia relacyjnego na inne albo wprowadzenie nowego 
pojęcia relacyjnego (czyli ustanowienie nowej relacji między treściami argumentowymi) 
lub zamiana miejsc argumentów przy predykacie relacyjnym niesymetrycznym (co także 
prowadzi do ustanowienia innej relacji miedzy treściami argumentowymi) .

1 .3 .1 . Identyfikacja treści nieidentycznych
Operacja ta jest szczególnie często stosowana w ramach przedefiniowania i dysponuje 

wyjątkowo bogatym inwentarzem środków językowych tak, że może być przedmiotem 
osobnego opisu . Polega na utożsamieniu treści, które w „kanonicznym” systemie twier-
dzeń nie są tożsame . Z pewnym uproszczeniem można mówić o identyfikacji bezpo-
średniej i pośredniej .

– bezpośrednia – odbywa się w ramach wyrażenia zdaniowego o strukturze „p jest 
q” (czy innej strukturze synonimicznej) lub w ramach dwóch sąsiadujących ze sobą 
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wyrażeń, które odbiorca gotów jest traktować jako równoznaczne, niekiedy także za 
pomocą wskaźników nawiązania typu28 np . „a więc”, „a zatem”, „czyli”, „także”, „rów-
nież” i podobne . Por . np .:

(20) „J 8,23-24: «Wy jesteście z dołu, a ja z góry . [ . . .] Tak, jeżeli nie uwierzycie, 
że JA JESTEM, to pomrzecie w swoich grzechach» [ . . .] w samadhi [stan roztopienia 
się w Bogu – V .M .] istnieje tylko poczucie Bytu – JESTEM, i żadnych myśli . A owo 
poznanie – JESTEM – t o  absolutna Cisza” (SA) .

(21) „Kiedy Jezus mówi: «Chcę miłosierdzia», on mówi o   t y m  s a m y m  . On mówi: 
«Ja jestem tu, żeby ci przebaczyć» [ . . .]” (O) .

(22) „U naszego boku, oprócz otaczających nas i wspierających sił fizycznych, stoją 
też dwie główne siły duchowe: anioł i demon [ . . .] Demon r ó w n i e ż  jest aniołem, lecz 
to potęga oswobodzona, zbuntowana” (PC) .

(23) „Pamiętaj, jesteś duchem [niedopowiedzenie: i ciałem], t a k ż e  J a  nim jestem, 
Duch i święty, Ja żyję w Tobie, a ty we Mnie” (4 .12 .’86; VR) .

(24) „Chwilami Łaski są te momenty życia, w których w wyraźny, widoczny i bez-
pośredni sposób odbieramy znaki Bożej interwencji”29 (NW) .

– pośrednia – jest o wiele trudniejsza do zarejestrowania przez odbiorcę, odbywa się 
w ramach jednego lub kilku fragmentów tekstu tak, że wykładniki treści, między którymi 
ustanawia się relację identyczności, mogą być dosyć oddalone od siebie . W identyfikacji 
tego typu zaangażowane są przede wszystkim środki językowe realizujące kohezję tekstu . 
W pierwszej kolejności są to tzw . łańcuchy nominacji, czyli szeregi wyrażeń odsyłających 
do tego samego obiektu, a także wszelkie wskaźniki wnioskowania i wynikania . 

(25) „To, co jest teraz zaledwie m i ł o s i e r d z i e m , zostanie przemienione w b o s k ą 
ż y c z l i w o ś ć , która będzie efektywnie oczyszczać przyjmującego i darującego . Ta wień-
cząca d o s k o n a ł o ś ć  przebywa poza zasięgiem zwykłej polityki, etyki, czy ekonomii” 
(SA) .

(26) „Ja, Tw ó j  św i ę t y  O j c i e c ,  kocham Cię . Ja jestem Najświętszą Trójcą, 
dobrze rozpoznałaś! [ . . .] Jestem Na j ś w i ę t s z ą  Tr ó j c ą, W s z y s t k i m  w   J e d n y m” 
(11 .04 .’88; VR) .

W następującym fragmencie ma miejsce identyfikacja pośrednia autora tekstu z Jezu-
sem . 

(27) „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają . [ . . .] Bo [j a  = Jezus] 
nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,12-13) [ . . .] „M o j e 
[ja = autor] słowa przyjmijcie jako lekarstwo dla waszego duchowego uzdrowienia” (SA) .

28 Pogrubione w przykładach .
29 Por . Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2005: „Łaska, należąc do porządku nadprzyrodzonego, 

wymyka się naszemu doświadczeniu i może być poznana jedynie przez wiarę . Tak więc nie możemy 
opierać się na naszych odczuciach czy naszych uczynkach, by na ich podstawie wnioskować, że jesteśmy 
usprawiedliwieni i zbawieni . Jednak, zgodnie ze słowami Chrystusa: «Poznacie ich po ich owocach» (Mt 
7,20), rozważanie dobrodziejstw Boga w naszym życiu i w życiu świętych daje nam pewność, że łaska 
działa w nas i pobudza nas do coraz większej wiary oraz do postawy ufnego ubóstwa” .
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środkiem identyfikacji pośredniej bardzo często jest bezspójnikowy współrzędny 
związek wyrażeń, których treści są identyfikowane . Wtedy sygnałem identyfikacji jest 
ich kontaktowa pozycja .

(28) „Wierzący musi przezwyciężyć w sobie nienawiść, zawiść i przywiązanie oraz 
doświadczyć p o k o j u  i s z c z ę ś c i a  w s z e c h o b e j m u j ą c e j  ż y c z l i w o ś c i . Taki 
wierzący nabierze wówczas w s z y s t k i c h  c e c h  b o s k i c h . Słowa Jezusa: «Bądźcie 
d o s k o n a l i , jak d o s k o n a ł y  jest wasz Ojciec niebieski»” (SA) . 

(29) „Nauczyciele ci przypominali E s s e ń c z y k ó w, ową tajemnicza g r u p ę ,  k t ó r a 
n a u c z a ł a  J e z u s a, choć nie zostało to nigdy udowodnione” (DC) .

Oba rodzaje identyfikacji mogą współwystępować . Por . np .:
(30) „W ł a d z e  K o ś c i o ł a  będą c i  stale zaprzeczać. J a  także zostałem odrzu-

cony przez f a r y z e u s z y  [identyfikacja «Kościół» – «faryzeusze»; pośrednia identyfikacja 
«autor» – «Jezus»] (VR) .

 Współgrając, mogą tworzyć cały szereg, w którym na przemian występują zdania 
(wyrażenia) prawdziwe i zdania (wyrażenia) fałszywe30 . Por . np .:

(31) „Pan jest mieszkańcem serca (f ) . Podtrzymujący życie wszystkich istot (p) . Uoso-
bienie spokoju (f ), noszący wszystkie imiona (f ) Bóg żywy (p), o naturze Istnienia – 
świadomości – Szczęśliwości (f ), Niepodzielny – Jedyny (p)   – jest On Prawdą, Dobrem 
i Pięknem (p)31 (SA) .

(32) „[Bóg – V .M .] Jest z nami, w każdym oddechu (p) . Jest częścią nas (f ) . Żyje 
w nas (p) . Jesteśmy Bogiem w postaci cielesnej (f ) . Jesteśmy Nim (f )” (DC) . 

(33) „Zwracam się do was teraz, kiedy wkraczacie w następne tysiąclecie [ . . .]: znając 
Mnie w końcu (p32) i wybierając Mnie wpierw (f33) i będąc Mną zawsze, pod każdym 
względem (f )” (NW) .

Identyfikacji mogą służyć środki językowe wszystkich poziomów . Por . np .:
(34) „«Nikt nie może d w o m  panom służyć [ . . .]» (Mt 6,24) Stając się coraz mniej 

wewnętrznie podzielonym, człowiek dąży do stanu N i e d w o i s t o ś c i , a   w i ę c  do 
świadomego połączenia się z Ojcem Niebieskim, który jest właśnie Jeden i Niepodzielny” 
(SA) .

Identyfikacja na ogół nie pojawia się „w pojedynkę”, lecz współwystępuje z technikami 
zmiany treści i zakresu pojęć, por . np .: 

(35) „Kiedy w swej psychice [dodane] zostawimy furtkę otwartą na doznawanie 
w p ł y w u  [dodane] Boga, w p ł y w u  [identyfikacja] przejawiającego się w postaciach, 
jakie tylko możemy sobie wyśnić [ . . .]” NW .

30 Chodzi o prawdziwość i nieprawdziwość w ramach systemu twierdzeń doktryny chrześcijańskiej, 
por . wyżej przyp . 2 . Symbolem (f ) zostało oznaczone twierdzenie nieprawdziwe, symbolem (p) – 
prawdziwe .

31 Por . Katechizm Kościoła Katolickiego: Indeks tematyczny: Boskość – przymioty . (Wyrażenie 
„niepodzielny” można uznać za predykację prawdziwą, jeśli uzna się je za parafrazę sformułowania Soboru 
Chalcedońskiego „bez podziału”) .

32 Por . J 7,28 .
33 Por . J 15,16 .
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(36) Posłuchaj Vassulo, uważaj, pomnij, że B ó g  [zam . Ojciec] i Ja jesteśmy J e d n y m 
[zam . jedno34] . Ja jestem O j c e m  i  Synem . Czy teraz rozumiesz? Ja jestem Jeden, 
jestem W s z y s t k i m  w   J e d n y m  [ . . .] W s z y s t k o  w   J e d n y m  [dopowiedzenie 
i zastąpienie] . Ponieważ Najświętsza Trójca jest Jednym, możesz Mnie także nazywać 
„Ojcem” [nieuprawnione wnioskowanie] (1 .03 .’87; VR) .

1 .3 .2 . Zamiana relacji asymetrycznej na relację symetryczną:
(37) „Miłość i Bóg nie różnią się od siebie . «Bóg jest Miłością» (1 J 4,8) i M i ł o ś ć 

j e s t  B o g i e m” (SA) .

1 .3 .3 . Zmiana kierunku implikacji pojęć:
– przez zmianę porządku elementów – pociąga ona za sobą zmianę relacji treściowej 

między składnikami struktury semantycznej czy jej odwrócenie – wtedy przesłanka staje 
się wnioskiem, przyczyna – skutkiem, i vice versa . Por . np .:

(38) „Gdzie jest miłość, tam jest pokój . Gdzie jest pokój, tam jest prawda . Gdzie jest 
prawda, tam jest szczęśliwość . Gdzie jest szczęśliwość, tam jest BÓG”35 (SA) .

Zmianę porządku ułatwia niewypełnienie pozycji argumentowych przy predykatach, 
niedopowiedzenie .

1 .3 .4 . Ustanowienie nowej relacji:
– przez pozorne wynikanie:
(39) „Umysł to Szatan . [ . . .] Jeśli umysł dąży do tego, żeby nas dzielić, «czucie» 

odwrotnie – łączy nas, podkreśla podobieństwa między nami . Przypomnijmy sobie, że 
Jezus Chrystus pokazał nam swoje serce mówiąc: «Tu jest wejście do Królestwa Bożego» . 
I n n y m i  s ł o w y  odkrycie Boga przyporządkowane jest nie analizie, lecz intuicji [ . . .]” (R) .

Niekiedy obserwuje się długie wywody stanowiące ciągi (quasi-)wniosków, których 
pozorność czytelnik szczególnie trudno zidentyfikuje . Por . np .:

(40) „Bóg stworzył ciebie na obraz i podobieństwo Boga . → Ty dokonałeś reszty, 
za sprawą mocy, jaką nadał ci Bóg . Bóg puścił w ruch proces życia, lecz wyposażył cię 
w wolną wolę, → abyś mógł postępować w życiu, jak uznasz za stosowne . → Pod tym 
względem twoje wola jest dla ciebie wolą Boga . → Robisz ze swoim życiem to, co ci się 
podoba, a Ja to akceptuję” (NW) .

– przez pseudoanalogię:
(41) „Bóg jest Miłością . Ale to Najświętsza Panna jest tą istotą, która najlepiej rozu-

mie, co dzieje się w ludzkim sercu . [ . . .] święta Dziewica rozumie tajemnicę całkowitego 

34 Por . J 10,30 .
35 Por . „sprawiedliwość – szczęście – pokój” w Katechizmie Kościoła Katolickiego nr 1048: „Nie 

znamy czasu, kiedy ma zakończyć się ziemia i ludzkość, ani nie wiemy, w jaki sposób wszechświat ma 
zostać zmieniony . Przemija wprawdzie postać tego świata zniekształcona grzechem, ale pouczeni jesteśmy, 
że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi 
i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie”; por . też Jk 3,18 .
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oddania [pozorne wynikanie] . I  p r z e z  t o ,  ż e  sama kochała i cierpiała, u w o l n i ł a 
n a s  o d  b ó l u  .  Ta k  s a m o  j a k  [pseudoanalogia] Jezus uwolnił nas od grzechu” (CP) .

Zazwyczaj zdanie, na którym zastosowano którąś z technik prowadzących do zmiany 
treści lub zakresu istotnych dla doktryny pojęć, staje się w następnej kolejności podstawą 
dla ustanowienia nowej relacji w następnych zdaniach . Por . np .:

(42) „Ale Ja jestem [zamiana36] W s z y s t k i m i  R z e c z a m i  [dodanie do imienia 
Jahwe – «Ja jestem»] – widzialnymi i niewidzialnymi – t o t e ż  [relacja przyczynowa] opi-
sywanie Mnie jako Tego Ukrytego, jako Wielką Pustkę, w myśl Wschodniej, mistycznej 
definicji Boga [identyfikacja] jest r ó w n i e  niedokładne j a k  [pseudoanalogia] zasadniczo 
praktyczne widzenie Boga na Zachodzie we wszystkim, co jest . Słusznie sądzą ci, którzy 
uważają, że Bóg to W s z y s t k o, C o  J e s t  i zarazem W s z y s t k o, C o  N i e  J e s t 
[ujednostkowienie]” (NW) .

– przez wprowadzenie nowego predykatu relacyjnego . Wykładnikiem nowego pre-
dykatu jest najczęściej spójnik:

(43) „Myślę, że c h o c i a ż  [kapłani – V .M .] uważają się za przywódców duchowych, 
postępują według Prawa Ksiąg” (DC) .

Wymienione operacje stosowane są zazwyczaj na części tematycznej, a nie rematycz-
nej mikrotekstu czy zdania . Część tę cechuje presupozycja istnienia, która nie może być 
zanegowana (nie może być objęta negacją całości) . Por . np .:

(44) „[ . . .] rodzaj ludzki jest w   s w o j e j  b o s k i e j  e s e n c j i  jeden” . SA vs . „Nie jest 
tak, że rodzaj ludzki jest w   s w o j e j  b o s k i e j  e s e n c j i  jeden” .

Wszystko to sprawia, że treści te „są dla odbiorcy mniej zauważalne i mają większą 
szansę wsączania się w jego podświadomość bez napotykania oporu myślowego”37 .

2. Przemilczenia – przedefiniowanie kontekstu

Jak juz wspomniano wyżej, doktryna (w tym także chrześcijańska) to wewnętrz-
nie spójny system prawd (twierdzeń), funkcjonujących w powiązaniu, stanowiąc dla 
siebie nawzajem kontekst, w którym mogą być prawidłowo odczytane i niesprzecznie 
interpretowane . O strategii przemilczenia38 można zatem mówić wtedy, kiedy mamy 
do czynienia ze świadomym i celowym przemilczeniem, pomijaniem pewnych treści 

36 Przy jednej z możliwych lektur, której poprawnym odpowiednikiem byłoby „Ja stworzyłem 
wszystkie rzeczy – widzialne i niewidzialne”.

37 J . Puzynina . Słowo „manipulacja” w języku polskim . W: J . Puzynina . Język wartości . Warszawa: 
PWN 1992 s . 222 .

38 Problem przemilczenia w tekstach neognozy został szerzej omówiony w artykule V . Maldjieva  
Tabu chrześcijańskiej neognozy (na przykładzie tekstów P. Dynowa) . W: Tabu w oku szeroko otwartym . 
Poznań: Wydawnictwo Ryś 2012 s . 173-180, a także na przykładzie tekstów P . Coehlo w pracy Test 
„credo”. Analityczna lektura współczesnych tekstów posługujących się terminologią chrześcijańską (w druku) .
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należących do zestawu prawd danej doktryny (a co za tym idzie: z pomijaniem także 
ich wykładników językowych) . 

Założenie celowości, a tym samym i ważkości semantycznej przemilczenia każe zdać 
sprawę z tego, że: 1) jest ono zawsze „znaczącym brakiem”, „znaczącym pustym miej-
scem”, pomijaniem treści, które mają być odczytane, chociaż nie zostały wypowiedziane, 
co jest możliwe jedynie na tle jakiegoś systemu pojęć, relacji, odniesień – jest bowiem 
pomijaniem właśnie części ich treści; 2) pozostałe zakomunikowane treści zostają w ten 
sposób pozbawione swojego właściwego kontekstu, co jest równoznaczne z ich osadze-
niem w inny kontekst, co można określić jako przedefiniowanie kontekstu . 

Jeśli tak, za relewantne dla interpretacji znaczenia „pustego miejsca” należy uznać 
w przypadku „chrześcijańskiej” neognozy zarówno wyrażenia nieobecne w tekstach neo-
gnostyckich, a występujące w doktrynie chrześcijańskiej, jak i wyrażenia występujące 
w doktrynie chrześcijańskiej i w neognozie . Uwzględnić należy także ewentualne braki 
pewnych kolokacji w tekstach tej ostatniej w porównaniu z tekstami chrześcijańskimi .

Na tle podmiany konwencjonalnego znaczenia dokonującego się na różne sposoby, 
która zarysowuje się choćby z przytoczonego materiału ilustracyjnego, brak niektórych 
terminów, a także brak pewnych kolokacji w tekstach, wydaje się logiczny . Można to 
wykazać na przykładach skorelowanych z podanymi wyżej (zob . np . wyżej, przykł . 31) . 
W przypadku rozważanego w tym miejscu kontekstu pojęciowego ciekawe wskazówki 
dostarcza lektura artykułów chrystologicznych – drugiego, trzeciego i czwartego – wyznań 
wiary sformułowanych na soborach z okresu kontrowersji chrystologicznych (IV-V w .)39 . 
Wymienione artykuły są bardziej rozbudowane w porównaniu z ich odpowiednikami 
w Składzie apostolskim . Zostały one na tych soborach poszerzone o wyrażenia, które 
precyzują twierdzenia doktryny chrześcijańskiej w odpowiedzi na twierdzenia nauk here-

39 Por . tekst tych artykułów sformułowany odpowiednio przez: Sobór Nicejski, 325 r .: „(2) i jeden 
Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, zrodzony z Ojca, jednorodzony, tzn . z substancji Ojca, Bóg z Boga, 
światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, nie stworzony, współistotny Ojcu, 
przez którego uczynione zostały wszystkie rzeczy tak w niebie, jak i na ziemi; który zstąpił dla nas i dla 
naszego zbawienia; (3) przyjął ciało i stał się człowiekiem (4-5) poniósł mękę i zmartwychwstał dnia 
trzeciego [ . . .]” . Sobór Efeski, 431 r .: „(2) Pan nasz Jezus Chrystus, jedyny Syn Boga, Bóg prawdziwy 
i człowiek prawdziwy, zrodzony z Ojca przed wiekami według bóstwa [ . . .] współistotny Ojcu co do 
bóstwa (3) w ostatnich czasach dla nas i dla naszego zbawienia narodzony z Marii Dziewicy jako człowiek 
[ . . .]” . Tzw . Symbol Zjednoczenia, 433 r .: „[...] Słowo Boże zostało wcielone i stało się człowiekiem i od 
chwili poczęcia uczyniło sobie przybytek, który od Niej przyjęło [ . . .] święta Dziewica jest Matką Bożą 
[Theotokos] [ . . .] współistotny nam co do człowieczeństwa [ . . .] zjednoczenie dwóch natur bez pomieszania 
– jeden Chrystus, jeden Syn, jeden Pan [ . . .]” . Sobór Chalcedoński, 451 r .: „(2) jeden i ten sam Syn, Pan 
nasz Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy 
człowiek, złożony z rozumnej duszy i ciała, współistotny Ojcu co do Bóstwa [ . . .] przed wiekami z Ojca 
zrodzony jako Bóg (3) w ostatnich czasach dla nas i dla naszego zbawienia narodził się jako człowiek 
z Marii Dziewicy, Bożej Rodzicielki [ . . .] współistotny nam co do człowieczeństwa, «we wszystkim nam 
podobny oprócz grzechu», w dwóch naturach, bez zmieszania, bez zmiany, bez rozdzielania i rozłączenia . 
Nigdy nie została usunięta różnica natur przez ich zjednoczenie [ . . .] tworzą jedną osobę i jedną hipostazę 
– nie można Go dzielić na dwie osoby ani ich w Nim rozróżniać – jest jeden i ten sam Syn Jednorodzony; 
Słowo Boże, Pan Jezus Chrystus [ . . .]” (por . Breviarium Fidei (Wybór doktrynalnych wypowiedzi Koscioła) . 
Poznań: Księgarnia św . Wojciecha 1998 s . 605-614) .
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tyckich, w tym też gnostyckich, podważających właśnie bosko-ludzką naturę, osobowość 
czy jedność osoby Jezusa Chrystusa . To przede wszystkim te wyrażenia nie mieszczą się 
w „credo” współczesnej gnozy, stąd w większej swojej części ich treść nie jest przedmiotem 
interpretacji czy odniesień w badanych tekstach . Negatywny wynik przyniosły poszuki-
wania następujących wyrażeń: „jeden Pan (nasz)”40; „współistotny (Ojcu)”41; „człowiek 
prawdziwy”42; „współistotny nam co do człowieczeństwa”43; „(jedna) osoba”; „nie można 
Go dzielić na dwie osoby”44, jak również wyrażeń synonimicznych względem nich .

3.  Zmiana wartości poznawczej zdania –  
przewartościowanie poznawcze

Drugą z zaobserwowanych technik perswazyjnych realizowanych w strukturze treś-
ciowej można określić jako przewartościowanie, czyli zmianę wartości poznawczej treści . 
Treści, poddane takiej operacji, zostają przeniesione z obszaru poznania rozumowego, 
opartego na pojęciach, do obszaru poznania pośredniczącego, za pomocą obrazu opar-
tego na przeżyciu, doświadczeniu, albo odwrotnie – z obszaru przeżycia do obszaru 
rozumu . Najczęściej analogia właściwa zostaje potraktowana jako niewłaściwa, i vice 
versa . Technika ta w ostateczności prowadzi też do zmiany zakresu pojęć . Podstawową 
rolę odgrywa w tym metafora rozumiana tu jako wprowadzenie do kontekstu wyrażenia 
o treści inkompatybilnej z pozostałymi . Warto już w tym miejscu zaznaczyć, że metafora 
również de facto uniemożliwia negację (zob . wyżej), ponieważ można ją sensownie zane-
gować dopiero po dokonaniu jej interpretacji przez dekompozycję45 . Przewartościowanie 
odbywa się za pomocą następujących operacji: 

3 .1 . Metaforyzacja 
Operacja ta polega na tym, że dana treść staje się członem porównania metaforycz-

nego, jakim nie była w kontekście całego systemu twierdzeń (w tym wypadku biblijnym 
czy doktrynalnym) . Z punktu widzenia struktury semantycznej zdania jest to prze-
kształcenie, w którym pojęcie zostaje przeniesione z kontekstu kompatybilnego pod 
względem semantycznym do kontekstu inkompatybilnego, zostaje połączone z innymi 
treściami z naruszeniem jego selektywnych cech semantycznych . Metaforyzacja może 
być stosowana zarówno w zdaniu, jak w na mikrotekście . W tym ostatnim przypadku, 

40 Por . art . 2, por . wyżej Sobór Nicejski .
41 Por . art . 2, por . wyżej Sobór Nicejski .
42 Por . art . 2, por . wyżej tzw . Symbol Zjednoczenia i Sobór Efeski .
43 Por . art . 3, por . wyżej Symbol Zjednoczenia i Sobór Efeski .
44 Por . art . 4, por . wyżej Sobór Chalcedoński .
45 J . Puzynina . Słowo „manipulacja” .
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który jest częściej spotykany, wyrażenie niemetaforyczne zostaje osadzone w kontekście 
metaforycznym . Por . np .:

(45) „Bóg jest życiem [ . . .] Życie jest wszędzie dookoła ciebie – w ptakach, w drzewach, 
w rzece [ . . .] nie ma nic innego – ty żyjesz w oceanie życia [ . . .] O g r o m n y  p o t o k 
ż y c i a ,  a   t y  j e s t e ś  p o  p r o s t u  j a k  r y b a  w   n i m  (O) .

3 .2 . Demetaforyzacja 
Tu zachodzi proces odwrotny – treść, która pierwotnie, w tekście wyjściowym funk-

cjonowała w kontekście metaforycznym, staje się członem porównania niemetaforycznego 
lub twierdzenia46 . W rzeczywistości porównanie metaforyczne przekształca się w iden-
tyfikację . Operacja ta również bywa częściej stosowana w mikrotekście niż w zdaniu:

(46) „«Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć» (Łk 9,58) . Najwięksi spośród wielkich są bezdomni 
[ . . .] Drzewa, zwierzęta, ptaki [ . . .] sama przyroda je chroni; one mają dom [ . . .] Na  t e j 
z i e m i  t y l k o  c z ł o w i e k  j e s t  b e z d o m n y, tylko człowiek jest zewnętrzny – wszyscy 
inni są wewnętrzni . [ . . .] Stąd bierze się religia . Religia to nic innego, jak poszukiwanie 
domu” (O) .

środkiem językowym dla obu technik jest struktura zdania indykatywnego – najczęś-
ciej zdania orzecznikowego (por . przykłady) z wykładnikami kwantyfikacji ogólnej fraz 
nominalnych (np . liczba mnoga rzeczownika, wyrażenia typu „wszyscy”, „każdy”, „czło-
wiek”) i frazy werbalnej (np . formy czasu teraźniejszego od czasowników niedokonanych) .

Są teksty, w których technika przewartościowania jest dosyć aktywnie realizowana . 
Całe – nieraz obszerne – partie tekstu są przesycone wyrażeniami metaforycznymi, przy 
czym operacje metaforyzacji i demetaforyzacji są stosowane na przemian i jednocześnie 
z innymi operacjami . Zabieg ten narzuca tekstowi dynamikę, w której odbiorca osta-
tecznie się gubi, zaś interpretacja (dekompozycja) i ocena zasadności użycia każdego 
wyrażenia metaforycznego staje się niemożliwa:

(47) „W Nim było życie [ . . .] (J 1,4) Bóg jest jedynym bytem, jedyną istotą; jedynym 
życiem, które jest; jedynym tańcem, który jest; jedynym ruchem, jedyną energią, która 
jest . W oceanie i w falach, w iluzorycznym świecie i w prawdzie, w snach i w śniącym, 
jedyna energia, która jest, to Bóg . Wszystko jest Nim; On jest wszystkim” (O) .

Wynikiem stosowania analizowanych technik za każdym razem jest ustanowienie róż-
nego typu związków treściowych między elementami danego systemu twierdzeń a obcymi 
dla niego elementami, które odbywa się niezauważalnie dla odbiorcy, co utrudnia racjo-
nalny osąd prawdziwości, ułatwiając tym samym przyjmowanie nowych treści i relacji 
przez odbiorcę .

46 Przy tym wyrażenie może nawet zachować swoje formalne cechy np . porównania . Mamy wtedy do 
czynienia z poznaniem pozornie analogicznym (por . M . Krąpiec . Metafizyka – ogólna teoria rzeczywistości . 
Lublin: Wydawnictwo KUL 1992) .
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4.  Zmiana wartości pragmatycznej (komunikacyjnej) tekstu – 
przewartościowanie mentalne47 

Proces taki jest możliwy dzięki nastawieniu odbiorcy na określony typ myślenia i jego 
gotowości do zmiany swojego stanu świadomości (przekonań, uczuć) .

Tekst jako całość jest złożonym znakiem, który – podobnie jak pojedyncza nazwa 
czy wyrażenie zdaniowe – ma konwencjonalne znaczenie . Składają się na nie elementy 
struktury komunikacyjnej tekstu, które są odczytywane przez odbiorcę i wywołują w nim 
określone postawy . Są to: przedmiot i temat tekstu, typ autora (a tym samym i autorytetu, 
który może być zewnętrzny lub wewnętrzny wobec tekstu), hierarchia nadawcy i odbiorcy 
oraz cel (zamierzony rezultat) komunikacji . Wykładnikami elementów struktury komu-
nikacyjnej tekstu są zestawy środków językowych, struktura i kompozycja tekstu, które 
stanowią normę danego rejestru (stylu, typu) i gatunku . Dzięki nim odbiorca identyfikuje 
przynależność danego tekstu i „nastawia się na określony odbiór” umysłowo (mentalnie) 
i/lub emocjonalnie . Podmiana konwencjonalnego znaczenia w tym zakresie odbywa się 
m .in . za pomocą następujących technik: 

4 .1 . Zmiana wartości któregoś z elementów struktury komunikacyjnej definicyjnej 
dla danego rejestru czy gatunku

4 .1 .1 . Elementami definicyjnymi tekstu biblijnego w zakresie typu autora i hierarchii 
nadawcy i odbiorcy są zewnętrzny wobec tekstu autorytet (Bóg) i podrzędność odbiorcy 
względem nadawcy (autora natchnionego), co wiąże się z gotowością odbiorcy (wierzą-
cego) do przyjęcia przekazywanej treści bez zastrzeżeń . Część badanych tekstów w całości 
czy tylko w niektórych partiach nosi znamiona języka biblijnego – występują tam na 
przykład znane egzegetom chrześcijańskim: paralelizm antytetyczny, układ symetryczny, 
chiazm, charakterystyczne dla języka biblijnego wyrazy i wyrażenia („powiadam wam”, 
„człowieku”, „kto ma uszy, niechaj słucha” i in .) . To samo dotyczy gatunków – spotykamy 
tutaj gatunki biblijne, jak wspomniane już zbiory sentencji (swoiste „księgi przysłów”), 
swoiste „księgi prorockie” i „apokalipsy”, a także mniejsze formy biblijne: przypowieści, 
diatryby, agrafa . Jednocześnie następuje jednak zamiana autorytetu z zewnętrznego na 
wewnętrzny przy zachowaniu hierarchii nadawca – odbiorca . Tym samym autor zastę-
puje Boga, często identyfikując się z Nim za pomocą przedefiniowania (por . przykłady: 
27 i 30) . 

4 .1 .2 . Częstym zabiegiem w tekstach „nauczycieli” nowej gnozy jest wprowadzenie 
szat językowych rejestru potocznego, którego struktura komunikacyjna zakłada m .in . 

47 Problem zmiany wartości pragmatycznej tekstu jako strategii oddziaływania na przekonania 
i emocje odbiorcy powinien być przedmiotem osobnego badania . W tym miejscu jedynie sygnalizuje 
się pewne aspekty problemu . 
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tematykę związaną z codziennym życiem i równość nadawcy i odbiorcy, co uruchamia 
tzw . myślenie potoczne . Następuje przy tym zamiana przedmiotu i tematu oraz hierarchii 
nadawcy i odbiorcy . Tematyka duchowa i filozoficzna razem z hierarchią właściwą dla 
gatunków dydaktycznych, czyli wyższość nadawcy (nauczyciela) nad odbiorcą (ucznia), 
zostaje osadzona w niewłaściwej formie językowej . W efekcie potoczne doświadcze-
nia i przekonania zostają wykorzystane do „egzegezy” treści ewangelicznych i swoistego 
„wykładu prawd wiary”48 .

4 .2 . Mieszanie środków językowych z zestawów różnych (nieraz przeciwstawnych 
pod względem struktury komunikacyjnej) rejestrów i gatunków . Badane teksty nie są 
jednolite pod względem wykładników rejestru . Obok wykładników rejestru potocznego 
ze znaczącym natężeniem występują cechy językowe tekstu dydaktycznego w zakresie 
leksyki i składni . Leksyka potoczna przemieszana jest z leksyką abstrakcyjną w tym 
samym fragmencie tekstu . Ciekawe jest zwłaszcza występowanie w takim kontekście 
terminów filozoficznych i psychologicznych, użytych nie jako nazwy odpowiednich pojęć 
funkcjonujących w tych naukach, lecz jako wyrażenia odsyłające w konkretnym tekście 
do treści, które niefachowiec z dużym prawdopodobieństwem gotów byłby z tymi ter-
minami skojarzyć . Por . np .:

(48) „[ . . .] Nie możesz powiedzieć, że kiedy łupina nasienia pękła w gruncie, już 
mamy drzewo – nie możesz tego powiedzieć, bo drzewa jeszcze nie ma [ . . .] . Nie możesz 
powiedzieć, że drzewo i s t n i e j e  . Gdzie widzisz drzewo? Nie możesz odpoczywać w jego 
cieniu, nie możesz zbierać owoców, nie możesz poczuć zapachu kwiatów . Drzewo jest 
n i e e g z y s t e n c j a l n e” (O) .

(49) „Jezus mówi: «Ja przyszedłem . Chcę miłosierdzia» Pamiętaj: nie oznacza to, że 
od Jezusa zależy, żeby ci przebaczył . To jest błąd [ . . .] On mówi tak: jeśli się obudzisz 
i uświadomisz sobie, że to, co robiłeś dotychczas, do tej chwili, było s t a n e m  n i e ś w i a -
d o m o ś c i  – samo u ś w i a d o m i e n i e , że byłeś w nieświadomości, samo zrozumienie 
jest przebaczeniem, staje się przebaczeniem . Nie jest tak, żeby Jezus coś robił” (O) .

(50) „[ . . .] zazwyczaj Bogini objawia się za jej [wody – V .M .] pośrednictwem . Może 
dlatego, że woda jest źródłem życia? Człowiek zostaje p o c z ę t y  w  w o d z i e  i przebywa 
w w o d a c h  p ł o d o w y c h  przez dziewięć miesięcy . Wo d a  jest również symbolem 
kobiecej mocy . Mocy, której żaden mężczyzna – nawet najbardziej światły i doskonały – 
nigdy nie będzie mógł posiadać . [ . . .] W każdej religii świata i w każdej tradycji zawsze się 
Ona pojawia, przybiera jedynie odmienną postać . Ponieważ jestem katolikiem, dostrze-
gam Ją w wizerunku Najświętszej Marii Panny” (PC) .

48 Szerzej o tym W . Małdziewa . Funkcja potoczności w tekstach New Age. W: Między kultura niską 
a wysoką. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe . Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2001 
s . 237-244 .



strategie JęZykoWe podWażania Prawd chrZeściJańSkich 121

4 .3 . Naruszenie normy rejestru czy gatunku . Normę gatunkową najogólniej można 
określić jako zestaw cech językowych, specyficzną strukturę i kompozycję oraz funkcję 
w tekście (w większej całości) . Norma ta może być różna dla tego samego gatunku 
w tekstach wywodzących się z różnych duchowości i/lub religii . Widać to dobrze na przy-
kładzie porównania alegorii i przypowieści wschodniej i chrześcijańskiej . W przypadku 
gatunków biblijnych w badanych tekstach obserwuje się również – uzasadnione dążenia 
autorów do osiągnięcia perswazyjnego celu komunikacyjnego – naruszenie normatywnej 
struktury gatunku . Przykładem może być struktura przypowieści ewangelicznej, która 
jako wydzielona zamknięta całość składa się z następujących elementów:

– formułka wprowadzająca (F)[„Królestwo niebieskie jest jak”];
– opis sytuacji szczegółowej realnej (S);
– nieobligatoryjna zachęta słuchaczy do osądzenia (do „zastosowania”)[„Jak myślicie”];
– nieobligatoryjne „zastosowanie” (komentarz) (Z) [„Powiadam wam”]49 .
W badanych tekstach struktura ta zmienia się na nie zawsze wydzieloną całość w tek-

ście, w której elementy składowe mają nieco inną charakterystykę50:
Formułka wprowadzająca, częsta w przypowieści ewangelicznej i wyraźnie zapowia-

dająca paraboliczny charakter mającego nastąpić tekstu51, jest tu rzadka i często ma 
charakter początku potocznego opowiadania lub bajki . Por . np .:

– potoczne: „Słyszałem (pewną historię) o [ . . .]” (O); „Raz jeden pewna kobieta [ . . .]” 
(O); „Pewien człowiek miał [ . . .]” (O) .

Szczegółowa realna sytuacja cechująca przypowieść ewangeliczną zostaje tu zastąpiona: 
realną jednostkową sytuacją obfitującą w szczegóły psychologiczne, której bohaterem jest 
osoba z naszych czasów lub sam autor („przypowieść – wspomnienie”); realną ogólną 
sytuacją stanowiącą rozbudowaną metaforę; lub nierealną sytuacją będącą ilustracją 
absurdalnych ludzkich zachowań .

W odróżnieniu od przypowieści ewangelicznej tu zastosowanie jest zawsze podane . 
Co więcej, bardzo często przypowieść jest poprzedzona i zakończona komentarzem, ma 
zastosowanie początkowe (Z1) i końcowe (Z2), które jest rozwinięciem dodającym nowe 
treści do Z1 albo wprowadzeniem nowego tematu . Najczęstsza kompozycja to Z1-S-Z2, 
w której opis sytuacji zamknięty jest w klamrę zastosowania powtórzonego z rozwinię-
ciem . Końcowy komentarz często staje się miejscem quasi-wnioskowania (por . wyżej 
1 .3 .4 .) . Por . np . „przypowieść” będąca komentarzem do Łk 9,24b: „kto straci swe życie 
z mojego powodu, ten je zachowa”:

„Nauczyciel staje się mostem . On mówi: «Umrzyj spokojnie . Ja jestem tu; ja zadbam, 
żeby nowe mogło nadejść . Nie lękaj się, wyluzuj się z mojego powodu» . Oto dlaczego 

49 Elementy struktury przypowieści według Ch .H . Dodd . Przypowieści o Królestwie. Warszawa: 
„Pax” 1981 .

50 Przytoczone niżej szczegóły nie wyczerpują charakterystyki elementów i różnic w stosunku do 
gatunku ewangelicznego .

51 Por . np . „Opowiedział [im] tę / taką przypowieść” (por . np . Łk 18,9); „Królestwo niebieskie 
podobne jest do” (por . np . Mt 13) .
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religia nigdy nie stanie się filozofią . Ona nigdy nie będzie bazowała na argumentach – nie 
mogłaby . Sama jej istota zabrania tego . Ona pozostanie wiarą . Jeśli mi wierzysz, będziesz 
mógł umrzeć bez strachu . Ty wiesz, że ja jestem . Ty mnie kochasz i wiesz, że ja też cię 
kocham, a więc czego miałbyś się bać?

Oto pewien przypadek: pewien młody mężczyzna niedługo po ślubie pojechał 
w podróż poślubną . On był samurajem, japońskim wojownikiem . Jechali z żoną na 
pewną wyspę, kiedy raptem zaczęła się burza . Łódź była mała, a burza – okropna, tak że 
mieli wszystkie szanse utopić się . Żona przestraszyła się bardzo . Trzęsła się . Spojrzała na 
samuraja, na swojego męża, ale on siedział spokojnie . Jakby się nic nie działo . A przecież 
byli w szponach śmierci! W każdej chwili łódź mogła znaleźć się pod wodą .

Żona powiedziała: «Co robisz? Dlaczego stoisz jak posąg?» Samuraj wydostał szablę 
z pochwy – żona nie mogła uwierzyć: co on wyprawia? – i przyłożył do gardła małżonki . 
Ona zaczęła się śmiać i on zapytał: «Dlaczego się śmiejesz? Szabla jest tak blisko twojego 
gardła – wystarczy mały ruch i twoja głowa pójdzie» . Żona powiedziała: «Ale szabla jest 
w twoich rękach, nie ma problemu . Szabla jest niebezpieczna, ale jest w twoich rękach» . 
Samuraj schował szablę i rzekł: «Burza jest w rękach mojego Boga . Burza jest niebez-
pieczna, ale nie w rękach kogoś, kogo ja kocham i on mnie kocha . Dlatego się nie boję» .

Kiedy szabla jest w rękach twojego Nauczyciela i on cię zabije, jeśli mu wierzysz, 
tylko wtedy umrzesz szczęśliwy, w miłości i w łasce . Z tej łaski [ . . .] i z tej miłości [ . . .] ty 
stworzysz możliwość nadejścia nowego . Jeśli umrzesz przestraszony, nowe nie nadejdzie . 
Po prostu ty umrzesz . Oto dlaczego Jezus mówi: z mojego powodu – niech ja będę 
mostem” (O) .

Ogólna analiza treści, struktury, kompozycji i języka przypowieści w Ewangeliach 
i w badanych tekstach wykazuje, że mamy do czynienia z mieszanką ewangeliczno-
-buddyjską z dodatkiem np . elementów współczesnej anegdoty, współczesnego wykładu 
popularnego itp . W odróżnieniu od przypowieści judaistycznej i buddyjskiej, która ma 
w tekście funkcję odkrywającą, wyjaśniającą wykładane treści, przypowieść neognozy 
ma z punktu widzenia przekazywanych treści tylko funkcję ilustrującą . Bardziej istotne 
jest kształtowanie u odbiorcy postaw, nastrojów akceptacji dla autorytetu autora i uwia-
rygodnienia wykładanych treści .

Wspólnym mianownikiem wymienionych strategii i technik wydaje się następujący 
mechanizm: dzięki zespoleniu treści i formy znaku treść staje się dostępna za pomocą formy, 
może być z formy odczytana . Zespolenie to sprawia zarazem, że wystąpienie konkretnego 
typu tekstu aktywizuje cechy jemu właściwe, co pozwala odbiorcy zaakceptować ten tekst 
i sytuować go w danym kontekście . W pewnym skrócie można powiedzieć, że czynniki 
pragmatyczne (w tym np . historyczne, kulturowe, społeczne), kooperując z systemowymi 
możliwościami języka, formują wzorce (stereotypy) tekstowe odpowiadające określonym 
celom komunikacyjnym w określonych sytuacjach komunikacji52 . Powstaje coś w rodzaju 

52 Por . A . Duszak . Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa . Warszawa: PWN 1998 .
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„kanonu”53 analogicznego do kanonu ikonograficznego, który właśnie przewiduje zespo-
lenie formy i treści w sposób stały . Tak rozumiany kanon wymaga pewnych kompetencji 
u odbiorcy i zakłada zależność prawidłowego i pełnego zrozumienia danego tekstu od 
poznanych już wcześniej pretekstów (wzorców) . Jednocześnie umożliwia produkcję teks-
tów, które są imitacją autorytatywnego pretekstu54 . Podważanie prawd odbywa się na 
drodze takiej właśnie imitacji, w której dochodzi do zniesienia odpowiedniości między 
formą kanoniczną a treścią doktrynalną, co w szczególności oznacza, że tożsamość form 
językowych nie pociąga za sobą tożsamości treści . 
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Linguistic Strategies of Undermining Christian Truths in Contemporary 
Western Culture

The subject of the study concerns texts functioning in contemporary European culture . The 
texts in question can be referred to as “Christianising” because both their subject matter and 
their coats of language are taken from the Christian doctrine and tradition . However, research 
into their content demonstrates that, by and large, they undermine (to varying degrees) all 
the fundamental truths of Christian faith . This process of undermining in general takes place 
through swapping the conventional meaning of the linguistic sign, which means swapping 
the content without changing the form . The analysis of this substitution of meaning allows 
for distinguishing strategies understood as operations on the semantic content . Depending 
on the linguistic plane, the following strategies have been differentiated: (1) change of the 
content of concepts and relations (redefinition of concepts), (2) concealment (redefinition of 
the context), (3) change of the cognitive value of a sentence (cognitive redefinition), and (4) 
change of the pragmatic (communicative) value of a text (mental redefinition) . There is an 
appropriate technique assigned to each of the aforementioned strategies by means of which 
they are accomplished .



Imelda Chłodna

Rola edukacji w tworzeniu  
społeczeństwa bezreligijnego

Edukacja jest jednym z podstawowych elementów ludzkiej kultury . Posiada uniwer-
salny wymiar we wszystkich jej dziedzinach: w nauce, moralności, sztuce i religii . Z tego 
względu jest przedmiotem rozważań wielu dziedzin: pedagogiki, psychologii, filozofii, 
polityki, których celem jest udoskonalanie, unowocześnianie, wprowadzanie ciągłych 
zmian . Zarówno opinia publiczna, jak również naukowcy, a także decydenci polityczni 
i oświatowi upatrują w edukacji lekarstwa na dolegliwości trapiące współczesne społe-
czeństwa . Co więcej, edukację wykorzystuje się jako środek propagowania rozmaitych 
ideologii . 

Jest to związane ze zmianą celu edukacji . Dawniej, w kulturze grecko-rzymskiej, 
edukacja oznaczała całość zabiegów związanych z formowaniem fizycznym, umysłowym 
i moralnym dziecka . Zatem celem edukacji było wyprowadzenie człowieka ze stanu 
natury do stanu lepszego, wyższego – stanu dojrzałego człowieczeństwa i pomoc udzie-
lana rozwijającej się osobie, aktualizująca jej zdolności życiowe (fizyczne, intelektualne, 
estetyczne, moralne, religijne) w kierunku pełnej dojrzałości1 . Po upadku zachodniego 
cesarstwa rzymskiego misję oświatową przejął Kościół katolicki . Dzięki temu, z jednej 
strony, zaczęto szerzyć oświatę w skali niespotykanej od kilku wieków, z drugiej zaś, 
położono fundamenty pod późniejszy rozwój szkolnictwa, którego zwieńczeniem było 
powstanie uniwersytetów już w połowie XII w . A zatem to kultura klasyczna i chrześci-
jańska leży u podstaw struktury szkolnictwa zachodniego . Niestety, od czasów Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej zmienił się cel edukacji na Zachodzie: została ona upaństwowiona 
i to nie po to, aby szkoła pomagała w rozwoju umysłowym i moralnym człowieka, 
ale żeby upaństwowić człowieka, wtłaczając weń określoną ideologię . Sprawiło to, że 
zaczęto wykorzystywać edukację dla celów różnych systemów totalitarnych, m .in . do 

1 J . Wilk . Edukacja . W: Powszechna encyklopedia filozofii . T . 3 . Red . A . Maryniarczyk . Lublin: Polskie 
Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2002 s . 14 .
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walki z religią . Koncepcja edukacji zdominowana została przez cel polityczny, ponieważ 
w edukacji każda ideologia dostrzegała najlepsze narzędzie indoktrynacji . Ideologizacja 
prowadziła do tego, aby propagandą objąć jak największą populację dzieci i młodzieży . 

W niniejszym artykule skupimy się na dwóch głównych XX-wiecznych systemach 
socjalistycznych: komunizmie i nazizmie, które to właśnie edukację traktowały jako pod-
stawowe narzędzie do budowania antyreligijnej mentalności w najmłodszych pokoleniach . 
Oba potrzebowały odpowiedniej nauki i filozofii, które z jednej strony „uzasadniałyby” 
ich słuszność, z drugiej umożliwiałyby realizację założonych celów . Zatem w obu przy-
padkach pod kontrolą państwa znalazł się system edukacji i nauka wraz z filozofią2 .

Zacznijmy od ideologii komunizmu . Komuniści przykładali do wychowania szkolnego 
znaczenie fundamentalne . Po zakończeniu II wojny światowej zamierzali zcentralizo-
wać cały system edukacji, łącznie z ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi3 . 
Jednym z priorytetów systemu była walka z religią . Jako że najbardziej charakterystycz-
nym rysem tej ideologii jest właśnie ateizm, z przedmiotów szkolnych zaczęto syste-
matycznie usuwać wszystko, co dotyczyło Boga i Kościoła katolickiego . W ten sposób 
uderzono w podstawy edukacji klasycznej, której celem było upodabnianie człowieka 
do Boga . Warto w tym miejscu przypomnieć, że według filozofów klasycznych człowiek 
jako jedyny ze stworzeń żyjących na ziemi posiada rozum i to rozum najbardziej zbliża 
człowieka do Boga . W jednym z dzieł przypisywanych Plutarchowi, zatytułowanym  
O wychowaniu dzieci, czytamy: „Ze wszystkich rzeczy, które są w nas, tylko edukacja jest 
nieśmiertelna i boska” . Słowa te celnie oddają stosunek do edukacji, jaki panował w kul-
turze klasycznej – w Grecji, w Rzymie oraz w chrześcijaństwie . Niestety, w komunizmie 
treść podręczników musiała wprost lub pośrednio negować lub pomijać Boga, natomiast 
Kościół katolicki przedstawiany był zawsze w jak najgorszym świetle . Zaczęto nauczać, że 
patriotyzm to wymysł ciasnych umysłów, że trzeba wyrugować religię i tradycyjną moral-
ność, że trzeba rozbić życie rodzinne, a także odebrać wychowanie dzieci z rąk rodziców .

We wrześniu 1945 r . komuniści wprowadzili tzw . okólnik znoszący obowiązek chodze-
nia na lekcje religii dzieci rodziców katolików (tzw . okólnik Bartla)4 . Miało to w sposób 
subtelny wprowadzić podział między nauczycieli a katechetów . Episkopat polski w piśmie 
do ministra oświaty z 5 maja 1945 r . jednoznacznie sprzeciwił się wprowadzeniu do 
szkół modelu wychowania opartego jedynie na „światopoglądzie materialistycznym” . 
Zdaniem biskupów ten model wychowania zepchnąłby Polskę „w otchłań barbarzyń-
stwa” . W podobnym tonie brzmiała wypowiedź Episkopatu w memoriale poświęconym 
zepchnięciu nauki religii do rangi przedmiotu nadobowiązkowego . Jednak wszystkie te 
protesty pozostawały bez efektu5 . Władze z jednej strony zachowywały pozory dobrych 
stosunków z Kościołem (dostojnicy państwowi brali np . udział w praktykach religijnych), 

2 P . Jaroszyński . Nauka na usługach totalitaryzmu . W: tenże . Człowiek i nauka . Lublin: Polskie 
Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008 s . 244 .

3 Tamże s . 259-260 .
4 Zob . M . Ryba . Szkoła w okowach ideologii . Lublin: Fundacja „Servire Veritati” 2006 s . 33 .
5 M . Ryba . Szkoła w okowach ideologii s . 34 .
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z drugiej jednak w sposób zdecydowany starały się eliminować wpływy religii na życie spo-
łeczne, w tym na życie szkolne . W 1945 r . rząd, zrywając konkordat ze Stolicą Apostolską, 
uderzył w nauczanie religii w szkołach . Ograniczono lekcje do 1 godziny tygodniowo . 

Lata 40 . i 50 . były okresem szczególnie nasilonej propagandy komunistycznej . Ideo-
lodzy marksistowscy nie mogli pogodzić się z funkcjonowaniem obok siebie światopo-
glądu komunistycznego i chrześcijańskiej wizji świata6 . Obok aspektu religijnego życia 
w szkole (msza św . na początek i koniec roku szkolnego, rozpoczynanie zajęć szkolnych 
modlitwą, obecność religii w planie zajęć) pojawił się aspekt ideologiczny (nasycenie 
programów i podręczników szkolnych treścią polityczną, wprowadzenie nowego ideału 
wychowawczego)7 . Biuro Polityczne KC PPR powołało specjalną komisję podręcznikową, 
której zadaniem była weryfikacja lektur i podręczników oraz programów nauczania pod 
kątem „najnowszych materialistycznych osiągnięć nauki” . Na bazie tych wytycznych 
cofnięto aprobatę dla licznych podręczników, wartościowych pod względem meryto-
rycznym . Powstały pierwsze marksistowskie pozycje pedagogiczne w powojennej Polsce8 .

Ponadto komuniści zaczęli konsekwentnie dążyć do zideologizowania nauczycielstwa 
polskiego . Nauczyciele mieli spełniać niejako rolę „kapłanów nowej komunistycznej 
religii”, dlatego ich indoktrynację stawiano na pierwszym miejscu . W czasie wakacji 
organizowano np . intensywne kursy dla nauczycieli, nacechowane ogromną ilością 
marksizmu . Wprowadzono ponadto różnego rodzaju skargi, kontrole i szykany wobec 
nauczycieli . Różnorodne represje były regułą postępowania władz wobec niepokornej 
kadry nauczycielskiej . Religię ograniczano wszędzie tam, gdzie to było możliwe, a więc 
nie tylko w szkołach, ale i w przedszkolach9 . 

Wśród wypowiedzi czołowych działaczy ZNP z 1948 r . można znaleźć następujące: 
„Należy dążyć do laicyzacji szkół w ogóle, a laickiego wychowania w zakładach kształce-
nia nauczycieli w szczególności . Rozbudować religioznawstwo jako naukę, jako metodę 
w walce z klerykalizmem, wreszcie rozpocząć z całym ruchem zawodowym i politycz-
nym działalność zmierzającą do realizacji szkół świeckich”10; „Jedną z najpilniejszych 
konieczności jest to, by kler odsunąć od szkoły . Wtedy dopiero szkoła spełni swe zadanie 
wychowawcze, będzie szkołą prawdy, szkołą kultu pracy”11 . Są to tezy nawołujące do pro-
wadzenia akcji ideologicznego uświadamiania nauczycieli, co starano się robić na bieżąco . 
Łączyło się to nierozerwalnie z polityką komunistów dążących do podporządkowania 
życia społecznego jednej partii . Komuniści chcieli – wykorzystując do tego celu m .in . 
edukację – narzucić swoje zredukowane widzenie rzeczywistości wszystkim obywatelom . 
A zatem w ich działaniach – oprócz celów politycznych – zdecydowanie widać cele reli-

6 Tamże s . 49 .
7 J . Król . Ateizacja szkół średnich ogólnokształcących w latach 1945-1961 . W: Oblicze ideologiczne 

szkoły polskiej 1944-1956 . Red . E . Walewander . Lublin: „Bamka” 2002 s . 110 .
8 Więcej zob .: M . Ryba . Szkoła w okowach ideologii s . 64-67 .
9 Tamże s . 50 .
10 Kazimierz Maj, II przewodniczący ZNP, wcześniej prezes .
11 Wojciech Polkowski, prezes ZNP, zob . Związek w ogniu krytyki . „Głos Nauczycielski” 1948  

nr 17-18 s . 284-286 .
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gijne . Ideologia marksistowska miała bowiem obejmować wszystkie dziedziny kultury 
i każdy wymiar życia ludzkiego . Stosowano w tym celu całą parareligijną obrzędowość, 
mającą na celu wtłoczenie uczniów i nauczycieli w schemat myślenia marksistowskiego . 

Drugą ideologią, która także miała ogromny wpływ na czasy nam współczesne, był 
nazizm . Podobnie jak komunizm, wyrósł on z filozofii i szczególną rolę przypisywał 
nauce i odpowiednio zorganizowanej edukacji . Pomimo podobieństw między obiema 
ideologiami zachodzą jednak różnice . Nazizm wyrósł z innej filozofii niż komunizm 
i dla realizacji swoich celów na o wiele większą skalę korzystał z możliwości, jakie daje 
nauka i jej odkrycia12 . O ile komunizm nabrał wymiaru międzynarodowego i między-
kontynentalnego, o tyle nazizm związany był z jednym państwem i jednym narodem, 
a mianowicie: z Niemcami – nazizm jest socjalizmem narodowym niemieckim13 .

Jeśli chodzi o przesłanki naukowe, to hasłem przewodnim nazizmu było przekonanie 
o wyższości rasy aryjskiej (do której należeli Germanie) nad pozostałymi rasami, zwłaszcza 
nad rasą semicką i słowiańską . Jak czytamy w książce P . Jaroszyńskiego: „Opierało się 
ono na tezie, że rasy ludzkie różnią się między sobą istotnie i w sposób zhierarchizowany . 
Różnice te miały mieć podłoże biologiczne i miały być tak duże, że jedną rasę uznano 
za nadludzi, inne zaś nawet za podludzi, albo wręcz zwierzęta . Do tej tezy naziści przy-
wiązywali wielką wagę, odwołując się do teorii naukowych . Sami również prowadzili 
intensywne badania, by ją szczegółowo udowadniać”14 .

Drugą teorią, do której się odwoływano, był „społeczny darwinizm” . Teoria ta 
powstała na kanwie darwinizmu, którego jednym z praw, jako prawo przyrody, była 
tzw . walka o byt . Owocem tej walki była eliminacja jednostek słabszych i przetrwa-
nie mocniejszych, co w sumie było z pożytkiem dla gatunku . Jak pisze Jaroszyński:  
„W przypadku darwinizmu społecznego prawo walki zostało przeniesione ze zwierząt 
na środowiska ludzkie . O ile jednak w samym darwinizmie walka rozgrywała się między 
jednostkami w ramach tego samego gatunku, a właściwie rasy, o tyle w darwinizmie 
społecznym nie chodzi o walkę jednostek, ale o walkę grup – ras . Uznano, że walka ras 
jest naukowo dowiedziona . Skoro rasy zostały sklasyfikowane i zhierarchizowane, to rasa 
najwyższa miała prawo, w świetle nauki, rozpocząć walkę o byt . Wojna i prześladowanie 
miały sankcję nie tylko prawną, ale przede wszystkim naukową . Prawu można było 
zarzucić arbitralność czy subiektywizm, natomiast nauka miała gwarantować obiektywizm 
i niepodważalność . Według rasistowskich zasad zostało zorganizowane całe państwo  
(III Rzesza) i społeczeństwo (naród niemiecki), w celu rzucenia pozostałym rasom i pań-
stwom wyzwania «naukowo» przygotowanej walki o byt”15 .

W celu realizacji tych postulatów zaczęto reorganizować naukę i edukację . Zaraz po 
dojściu Hitlera do władzy rozpoczął się proces centralizowania całego systemu edukacji . 

12 P . Jaroszyński . Nauka na usługach totalitaryzmu s . 283 .
13 Zob . J . Bartyzel, Ł . Dominiak . W gąszczu socjalizmów. Próba klasyfikacji . „Cywilizacja” 2006  

nr 19 s . 60-61 .
14 P . Jaroszyński, Nauka na usługach totalitaryzmu s . 284 .
15 Tamże s . 286-287 .
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W 1934 r . powstało Ministerstwo Nauki, Wychowania i Oświaty . Program szkół pod-
stawowych i średnich był przygotowywany i zatwierdzany przez Centralny Instytut Nie-
miecki do Spraw Wychowania i Nauki . Miał on charakter zdecydowanie polityczny i był 
oparty na zasadach ideologii narodowo-socjalistycznej16 . Nauczyciele masowo wstępowali 
do Narodowosocjalistycznego Związku Nauczycieli (ok . 97%), z czego 1/3 należała do 
partii hitlerowskiej . Na specjalnych szkoleniach poddawani byli indoktrynacji17 .

Jak zauważa Jaroszyński, początkowo – w 1933 r . – naziści próbowali zaskarbić sobie 
przychylność kleru, stąd nawet rozwiązywano szkoły, w których nie było lekcji religii . 
Jednak gdy okazało się, że Kościoła nie można użyć dla uwiarygodnienia nazizmu, około 
1935 r . zaczęto marginalizować nauczanie religii: końcowy egzamin z religii przestał być 
obowiązkowy, odsunięto księży od nauczania tego przedmiotu, forsując pogląd, że religia 
jest niepotrzebna . Duchownych oskarżano o homoseksualizm i defraudację publicznego 
mienia . W czasie wojny religia była całkowicie wyeliminowana z programów szkolnych18 .

Natomiast w szkolnictwie wyższym w pierwszej kolejności przeorganizowano na wzór 
wojskowy całą strukturę akademicką; zlikwidowano samorząd uczelni, a w to miejsce 
wprowadzono „zasadę wodzostwa” . Studenci zobowiązani byli przestrzegać „10-ciu przy-
kazań niemieckiego studenta” . W ramach dokształcania prowadzono intensywne szkolenia 
poświęcone roli wschodnich rubieży dla Niemiec i pod tym kątem przedstawiano histo-
rię, organizowano wycieczki, zlecano zadania, w tym szpiegostwa w ramach tzw . badań 
terenowych, przygotowując młodzież do późniejszej akcji zasiedlania podbitych ziem . 
Zatem nauka i edukacja przejęte zostały przez system nazistowski i podporządkowane 
jego naczelnemu celowi, jakim było zwycięstwo rasy germańskiej w wojnie i panowanie 
nad światem . Korzystano w tym celu z wielu różnych dziedzin wiedzy: filozofii, historii, 
prawa, ekonomii, socjologii, medycyny, chemii, nauk technicznych i wielu innych19 .

W kontekście walki z religią warto jeszcze zwrócić uwagę na zaplecze filozoficzne, jakie 
leżało u podstaw narodowego socjalizmu niemieckiego . Najczęściej zwraca się uwagę na 
filozofię Nietzschego, który przekreślił chrześcijaństwo, zanegował istnienie Boga, aby 
ogłosić kult amoralnego nadczłowieka, stojącego ponad dobrem i złem . Taka filozofia uto-
rowała drogę ideologii, w ramach której wygenerowany został nadczłowiek, pan świata, 
stojący ponad innymi narodami, ale także ponad religią i ponad moralnością . Ważną 
rolę odegrała tu również filozofia polityki Hegla, który uznał model państwa pruskiego 
za model najdoskonalszy, a jako wcielenie Ducha Obiektywnego państwo stanęło ponad 
jednostką i ponad społeczeństwem20 . Natomiast współczesnym nazizmowi intelektuali-
stą, który użyczył mu swej filozofii, był Heidegger . Swoją postawą uwiarygodnił nazizm 
i Hitlera zarówno w społeczeństwie niemieckim, jak i na arenie międzynarodowej . Naj-

16 Zob . K . Fiedor, Lebensraum. Ideologie w systemie wychowawczym społeczeństwa III Rzeszy, Wrocław: 
Oddział Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1990 s . 122 .

17 R . Grunberger . Historia społeczna Trzeciej Rzeszy . Warszawa: PIW 1987 s . 137-138 .
18 Tamże s . 140-141 . 
19 P . Jaroszyński . Nauka na usługach totalitaryzmu s . 293-294 .
20 Tamże s . 287 .
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większym echem odbiła się mowa, jaką wygłosił po objęciu urzędu rektora uniwersytetu 
we Fryburgu . Deklarował w niej, że celem nauki nie jest poszukiwanie, odkrywanie 
i dzielenie się obiektywną prawdą . Cel nauki określony jest w kategoriach narodo-
wych – jest nim historyczne powołanie i spełnienie narodu niemieckiego . Wszystko to 
odbywa się w kontekście „wewnętrznej konieczności”, „niemieckiego losu” i „najcięższej 
próby”, a więc używał on metaforyki, która pojawia się na pograniczu metafizyki, poezji, 
eschatologii, ale z wyłączeniem religii . Jego filozofia doskonale wpisywała się w ramy 
ideologiczne narodowego socjalizmu21 .

Na zakończenie należy zaznaczyć, iż oba te XX-wieczne systemy socjalistyczne: komu-
nizm i nazizm opierają się w punkcie wyjścia na tzw . błędzie antropologicznym, a więc 
fałszywej koncepcji człowieka22 . Traktują go jedynie jako środek – narzędzie do osiągania 
ideologicznych celów . Zmienia się tym samym cel i sens edukacji, która staje się środkiem 
do budowy utopii, a głównym i roszczącym sobie prawo do niej podmiotem staje się 
państwo23 . Ono swym działaniem nie tyle formuje człowieka, ile go wytwarza . Państwo 
nie tylko bierze na siebie obowiązek – prawo do edukacji, ale także dba o to, aby nikt 
i nic oprócz niego nie mogło posiadać prawa do edukacji ani dysponować środkami 
edukacyjnymi . Państwowa polityka edukacyjna wypowiada wojnę wszelkim naturalnym 
formom edukacji, jakie człowiek posiada, czy to ze strony rodziny, czy ze strony społecz-
nych i religijnych instytucji . W praktyce życia społecznego przejawia się to najczęściej 
w likwidacji środków edukacyjnych, jakimi dysponują rodzina, społeczność, Kościół 
czy naród . Jakakolwiek niepaństwowa forma realizacji edukacji jest tu postrzegana jako 
zamach na samego człowieka, ponieważ sądzi się, że tylko państwo zna człowieka, a co 
za tym idzie: może skutecznie aktualizować jego potencjalności i jego dobro24 .

Naturalnym sposobem działania omówionych ideologii jest walka lub próba „upań-
stwowienia” każdej religii, każdej wiary . Religia jest bowiem konkurentką w walce 
o człowieka, a zatem jest wrogiem państwa totalitarnego, a skoro tak, to musi zostać 
przez państwo albo zlikwidowana, albo upaństwowiona . Ateistyczny socjalizm – w wersji 
komunizmu lub nazizmu – uważa własny model utopii za „jedynie słuszny”, a jego 
stosunek do religii jest następujący: komunizm eliminuje ją z życia indywidualnego 
i społecznego, natomiast nazizm-faszyzm zawłaszcza ją dla własnych celów25 . Najsku-
teczniejszym narzędziem do zrealizowania tych celów jest właśnie edukacja . Dlatego 

21 Tamże s . 288-289 .
22 Na temat błędu antropologicznego i jego skutków w kulturze zob .: Zadania współczesnej metafizyki 

5. Błąd antropologiczny . Red . A . Maryniarczyk, K . Stępień . Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 
2003; zob także: H . Kiereś . Błąd antropologiczny a humanistyka . W: tenże . Człowiek i cywilizacja . Lublin: 
Fundacja „Servire Veritati” 2007 s . 112-121 . 

23 Zob . H . Kiereś . Służyć kulturze . Lublin: Fundacja „Servire Veritati” 1998; tenże . Socjalizm czy 
personalizm? Ku kryterium oceny programów edukacyjnych . W: tamże s . 59-73 . 

24 Na ten temat zob .: P . Skrzydlewski . Prawo człowieka do edukacji . W: Filozofia i edukacja . Red . 
P . Jaroszyński i in . Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 2005 s . 129-149 .

25 Więcej na ten temat zob .: H .  Kiereś . Trzy socjalizmy . Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii 
Chrześcijańskiej 2000 .
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spojrzenie na walkę z religią przez pryzmat edukacji ma szczególne znaczenie . Jak wynika 
z powyższych rozważań, właśnie w tym miejscu ogniskowały się najbardziej wyszukane 
metody walki ideologicznej26 .
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The Role of Education in Creating the Society Without Religion

Education is one of the basic elements of human culture . It possesses universal dimension 
in all fields of culture: in science, morality, art and religion . Unfortunately today, in connection 
with change of aim of education, it is used as means of propagation of various ideologies . In 
this article the Authoress talks over two ideologies: ideology of communism and Nazism which 
treated the education as basic tool just to building antireligious mentality in the youngest gen-
erations . The natural way of working of these ideologies is fight or attempt of “nationalization” 
every religion, every belief . Religion is the rival in the struggle for man, and therefore it is the 
enemy of totalitarian state, and since so, has to be eliminate or nationalized by the state . The 
most effective tool for realization these aims is the education . Therefore the view of the fight 
with religion through the prism of education has the special meaning . How it results with 
above considerations, just here focused the most sophisticated methods of ideological fight .

26 Zob . M . Ryba . Komunizm w szkole. „Cywilizacja” 2006 nr 19 s . 99 .





Bogumiła Truchlińska 

Religia i kultura w kontekście rozważań 
o nowoczesności w polskiej myśli 

dwudziestolecia

Pojęcie nowoczesności (modernizmu) ma długą historię; właściwie każdy okres historii 
i kultury ludzkiej wypracowywał jej swoistą formułę, związaną z zastosowaniem nowych 
wynalazków . Nie zawsze były one entuzjastycznie przyjmowane; rodziły niepokój, jak 
w przypadku pisma, gdy Platon przejął się (nie bez racji) konsekwencjami: osłabieniem 
pamięci, którą ćwiczono, by przekazywać wierzenia, historię czy literaturę (generalnie 
– wiedzę) w sposób ustny1 . Jednak wbrew obawom filozofów, a często za ich sprawą, 
nowości się pojawiały . Nowością w stosunku do augustynizmu był np . tomizm, otwiera-
jący drogę badaniom przyrodniczym . To w wiekach średnich wskazywano na dwie drogi 
poznawcze: via antiqua i via moderna, zaś w XVII w . toczył się spór „nowożytników” ze 
„starożytnikami”, wprowadzający ideę postępu do literatury i sztuki, akceptujący również 
w filozofii teraźniejszość, a nie przeszłość . Ostatecznie tę świadomość zmiany i otwarcie na 
przyszłość utrwaliło oświecenie poprzez pracę Condorçeta Szkic z dziejów postępu ducha 
ludzkiego – optymistyczne dzieło pisane w mrokach terroru rewolucyjnego . Teoria postępu 
na trwałe zagościła w kulturze europejskiej, wiążąc się zarazem z Baconowską wizją czło-
wieka ekspansywnego, człowieka – zdobywcy – ujarzmiacza przyrody, wydzierającego 
jej tajemnice, by poszerzyć krąg swej wolności i mocy . W dziedzinie literatury i sztuki 
echa tych przeobrażeń zaowocowały „sztuką nowoczesną” (l’art moderne), przez którą 
Charles Baudelaire rozumiał sztukę romantyczną . Rzeczywiście – romantyzm, ten „bunt 
kwiatu przeciwko korzeniom” (określenie Stanisława Brzozowskiego) zadał cios sztuce 
i teoriom klasycystycznym, opartym na obiektywizmie, realizmie i racjonalizmie oraz na 
klasycznych pojęciach piękna . Co więcej, miał głębsze konsekwencje, które ujawniały się 
także w XX w ., w postaci pewnego paradoksu . Romantyzm stanowi bowiem inspirację 

1 Platon, jako historiozof, był zwolennikiem teorii degeneracji, a nie postępu, o czym świadczy mit 
o „złotym wieku” i Atlantydzie jako doskonałej aczkolwiek już minionej społeczności i kulturze .
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dla prądów i ruchów nowoczesnych (neoromantyzm) i sztuki pierwszej połowy XX w . 
– sztuki zwanej awangardową (w obecnym języku zaliczaną do modernizmu kulturo-
wego2) z jednej strony, z drugiej zaś – w drugiej połowie XX w . zjawiska kulturowego zwa-
nego ponowoczesnością (postmodernizmem) . Postmodernizm podejmuje wiele wątków 
i myśli obecnych w dobie romantyzmu, dlatego można uznać, że w dużej mierze jest 
on „przypisem” i „cytatem” do romantyzmu, zwłaszcza do jego mrocznych ciemnych 
stron3 . Nie miejsce tu jednak na wykazywanie kontynuacji, podobieństw i wtórności 
w tym współczesnym złożonym nurcie . Jego główną zasługą jest atak na nowoczesność 
– i poprzez ten fakt ujawnia się jej wieloznaczność. Nowoczesnością był romantyzm, 
ze swym irracjonalno-subiektywistyczno-indywidualistycznym ujęciem rzeczywistości 
oraz zarysowującym się (jako konsekwencja) relatywizmem – i ten wyróżnik w postaci 
uskrajnionej stanowi rys charakterystyczny współczesnego nam postmodernizmu (pono-
woczesności) . Modernizm w sensie neoromantyzmu (jako okres przełomu XIX i XX w .) 
wskazuje też na swą źródłowość pokrewieństw . Wśród elementów łączących można 
wymienić: anarchizm, nihilizm, perwersję, patologie i wątki satanistyczne . Tak więc trzy 
nurty kultury Zachodu (historycznie w niej ugruntowane), czyli romantyzm, neoroman-
tyzm (modernizm przełomu XIX i XX w .) i postmodernizm są ze sobą mocno powiązane, 
można rzec, pokrewne . Dlatego, moim zdaniem, postmodernizm nie stanowi żadnego 
„przełomu” ani „zwrotu” w kulturze europejskiej, jak to wielokrotnie obwieszczano4 . Idzie 
może dalej i głębiej w swym buncie przeciwko korzeniom, czyli fundamentom kultury 
europejskiej . Pretekstem jest tu negacja kapitalizmu (jako efektu nowoczesności), ale by 
obwieścić jego „zmierzch”, trzeba koniecznie „zdekonstruować” podstawy, tj . europejski 
intelektualizm, prawo czy chrześcijaństwo . Nie przypadkowo postmodernizm wspierają 
nurty zafascynowane filozofią Wschodu, jak niektóre odłamy ekologizmu (ekofilozofia 
jako „nowa duchowość”), New Age czy feminizm – wyrosłe w pewnym sensie z „rewo-
lucji kulturalnej” 1968 r . (ruchy kontrkulturowe) . Te współczesne stanowiska i poglądy 
poświadczają ciąg dalszy tej rewolucji; jedynie jej młodzieńczą gwałtowność zastąpiono 
permanentnością – dzieje się tak w filozofii, sztuce i estetyce, w pedagogice, a więc 
w sferze oddziaływań i przekształceń świadomościowych5 .

Obecność nowoczesności w ponowoczesności zwróciła moją uwagę na wieloznacz-
ność tych wiodących pojęć oraz na fakt, że nie każda forma modernizmu jest negowana 

2 Należy zwrócić uwagę na ten zamęt terminologiczny . Modernizmem w filozofii, sztuce i literaturze 
zwano do tej pory lata 90 . XIX w . do 1918 r . (Młoda Polska, Młode Włochy, Młode Niemcy); pod 
wpływem współczesnego dyskursu nastąpiła zmiana terminologii . Proponuję więc powrót do terminologii 
J . Krzyżanowskiego, do słowa „neoromantyzm” określającego modernizm przełomu wieków XIX i XX .

3 Wskazuje na to fascynacja złem, sadyzmem oraz demonologią .
4 Zobacz mój tekst: Dwa przełomy – antypozytywistyczny i postmodernistyczny – i co z nich wynika 

dla kulturoznawstwa? W: Tożsamość kulturoznawstwa. Red . A . Pankowicz, J . Rokicki, P . Plichta . Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008 .

5 Zob . wzrost zainteresowania pedagogiką „krytyczną”, pedagogiką negatywną, antypedagogiką czy 
antyscholaryzmem . Por . podręcznik akademicki Pedagogika . Red . B . śliwerski . Warszawa: PWN 2003 . 
W dziedzinie sztuki – antysztuka i antyestetyka; w teatrologii – performatyka itp . Zob . też Oblicza nowej 
duchowości . Red . M . Gołaszewska . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1995 .
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czy odrzucana przez współczesny postmodernizm . Badając koncepcje kultury polskiego 
dwudziestolecia, zauważyłam również złożony stosunek do tego, co nazywano nowoczes-
nością . W manifestach i programach artystycznych widoczne jest wręcz zachłyśnięcie się 
postępem, nowoczesnością, zwłaszcza jej technicznymi formami6, z drugiej zaś – wiele 
było również głosów krytykujących teorię postępu7 . Ambiwalentny albo wręcz negatywny 
stosunek miały koncepcje łączące kulturę z pedagogiką (pedagogika kultury, pedagogika 
personalistyczna) oraz koncepcje chrześcijańskie . Te ostatnie będą przedmiotem moich 
analiz .

Najpierw chciałabym jednak zatrzymać się krótko na samym terminie i jego zna-
czeniu . W świetle ujęć definicyjnych8 nowoczesność jawi się nam w trojakim znacze-
niu (i potrójnym strukturalizowaniu): 1) jako element czasu – coś, co jest „właściwe 
nowym czasom”; dotyczący współczesności, teraźniejszości; 2) jako typ poglądów – są 
one związane z postępem, niezacofane; 3) dotyczy aktywności, usprawniającej dane 
dziedziny – nowoczesne techniki; nowoczesny pisarz, nowoczesne metody itp . Eks-
plikacje te zakładają zmienność i pewien związek z postępem, co wskazuje również na 
aksjologiczne uposażenie . Niektórzy badacze9 zwracają uwagę na przesunięcie akcentów 
znaczeniowych; dawniej to, co postępowe, było zarazem nowoczesne, zaś w XX wieku 
to, co nowe/nowoczesne, jest tożsame z postępem, choć nie każda nowość przynosi 
postęp, jeśli przez to pojęcie rozumieć będziemy usprawnienie czy udoskonalenie kogoś 
lub czegoś . W dziedzinie kultury rozważano relacje między kulturą jako całością i jej 
poszczególnymi aspektami a techniką, wykazując np . że postęp i nowoczesność techniczna 
nie pociągają automatycznie rozwoju i postępu całości10 .

Dwudziestolecie było okresem złożonym, zarówno w sensie pluralizmu kulturowego, 
jak i sporów o wartości kultury . Nie były to jednakże tylko dysputy akademickie; należy 
uświadomić sobie fakt, że toczyła się ostra walka ideologiczna o kulturę . Zauważono 
bowiem, iż przetrwanie zaborów i zachowanie tożsamości narodowej dokonało się dzięki 
pielęgnacji kultury polskiej, głęboko powiązanej z cywilizacją łacińską . Brak państwo-
wości, czyli elit politycznych, wytworzył formę zastępczą w postaci elit twórczych, elit 
sprawujących „rząd dusz” nad społeczeństwem, kreujących idee i wartości, wyznaczających 

6 Zob . H . Zaworska . O nową sztukę. Polskie programy artystyczne lat 1917-1922 . Warszawa: PIW 
1963; A . Lam . Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923 . T . I: Instynkt i ład . T . II: Manifesty 
i protesty. Antologia. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1969 . M . Gołaszewska podkreśla kulturotwórcze 
znaczenie nowatorstwa artystycznego w  sztuce XX w ., pisząc: „nowatorstwo artystyczne, dążenie 
do innowacji we wszystkich zakresach sztuki, jest naturalną jej właściwością, należy do warunków 
koniecznych jej istnienia i rozwoju, a jest to tendencja do poszukiwań, zmian, przełomów, znaczącym 
współczynnikiem kulturotwórczym w antroposferze” . Estetyka współczesna. Kraków: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001 s . 25 .

7 Zob . B . Suchodolski . Idea postępu. Z zagadnień kultury współczesnej. Warszawa [b .wyd .]1931 .
8 Por . m .in . Słownik języka polskiego . Warszawa: PWN 1992 s . 397 .
9 Zob . J . Bańka . Czas i metoda. Frankfurt am Main: Peter Lang 1998 . 
10 Por . B . Suchodolski . Uspołecznienie kultury . Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski 1937 . Obecnie 

N . Postman w książce Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Warszawa: PIW 2003 . Podtytuł wskazuje, 
że w czasach najnowszych nastąpiła zmiana miejsca i roli techniki w kulturze .
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obywatelom i artystom obowiązki względem własnego narodu . Artysta polski – jak pod-
kreślał Piotr Chmielowski – czołowy krytyk doby pozytywizmu, jest przede wszystkim 
człowiekiem i obywatelem, i te powinności winny być nierozerwalnie związane z jego 
twórczością . Odrębność warunków historyczno-kulturowych spowodowała odmienność 
zadań – zarówno polski romantyzm, jak i pozytywizm mają swoisty charakter, odmienny 
nieco od zachodnioeuropejskich wykładni . W dwudziestoleciu kultura polska też miała 
odmienne warunki i swoiste nowe zadania związane z integracją rozbitego przez rozbiory 
społeczeństwa i budową własnego państwa11 . Stąd też refleksje o kulturze były mniej 
pesymistyczne niż na Zachodzie (Zob . O . Spengler, Upadek Zachodu). 

Specyfika polskich warunków – fakt odzyskania niepodległości – wyzwoliła siły, 
aby przeciwstawić się katastroficznym teoriom o upadku Zachodu, cywilizacji i kultury 
europejskiej . Trudna sytuacja zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie: rozpad monar-
chii zachodnich, upadek caratu oraz doświadczenia rewolucyjne – sprzyjała utrzymy-
waniu się „myślenia negatywnego”, jak to określił Jerzy Braun12 . Wprawdzie literatura 
kryzysologiczna była obfita, nie było właściwie pracy, która pomijałaby zagadnienie 
kryzysu kultury, ale to nie znaczy, że dominowały w polskim dwudziestoleciu nastroje 
pesymistyczne . Wręcz odwrotnie . Zagadnienie kryzysu i krytyka kultury służyły wypra-
cowywaniu nowych pozytywnych zadań . Jednak te projekty nie były jednolite; były 
odzwierciedleniem postępującej pluralizacji, także w dziedzinie kultury i jej wartości . 
Ówczesnemu pluralizmowi jednakże nie obce było wartościowanie; były cywilizacje 
i kultury wyższe i niższe, jak u Feliksa Konecznego (O wielości cywilizacji, 1935), oraz 
wartości niższe i wyższe – jak twierdził Władysław Tatarkiewicz . Aksjologiczne nasta-
wienie cechuje także katolicką refleksję filozoficzno-kulturoznawczą . „Nowoczesność” 
jest przedmiotem rozważań takich myślicieli, jak ks . Andrzej Krzesiński (1884-1964), 
Józef Pastuszka (1897-1989), Franciszek Sawicki (1877-1952), Jan Stepa (1892-1959), 
o . Jacek Woroniecki (1878-1949) czy Stefan Swieżawski (1907-2004) .

Postawmy więc pytanie o obecność i rozumienie pojęcia nowoczesności w ich refleksji 
o kulturze . Faktem niepodważalnym jest tu obecność tej problematyki, na co wskazują 
już same tytuły niektórych prac, np . artykuł J .S . Czarneckiego Tragizm współczesnej 
kultury („Przegląd Katolicki” 1932 nr 10), książka A . Krzesińskiego Kultura nowoczesna 
i jej tragizm (1934) i F . Sawickiego Dusza nowoczesnego człowieka (1931) . Te dwie pub-
likacje zakreślają płaszczyznę rozważań i wskazują na główne obszary zainteresowań 
nowoczesnością – wyznaczają je pojęcia „człowiek” i „kultura” .

11 Odmienny projekt kultury – internacjonalistycznej – przynoszą prace autorów związanych 
z ówczesnym marksizmem . Zob . S . Runicz (ps . Stefana Rudniańskiego) . Walka o kulturę. Warszawa: 
Spółdzielnia Księgarska „Książka” 1923; W . Spasowski, Wyzwolenie człowieka w świetle filozofii, socjologii 
pracy i wychowania . Warszawa: „Książka i Wiedza” 1963; S . Baczyński . Rzeczywistość i fikcja. Warszawa: 
„Książka i Wiedza” 1939 .

12 Zob . J . Braun . Kultura polska na bezdrożach. O nowy kształt polskiej kultury narodowej. Warszawa 
[b .wyd .] 1937; Zagadka dziejowa Polski. Próba historiografii. Warszawa: Biblioteka „Zet” 1938 i szereg 
artykułów na temat kultury na łamach pisma „Zet” – organu polskich neomesjanistów .
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1. Pojęcie kultury nowoczesnej

Zainteresowanie zagadnieniami kultury, tworzenie się filozofii kultury o tomistycz-
nym rodowodzie, było nowym zadaniem dla myślicieli tego okresu . Były to bowiem 
kwestie z gatunku tych, od których inny filozof, specjalista, się uchyli – jak stwier-
dził Adam Rodziński13 . Natomiast były one niezwykle ważne dla człowieka, zawierały 
bowiem pytania o relacje człowieka i świata jego wytworów, o sens dziejów i wartości, 
o formy obecności człowieka w świecie i o hierarchię wartości . Myśliciele katoliccy włożyli 
wiele wysiłku w wykazywanie wagi problematyki kulturoznawczej dla chrześcijaństwa . 
Na szczególne podkreślenie zasługują tu prace Józefa Pastuszki14 . Był to jeszcze okres, 
gdy musiano dowodzić, iż chrześcijaństwo i kultura nie są sobie obce; że ich idee nie 
wykluczają się . Co więcej, wzajemnie warunkują, dopełniają i wzbogacają . Wymagało 
to z pewnością przyjęcia określonego typu definicji kultury, jej wartości, specyficznego 
„wpisania się” w ówczesną krytykę kultury i procedury „diagnozy” i „prognozy” . W tym 
aspekcie punktem wyjścia było przyjęcie antynaturalistycznego stanowiska i tez o kryzysie 
kultury, ale nie oznaczało to kulturalizmu . Prognozy bowiem wiązały się z projektem 
akceptacji chrystianizacji kultury . Przy bliższym spojrzeniu na tezy o kryzysie kultury 
można zauważyć, że nie dotyczyły one kultury chrześcijańskiej, chociaż niebezpieczeństwo 
oddziaływań czynników kryzysogennych również dostrzeżono, szczególnie na płaszczyźnie 
antropologicznej . Człowiek XX w . musiał żyć, działać, tworzyć w różnych sferach, nie 
zawsze ze sobą zharmonizowanych . Wprawdzie nie używano tych pojęć, ale nasuwa nam 
się tu podział na sferę sacrum i profanum. Dychotomiczne ujęcie świata kultury wraz 
z towarzyszącą im dysharmonią jest czymś charakterystycznym dla dwudziestolecia . Tak 
więc myśliciele chrześcijańscy w kulturze dostrzegają jej dwa typy: 

1) „kulturę tradycyjną”, „kulturę chrześcijańską”;
2) „kulturę antytradycyjną”, „materialistyczną”, „antychrześcijańską”, którą określają 

też mianem „nowoczesnej” . Ta dychotomia nie jest neutralna aksjologicznie; towarzyszy 
jej bowiem wartościowanie: pozytywne w przypadku pierwszego typu kultury, negatywne  
wobec drugiego . Kultura nowoczesna stanowi więc negatywne pole odniesień dla kultury 
chrześcijańskiej . Jej źródła, podmiot (twórca i odbiorca) i wartości są poddane krytycz-
nej analizie; szczególnie dotyczy to sfery antropologiczno-aksjologicznej i konsekwencji 
wynikających z oddziaływań w niej nowoczesności .

„Nowoczesność” i „współczesność” – te terminy występują często zamiennie; oznaczają 
„nowe” bądź „nasze czasy”, a więc aktualny ówczesnym badaczom etap rozwoju histo-
ryczno-kulturowego . Wyodrębnienie w nim dwu współistniejących a przeciwstawnych 
typów kultury prowadzi do konstatacji o występowaniu sprzeczności, napięć i konfliktów 

13 Zob . A . Rodziński . Osoba. Moralność. Kultura . Lublin: Wydawnictwo KUL 1989 .
14 J . Pastuszka . Kultura a religia. „Przegląd Powszechny” 1928 t . 181; tenże . Kryzys kultury a religia . 

Warszawa: Gebethner & Wolff 1932; tenże . Chrześcijaństwo a kultura . W: Kultura i cywilizacja . Lublin: 
Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej 1937 .
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w kulturze Zachodu; stanowią one zarazem źródło jej tragizmu15 . Dualizm „kultury” 
i „życia”, wskazywany często przez filozofię życia czy pedagogikę kultury za przyczynę 
napięć, zdaniem myślicieli chrześcijańskich nie wyczerpuje pojęcia tragizmu . To sta-
nowisko jest reprezentowane najpełniej przez Andrzeja Krzesińskiego, który dostrzegł 
właśnie w sferze życia pewne zagrożenia wynikające z dominacji przejawów nowoczes-
ności . Przejawy te podzielił na zewnętrzne i wewnętrzne . Do zewnętrznych zaliczył 
wyrażające się poprzez: postęp techniki, ekspansywność człowieka, jego chęć panowa-
nia nad przyrodą, procesy mechanizacji i postawę wobec życia, którą można określić 
jako „złożenie” nastawień materialistyczno-produkcyjno-konsumpcyjnych . Wewnętrzne 
przejawy nowoczesności można uporządkować według trzech wyróżników, takich jak: 
1) stosunek człowieka do siebie i do rzeczywistości, 2) ideały, 3) kondycja psychiczna 
i duchowa . W pierwszej grupie Krzesiński wskazuje na antropocentryzm, autonomizm 
i indywidualizm. Stosunek do rzeczywistości ujawnia cząstkowość kultury, mechanizm, 
egoizm. Ideały nowoczesności to scjentyzm, realizm, kult pieniądza . Natomiast w trzeciej 
grupie Krzesiński umieścił zmienność, niezadowolenie, pesymizm . 

W tym podziale i uporządkowaniu zawiera się właściwie charakterystyka nowoczes-
ności, jej składowych, jako kompleksu zjawisk związanych z przekształcaniem świata 
natury, kultury oraz człowieka; jako pewnej formy aktywności ludzkiej tak zewnętrznej, 
przedmiotowej, jak i wewnętrznej, intelektualnej, przeżyciowej, duchowej, oraz jako 
pewnego typu poglądu na świat . Wielu myślicieli zwraca uwagę na wpływ prądów 
umysłowych nowoczesności, wywodząc je z odrodzenia (za J . Maritainem) i oświecenia; 
wpływ negatywny, gdyż kryzysogenny .

Kryzys kultury w sferze duchowej uznano za bardziej niebezpieczny aniżeli gospodar-
czy . Kryzys pojmowany był więc jako skutek oddziaływania nowoczesności, z jej głów-
nymi cechami, jak: scjentyzm, racjonalizacja i zanik religijności (J . Pastuszka, J . Stepa, 
A . Szymański) . Zaznaczyć tu trzeba, że każdy z myślicieli w różnych publikacjach kładł 
akcent na inną składową, inne wyróżniki w zależności od charakteru i celu danego tekstu 
i odautorskich preferencji . W klimat antypozytywistyczny wpisują się negatywne oceny 
naturalizmu (Pastuszka i Szymański) . Tym mianem określono materializm, pozytywizm, 
sensualizm i agnostycyzm . Kant i Hegel są tu uznawani za „ojców” wielu naturalistycz-
nych stanowisk, m .in . ujawnionych poprzez działalność tzw . lewicy heglowskiej . Poglądy 
ewolucyjno-postępowe zdaniem Pastuszki prowadzą do relatywizmu, sceptycyzmu, nieuf-
ności i pesymizmu . Nie tylko jednakże materializm poddany jest tu krytyce, dostrzeżono 
także negatywne skutki idealizmu . Stał się przedmiotem krytyki m .in . filozofów młod-

15 Zob . A . Krzesiński . Z zagadnień kultury . Kraków [b .wyd .] 1934; tenże . Kultura nowoczesna 
i jej tragizm . Warszawa–Kraków: Księgarnia Gebethnera i Wolffa 1934 . Tezy o tragizmie były obecne 
w piśmiennictwie G . Simmla (Tragizm kultury współczesnej) – tam źródłem tragizmu był konflikt między 
sztywnymi niezmiennymi formami a dynamicznym, zmiennym życiem . Motyw ten pojawił się również 
w krytyce kultury Stanisława Brzozowskiego, który mocno inspirował humanistykę dwudziestolecia . Jego 
teza o jedności kultury i życia (jako postulat zniesienia rozziewu między tymi dwiema sferami egzystencji 
ludzkiej) znalazła uznanie zwłaszcza w kręgu pedagogiki kultury . Zob . B . Truchlińska . Filozofia kultury 
Bogdana Suchodolskiego . Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008 .
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szej (wówczas) generacji, tj . Stefana Swieżawskiego w pracy Uprawa intelektu (1936) . 
Również w pozycjach racjonalistycznych Jacek Woroniecki dostrzegł niebezpieczeństwa 
indywidualizmu, fideizmu i sentymentalizmu; wiodą one – jak konstatował w książce  
U podstaw kultury katolickiej (1935) – w płaszczyźnie życia religijnego do nieświadomego 
kultu egoizmu . Nie trzeba podkreślać, że wspomniane wcześniej prądy nowoczesności 
kwestionowały w ogóle religię; albo ją pomijając w refleksji, albo jawnie zwalczając, jak 
zwolennicy „wojującego materializmu” .

Wielość prądów, kierunków i stanowisk, występujących w charakterystyce nowoczes-
ności, poświadcza złożoność tego zjawiska kulturowego . świadomość postępującej plurali-
zacji towarzyszy myślicielom katolickim . Jak pisał Jan Stepa: „Najznamienniejszym rysem 
naszych czasów jest właśnie walka sprzecznych dążności i interesów, uwypuklona silniej 
niż w jakimkolwiek innym okresie”16 . Tak więc, oprócz podstawowej konfliktogennej 
sprzeczności między kulturą chrześcijańską a nowoczesną17, w łonie kultury nowoczesnej 
też tkwią sprzeczności i rozbieżności . Krzesiński, Pastuszka, Sawicki i Stepa dostrzegli 
negatywne skutki oddziaływania owego pluralizmu ideowo-światopoglądowego, zwłasz-
cza w dziedzinie psychiki i ludzkich zachowań . W obronie różnorodności i jednostki na 
naszym gruncie występował jedynie o . Augustyn Jakubisiak (1884-1945), mając za złe 
filozofii, że od zarania swych dziejów kształtowała człowieka w duchu „uniwersalizmu 
unitarystycznego”18 . Krytyka filozofii opierała się na przesłankach i tezach religijnych . 
Jakubisiak argumentów do obrony jednostki poszukiwał w dwu podstawowych dogma-
tach religijnych: o stworzeniu i zbawieniu .

2. Antropologiczny aspekt nowoczesności

W krytyce kultury nowoczesnej zwrócono uwagę na konsekwencje i negatywne skutki 
w dziedzinie przeżyć i zachowań człowieka, na pewną dysharmonię pomiędzy sferę życia 
publicznego i prywatnego, wiodącą nieraz do konfliktów światopoglądowych i aksjolo-
gicznych . Poświęcono więc wiele uwagi dociekaniom: kim jest człowiek nowoczesny? 
Można też zauważyć drugą dychotomię – parę pojęć „człowiek nowoczesny” i „człowiek 
religijny” – służącą do opisu i wartościowań w koncepcji człowieka . Kulturalistyczna 
teza: „człowiek twórcą i tworem kultury” nie jest też obca katolickim filozofom kultury . 
Najpełniej wyrażona została ona w koncepcji homo in rebus Józefa Pastuszki . Trzeba 
jednakże podkreślić, iż koncepcja ta sięga swymi korzeniami do poglądów św . Toma-

16 J . Stepa . Kościół a współczesny kryzys wolności. Lwów: Wydawnictwo Instytutu Wyższej Kultury 
Religijnej 1939, s . 5 .

17 Por . J . Pastuszka . Chrześcijaństwo a kultura. Autor twierdzi, że współczesna kultura europejska 
jest areligijna i antychrześcijańska .

18 A . Jakubisiak . Zagadnienie jednostki w świetle filozofii jedności. Warszawa [b .wyd .] 1934 .
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sza z Akwinu, dotyczących człowieka w kulturze, Pastuszka zaś dostrzega ograniczenia 
nowoczesnego kulturalizmu . Zatrzymajmy się przy opisie i charakterystyce „człowieka 
nowoczesnego” . Człowiek ten – jako przedmiot oddziaływań – wchłonął zbyt wiele 
pierwiastków kultury nowoczesnej, zaś jako podmiot – wytworzył nowe wartości, niezbyt 
przychylne chrześcijaństwu i religii . Według Pastuszki są to: nadmierny kult rozumu, 
scjentyzm, autonomizm, ale także – antydogmatyzm, relatywizm i immoralizm . Abso-
lutyzacja ludzkiego rozumu jest konsekwencją oddziaływania – w płaszczyźnie nauki 
– indywidualizmu, też traktowanego jako jeden z nurtów nowoczesności19 . Z indywi-
dualizmem myśliciele katoliccy powiązali postawę negacji wobec tradycji, kult nowości, 
anarchizację życia społecznego i rozluźnienie dyscypliny moralnej . Szczególnie liberalizm, 
jako wersja współczesnego indywidualizmu, był widziany jako źródło nadużyć moral-
nych z jednej strony, z drugiej zaś – jako źródło konfliktów i kryzysu (A . Krzesiński) . 
Stefan Swieżawski w Uprawie intelektu słusznie zauważył, że liberalizm wywołał reakcję 
w postaci dążeń do powszechnej socjalizacji20, czyli totalitaryzm . Ten również nie był 
akceptowany przez myślicieli katolickich21 . Każdy chciał ujawniać cechy i konsekwencje 
obu prądów w płaszczyznach takich, jak: metafizyka, epistemologia, aksjologia, etyka 
i antropologia22 . Człowiek nowoczesny może być ujęty jako twór i twórca – indywiduum 
w indywidualizmie – jak i jako człowiek kolektywny . Najważniejszą i najtragiczniejszą 
w skutkach cechą obu nastawień jest odrzucenie Boga jako źródła bytu, norm i wartości, 
a tym samym – religii .

Kondycję intelektualną człowieka nowoczesności Józef Pastuszka określił formułą 
„rozum na rozdrożu” . Jej sens zawiera się w konstatacji pustki czy próżni psychicz-
nej, wytworzonej przez nowoczesną postoświeceniową formację, abstrahującą od źródeł 
i wartości transcendentnych . Miejsce wypartej religii wypełniają treści pseudoregijne, 
określane też mianem „fałszywej religijności” . Areligijny człowiek nowoczesności tworzy 
sobie treści zastępcze w postaci mistycyzmu, okultyzmu i spirytualizmu ufundowanych na 
irracjonalistycznych podstawach . Jest więc pełen sprzeczności . Doświadcza też konfliktu 
wartości, a wyznawany przezeń system wartości jest niekoherentny .

19 J . Pastuszka . Kryzys kultury a religia . Myśl chrześcijańska dostrzega w XX w . napór z jednej strony 
prądów indywidualistycznych, z drugiej zaś – kolektywistycznych . Nie akceptując żadnego z tych stanowisk, 
zaproponowała personalizm jako narzędzie oporu . Zob . B . Truchlińska . Dwie krytyki – myśl katolicka 
wobec indywidualizmu i kolektywizmu. W: taż . Antropologia i aksjologia kultury. Koncepcje podmiotu kultury 
i hierarchie wartości w polskiej myśli filozoficzno-społecznej 1918-1939 . Lublin: Wydawnictwo UMCS 1998 .

20 S . Swieżawski . Uprawa intelektu . Lublin 1936 s . 258 .
21 Por . J . Pastuszka . Z filozofii i psychologii komunizmu. Lublin 1938; tenże . Rasizm jako światopogląd . 

Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Polsce 1939; F . Sawicki . Rasa i światopogląd. Warszawa: 
Wydawnictwo Studium Filozoficzno-Religijnego S .U .J .P . 1939; J . Stepa . Komunizm a światopogląd 
katolicki. Poznań: Komitet Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla 1937 czy A . Szymański . 
Bolszewizm jako prąd kulturalny i cywilizacyjny. W: Kultura i cywilizacja .

22 Zob . tabela: indywidualizm-kolektywizm w: B . Truchlińska . Antropologia i aksjologia kultury . 
Lublin: Wydawnictwo UMCS 1998 s . 103 .
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3. Aksjologiczny wymiar nowoczesności

Obecność problematyki aksjologicznej w rozważaniach dotyczących kultury jest 
zauważalna u każdego z ówczesnych filozofów, ale szczególną uwagę poświęcili jej Józef 
Pastuszka i Franciszek Sawicki . Eksplikując pojęcie „kultury nowoczesnej” i „człowieka 
nowoczesnego”, zwracali uwagę na stosunek do świata wartości, pojmowanego przez nich 
jako „wyższy porządek życia” . U myślicieli religijno-filozoficznych istnieją dwa porządki 
bytowe i powiązane z nimi aksjologiczne (wynikające z konwersji bytu i wartości) oraz 
towarzysząca im hierarchizacja wartości – z podziałem na wartości wyższe i niższe, warto-
ści absolutne i względne . Były one różnie nazywane: nadprzyrodzone i doczesne, wieczne 
i doczesne (jak u Krzesińskiego), wartości ponadludzkie i wartości (dobra) kulturalne, 
„nadprzyrodzone” i „przyrodzone” jak u Woronieckiego . „Wyższy porządek”, według 
F . Sawickiego, to „świat odwiecznych wartości prawdy, dobra i piękna”, których uoso-
bieniem jest Bóg23, określany również przez Pastuszkę i Adamskiego mianem Absolutu . 
Ten ostatni w pracy Kultura i  jej dziedziny twierdził: „Absolut dla człowieka i  jego 
działalności życiowej jest najwyższą rzeczywistością, wartością, najwyższym dobrem, 
najwyższym ideałem, a zarazem miarą wszechrzeczy”24 .

F . Sawicki dostrzega w nowoczesności niewłaściwy stosunek do świata wartości jako 
wyższego porządku . Stan ducha i aksjologiczną świadomość najlepiej, jego zdaniem, 
wyraża pojęcie nihilizmu duchowego . Intelektualnie uprawomocnili go tacy filozofowie, 
jak Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger czy Jaspers, czyniąc zarazem filozofię egzysten-
cjalną wyrazem „ducha czasu”25 . Autor interpretuje ten fakt jako znak walki o egzystencję 
duchową człowieka . W płaszczyźnie aksjologicznej nihilizm prowadzi do kryzysu tak 
duchowego, jak i społeczno-gospodarczego . Kryzys nowoczesnej kultury i jej wartości jest 
to zarazem dramat kultury zachodniej . W jej dziejach możemy dostrzec „splot wartości 
i antywartości, idei i antyidei”26; głównym terenem walki stała się filozofia wartości27 . 
Nie przypadkowo w kulturze nowoczesnej – zauważa Sawicki – taką popularnością cieszy 
się F . Nietzsche – rzecznik nihilizmu i immoralizmu .

Jak łatwo zauważyć, „całość budownictwa doczesnego” (określenie A . Szymański) 
została podzielona na dwa typy kultury, propagujące i tworzące dwa przeciwstawne 
sobie systemy wartości, a więc: akceptowanych i pożądanych oraz nieakceptowanych 

23 F . Sawicki . Kryzys kultury a religia chrześcijańska. Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej 
w Polsce 1937

24 W . Adamski . Kultura i jej dziedziny. Poznań: „Ostoja” 1938 s . 63 .
25 F . Sawicki . Filozofia egzystencjalna. „Przegląd Powszechny” 1936 t . 209; zob . też J . Pastuszka . 

Filozofia współczesna . T . I-II . Warszawa [b .wyd .] 1934-1936 oraz tenże . Współczesne prądy filozoficzne. 
„Kultura i Wychowanie” 1937/1938 z . 3 .

26 C .S . Bartnik . Franciszek Sawicki jako historiozof. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1992 
s . 54 . Autor dokonuje także rekonstrukcji pojęcia kultury i cywilizacji Sawickiego (s . 55-58) .

27 F . Sawicki . Katolicyzm jako religia osobowości i społeczności. Warszawa: Archidiecezjalny Instytut 
Akcji Katolickiej 1938 .
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i niepożądanych, które to można określić mianem quasi-wartości lub antywartości28 . 
Wartości pozytywne – z punktu widzenia światopoglądu chrześcijańskiego – to przede 
wszystkim wartości religijne i moralne . Jak podkreślił Z . Kuderowicz, polska filozofia 
katolicka była szczególnie wyczulona na problematykę moralną29 . W kulturze Zachodu 
– w świetle konstatacji filozofów katolickich – miała miejsce swoista rewolucja aksjo-
logiczna – wymiana nadrzędnych wartości w paradygmacie aksjologicznym . F . Sawicki 
w studium Kryzys kultury a religia chrześcijańska ukazywał tę transformację . Jak twier-
dził: w miejsce Boga postawiono człowieka, religię zastąpiono kulturą, ducha – kultem 
cielesności i zmysłowości .

Wydawać by się mogło, że myśliciele katoliccy nie powinni być zaniepokojeni kry-
zysem wartości, kryzys bowiem dotyczył kultury nowoczesnej, człowieka nowoczesnego 
i ich wartości . Tak jednak nie jest, są bowiem świadomi faktu wzajemnych oddziaływań, 
wpływu ogólnej atmosfery czasów zwątpienia, pesymizmu czy niepewności także na czło-
wieka religijnego . Ten również może ulegać pogoni za nowością czy nowinkami, czego 
dowodem mógł być odrzucony wówczas modernizm katolicki . Negatywnym zjawiskiem 
była wspomniana „fałszywa religijność” (J . Pastuszka) oraz fideizm oparty na ludowym 
(plebejskim) sentymentalizmie (J . Woroniecki), a więc religijność ugruntowana w irra-
cjonalnych podstawach . Ujemny wpływ może też mieć, według Pastuszki, rosnący indy-
ferentyzm, kompromisy z duchem czasu oraz przesadna tolerancja, zwłaszcza względem 
wrogich idei . Namysł nad kryzysem religii i religijności możemy zauważyć w książkach 
J . Stepy, Kuszenie nowoczesnego człowieka (1935) i Kościół współczesny a kryzys wolności 
(1939), oraz F . Sawickiego, Kryzys kultury a religia chrześcijańska (1937). W pracach 
Sawickiego mamy też próbę ustalenia roli filozofii w procesach kryzysotwórczych i relacji 
między religią a filozofią (Wiara i filozofia współczesna, 1936) . Destrukcyjna rola wielu 
kierunków i idei filozoficznych zarówno tych z przeszłości, jak i współczesnych była wielo-
krotnie podkreślana; sądzę, że ten problem wymagałby dalszych badań i poświęcenia mu 
większej uwagi . Myśliciele katoliccy nie mogli więc pozostawać obojętni wobec przejawów 
kryzysu kultury nowoczesnej . Tym bardziej że to oni wprowadzili problematykę kultu-
roznawczą i aksjologiczną do filozoficznych rozważań, do ówczesnych prób odrodzenia 
tomizmu30 . Dostrzeżono też doniosłość tej problematyki dla chrześcijaństwa i odwrotnie 
– możliwość wpływu chrześcijaństwa, a przede wszystkim katolicyzmu, filozofii i teologii, 
na kształt i charakter kultury w ogóle oraz na formowanie pożądanego typu człowieka . 
Poświadczają to liczne publikacje z tego okresu31 podejmujące zagadnienia „odnowy”, 
„odrodzenia” kultury i człowieka, przywrócenia właściwej hierarchii wartości .

28 W dwudziestoleciu używano rozróżnień dość jednoznacznych: kultura i barbarzyństwo (ewentualnie 
– degeneracja kulturalna), m .in . w filozofii i pedagogice kultury B . Suchodolskiego i B . Nawroczyńskiego .

29 Z . Kuderowicz . Filozofia dziejów. Warszawa: Wiedza Powszechna 1973 .
30 Szerzej na ten temat B . Truchlińska . Antropologia i aksjologia kultury . Zwłaszcza: Uniwersalizm 

i  personalizm s .  99-124; Elitaryzm w  perspektywie idei egalitaryzmu transcendentnego s .  149-156;  
W perspektywie teonomii s . 243-260; Aksjologiczne aspekty katolickiej filozofii kultury s . 277-296 .

31 Zob . P . Chojnacki . Filozofia neoscholastyczna warunkiem zdrowej kultury. „Przegląd Katolicki” 
1934 nr 4; Z . Kozubski . Chrześcijańskie pojęcie kultury. „Przegląd Katolicki” 1928 nr 39; J . Pastuszka . 
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4. Projekty odrodzenia

Dychotomiczny obraz kultury, jak już podkreślałam, nie był neutralny aksjologicznie . 
Krytyka różnych przejawów nowoczesności w jej antropologicznym i kulturowym wymia-
rze nie oznaczała też negacji zmiany i rozwoju, ale były one inaczej pojęte niż w teorii 
postępu nieodłącznie związanej z nowoczesnością . Każdy program odnowy wiąże się 
w zasadzie z krytyką z jednej strony zjawisk niekorzystnych z danego punktu widzenia, 
z drugiej zaś – z próbą sformułowań normatywnych, określających, jak być powinno, 
a więc operujących idealnym obrazem danej rzeczywistości . Krytyka nowoczesności, 
podobnie jak projekty odrodzenia kultury, ma na celu przeciwstawienie się procesom 
sekularyzacji i dechrystianizacji, stanowiącym istotę i efekt przeobrażeń nowoczesności 
w sferze światopoglądowej i aksjologicznej . Służyć temu mogą propozycje wzbogacenia 
i rozwinięcia myśli katolickiej o nowe wątki z zakresu antropologii, filozofii kultury 
i filozofii wartości . Podjęto i rozwinięto koncepcję doskonalenia się człowieka; ideałem, 
a zarazem wzorcem normatywnym był „człowiek religijny” przeciwstawiony „człowiekowi 
nowoczesnemu” . Warunkiem doskonalenia jest przyjęcie porządku transcendentnego 
i zaangażowanie się w kulturę, tworzenie jej treści opartych na wartościach wyższych . 
Koncepcja homo in rebus Józefa Pastuszki ukazywała relacje człowiek–kultura we wzajem-
nym oddziaływaniu jako dialektykę procesów interioryzacji i eksterioryzacji . Zaznaczyć 
tu trzeba, że krytyka kryzysogennych tendencji nowoczesności wiąże się także z krytyką 
kultury masowej i przemysłu rozrywkowego (radio, prasa, kino, teatr, kabaret) – jedną 
z pierwszych na naszym gruncie, której dokonał J . Pastuszka – za powierzchowność, 
niski poziom, amoralność treści .

Tezy o doskonaleniu się stanowią podstawowe prawo naturalne człowieka . Prawo to 
ujawnia, zdaniem Pastuszki, metafizyczny i kulturowy sens istnienia człowieka . Twórczość, 
wzbogacająca świat kultury, wzbogaca również twórcę . „Każda nowo skonstruowana 
maszyna, każde dzieło filozoficzne czy poetyckie tworzy nowe wartości przedmiotowe, 
a jednocześnie bogaci jego twórcę” – stwierdził Pastuszka w studium Chrześcijaństwo 
a kultura32. Praca nad sobą nie zamyka się wyłącznie w granicach ludzkiego „ja”, lecz 
promieniuje na zewnątrz, w postaci dzieł wytworzonych przez człowieka, który w ten 
sposób daje ujście dla swej energii33 . Pastuszka popiera pogląd, że dzieła stanowią obiek-
tywizację ducha ludzkiego i są jego materialnym upostaciowaniem; pogląd obecny rów-
nież w antypozytywistycznej humanistyce . Trzeba zaznaczyć, że filozof rezygnuje w swej 

Chrześcijaństwo a kultura . W: Kultura i cywilizacja; J . Pastuszka . Kryzys kultury a religia; tenże . Stosunek 
chrześcijaństwa do kultury . „Przegląd Katolicki” 1932 nr 9-13; J . Pastuszka . Twórczość kulturalna a religia. 
„Przegląd Katolicki” 1932 nr 1; Pr . zb . Postawa katolicka wobec kryzysu. Red . J . Pastuszka i in . Lublin 
[b .wyd .] 1933; F . Sawicki . Kryzys kultury a religia chrześcijańska; A . Szymański . Katolicyzm a kultura 
i cywilizacja . W: Kultura i cywilizacja. 

32 J . Pastuszka . Chrześcijaństwo a kultura s . 9 .
33 Tamże .
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wykładni kultury z tradycyjnego podziału na jej część materialną i duchową; obydwie są 
bowiem wyrazem ducha ludzkiego i są jednakowo ważne w procesie wykraczania ponad 
stan zwierzęcy . Podobne stanowisko, odrzucające ten dualizm w pojmowaniu kultury, 
zajęli również Feliks Koneczny i Bogdan Suchodolski .

Na przykładzie tekstów Pastuszki (ale nie tylko, ponieważ u innych filozofów chrześ-
cijańskich też można znaleźć ten wątek) możemy stwierdzić, że w tym czasie dokonuje 
się też zwrot w pojmowaniu pracy; ma miejsce jej afirmacja, zwłaszcza w dziedzinie 
doskonalenia siebie i świata dzieł ludzkich . Praca kulturalna jest też traktowana jako 
wyraz (w tekście Katolicyzm a kultura), dzieląc zadania i przeznaczenie na pracę twórczą 
i szarą, codzienną . Implicite nawiązuje tu do podziału dokonanego przez św . Tomasza34; 
elitaryzm zaznaczony w tym stanowisku nie deprecjonuje jednakże sfery codzienności . 
W świetle tych konstatacji nie mogą dziwić próby reorientacji świadomości na stosunek 
aprobatywny wobec kultury . W przeciwnym razie – groziłoby to skazaniem człowieka 
na bezczynność, na zastój, na niedorozwój duchowy; co więcej – „Pozbawić się życia 
kulturalnego – twierdzi Pastuszka – to znaczy sprowadzić swe istnienie do wegetacji 
biologicznej”35 . Poprzez dzieła kulturowe człowiek pomnaża chwałę Bożą i staje się 
bliższy ideałom chrześcijaństwa . Przeciętny, mało uduchowiony człowiek – a przecież 
z tych składa się masa – zawsze będzie obcy chrześcijaństwu – konkluduje w studium 
Kryzys kultury a religia (1932) .

Przekonanie, że chrześcijaństwo wytworzyło nowy typ człowieka pojawia się w teks-
tach Pastuszki, Krzesińskiego, Woronieckiego . Czym charakteryzuje się ten nowy, chrześ-
cijański (a ściślej katolicki) typ człowieka? Oprócz wspólnych wszystkim omawianym 
tu myślicielom związkom z zasadami i wartościami transcendentnymi cechuje go sensus 
catholicus (Woroniecki) i prymat duchowości nad cielesnością, wyeksponowany przez 
augustynizującego Pastuszkę . Pojęcie „instynktu katolickiego” jest niejako instrumen-
tem pozwalającym człowiekowi religijnemu w dobie nowoczesności na właściwy wybór 
i orientację wśród sprzecznych tendencji epoki . Składowe instynktu katolickiego wyzna-
czają w świetle koncepcji Woronieckiego (także i Swieżawskiego) charakter naszego 
poznania i stosunku do bytu i prawdy . Podstawę filozoficzną „instynktu” czy zmysłu 
katolickiego stanowi obiektywizm, realizm i uniwersalizm . Jednocześnie Woroniecki 
przestrzega przed nietolerancyjnością, przed przekształceniem owego nastawienia w „kato-
lickie widzi-mi-się” . W spornych kwestiach, zdaniem autora książki U podstaw kultury 
katolickiej, winny rozstrzygać dane zdrowego rozsądku . Warto też odnotować konsta-
tację Pastuszki, iż to właśnie w chrześcijaństwie człowiek odnalazł siebie jako osobę, 
a tym samym swą osobową godność . Personalistyczne ujęcie człowieka stanowi również 
nowum polskiej myśli religijno-filozoficznej36 . Wszyscy bez wyjątku myśliciele katoliccy 

34 św . Tomasz podzielił pracę na labor (uciążliwa) i operario (praca twórcza) . Zob . C . Strzeszewski . 
Praca ludzka. Zagadnienie społeczno-moralne. Lublin: TN KUL 1978, rozdział V: „Filozofia pracy”.

35 J . Pastuszka . Chrześcijaństwo a kultura s .7
36 Zob . szerzej: B . Truchlińska . Początki myśli personalistycznej w dwudziestoleciu międzywojennym. 

„Edukacja Filozoficzna” 1995 t . 19 . Fragmenty Antropologii i aksjologii kultury oraz Polskie źródła myśli 
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wychodzą jednakże z filozoficzno-teologicznej tezy o względności, ograniczoności i nie-
wystarczalności człowieka jako bytu stworzonego . Podmiotowość i aktywność twórcza 
jest więc uwarunkowana . Stąd też konieczność korzystania z wartości ugruntowanych 
w chrześcijaństwie . Ich realizacja decyduje bowiem, czy człowiek opanował własną naturę, 
dokonał aktualizacji tkwiących w nim możliwości, stając się podmiotem-osobą . Religia 
jest tu przekroczeniem ograniczeń przyrodzonych i kulturowych . 

Koncepcje „człowieka religijnego” stanowią w piśmiennictwie katolickim pewien 
wzorzec normatywny, służący raczej formułowaniu zadań i celów do realizacji aniżeli 
odzwierciedlenie faktycznego modelu funkcjonującego w społeczeństwie . Konstrukcja 
ta ma służyć przeciwstawieniu się realnemu człowiekowi nowoczesności i tendencjom 
uznawanym przez pisarzy katolickich jako niekorzystne, całemu kompleksowi zjawisk 
umysłowo-kulturalnych zwanych modernizmem .

Postawiono tu wysokie wymagania człowiekowi religijnemu pojmowanemu jako homo 
catholicus. Jest on przeciwstawiony człowiekowi nowoczesnemu – „proletariuszowi ducha” 
(ten posiadać może dyplom uniwersytecki, jednak status wykształcenia nie decyduje 
o bogactwie wewnętrznym) . Jest to więc – w świetle ujęć Pastuszki – człowiek aktywny, 
twórczy, hołdujący wartościom wyższym, duchowym, zwalczający w sobie człowieka niż-
szego, cielesnego, kierującego się instynktem czy namiętnościami . Racjonaliści – Woro-
niecki, Swieżawski – eksponowali przede wszystkim rolę intelektu i woli, deprecjonując 
sferę emocjonalną . Czyny ludzkie determinowane są wolą powiązaną z rozumem, a nie 
uczuciami . Człowiek – w ujęciu Woronieckiego: „najwspanialsze dzieło stworzenia” – żyje 
w dwu porządkach: przyrodzonym i nadprzyrodzonym . Zadaniem człowieka w porządku 
przyrodzonym jest rozwijać i doskonalić siebie, swoje środowisko życia, przekraczać 
zastane granice, wyznaczone przez potencjalność natury ludzkiej .

Trzeba podkreślić, że kwestie dogmatyczne są tu tak zinterpretowane, że wzmacniają 
siły człowieka, moc jego rozumu i czynu, pozwalają wznieść się na poziom moralny osoby 
żyjącej w społeczeństwie, co także służy rozwojowi społeczeństwa . Wzajemne relacje 
między osobą/osobowością a społeczeństwem i znaczenie w nich perspektywy religijnej 
ukazywał m .in . F . Sawicki, dowodząc, że katolicyzm jest religią wpływającą i na osobę/
osobowość, i na społeczeństwo37 . Personalistyczną wykładnię społeczeństwa i własności 
dostrzec można w pracach A . Szymańskiego i L . Górskiego – profesorów KUL38 . 

Wszyscy myśliciele katoliccy wychodzą jednakże z metafizycznego stanowiska, że czło-
wiek jednak jest „istotą względną, ograniczoną i niewystarczalną”39 . Stąd też konieczność 
korzystania z wartości ugruntowanych w religii chrześcijańskiej . Jak już wspomniałam, 
najwięcej uwagi problematyce aksjologicznej poświęcił F . Sawicki . Warto jednakże zwrócić 

personalistycznej Karola Wojtyły. Propozycje badawcze. „Lumen Poloniae” . Studia z filozofii polskiej 2008 
nr 2 s . 39-55 .

37 F . Sawicki . Katolicyzm jako religia osobowości i społeczności .
38 A . Szymański . Zagadnienia społeczne. Lublin [b .wyd .] 1938; tenże . Planowa organizacja kultury. 

Lublin: Uniwersytet 1938; L . Górski . Personalistyczna koncepcja własności [b .d .m .w .] .
39 J . Pastuszka . Autorytet i autonomia. Lublin [b .wyd .] 1939 s . 4 .
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uwagę na koncepcję, która wzbogacała polską aksjologię, a zarazem mogła posłużyć za 
źródło późniejszych przemyśleń Karola Wojtyły, zawartych w pracy Miłość i odpowie-
dzialność. Sawicki jest autorem książki pt . Filozofia miłości (1934), w której podejmuje 
próbę rewaloryzacji tej wartości zdeprecjonowanej przez kulturę nowoczesną . Dowodzi 
w niej, że „zmysłowość sama w sobie nie jest rzeczą złą [ . . .], że należy ona do natury 
człowieka”, zadanie zaś człowieka nie polega na tym, by stał się „czystym duchem”, lecz 
by „przez ducha udoskonalił to, co zmysłowe”40 . Podejmując problematykę z zakresu 
etyki seksualnej, wykazuje, że mimo zdeformowanego w nowoczesności obrazu życia 
seksualnego ono „samo w sobie nie tylko zgodne jest z wolą Bożą, lecz [ . . .] poważne 
i święte”41 . Wskazuje na szereg odmian miłości; w relacjach międzyludzkich zwraca 
uwagę na konieczność dostrzeżenia w drugim człowieku nie przedmiotu, lecz osoby, 
wartości człowieka . Religia chrześcijańska wprowadziła do kultury europejskiej – zda-
niem Sawickiego – nowe rozumienie miłości – „udzielając miłości mocy do heroicznej 
ofiary”, połączyła „czułość niewieścią z siłą męską”42 . Obdarzając człowieka wolną wolą, 
przyczyniła się też do przekroczenia granic naturalności, do opanowania popędów, two-
rzenia wspólnoty szczęśliwości, uporządkowania życia zgodnie z prawem rozumu; jest 
bowiem miłość dozwolona i niedozwolona . Dwoista jest też wartość życiowa miłości 
– jest bowiem źródłem szczęścia, ale i nieszczęścia . Niemniej Sawicki – analogicznie 
jak w dobie romantyzmu Józef Gołuchowski43 – czyni miłość wartością samą w sobie 
i „praprzyczyną wszechrzeczy”, nadając jej status metafizyczny i atrybut Boga . Te analizy 
różnych odmian miłości i metafizyczno-aksjologiczna interpretacja posłużyły autorowi 
do wykazania znaczenia religii .

Przedstawione przeze mnie koncepcje homo religiosus, sensus catholicus oraz filozofia 
miłości eksponowały rolę religii w procesie rewaloryzacji kultury – po etapie nowoczes-
ności . Odrodzenie kultury oznaczało więc proces jej chrystianizacji, ponownego (pono-
woczesnego) związania jej z wartościami chrześcijańskimi . Uzasadnienia i argumentacja 
opierały się na w tezach antropologiczno-teologicznych o względności, przygodności 
i niesamodzielności człowieka oraz jego dzieł .
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Religion and Culture in the Context of Reflection about Modernity in Polish 
Thought of the Interwar Period

In the article I reconstruct views concerning modernity (modernism) proposed by Chris-
tian/Catholic thinkers . I show a concept and a scope of modernity in the light of writings such 
authors as A . Szymański, J . Woroniecki, F . Sawicki, J .Pastuszka, A . Krzesiński, S . Swieżawski et al . 
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I emphasize anthropological and axiological aspects of criticized phenomenon of modernity . 
In this respect we can provide two pairs of dichotomies: “modern culture – Christian culture” 
(a controversy over a value of culture) and “modern man – religious man” . Conceptions of 
“homo religiosus”, “sensus catholicus” and philosophy of love were fundaments of Christian 
projects of revival of religion and culture . 

The Christian thought in the interwar period introduced issues from a scope of philosophy 
of culture, philosophy of values and philosophical anthropology, undertaking first attempts of 
personalistic interpretations and entering on the terrain of social issues . The most distinguished 
in this respect are thinkers connected with Catholic University of Lublin .

 





Część III

RELIGIJNE ALTERNATYWY  
DLA CHRZEśCIJAńSTWA





Robert T. Ptaszek

Alternatywne formy religijności i duchowości

Zanim dokonam typologii i przeglądu najważniejszych alternatyw, którymi euro-
-atlantycka kultura usiłuje współcześnie zastępować chrześcijaństwo, należy wyjaśnić, 
dlaczego chrześcijaństwo nie tylko przestało obecnie być przez kulturę Zachodu trakto-
wane jako czynnik będący podstawą jej rozwoju, ale wręcz zostało uznane za jej ograni-
czenie . Ponieważ jednak zagadnienie to podejmuje kilka tekstów zawartych w tym tomie 
(zwłaszcza obszerny artykuł ks . prof . Mariana Ruseckiego) poprzestanę na kilku uwagach . 

1. Tło kulturowe

Przede wszystkim podkreślić trzeba, że współczesna kultura Zachodu to pierwsza 
w dziejach świata kultura o antyreligijnym charakterze1 . Można zatem powiedzieć, że jako 
mieszkańcy tej sfery kulturowej – niepytani o zgodę – bierzemy udział w eksperymencie 
na szeroką skalę2 . Celem tego eksperymentu jest zbudowanie kultury pozbawionej reli-
gijnych korzeni . Co więcej, eksperyment ten prowadzony jest w specyficznych warun-
kach . Nie jest to bowiem budowa nowej kultury, która od początku byłaby pozbawiona 
komponentów religijnych . Chodzi o przekształcenie kultury, która została zbudowana 
na fundamencie chrześcijaństwa, w kulturę antyreligijną . Skuteczna realizacja takiego 
projektu wymaga działań zmierzających w dwóch odmiennych kierunkach . Zacząć trzeba 
od „fazy dekonstrukcji”, której cel stanowi neutralizacja (albo jeszcze lepiej likwidacja) 
chrześcijańskich odniesień kultury . Dopiero po ich znaczącym ograniczeniu można zacząć 
„fazę pozytywną”, polegającą na tworzeniu kultury opartej na nowych, tym razem już 

1 Zwraca na to uwagę miedzy innymi kardynał Joseph Ratzinger w swojej książce Wiara – prawda 
– tolerancja. Tł . R . Zajączkowski . Kielce: „Jedność” 2004 .

2 Swoim zasięgiem obejmuje bowiem nie tylko Europę, o której piszę w tekście, ale także Północną 
Amerykę .
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niereligijnych zasadach . Oczywiście działania zmierzające w obu wskazanych kierunkach 
muszą być ze sobą skoordynowane . 

Początków tego „nowego projektu kultury” doszukiwać się należy w epoce oświece-
nia . Filozofowie tej epoki postanowili odrzucić Boga i postawić człowieka w centrum 
świata . Wtedy jednak pojawił się problem: jak pozbawić kulturowego oddziaływania 
religię chrześcijańską, która stanowiła niekwestionowany fundament zachodniej kultury? 
Pomysł na podważenie wiarygodności religii okazał się genialnie prosty . Uznano, że aby 
skutecznie upowszechnić nową ideologię, wystarczy zmienić reguły gry . Wszak ideolo-
gia, w przeciwieństwie do religii, nie musi być prawdziwa tylko skuteczna . Zatem, aby 
odnieść sukces, nie potrzeba rzeczowych argumentów . Wystarczy przedstawić siebie w jak 
najlepszym świetle, a równocześnie wszelkimi możliwymi sposobami tak zdyskredytować 
przeciwnika, aby ludzie uznali, że nie jest on dla nich odpowiednim partnerem . Tak 
też zrobiono – to w oświeceniu narodziła się „czarna legenda” Kościoła, oskarżanego na 
podstawie odpowiednio dobranych i zmanipulowanych faktów praktycznie o wszelkie 
zło tego świata . Z kolei rewolucja francuska została wyidealizowana do tego stopnia, że 
mimo jej licznych zbrodni do dziś oficjalnie świętuje się ją jako świt nowej ery3 . 

Trzeba przyznać, że prowadzona w Europie od czasów oświecenia krytyka religii 
osiągnęła częściowy skutek . Za pomocą różnych form manipulacji udało się upowszech-
nić przekonanie, że chrześcijaństwo nie jest satysfakcjonującą odpowiedzią na problemy 
człowieka . Niepowodzeniem zakończyło się natomiast lansowanie tezy, że człowiek to 
istota wyłącznie materialna, której sfera duchowa nie jest potrzebna . Większość kryty-
ków musiała przyznać, że istnieją duchowe potrzeby człowieka, których zaspokojenie 
pozwala mu, pomijając pozytywne oddziaływania w sferze życia religijnego, także sku-
teczniej funkcjonować w świecie . Są to zwłaszcza takie potrzeby, jak pragnienie posia-
dania całościowej, uporządkowanej wizji świata czy też kierowania się w życiu trwałymi 
wartościami i zasadami .

Przez stulecia ludzie Zachodu zaspokajali te potrzeby, uczestnicząc w życiu Kościołów 
chrześcijańskich . Krytyczna postawa wobec chrześcijaństwa spowodowała, że kultura 
współczesna poszukiwać zaczęła alternatywnych form ich zaspokajania .

2. Typologia alternatyw wobec chrześcijaństwa

Współczesne alternatywy wobec chrześcijaństwa zaliczyć trzeba do dwóch odrębnych 
typów, są to: różne formy religijności bądź duchowości . Odróżnienie tych dwóch kategorii 

3 Szczegóły tych manipulacji w barwny, a zarazem starannie udokumentowany sposób opisuje 
V . Messori, w swojej książce Przemyśleć historię . Katolicka interpretacja ludzkiego losu (T . 1 . Kraków: 
Wydawnictwo „M” 1998; T . 2 . Kraków: Wydawnictwo „M” 1999) .
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ma kapitalne znaczenie, bo pokazuje istnienie zasadniczych różnic między nimi, co jest 
na ogół pomijane przez badaczy tej problematyki . 

Religijność to odniesienie człowieka do Boga, a dokładniej: całość wewnętrznych 
i zewnętrznych działań człowieka, za pomocą których oddaje Bogu cześć4 . Jej podstawę 
stanowi doświadczenie religijne rozumiane jako realna, międzyosobowa relacja człowieka 
z Bogiem . Aby zatem uznać rzeczywisty charakter faktu, jakim jest religijność, trzeba 
przyjąć jako prawdziwe dwie tezy: istnieje Bóg, zaś człowiek to coś więcej niż tylko 
byt materialny – jest istotą posiadającą duszę . Akceptacja takich tez nie jest natomiast 
konieczna w przypadku duchowości . Wszak sferę psychiki pozwalającą doznawać wrażeń, 
odczuwać emocje i myśleć posiada każdy człowiek . A skoro tak, to alternatywne formy 
duchowości wcale nie muszą odnosić człowieka do nadprzyrodzonej rzeczywistości ani 
być wyrazem jego religijnej wiary . Zamiast tego odwołują się zazwyczaj do subiektyw-
nych odczuć człowieka . Powoduje to, że praktyki duchowe traktuje się współcześnie jako 
narzędzie – ich głównym celem staje się dostarczanie doświadczeń uprzyjemniających 
i wzbogacających ludzkie życie . Toteż za kryterium oceny duchowych poszukiwań czło-
wieka uznaje się jakość przeżyć, a nie ich prawdziwość .

Teza, którą stawiam, i na rzecz której będę argumentował w tekście, głosi, że z racji 
istnienia tak zasadniczych różnic duchowość nie może stanowić realnej alternatywy dla 
religijności (zwłaszcza dla religijności chrześcijańskiej, która stanowi fundament naszej 
kultury) .

Współczesne poszukiwania alternatyw wobec chrześcijaństwa zmierzają w dwóch 
kierunkach . Pierwszy z nich można nazwać „umiarkowanym”, jako że akceptuje tezę 
o wyjątkowym charakterze religii . Powoduje to, że jego przedstawiciele za realne alter-
natywy dla chrześcijaństwa uznają jedynie inne religie bądź ruchy religijne . Obecnie 
jednak dynamicznie rozwija się kierunek, który określam jako „skrajny” . Jest on oparty 
na przyjętym bez dostatecznego uzasadnienia przekonaniu, że religia stanowi wyłącznie 
wytwór kultury . Nurt ten rozszerza zakres alternatyw wobec religii, próbując zastępo-
wać ją przez intensyfikację aktywności człowieka w innych sferach kultury (zwłaszcza 
w nauce i sztuce) .

Ponieważ wachlarz alternatyw wobec chrześcijaństwa proponowany przez przed-
stawicieli skrajnego nurtu jego kontestatorów jest bardzo obszerny5, skoncentruję się 
na omówieniu alternatyw wobec chrześcijaństwa proponowanych przez przedstawicieli 
nurtu umiarkowanego . 

4 Według Tomasza z Akwinu istotą cnoty religijności jest „oddanie czci należnej Bogu” (Tomasz 
z Akwinu, Summa theologiae II-II, 81, 2) .

5 Ponadto niektóre z tych propozycji szczegółowo opisane i scharakteryzowane są w czwartej części 
książki .
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3. Duchowość jako alternatywa dla chrześcijańskiej religijności

Duchowość w dziejach Europy przejawiała się w różnych formach ezoteryzmu, spi-
rytyzmu i okultyzmu . Obecnie zachodnia duchowość kojarzona jest przede wszystkim 
z działalnością ruchu New Age6 . I choć zarówno w sferze rozważań naukowych, jak też 
w życiu społecznym ruch ten nie odgrywa już tak istotnej roli, jak w latach 80 . i 90 . 
XX w ., to znacząco wpływa na sposób, w jaki współcześnie postrzega się Boga, świat 
i człowieka . Z racji braku formalnej struktury oraz nieustannej ewolucji trudno znaleźć 
powszechnie akceptowaną, a zarazem dostatecznie precyzyjną definicję ruchu . Najogólniej 
New Age można określić jako opartą na filozoficznych założeniach wizję rzeczywistości, 
która uzasadniać ma odrzucenie tradycyjnych religii oraz akceptację różnych form życia 
duchowego i środków wyrażania duchowych przeżyć7 .

Termin „New Age” jest na tyle obszerny, że obejmuje zarówno zachodnie, jak 
i wschodnie formy duchowości . Eklektyzm ruchu obrazowo ukazują słowa jednego 
z jego badaczy: „New Age jest mgławicą, która zawiera ezoteryzm i okultyzm, coś z myśli 
mitycznej i magicznej na temat tajemnic życia oraz szczyptę chrześcijaństwa, a to wszystko 
zmieszane z ideami wywodzącymi się z astrofizyki”8 . 

Podstawę doktryny ruchu New Age stanowi teza, że choć skończył się czas zinstytu-
cjonalizowanych religii, to ludzie nadal pragną duchowego rozwoju9 . Zadaniem ruchu 
miało więc być w pierwszej kolejności znalezienie nowych sposobów, za pomocą których 
ludzie mogliby dziś wyrażać swoje duchowe doświadczenia . Trzeba jednak pamiętać, że 
ruch New Age specyficznie rozumiał relacje między duchowością a religijnością . W dok-
trynie przyjmowano szerokie rozumienie duchowości, podobne do tego, które występuje 
w psychologii: określano duchowość jako zdolność człowieka do stawiania pytań o to, 
skąd pochodzi, kim jest i dokąd zmierza . 

Przyjmując takie rozumienie duchowości, przedstawiciele ruchu New Age twierdzili, 
że stanowi ona nowy etap samodzielnych poszukiwań człowieka, który – nieskrępowany 
tradycją i religijnymi dogmatami – na własną rękę może szukać sensu swojego istnienia . 
Duchowość zatem to, według doktryny New Age, wyższy stopień w rozwoju świadomości 
człowieka, który powinien zastąpić religijność . Taka zamiana jest realna, bo jak twierdzą 

6 Na ten temat zob . np .: R .N . Baer, S . Rouvillois . W matni New Age. New Age – kultura i filozofia . 
Kraków: Wydawnictwo „M”; Wydawnictwo Rhema 1996; A . Zamojski . New Age filozofia, religia 
i paranauka . Kraków: „Nomos” 2002 .

7 Zob .: R .T . Ptaszek . Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny . Siedlce: 
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 2008 s . 50-51 .

8 G . Danneels . Nowy ład, nowa ludzkość, nowa wiara, New Age . Kraków: Wydawnictwo „M” 1992 
s . 9 .

9 Szerzej na ten temat pisałem w książce Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt 
filozoficzny . Zob . zwłaszcza rozdział V .



alternatywne forMy religiJności i dUchoWości 157

twórcy ruchu: „duchowość może istnieć bez religii, ale religia, prawdziwa religia, nie 
może istnieć bez duchowości”10 . 

Prezentowane przez autorów związanych z ruchem New Age przekonanie o pierw-
szeństwie duchowości przed religijnością11 było przeciwieństwem dominującego w myśli 
Zachodu poglądu, zgodnie z którym religijność (rozumiana jako odniesienie człowieka 
do Boga) stanowi końcowy etap ludzkich duchowych poszukiwań . Etap taki następuje, 
gdy ludzie szukający celu życia znajdują go w Bogu, o którym naucza w swojej doktry-
nie religia . W tej perspektywie zależność między duchowością a religijnością przyjmuje 
formę kolejnych stopni postępu . Proponowane przez New Age odejście od religijności 
na korzyść duchowości okazuje się więc (przy tradycyjnym rozumieniu relacji religia – 
duchowość) regresem .

Zawarte w doktrynie ruchu New Age nowe określenie relacji między duchowością 
a religijnością inspirowało nie tylko teoretyczne dyskusje, lecz prowadziło do ważnych, 
a zarazem niebezpiecznych konsekwencji praktycznych . Ich źródłem był fakt, że rozwój 
duchowości New Age polega na ciągłym poszukiwaniu przez ludzi nowych doświadczeń 
uprzyjemniających życie . Taki sposób traktowania praktyk duchowych sprawił, że zasad-
niczym ich zadaniem przestało być wyrażanie wiary . Zamiast tego zaczęto je traktować 
jako jeszcze jedno źródło doświadczeń wzbogacających ludzkie życie . 

Jeśli jednak zaakceptuje się taki cel życia duchowego, to okaże się, że można go 
osiągnąć także za pomocą środków niemających nic wspólnego z religią . Najczęściej 
wybierane drogi, na których ludzie poszukują atrakcyjnych duchowych przeżyć, ukazał 
Aldous Huxley: „jest wysoce nieprawdopodobne, że cała ludzkość mogłaby się kiedy-
kolwiek obyć bez Sztucznych Rajów . Większość ludzi prowadzi życie w najgorszym razie 
tak bolesne, w najlepszym zaś tak monotonne, ubogie i ograniczone, że chęć ucieczki, 
tęsknota, by wykroczyć poza nie, bodaj na kilka chwil, stanowi i zawsze stanowiła jedną 
z głównych pokus duszy . Sztuka i religia, karnawały i saturnalia, taniec i słuchanie ora-
toriów – wszystkie one służyły, żeby odwołać się do H .G . Wellsa, jako Drzwi w Murze . 
Do prywatnego, codziennego użytku zawsze pozostawały chemiczne środki odurzające”12 . 
Ograniczając ludzką aktywność w sferze duchowej do poszukiwania przyjemnych doznań 
psychicznych, doktryna ruchu New Age stwarza atmosferę, która zachęca ludzi do podej-
mowania niebezpiecznych doświadczeń i praktyk13 .

10 F . Capra . Należeć do wszechświata. Poszukiwania na pograniczu nauki i duchowości. Kraków: 
Znak 1995 s . 34 .

11 John White – jeden z bardziej znanych popularyzatorów New Age – umieszcza „wyniesienie 
duchowości ponad religijność” na pierwszym miejscu swojej listy dokonań ruchu (zob .: J . White . Świt 
Ery Wodnika. Tł . M . Wacław . Bydgoszcz: Limbus 1996 s . 23-25) .

12 A . Huxley . Drzwi percepcji. Niebo i piekło . Warszawa: „Przedświt” 1991 s . 38 .
13 Tym bardziej że większość osób związanych z ruchem zaakceptowała pogląd Aldousa Huxleya: „nie 

ma sensu latami zajmować się medytacją czy też duchowymi ćwiczeniami, gdy wszystko można uzyskać 
w pół godziny za pomocą narkotyku” (cyt . za: A . Bancroft . Współcześni mistycy i mędrcy. Warszawa: Jacek 
Santorski & Co 2002 s . 24) .
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Biorąc pod uwagę przytoczone fakty, należy stwierdzić, że tylko przyjęcie nowego 
modelu relacji między religią a duchowością pozwoliło twórcom doktryny New Age 
uznać ruch za alternatywę wobec chrześcijaństwa . Z takiej perspektywy mogli twierdzić, 
że doktryna ruchu wykorzystuje to wszystko, co w zachodniej duchowości było pozytyw-
nego, a ponadto wzbogaca życie duchowe elementami zaczerpniętymi z kultury Dalekiego 
Wschodu . Potrzebę odwołania się do mistyczno-religijnej tradycji Dalekiego Wschodu 
uzasadniali, wskazując, że tradycja ta koncentruje się na sferze doznań mistycznych, 
które w życiu duchowym człowieka pełnią szczególnie ważną rolę . Nie dziwi zatem fakt, 
że autorzy z kręgu New Age w swoich pismach omawiali i zalecali różnorodne techniki 
rozwoju duchowego – zarówno psychiczne, jak i fizyczne14 . Szczególnie chętnie wyko-
rzystywali medytację oraz taniec15 . 

Okazało się jednak, że oferowany przez ruch New Age bogaty wybór różnorodnych 
technik mających doskonalić ludzką świadomość, oprócz (a często zamiast) spodziewa-
nych efektów powodował w praktyce liczne problemy . Stało się tak, ponieważ upowszech-
nienie mających dotychczas elitarny charakter technik rozwoju duchowego doprowadziło 
do zatarcia różnic między rzeczywistym przeżyciem religijnym – na przykład stanem 
mistycznym – a różnymi formami jego naśladowania ograniczającymi się zazwyczaj do 
wywołania silnych przeżyć emocjonalnych . Ludzie masowo wkraczający w dotychczas 
dla nich niedostępny, a przez to niemal zupełnie nieznany świat doznań duchowych, nie 
posiadali żadnych kryteriów, które pozwoliłyby im odróżnić te dwa odmienne (i w różny 
sposób wpływające na człowieka) rodzaje przeżyć . Trudno się zresztą temu dziwić, skoro 
nawet współczesna psychologia nie rozróżnia przeżyć religijnych i duchowych, zaliczając 
je wszystkie do bardzo nieprecyzyjnej kategorii tzw . doświadczeń szczytowych (peak 
experiences) . W podobny sposób na kwestię duchowości zapatrywał się także ruch New 
Age . Prezentując techniki prowadzące do maksymalizacji „wrażeń duchowych”, twórcy 
doktryny New Age zapomnieli, że o wartości doświadczenia religijnego wcale nie decy-
duje jego intensywność, lecz wpływ, jaki ma ono na dalsze życie człowieka . 

Końcowym efektem postulowanego przez New Age synkretycznego łączenia różnych 
tradycji religijnych miał być duchowy rozwój człowieka, który ostatecznie doprowadzić 
powinien do „wyzwolenia nowej formy duchowości, która przekroczy wszelkie gra-
nice religijne, kulturalne i narodowe . Dzięki niej pojawi się nowa świadomość jedności 
wspólnoty ludzkiej i dynamizm duchowy, który pozwoli znaleźć rozwiązanie problemów 
świata”16 . 

14 M . Ferguson w książce Aquarian Conspiracy. Personal and Social Transformation in Our Time (Los 
Angeles: J .P . Tarcher 1980) przedstawia szczegółowy wykaz i opis najważniejszych tego rodzaju technik 
(polski przekład w: New Age . Wyb . i tł . P . Macura . Kraków: Wydawnictwo „Nomos” 1993 s . 21-24) . 

15 Warto przypomnieć, że traktowanie tańca jako formy kontaktu z Bogiem jest dosyć popularne 
także w religiach . Taką rolę odgrywa zarówno w islamie, gdzie tańcem dla osiągnięcia stanów mistycznych 
posługiwali się sufi, jak też w judaizmie (szczególnie ważne funkcje pełnił w religijnych praktykach 
chasydów) . 

16 M . Ferguson . Aquarian Conspiracy s . 273 (podaję za: J . Vernette . New Age. U progu Ery Wodnika. 
Tł . M . Dembska . Warszawa: Verbinum 1998 s . 24) .
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Przyjmując tak optymistyczną wizję duchowości, twórcy ruchu New Age byli prze-
konani, że dzięki coraz powszechniejszemu praktykowaniu nowych form duchowości 
we współczesnych społeczeństwach zanikną tradycyjne formy religijności . Głosząc taką 
tezę, nie uwzględnili faktu, że w skład każdej historycznej religii oprócz doktryny, czyli 
systemu głoszonych prawd, wchodzi także kult, to znaczy uznane sposoby kontaktu 
z bóstwem, oraz posiadająca sformalizowaną strukturę organizacja obejmująca instytucje 
integrujące wiernych i przekazujące im doktrynę oraz zasady postępowania . Wobec tych 
elementów religii nie zdołali przedstawić realnych alternatyw .

4. Alternatywne formy religijności

Współczesna kultura Zachodu przeciwstawia chrześcijaństwu dwa typy alternatywnej 
religijności:

a) ruchy religijne, 
b) religie niechrześcijańskie . 

Ad . a) Ruchy religijne
Choć propozycje ruchów religijnych mające stanowić alternatywę wobec chrześci-

jaństwa są zróżnicowane, można przyjąć, że akceptujący te propozycje ludzie podążają 
na ogół w trzech kierunkach:
1) spora grupa wybiera „nowe wersje chrześcijaństwa” w postaci ruchów religijnych 

odwołujących się do Biblii . Większość tych ruchów założyli ludzie, którzy – jak sami 
utrzymywali – mieli otrzymać od Boga nowe objawienie mówiące o zbilżającym się 
końcu świata;

2) inni poszukują inspiracji w odległych kulturach (zwłaszcza w Indiach i na Dalekim 
Wschodzie), próbując na gruncie europejskim zaszczepić koncepcje, które w odmien-
nym środowisku kulturowym, jakim jest współczesny Zachód, nie funkcjonują właś-
ciwie;

3) natomiast ci, którzy zafascynowani są siłą i skoncentrowani na własnym „ego”, zamiast 
ogarniającemu ich dobrocią i miłością Bogu na różne sposoby próbują służyć szata-
nowi . Zapominają przy tym, że szatan jest przecież istotą duchową słabszą od Boga 
i ostatecznie jego bunt skazany jest na klęskę;
Z racji niewielkiej objętości tekstu skoncentruję się na omówieniu pierwszej z wymie-

nionych dróg poszukiwań religijnych alternatyw wobec chrześcijaństwa . Jest to tym 
bardziej zasadne, że również przedstawiciele ruchów religijnych inspirowanych tradycją 
Indii i Dalekiego Wschodu podkreślają ich podobieństwo do chrześcijaństwa, a często 
także powołują się na Biblię jako jedną z wielu ksiąg zawierających jakąś formę boskiego 
objawienia . 
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Najbardziej znane ruchy religijne odwołujące się do Biblii to Mormoni, świadkowie 
Jehowy oraz Adwentyści Dnia Siódmego . Choć ich doktryny w znaczący sposób różnią 
się między sobą, można znaleźć sporo cech wspólnych . Przede wszystkim są to ruchy 
stosunkowo młode, bo powstały dopiero w XIX w . Także krytykując religię chrześcijań-
ską, te posługują się niemal identycznym sposobem argumentacji . Przedstawić go można 
w postaci następującego schematu:

− na początku istniał prawdziwy Kościół założony przez Jezusa Chrystusa;
− później (gdzieś między II a IV w .) nastąpiło „odstępstwo”, w wyniku którego 

powstał Kościół katolicki . Wprowadził on do swojej nauki pogańskie (to znaczy zaczerp-
nięte z filozofii greckiej) pojęcia, które zniekształciły oryginalne wierzenia i praktyki, 
zmieniając zasadniczo naukę przekazaną przez Chrystusa;

− wreszcie, po różnych nieudanych próbach, takich jak reformacja, nastąpiło odro-
dzenie pierwotnego Kościoła (w postaci alternatywnego ruchu religijnego)17 .

Wspomniane ruchy religijne utrzymują ponadto, że ich doktryna prezentuje nowe 
objawienie, które jest lepiej dostosowane do potrzeb i oczekiwań współczesnego czło-
wieka . Taki punkt widzenia pokazuje, że ruchy te akceptują uproszczenie, które od czasów 
rewolucji naukowo technicznej funkcjonuje w świadomości ludzi żyjących w naszej kul-
turze . Polega ono na tym, że idee religijne traktowane są tak samo jak odkrycia naukowe 
czy wytwory techniki . 

Uproszczenie to bierze się stąd, że rzeczywiście postęp techniczny jest widoczny 
i niepodlegający dyskusji . Nowe modele urządzeń posiadają znacznie lepsze parametry 
użytkowe . W rezultacie coraz częściej mówi się dziś nie o fizycznym zużyciu sprzętu, ale 
o tym, że zestarzał się technologicznie . Przestaje więc dziwić fakt, że sprawny komputer 
czy telewizor trafia na śmietnik, ponieważ nie jest dostosowany do spełniania funkcji 
bądź zadań, które w chwili jego wyprodukowania nie były jeszcze znane . Ze stanem 
niekwestionowanego postępu mamy także do czynienia w przypadku teorii naukowych . 
Dobrymi przykładami prezentującymi tempo i skalę dokonującego się w tej sferze postępu 
są takie nauki, jak genetyka czy fizyka kwantowa . Ich rozwój jest tak dynamiczny, że 
wydane kilka lat temu publikacje prezentujące ówczesny stan wiedzy na te tematy są 
dziś zupełnie nieaktualne . 

Trzeba jednak pamiętać, że istnieją też takie sfery kultury, w których postęp nie prze-
biega liniowo, a to, co „nowe”, wcale nie musi być „lepsze” . Tak dzieje się na przykład 
w sztuce . Wystarczy odrobina zdrowego rozsądku, żeby uznać za niezbyt korzystną pro-
pozycję zamiany nawet dosyć sfatygowanego i podniszczonego oryginału dzieła któregoś 
z dawnych mistrzów malarskich na jego nową, pachnącą świeżością, reprodukcję . Inny 
przykład „nielinearnego rozwoju”, z jakim mamy do czynienia w kulturze, stanowią 
doktryny filozoficzne . Fakt, że na przykład Rorty czy Derrida pisali swoje dzieła znacznie 

17 Dopiero w tym miejscu argumentacji pojawia się zasadnicza rozbieżność, bo każdy z ruchów 
twierdzi, że to on jest właśnie prawdziwym, odrodzonym Kościołem Jezusa Chrystusa .
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później niż Platon, Arystoteles albo Tomasz z Akwinu, trudno potraktować jako argument 
pozwalający uznać ich filozoficzne dokonania za doskonalsze .

Także, wbrew stanowisku alternatywnych ruchów religijnych, obecne w ich dok-
trynach twierdzenia mówiące o dezaktualizowaniu się tradycyjnych doktryn religij-
nych uznać należy za błędne . Aby z punktu widzenia filozofii pokazać, że jest to błąd, 
wystarczy przywołać jeden argument – sytuację człowieka w świecie (mówiąc językiem 
filozoficznym: jego „status bytowy”) . W przeciwieństwie do kultury i techniki, które 
podlegają nieustannej ewolucji, status bytowy człowieka nie zmienia się . W dalszym 
ciągu człowiek rodzi się, podejmuje wolne decyzje, w ich konsekwencji doznaje radości 
lub cierpi, wreszcie umiera . Kulturowo-techniczne uwarunkowania, choć niewątpliwie 
oddziałują na ludzkie życie, mają na nie wpływ drugorzędny (czyli – zgodnie z rozróż-
nieniem wywodzącym się od Arystotelesa – nie substancjalny, lecz przypadłościowy) . 
Zatem na przykład fakt, że człowiek o swoich rozterkach dawniej pisał gęsim piórem, 
a dziś robi to za pomocą znacznie doskonalszego narzędzia, jakim jest komputer, nie ma 
bezpośredniego i znaczącego wpływu na jakość spisanych rozważań .

Trudno więc zrozumieć, dlaczego fakt, że doktryna religijna powstała sto lat temu 
miałby automatycznie czynić ją doskonalszą od tej, która znana jest od dwóch tysiącleci . 
Bardziej rozsądna wydaje się teza odwrotna – mówiąca, że to doktryna chrześcijańska, 
która przez wieki dostarczała ludziom odpowiedzi na egzystencjalne pytania, stanowi 
lepsze i pełniejsze źródło wiedzy o tym, kim jest człowiek i dokąd zmierza18 . 

Ad . b) Religie niechrześcijańskie
Także pomysły przenoszenia na europejski grunt doktryn religijnych z innych kręgów 

kulturowych trudno uznać za realne alternatywy dla chrześcijaństwa . Tymczasem wielo-
torowe działania podejmowane przez prominentne instytucje Unii Europejskiej, a także 
coraz widoczniejsze w naukowych publikacjach oraz w mediach propagowanie idei 
multikulturowości sprawiają wrażenie, że ich celem jest – w najlepszym razie – spro-
wadzenie chrześcijaństwa do roli jednej z wielu alternatyw religijnych dostępnych dla 
współczesnego Europejczyka . Co ciekawe, za najbardziej realną alternatywę tego typu 
uznaje się islam . Ponieważ w tomie znajduje się tekst o . Krzysztofa Modrasa poświęcony 
temu zagadnieniu, tu wskażę tylko kilka faktów stawiających pod znakiem zapytania 
możliwość i sensowność prób mających na celu zastępowanie w europejskiej kulturze 
chrześcijaństwa przez islam19 . 

18 Tezę o wyższości tradycyjnej religii nad jej alternatywnymi formami można także próbować 
uzasadniać, wskazując konkretne, możliwe do empirycznej weryfikacji fakty . Na przykład dosyć łatwo da 
się pokazać, że liczba osób należących do ruchów religijnych stanowi znikomy ułamek liczby chrześcijan . 
Nie ulega także wątpliwości, że mimo dynamicznej działalności osób należących do tych ruchów ich 
kulturowe oddziaływanie w najlepszym razie określić można jako śladowe .

19 Więcej na ten temat piszę w: R .T . Ptaszek . Ku islamskiej Europie . W: Bezpieczeństwo człowieka 
a wielokulturowość . Red . J . Dębowski, E . Jarmoch, A .W . świderski . Siedlce: Wydawnictwo Akademii 
Podlaskiej 2008 s . 185-190 .
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Najważniejszym argumentem pozwalającym na krytyczną ocenę możliwości trak-
towania islamu jako jednej z alternatyw dla chrześcijaństwa jest sposób, w jaki islam 
postrzega rolę religii w społeczeństwie . Jest to spojrzenie zupełnie inne od chrześcijań-
stwa, będącego przede wszystkim religią głoszącą potrzebę wewnętrznej przemiany . Jezus 
Chrystus nie był przywódcą politycznym i nie prowadził działalności politycznej . Swoim 
wyznawcom zalecał wprost, by „oddawali Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, 
co należy do Boga” (Mt 22,21) .

Natomiast Mahomet był nie tylko prorokiem, ale też przywódcą politycznym i pra-
wodawcą . Sam też założył państwo, którego prawodawstwo oparł na Koranie . Toteż o ile 
dla chrześcijan religia to przede wszystkim kwestia właściwych relacji z Bogiem i samym 
sobą20, o tyle w islamie zasady religii przenikają wszystkie sfery ludzkiego życia . „Od 
samego początku islam starał się włączyć [ . . .] życie polityczne, społeczne i ekonomiczne, 
do wszechobejmującego światopoglą du religijnego”21 . 

Kluczem do zrozumienia współczesnego islamu jest tak zwana zasada albo idea islami-
zacji . Idea ta zyskała popularność za sprawą dwóch żyjących w XX w . teoretyków islamu: 
Egipcjanina Hasana al-Banny (1906-1949) oraz Hindusa Mawlany Mawdudiego (1903-
1979) . Twierdzili oni, że na podstawach islamu zbudować można ustrój społeczny mogący 
z powodzeniem zastąpić systemy wytworzone przez kulturę Zachodu . Ich zdaniem taki 
system społeczny będzie doskonalszy zarówno od błędnego (bo opartego na ateistycznej 
wizji świata) marksizmu, jak też od zachodniej demokracji ufundowanej na fundamen-
cie kapitalizmu i wolnego rynku . „Kapitalizm i zachodnią demokrację obaj myśliciele 
odrzucili w oparciu o twierdzenie, że wprowadzony na Zachodzie rozdział między Koś-
ciołem a państwem dał w efekcie zlaicyzowane spo łeczeństwo pozbawione religijnych 
i moralnych drogowskazów . [ . . .] Za właściwą opcję uznali islam jako system holistyczny, 
integrujący ze sobą prawo i religię oraz element spo łeczny i duchowo-moralny”22 . 

Należy też pamiętać, że w islamie nie istnieje rozdział religii od państwa (podobnie 
zresztą, jak nie istnieje podział na świecką i religijną sferę życia) . Sposób życia wyznawcy 
islamu23 jest bowiem całkowicie oparty na Koranie . Dla muzułmanina wszystko jest 
islamem . „Gdy nie wystarcza Koran, ma do dyspozycji tak zwane sunny: sentencje i opisy 
zachowań proroka, który – tak przynajmniej mówi pobożna tradycja – pamiętał o wszyst-
kich problemach życia i uregulował je przepisami obowiązującymi po wsze czasy”24 .

Ponadto zarówno język arabski, jak i doktryna islamu dzielą świat na dwie części . 
Pierwsza to tak zwany Dar al-Islam czyli „dom islamu” albo „przybytek pokoju” . Na 
obszarze tym (obejmującym ziemie, na których żyją wyłącznie muzułmanie lub ludzie, 

20 Istotę chrześcijaństwa dobrze oddaje myśl zawarta w Solilokwiach św . Augustyna: „Chcę poznać 
własną duszę i Boga – nic więcej” (św . Augustyn. Solilokwia 2,7) . 

21 R . Armour . Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji . Kraków: WAM 
2004 s . 217 .

22 Tamże s . 253 .
23 Jak na to wskazuje sama nazwa tej religii dosłownie oznaczająca p o d d a n i e  s i ę  b o s k i e j  w o l i  .
24 Pięć wielkich religii świata . Red . E . Brunner-Traut . Tł . J . Doktór . Warszawa: „Pax” 1987 s . 69-70 

[podkreślenie R .P .] .
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którzy nie będąc muzułmanami, poddali się zasadom islamu) panuje ład i spokój . Druga 
część to Dar al-Harb, co tłumaczy się jako „dom wojny” albo „przybytek walki” . Jest 
to sfera chaosu, którego źródłem jest fakt, że żyjący w niej ludzie nie zaakceptowali 
prawa koranicznego . „Zgodnie z naukami Mahometa muzułmanie mają walczyć z takimi 
społeczeń stwami i w o j n a  z   n i m i  j e s t  u s p r a w i e d l i w i o n a . [ . . .] W zasadzie t a 
w o j n a  m i a ł a  t r w a ć  t a k  d ł u g o ,  p ó k i  c a ł a  l u d z k o ś ć  n i e  p r z y j m i e 
i s l a m u  a l b o  n i e  p o d p o r z ą d k u j e  s i ę  a u t o r y t e t o w i  m u z u ł m a ń s k i e g o 
p a ń s t w a”25 . 

Za „przybytek walki” muzułmanie uznają między innymi cały obszar zdominowany 
przez zachodnią kulturę . Jest to bowiem kultura ukształtowana pod wpływem chrześci-
jaństwa, które muzułmanie traktują jako błędną doktrynę religijną . Ponadto mają oni 
konkretne, a zarazem bardzo „poważne zastrzeżenia wobec zachodniego społeczeństwa . 
Dla wielu muzułmanów zachodnią kulturę cechuje przypadkowość stosunków płciowych 
i swoboda obyczajów, hedonizm, osłabienie więzów rodzinnych oraz przemoc i nar-
komania . Ich zdaniem ta nieskrępowana moralność i ten rozpad rodziny są wynikiem 
odrzucenia religii jako fundamentu życia spo łecznego . Twierdzą, że rozdział Kościoła od 
państwa oraz utrata religijności doprowadziły do laicyzacji Zachodu, co z kolei podważyło 
poczucie warto ści i moralność”26 .

Skoro zatem Europa i jej kultura należy do Dar al-Harb (domu wojny) muzułmanie 
uważają, że należy wszelkimi sposobami dążyć do tego, aby włączyć ją do Dar al-Islam 
(przybytku pokoju), czyli do obszaru, na którym panuje prawo islamu . Chcą być zatem 
– także w Europie – jedyną religią, i z pewnością nie wystarczy im rola jednej z wielu 
religijnych alternatyw .

Krytycznie ocenić trzeba także pojawiające się co najmniej od lat 60 . ubiegłego wieku 
synkretyczne pomysły modyfikowania chrześcijaństwa za pomocą idei zaczerpniętych 
z religijnych systemów Indii i Dalekiego Wschodu (szczególnie z buddyzmu) . Autorzy 
takich propozycji zdają się nie dostrzegać faktu, że niechrześcijańskie systemy religijne 
stanowią spójną całość, osadzoną głęboko we własnej tradycji kulturowej . 

Zanim więc zaczniemy na serio traktować postulaty, aby propagować w Europie reli-
gie Dalekiego Wschodu (lub choćby ich znaczące elementy), warto wyciągnąć wnioski 
z oczywistego faktu, jakim jest istnienie zasadniczych różnic między poszczególnymi 
kręgami kulturowymi . Wynikają one z odmiennych sposobów widzenia rzeczywistości, 
w której funkcjonuje człowiek . Zakres i znaczenie tych różnic jeszcze w okresie mię-
dzywojennym w czytelny sposób przedstawił znany badacz kultur orientalnych – prof . 
Stanisław Schayer . Podkreślał on zwłaszcza zasadniczą odmienność filozofii indyjskiej 
od filozofii europejskiej . Wskazywał, że poznanie odgrywa w filozofii indyjskiej przede 
wszystkim rolę instrumentalną – jest narzędziem pozwalającym człowiekowi uwolnić 
się od cierpień, które niesie życie . To praktyczne nastawienie filozofii powoduje, że nie-

25 R . Armour . Islam, chrześcijaństwo i Zachód s . 62 [podkreślenie R .P .] .
26 Tamże s . 222 .
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wiele uwagi poświęca ona poszukiwaniu ogólnych prawd . Ogranicza się natomiast do 
podawania przykładów, które mają zainteresowanym wskazywać właściwe rozwiązania 
życiowych problemów . 

O ile zatem celem filozofii Zachodu było możliwie pełne, rozumiejące poznanie świata 
osób i rzeczy, o tyle filozofia indyjska nigdy nie dążyła do tego by być wiedzą spełnia-
jąca kryteria racjonalności . Nie odnajdziemy w niej więc także „pojęcia jednoznacznej 
determinacji, konieczności i bezwyjątkowości”27 . 

Różnice między filozofią indyjską i  europejską widoczne są zwłaszcza w  sferze 
rozważań dotyczących religii . Filozofia indyjska opiera się na przekonaniu, że żadne 
wnioskowania nie mogą dotyczyć przedmiotów o jedynym, wyjątkowym charakterze . 
Dlatego rezygnuje z racjonalnych rozważań dotyczących Boga, przyznając, że „absolut 
jest niewysławialny, niedostępny słowom i pojęciom, niemniej jednak może stać się 
przedmiotem kultu, adoracji i poznania [ . . .] przez pośrednictwo konkretnych [ . . .] choć 
racjonalnie niekoniecznie adekwatnych, symboli”28 . Natomiast w odróżnieniu do filo-
zofii Indii i Dalekiego Wschodu rozważania dotyczące istnienia i natury Boga stanowią 
ważny dział zachodniej metafizyki . 

Trzeba też pamiętać, że dla człowieka żyjącego w kulturze europejskiej wyjaśnienie 
jakiegoś zjawiska polega na podaniu przyczyn (bezpośrednich lub pośrednich), które 
do tego zjawiska doprowadziły . Tymczasem przedstawiciele myśli Dalekiego Wschodu, 
wyjaśniając świat oraz to, co się w nim dzieje, nie koncentrują się na poszukiwaniu 
związków przyczynowych . Starają się natomiast określić miejsce, jakie dana rzecz bądź 
zjawisko zajmuje w świecie, a także pokazać spełniane przez nie funkcje . Zamiast wyjaś-
nienia przyczynowego mamy zatem jedynie wskazanie korelacji (ukazanie miejsca, jakie 
badany przedmiot zajmuje w porządku wszechświata) . Tego rodzaju wyjaśnienie z punktu 
widzenia filozofii zachodniej nie jest jednak wystarczające . Odwołuje się bowiem nie do 
przyczyn, których obecność lub brak można stwierdzić, lecz do przyjętej a priori tezy 
o istnieniu w całym wszechświecie skomplikowanego systemu powiązań i zależności . 
Tezy takiej ze względu na jej aprioryczny charakter nie można zweryfikować . 

Tak poważne rozbieżności w sposobie widzenia świata oraz człowieka prowadzą 
w konsekwencji do zupełnie innego pojmowania różnorodnych, a zarazem ważnych 
aspektów ludzkiego życia (model rodziny, rola kobiety, prawa człowieka, rola jednostki 
w społeczeństwie itp .) . Powoduje to, że modeli i wzorów zachowań obowiązujących 
w kulturze Indii i Dalekiego Wschodu nie da się w niezmienionej postaci przenieść na 
grunt zupełnie odmiennego kręgu kulturowego, jakim jest kultura zachodnia . Wyob-
raźmy sobie, na przykład, próbę połączenia demokratycznego społeczeństwa obywatel-
skiego z systemem kastowym, będącym podstawą hinduizmu .

Na zakończenie warto jeszcze wskazać główne przyczyny, które powodują, że współ-
cześni Europejczycy nie dostrzegają wyjątkowości chrześcijaństwa, a równocześnie zafa-

27 S . Schayer . O filozofowaniu Hindusów . Red . M . Mejor . Warszawa: PWN 1988 s . 152 .
28 Tamże s . 147 .
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scynowani są niechrześcijańskimi tradycjami religijnymi . Za trzy najważniejsze czynniki 
mające wpływ na taką postawę uznaję:
1) wadliwy mechanizm porównywania religii: bierzemy z chrześcijaństwa to, co naj-

bardziej problematyczne (przychodzi nam to bez trudu, bo jesteśmy w nim na co 
dzień zanurzeni) i porównujemy z tym, co najlepsze w innych tradycjach religijnych 
(których zazwyczaj dobrze nie znamy) . W ten sposób kształtują się stereotypy i mity 
dotyczące religii29;

2) niecierpliwość i pragmatyzm współczesnej kultury Zachodu: żyjący w niej człowiek 
chce tego, co przynosi natychmiastowe efekty i nie wymaga dużego wysiłku . Trudno 
mu zrozumieć, że w sferze religii drogi na skróty zwykle prowadzą na manowce; 

3) nieznajomość własnej tradycji kulturowej: choć trudno w to uwierzyć, wielu nawet 
dobrze wykształconych współczesnych Europejczyków bardzo mało lub zgoła nic nie 
wie o chrześcijaństwie30 .

* * *

Sądzę, że argumenty, które przedstawiłem w tekście, wystarczająco uwiarygodniają 
tezę, że żadna z proponowanych współcześnie w Europie alternatyw nie jest w stanie 
zastąpić chrześcijaństwa . Toteż wniosek z tych rozważań jest następujący: jeśli kultura 
europejska ma nadal stanowić źródło idei kształtujących i rozwijających człowieka oraz 
uniwersalnych norm, którymi ludzie będą się kierować w życiu, musi pozostać kulturą 
chrześcijańską . 

Wcale nie oznacza to, że – wbrew opiniom podnoszonym przez wielu krytyków 
religii – chrześcijańskość kultury stanie się ograniczeniem dla jej bogactwa i różnorod-
ności . Skłaniam się raczej ku tezie, że to odcięcie się Europy od chrześcijaństwa stało 
źródłem ograniczenia jej wielokulturowego zróżnicowania31 . Przemawia za tym fakt, że 
chrześcijaństwo, przenikając i kształtując kulturę Zachodu, wskazywało nadprzyrodzony 
cel, do którego zmierzać powinien każdy człowiek . Jednak te „chrześcijańskie ramy kul-
tury” wypełniane były treścią w sposób charakterystyczny dla poszczególnych obszarów 
Europy . Przywołując terminologię Feliksa Konecznego, sytuację taką opisać można za 
pomocą formuły, że cywilizacja łacińska na różne sposoby wyrażała się w kulturach 
poszczególnych tworzących ją narodów . Podejmowane współcześnie próby odrzucania 

29 Na przykład mit o nadzwyczaj pokojowym charakterze dalekowschodniej duchowości czy w pełni 
spontanicznym zaangażowaniu w działalność religijną osób należących do ruchów bazujących na Biblii .

30 Aby mieć wyobrażenie o poziomie niewiedzy na temat własnej tradycji religijnej, warto podać 
przykład Holandii . W kraju tym w 1990 r . 70% młodzieży w wieku 16-18 lat miało tak niewielką 
wiedzę na temat religii, że nie było w stanie wskazać swoich powiązań z jakimkolwiek Kościołem (zob .: 
R . Chałupniak . Katolickie wychowanie religijne w szkołach publicznych w jednoczącej się Europie . „Zeszyty 
Katechetyczne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej” 2007 s . 17) .

31 Więcej na ten temat piszę w tekście: Europa – chrześcijańska czy wielokulturowa? „Drohiczyński 
Przegląd Naukowy” 2011 nr 3 s . 7-11 .
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tego wspólnego celu powodują, że do działań w sferach religii i kultury wkrada się chaos . 
W miejsce zbudowanej na bazie chrześcijaństwa europejskiej wielokulturowości32 próbuje 
się propagować multikulturowość – zróżnicowaną nie tylko pod względem środków, lecz 
także celów, do których mają prowadzić . I to właśnie brak wyraźnie określonego celu 
pozwala uznać takie dążenia za współczesną formę utopii . Skoro bowiem kultura ma 
doskonalić człowieka, trzeba najpierw – choćby w ogólnych zarysach – określić, na czym 
ta doskonałość ma polegać . Jednak to już temat na oddzielne opracowanie .
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Alternative Forms of Religiousness and Spirituality

In this text I make a review of the most important alleged alternatives to Christianity .  
I also argue that these alternatives cannot replace Christianity .

Alternatives to Christianity can be divided into two categories: they are forms of religious-
ness or spirituality . The distinction “religiousness – spirituality” is a basis of my considerations . 
Religiousness is a complex of internal and external actions by which a man worships God 
whereas alternative forms of spirituality, contemporarily proposed, do not refer to any tran-
scendent reality, and are not a way of expressing a man’s faith, but only provide experiences 
brightening up the human life . Because of such character no form of spirituality can replace 
the Christian religion .

Religious doctrines from other cultural circles also cannot be accepted as real alternatives 
to Christianity . The main barrier here is the fact that these religions function on the basis 
of such concepts of reality and paradigms of behavior which cannot be moved to Europe in 
unmodified versions . 

 





Krzysztof Modras OP

Islamska kultura Europy?

1. Kościół wobec islamu

Sobór Watykański II w deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich 
Nostra aetate (nr 3)1 z szacunkiem wyraża się o islamie i wymienia tam istotne wartości, 
które go łączą z religią chrześcijańską . Mówi się o oddawaniu czci jedynemu Bogu, 
który jest żywy, samoistny, miłosierny i wszechmocny . On jest Stwórcą nieba i ziemi2 . 
Podobnie jak w chrześcijaństwie, wierzy się, że Bóg przemówił do ludzi i że słowo Boże 
zostało zapisane w świętej Księdze, którą w przypadku islamu jest Koran . Podkreśla 
się jednak wiarę islamu w przeznaczenie . Zgodnie z tym przekonaniem Bóg ma ukryte 
postanowienia i dekrety w stosunku do świata, a wierni chcą się im podporządkować . 
Tę intencję wyznawców wyraża arabski termin islām, używany na określenie tej religii .

Deklaracja zwraca także uwagę na to, że islam jest jedną z trzech religii abrahamo-
wych . Jej wyznawcy pragną podporządkować się Bogu na wzór Abrahama, który jest 
jedną z głównych postaci również w Koranie . Następnym wielkim prorokiem jest Jezus, 
poczęty z dziewicy Maryi z inicjatywy Boga . W islamie nie jest on uważany za Boga, 
niemniej jednak ma ważną funkcję w historii objawienia .

Muzułmanie oczekują też dnia zmartwychwstania i sprawiedliwego sądu Boga, na 
którym zostanie ocenione ziemskie moralne życie każdego człowieka . Dlatego należy 
wyznawać wiarę w jedynego Boga, modlić się, wspomagać innych przez akty miłosierdzia 

1 Tekst w różnych językach dostępny na stronie: Documents of the II Vatican Council, http://www .
vatican .va/archive/hist_councils/ii_vatican_council, a tekst polski: Deklaracja o stosunku Kościoła do 
religii niechrześcijańskich Nostra aetate, http://archidiecezja .lodz .pl/czytelni/sobor/drn .html [dostęp:  
1 maja 2011] .

2 Są to przykłady „najpiękniejszych imion Boga” (K 7:180; 17:110; 20:8; 59:24), które wyrażają 
atrybuty Boga . Tradycyjna lista, zawierająca 99 imion, pochodzi od al-Walid ibn Muslim al-Dimaszqi 
(zm . 810) . Mówi się też o setnym i „najwspanialszym imieniu”, które niejednokrotnie jest utożsamiane 
z imieniem Allah . Imiona Boga i ich recytacja mają szczególne znaczenie w duchowości islamu . Na ich 
temat zob . D . Gimaret . Les noms divins en Islam. Paris: Les Éditions du Cerf 1988 .
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i jałmużnę oraz pościć . Są to cztery z pięciu filarów islamu . Nostra aetate nie wymienia 
tu piątego, którym jest pielgrzymka do Mekki . Nie ma bowiem dokładnego chrześci-
jańskiego odpowiednika tej praktyki . W islamie jest ona fizycznym symbolem życiowej 
i wspólnej drogi, jaką przebywa się do Domu Boga .

Na tym deklaracja kończy wymienianie wspólnych wartości, które łączą chrześcijań-
stwo i islam . Następnie wspomina o długich sporach i wrogości między dwiema religiami . 
Mimo tych trudności wzywa się do wzajemnego zrozumienia i rozwoju sprawiedliwości 
społecznej, dobra moralnego, pokoju i wolności .

W kwestii zbawienia teologia chrześcijańska twierdzi, że realizuje się ono zwyczajnie 
w Kościele przez Jezusa Chrystusa, ale dokonuje się także nadzwyczajnie przez łaskę 
oświecenia w sumieniu, przez życie moralne i przez religie niechrześcijańskie . Jest to 
bowiem przygotowanie do Ewangelii3 . W związku z tym jest znane łacińskie powie-
dzenie: facienti, quod est in se, Deus non denegat gratiam (temu, kto robi wszystko, co 
jest w jego mocy, Bóg nie odmawia łaski)4 . Oznacza to, że uznaje się wartości nie tylko 
w islamie, ale także w wielu innych religiach, przede wszystkim w judaizmie, hinduizmie 
i buddyzmie, które deklaracja soborowa wyraźnie wymienia5 .

Oficjalna postawa Kościoła dotycząca islamu i innych kultur jest więc pozytywna, 
dostrzega się w nich wiele wspólnych elementów z religią chrześcijańską na różnych 
płaszczyznach, szczególnie w aspekcie teologicznym, moralnym oraz społecznym .

2. Dychotomia doktrynalna w Pismach

Głębsza analiza doktrynalna ujawnia, że wspólne elementy łączące chrześcijaństwo 
i islam nie są pojmowane w ten sam sposób . Weźmy pod uwagę choćby monoteizm 
uznawany przez obie religie . Chrześcijaństwo wierzy w Boga Jedynego w Trzech Osobach: 
Ojca, Syna i Ducha świętego . W odpowiedzi natomiast Koran6 podaje:

O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego 
innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; 
i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego . Wierzcie 
więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: „Trzy!” Zaprzestańcie! To będzie lepiej 
dla was! Bóg – Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! 

3 Zob . Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium nr 16 . Tekst jest dostępny na http://
www .vatican .va/archive/hist_councils/ii_vatican_council [dostęp: 1 maja 2011] .

4 Zob . Tomasz z Akwinu . Summa theologiae I-II q . 109 a . 6; q . 112 a . 3 . Dzieła św . Tomasza można 
znaleźć na stronie: Corpus thomisticum, http://www .corpusthomisticum .org [dostęp: 3 maja 2011] .

5 Zob . Nostra aetate nr 2 .
6 Tekst polski Koranu jest cytowany według tłumaczenia J . Bielawskiego . Koran. Warszawa: PIW 

1986, http://koran .apologetyka .com/czytaj [dostęp: 1 maja 2011] .
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Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi . I Bóg wystarcza 
jako opiekun! (K 4:171)

Nie będziemy dokładnie analizować tego tekstu, jednakże zwróćmy uwagę, że używa-
jąc terminologii chrześcijańskiej, Koran odchodzi od jej trynitarnej koncepcji . Wymagało 
tego założenie absolutnego monoteizmu islamu . Podobnie jest z centralną dla chrześci-
jaństwa prawdą o śmierci Chrystusa i jego zmartwychwstaniu . Koran podejmuje temat 
ukrzyżowania, ale interpretuje go w duchu doketyzmu, który zresztą nie był obcy też 
środowisku chrześcijańskiemu7:

I za to, że powiedzieli: „zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga” – 
podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; 
i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni 
nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili 
z pewnością (K 4:157) .

Fakt ukrzyżowania Jezusa sprzeciwiał się koranicznemu pojęciu posłańców . Misja 
wybranego przez Boga proroka nie mogła zakończyć się porażką .

Muzułmanie wierzą, że Koran zawiera prawdziwe słowo Boże, które zstąpiło od Boga . 
Deklaracja Nostra aetate podkreśla, że jest to jeden ze wspólnych elementów, który zbliża 
chrześcijaństwo i islam . Stanowisko muzułmańskie jednak jest bliższe opinii, obecnej 
również w kręgach chrześcijańskich w różnych okresach historii, według której pisarze 
spisywali dokładnie, verbatim, przekazane przez Boga słowa8 . Rezultatem takiego objawie-
nia jest Koran, który według tradycji muzułmańskiej został objawiony Muhammadowi 
przez archanioła Gabriela (arab . Dżibril) w ciągu 23 lat (610-632)9 . Takie objawienie 
otrzymują tylko prorocy, począwszy od Adama, poprzez Abrahama, Mojżesza, Dawida, 
Jezusa, a skończywszy na Muhammadzie, który jest ostatnim z proroków, zwanym ich 
„pieczęcią” (K 33:40) . W chrześcijaństwie objawienie rozumie się jako działanie Boga .
Za jego pomocą odkrywa On przed człowiekiem nieznaną prawdę, której nie mógłby 
odkryć swoimi siłami10 . Może ono być ogólne lub szczególne . W pierwszym rodzaju 
objawienia Bóg przekazuje człowiekowi wiedzę za pośrednictwem przyrody, ale jak to 
stwierdził już św . Paweł (Rz 1,20-25), na skutek grzechu człowiek nie jest w stanie 
rozpoznać w pełni autora stworzenia . Objawienie szczególne zaś dokonuje się poprzez 

7 Dokeci twierdzili, że Chrystus tylko pozornie był człowiekiem i nie miał prawdziwego fizycznego 
ciała . Zaprzeczało się tym samym cierpieniom i śmierci Chrystusa na krzyżu . Przedstawicielem takiego 
nurtu był np . Marcjon z Synope (ok . 85-160) .

8 Na temat objawienia, zob . obszerne opracowanie M . Rusecki . Traktat o objawieniu. Kraków: 
Wydawnictwo Księży Sercanów 2007 .

9 Cudowność i niepowtarzalność Koranu w teologii muzułmańskiej jest zwana iʿǧāz; zob . J . Danecki . 
Podstawowe wiadomości o islamie . Warszawa: Dialog 2007 s . 70-72 .

10 Koran określa to terminem „to, co skryte” (ġayb) . Będzie o tym mowa w dalszej części artykułu .
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wydarzenia historyczne11, poprzez różne przekazy dane prorokom12, którego najbardziej 
charakterystycznym przypadkiem jest słowo, wypowiedziane bądź spisane . Ostateczną 
formą objawienia w chrześcijaństwie jest natomiast wcielone Słowo Boga, Jezus Chrystus .

W ujęciu chrześcijańskim Pismo święte zostało spisane pod natchnieniem Ducha 
świętego, który wpływał zarówno na myśli autorów13, jak i dobór środków przekazu . 
Takie natchnienie jest darem Boga i niekoniecznie zakłada wizje . Do niedoskonałych 
elementów ludzkich w procesie objawienia należą: język, formy literackie i inne środki 
wyrazu . Niemniej jednak proces natchnienia gwarantuje wiarygodność i nieomylność 
w przekazaniu objawienia Bożego . Łączą się więc tu elementy boskie i ludzkie, które 
trwają nadal w pisanym słowie Bożym, na wzór wcielenia Słowa Boga, który w Jezusie 
Chrystusie zachował w pełni naturę boską i ludzką14 . W islamie natchnienie15 ma szersze 
znaczenie, każdy sprawiedliwy człowiek może otrzymać natchnienie od Boga, np . do 
dokonania dobrego czynu16 .

Różnice w pojęciu słowa Bożego w chrześcijaństwie i islamie wyrażają się nie tylko 
w sposobie rozumienia natchnienia, ale również w treści Ksiąg świętych . Koran głosi, 
że objawienie Muhammada nie jest czymś nowym, ale jest potwierdzeniem tego, co już 
zostało przekazane w poprzednich etapach historii: „On tobie zesłał Księgę z prawdą, 
stwierdzając prawdziwość tego, co już było przed nią . On zesłał niegdyś Torę i Ewan-
gelię” (K 3:3) . Z drugiej strony podkreśla się, że to poświadczenie dotyczy tego, co jest 
prawdziwe w dawnych objawieniach, bo wiele z tego zostało zniekształcone przez tych, 
którzy je otrzymali:

Czyż wy pragniecie, żeby oni wam uwierzyli, kiedy wśród nich była grupa takich, 
którzy słyszeli słowo Boga, następnie je wypaczyli, kiedy już je zrozumieli, a przecież 
dobrze wiedzieli (K 2:75) .

Czytając Koran, znajdujemy wiele fragmentów, które odwołują się do historii biblij-
nych, a nawet zakładają ich znajomość u czytelnika . Gdy jednak bliżej zapoznamy się 
z wersjami koranicznymi tych samych wydarzeń, dostrzeżemy wiele różnic . Dla kogoś, 

11 Objawienie się Boga poprzez naturę oraz wydarzenia historyczne jest też jednym z głównych 
tematów pojawiających się często w Koranie .

12 W teologii muzułmańskiej tego rodzaju objawienie określa się słowem waḥī; zob . K 42:51 „I nie 
zostało dane żadnemu śmiertelnikowi, aby przemawiał do niego Bóg inaczej, jak przez objawienie (waḥī) 
albo też spoza zasłony, albo przez posłańca; i jemu objawia – za Swoim zezwoleniem – to, co chce” .

13 Koran mówi też o poruszeniu myśli i uczuć Proroka w czasie objawienia, używając obrazu serca: 
„To jest objawienie (tanzīl) Pana światów! [193] Z nim zeszedł Duch wierny [194] na twoje serce, 
abyś był w liczbie ostrzegających [195] w języku arabskim, jasnym . [196] Zaprawdę, to jest w Pismach 
dawnych przodków!” (K 26:192-196) .

14 Zob . D . Berent . Objawienie, natchnienie i autorytet Pisma Świętego, http://nadzieja .pl/czytelnia/
artykuly/nowe/objawienie_natchnienie .html [dostęp: 17 czerwiec 2011] .

15 Określa się go terminem ilhām.
16 Zob . One Significant Difference between Quran and Bible, http://www .ahlalhdeeth .com/vbe/

archive/index .php/t-4263 .html; E . Platti . Revelation and Inspiration in Christianity and Islam, http://
www .vindialogue .org/revelation-and-inspiration-in-christianity-and-islam [dostęp: 17 czerwca 2011] .
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kto został wychowany na tradycji biblijnej, te teksty brzmią obco . Nie jest to szokujące, 
jeśli zrozumie się cel ich przytoczenia w świętej Księdze islamu . Ma to być objawienie 
tego, co skryte w dawnych historiach17, i ma służyć jako przykład dla następnych pokoleń 
(K 12:111) . Pozwalają one zrozumieć, że Bóg wspomaga i daje ostatecznie zwycięstwo 
tym, którzy mu służą, a karze niewiernych . Przykładem może być Abraham, który w isla-
mie jest uważany za wzór prawdziwego monoteisty przed nadejściem islamu . Tradycja 
muzułmańska określa takich ludzi słowem ḥanīf, co oznacza, że nie był ani żydem, ani 
chrześcijaninem, ani politeistą, ale muzułmaninem, czyli całkowicie poddanym Bogu 
(zob . np . K 3:67) . Koran zawiera wiele biblijnych szczegółów z jego życia, ale – podobnie 
jak inne historie – brzmią one obco albo też zmieniły miejsce, w których się dokonały . 
Hagar z Izmaelem została wysłana na pustynię w Mekce, a nie w okolice Ber Szewy (Rdz 
21,14) . Abraham pojawił się także na Półwyspie Arabskim i wraz z Izmaelem oczyścił 
i odbudował sanktuarium Jedynego Boga, Kaabę:

I oto przygotowaliśmy dla Abrahama miejsce Domu: „Nie będziesz Mi dodawał 
niczego za współtowarzyszy! Oczyść Mój Dom dla tych, którzy dopełniają okrążeń, 
i dla tych, którzy stoją, i dla tych, którzy się skłaniają i którzy wybijają pokłony!” 
(K 22:26; por . 2:125) .

Tam też miała się dokonać próba Abrahama, by ofiarować swego syna (K 37:100-
113), z tym że tradycja identyfikuje go nie jako Izaaka, lecz Izmaela, nawet jeśli Koran nie 
wymienia wyraźnie jego imienia18 . Islam ponadto uważa się za religię uniwersalistyczną, 
a Koran został objawiony jako ostatnia księga dla całego świata, a to znaczy, że powinien 
być zrozumiały dla wszystkich:

Posłaliśmy cię do wszystkich ludzi jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego . 
Lecz większość ludzi nie wie (K 34:28) .

Księga została tymczasem objawiona w doskonałym języku arabskim, który nie może 
być naśladowany, nie tylko przez cudzoziemców, ale także przez samych Arabów . Nie jest 
to też język codziennego życia . Tłumaczenia, nawet jeśli są dopuszczalne, nie nazywają 
się Koranem, ale jego interpretacją:

Jeszcze dawniej została zesłana Księga Mojżesza, jako przewodnik i jako miłosierdzie . 
A to jest Księga potwierdzająca prawdę – w języku arabskim19 – dla ostrzeżenia 
tych, którzy są niesprawiedliwi, i radosna wieść dla czyniących dobro (K 46:12) .

17 K 11:49 „Oto opowieść o tym, co skryte (ġayb) . Objawiamy ją (nūḥīha) tobie . Nie znałeś jej ani 
ty, ani twój lud przedtem” . Zob . też K 3:44; 12:102 .

18 Rdz 22,2 mówi, że dokonało się to w kraju Moria . Ta nazwa przypomina w brzmieniu nazwę 
mekkańskiego wzgórza Marwa (K 2:158), związanego z koraniczną historią Abrahama, Hagar i Izmaela . 
Egzegeci przypisują tę zmianę nazwy zamierzonemu skażeniu (taḥrīf) oryginalnego tekstu biblijnego, 
zob . Tahrif, http://en .wikipedia .org/wiki/Tahrif [dostęp: 18 czerwca 2011] .

19 Koran wielokrotnie zaznacza, że został objawiony w jasnym języku arabskim; zob . K 12:2; 13:37; 
20:113; 26:195; 39:28; 41:3; 42:7; 43:3 .
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Przedstawione wyżej przykłady pokazują, że w islamie przewijają się stale dwa aspekty . 
Z jednej strony nawiązuje się często do innych kultur Bliskiego Wschodu, ale z drugiej 
strony tradycja muzułmańska oddziela się od nich, nawet jeśli islam twierdzi, że chodzi 
w niej o potwierdzenie i udoskonalenie tego, co już było . W rzeczywistości Koran nie 
jest pojęty w islamie jako zwykła kontynuacja dawnych objawień . Pierwowzorem dla 
niego nie są dawne Księgi żydowskie lub chrześcijańskie, ale odwieczny, niestworzony 
i dobrze strzeżony archetyp, który znajduje się w niebie20 . Prorok Muhammad otrzy-
mał go nie od zwykłego i obcego człowieka znającego dawne tradycje, żydowskie bądź 
chrześcijańskie, ale bezpośrednio od Boga:

Powiedz: „Zesłał go (Objawienie) święty Duch (Gabriel) od twego Pana, z całą 
prawdą, aby utwierdzić tych, którzy uwierzyli, i jako drogę prostą i radosną wieść 
dla muzułmanów” [l03] My wiemy, że oni mówią: „Jego uczy tylko zwykły czło-
wiek” Język tego, na którego oni wskazują, jest obcy, a ten – to język arabski, jasny! 
(K 16:102-103) .

Tą radosną wieścią, czyli nową ewangelią, nie są zniekształcone Tora i Ewangelia, 
a jej źródłem nie jest obcy Arabom nauczyciel, ale bezpośrednie objawienie pochodzące 
od Boga21 . Koran zaś posiada z wcześniejszymi Księgami wspólne te elementy, które 
pochodziły z autentycznego i nieskażonego boskiego objawienia przekazanego dawnym 
prorokom22 .

3. Dychotomia Wschód – Zachód

Omówiona poprzednio dychotomia w kwestiach religijnych ma też swój oddźwięk 
w polityce23 i jest widoczna już w dwóch typowych dla islamu terminach: dār al-islām 
i dār al-ḥarb, czyli „dom islamu” (pokoju) i „dom wojny” . W Koranie dār al-salam ozna-
cza Raj (K 10:25; 6:127) . Rozróżnienie na „dom islamu” i „dom wojny” jest przypisywane 
założycielowi hanafickiej szkoły prawa, Abū Ḥanīfa (699-767) . Podaje on dwa warunki 
niezbędne do tego, by teren mógł być określany terminem dār al-islām: muzułmanie 
powinni cieszyć się pokojem i bezpieczeństwem oraz mieć wspólne granice z państwami 
muzułmańskimi . Dzisiaj uczeni dodają do tego podziału jeszcze jedną kategorię, dār 

20 Zob . K 13:39; 43:2-4; 56:77; 85:21-22 .
21 Zob . ʿAbdullah Yūsuf ʿAlī . The Meaning of the Holy Qurʾān . Beltsville, Maryland: Amana Pub-

lications 2008 n . 2142-2143 .
22 Taka koncepcja objawienia sprawia, że w muzułmańskich komentarzach do Koranu ogranicza 

się odniesienia do tekstów niekoranicznych, zwanych isrāʾīliyyāt, i niepochodzących od proroka; zob . 
R . Arnaldez . Le Coran. Guide de lecture . Paris: Declée 1983 s . 8-9 .

23 Inspiracją do przedstawionych poniżej idei był J . Danecki . Podstawowe wiadomości o islamie 
s . 418-523 (zagadnienia dotyczące islamu współczesnego) .
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al-ʿahd, czyli narody, które mają dyplomatyczne porozumienia i przymierza z krajami 
muzułmańskimi . Przy tym rozumieniu dār al-islām oznaczałby naród muzułmański, 
a dār al-ḥarb – narody, które prowadzą wojnę przeciwko muzułmanom24 . Zasadniczym 
kryterium podziału świata na dwa obozy jest więc swobodne praktykowanie przez muzuł-
manów własnej religii, co oznacza, że również państwa świeckie i nieislamskie mogą 
być określane terminem dār al-islām . Gdy ten warunek nie jest spełniony, w państwach 
muzułmańskich można stosować ǧihād, a w przypadku innych państw wierni powinni 
wyemigrować (hiǧra) tam, gdzie mogą praktykować własną religię25 . Muzułmańska kon-
cepcja ǧihād jest więc w pewnym stopniu związana z pojmowaniem świata podzielonego 
na dwa obozy i oznacza wszelkiego rodzaju wysiłek, łącznie z interwencją zbrojną, by 
rozszerzyć i utrzymać terytorium islamu .

Celem wysiłków oznaczanych przez ǧihād jest stworzenie ummy, czyli muzułmańskiej 
wspólnoty, zwanej też dār al-tawḥīd („domem jedności, unii, wspólnoty”) . Koncepcja 
ummy bowiem jest oparta na doktrynie o Jedynym Bogu, która nazywa się tawḥīd. 
Kiedyś była tylko jedna umma, czyli jeden naród, który otrzymał Boże objawienie . Ludzie 
jednak się poróżnili i wtedy Bóg wysłał posłańców, aby poprowadzili ich prostą drogą 
do prawdy (K 2:213) . Wśród nich szczególną rolę zajmuje Jezus, zwany zwiastunem 
ostatniej Godziny (K 43:61), który powróci przed końcem czasów, by pokonać Anty-
chrysta, zniszczyć krzyże, znieść podatek ǧizyah26 i ogłosić się muzułmaninem . świat 
zostanie wtedy oczyszczony z grzechu i niewiary, pozostanie tylko jedna religia – islam, 
i nastąpi era dobrobytu, po czym Jezus umrze przed ostatecznym zmartwychwstaniem27 .

Przedstawiona wyżej koncepcja ummy zakłada istnienie na ziemi dwóch przeciwnych 
sobie obozów . I rzeczywiście, z punktu widzenia historycznego, stosunki różnie się ukła-
dały między kulturą europejską a islamem . Najbardziej znanym przykładem spotkania się 
obu kultur28 były wyprawy krzyżowe, które w ciąguu XII i XIII w . mobilizowały i jedno-

24 Zob . Ahmed Khalil . Dar Al-Islam And Dar Al-Harb: Its Definition and Significance, http://english .
islamway .com/bindex .php?section=article&id=211 [dostęp: 18 czerwca 2011] .

25 Zob . Divisions of the world in Islam, http://en .wikipedia .org/wiki/Divisions_of_the_world_in_
Islam [dostęp: 18 czerwca 2011] .

26 Jest to podatek nałożony na Ludzi Księgi, czyli wyznawców religii monoteistycznych (na początku 
żydzi i chrześcijanie, później także i inni) mieszkających na terenach islamu . W zamian za to mogli 
praktykować własną religię, być chronieni w razie agresji i być zwolnieni ze służby wojskowej .

27 Zob . Sahih Bukhari 4:55:658; Sahih Muslim 41:7015; Abu Dawud 37:4310; Sahih Bukhari 
3:43:656 . Do śmierci Jezusa mają nawiązywać K 4:159; 19:33-34; 19:15 . Zbiory hadisów (opowiadania 
dotyczące Proroka Muhammada) tworzących sunnę, można znaleźć na Sunnah and Hadith, http://www .
usc .edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith [dostęp: 1 maja 2011] .

28 Liczne współczesne opracowania na temat relacji chrześcijaństwa i islamu widzą je jako historię 
konfliktu i konfrontacji, zob . np . R . Armour . Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych 
relacji. Tł . I .  Nowicka . Kraków: Wydawnictwo WAM 2004; F .  Cardini . Euorpa a  islam. Historia 
nieporozumienia. Tł . B . Bielańska . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006; H . Goddrd . 
Historia stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich. Tł . S . Zalewski . Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 
2009; A .G . Jamieson . Wiara i miecz. Historia konfliktu islamsko-chrześcijańskiego. Tł . J . Wolak . Kraków: 
Wydawnictwo WAM 2009 . Zob . też niedawno wydaną we Francji i dość krytyczną wobec islamu książkę 
J . Alcader . Prawdziwe oblicze islamu. Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski 2010 .
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czyły większość chrześcijańskiej Europy, by dokonać pomyślnej rekonkwisty Andaluzji 
i mniej udanego odzyskania Ziemi świętej spod władzy muzułmanów . Niemniej jednak 
kontakt z cywilizacją Wschodu miał duże znaczenie dla Europy na różnych płaszczyznach: 
politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturalnej . Trzeba przyznać, że osiągnięcia islamu 
były wtedy imponujące w wielu dziedzinach: w nauce, medycynie, algebrze, optyce, 
astronomii, chemii, architekturze, ekonomii, handlu i wojskowości29 . Takie kontakty 
z pewnością przyśpieszyły rozwój nauki i uniwersytetów również w Europie . Niektóre 
nurty teologiczne w islamie odwoływały się do racjonalnych metod hellenistycznych 
opartych na Platonie i Arystotelesie . Wymieńmy tu perskiego pochodzenia Ibn Sina 
(Awicenna; 980-1037), a szczególnie Ibn Ruszd (Awerroes; 1126-1198) z andaluzyjskiej 
Kordoby . Niedługo po nim pojawił się w europejskiej scholastyce Tomasz z Akwinu 
(1225-1274), który dostosował te racjonalne metody do filozofii i teologii chrześcijań-
skiej . Co więcej, to od Tomasza z Akwinu będzie się nazywało Awerroesa zaszczytnym 
tytułem „komentatora” Arystotelesa, zwanego „filozofem” .

W okresie pomongolskim na Wschodzie widoczny był zastój w nauce arabskiej . Role 
się odwróciły . Wraz z panowaniem Ibn Taymiyya (1263-1328) rozpoczął się dla muzuł-
manów okres naśladowania (taqlīd) przodków (salaf ), czyli powrotu do źródeł, którymi 
są Koran i Sunna (tradycja Proroka) . Próbowano oczyścić islam z naleciałości (bidʿa), 
ograniczyć metody racjonalne (iǧtihād), czyli ludzki wysiłek zmierzający do rozwoju teo-
logii i prawa . Tę funkcję przejęła w tym okresie Europa, która rozwijała się i w XVIII w . 
rozpoczęła okres kolonializmu w świecie muzułmańskim . Ta ekspansja Europy miała 
charakter głównie ekonomiczny, mniejszą uwagę natomiast zwracano na sam islam jako 
religię . Muzułmanie jednak poczuli, że powinni walczyć o własną tożsamość, również 
z punktu widzenia religijnego . Wówczas zastosowali znaną już z przeszłości metodę: nie 
odrzucali osiągnięć Zachodu, jednakże pragnęli zachować własne wartości . Reforma ta, 
zwana iṣlāḥ, była więc z jednej strony modernizmem, bo wzorowała się na Europie, ale 
też była fundamentalistyczna, gdyż nawiązywała do tradycji, zgodnie z drogą wytyczoną 
przez Ibn Taymiyya . Sięgano ponadto do socjalizmu, który wydawał się bliski wczesnym 
ideom islamu, zwłaszcza w kwestiach społecznych . Islamskie odrodzenie oznaczało, że 
powracano do iǧtihād, czyli rozwoju prawa, ale nie zapominano o tawḥīd, czyli mono-
teizmie .

Ruchy odrodzeniowe zaczęły się jednocześnie w wielu miejscach świata islamu . Na 
Półwyspie Arabskim działał Muḥammad ibn ʿ abd al-Wahhāb (1703/4-1792), twórca 
wahhabizmu dążącego do czystego islamu z czasów Muhammada, którego główną ideą 
był monoteizm tawḥīd. Dało to początek państwu saudyjskiemu . Zwykłego naślado-
wania taqlīd, czyli tradycji, nie popierał w Indiach Walī Allāh Dihlawī (1703-1762) . 
Wybrał on umiarkowany racjonalizm i iǧtihād, nie odrzucając jednocześnie objawienia. 
Trzeba bowiem uwzględnić rozwój ludzkości, począwszy od zaspokajania podstawowych 

29 Na ten temat zob . obszerne opracowanie Historia nauki arabskiej. Red . R . Rashed . Warszawa: 
Dialog 2000 (T . 1), 2001 (T . 2), 2005 (T . 3) .
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potrzeb materialnych, poprzez rozwój społeczny i gospodarczy w wielu państwach, aż 
do utworzenia najdoskonalszego państwa, którym jest kalifat . Opierał się on nadal na 
prawie Boga, które streszcza się w poleceniu al-amr bi-al-maʿrūf wa-an-nahy ʿan al-
-munkar (nakazywanie dobra i zakazywanie zła)30 .

Wspólną cechą tych ruchów była chęć muzułmanów do przyjęcia nowoczesnych 
reform technologicznych, gospodarczych i politycznych na wzór europejski31, ale 
w ideologii chcieli pozostać przy swojej tradycji, nawet gdy nawoływano do dosto-
sowania szariatu do współczesności . U podstaw tych reform było przekonanie, że 
w przeszłości osiągnięcia Arabów przeszły do Europy, a teraz powinny one wrócić 
do nich . Będzie się podkreślać, że cenione w Europie wartości, takie jak ubezpiecze-
nia społeczne, demokracja, ochrona praw człowieka, istniały w islamie wcześniej niż 
w Europie, bo już w VII w .

4. Panislamizm

Islam możemy dzisiaj scharakteryzować dwoma terminami: modernizm i fundamen-
talizm . Postawa fundamentalna polega na szukaniu wzorców w przeszłości . Muzułmanie 
nazywają ją salafiyya . Modernizm w XIX w . wprowadził nowe idee, które zmieniały nieco 
tę opcję . W tym nowym duchu Ǧamāl ad-Dīn al-Afġāni (1838-1897), Pers, twórca 
panislamizmu, nie odrzucał racjonalności Zachodu, ale też uważał, że należy ją stosować 
do własnej tradycji pochodzącej od przodków . Uważał, że w tej kwestii Zachód stał się 
ateistyczny i niemoralny, bo odrzucił religię . Dlatego przyjmował wyższość islamu nad 
kulturą Europy . Idąc za zasadą sformułowaną w jednym z hadisów: „Mądrość jest bronią 
wiernego, winien ją zbierać wszędzie tam, gdzie ją znajdzie”32, przyjmował rozwój mate-
rialny od innych, ale trwał przy własnych wartościach duchowych .

Panislamizm al-Afġāniego chciał stworzyć jedność islamską, czyli państwo – kalifat 
– na wzór państwa europejskiego, obejmującą wszystkich muzułmanów, w której religia 
i polityka ściśle się ze sobą wiązały . Koncepcja ta miała też nastawienie antyzachodnie, 
w czym powracało się do pierwotnej idei podziału świata na dwa obozy . Panislamizm 
osłabł wraz z upadkiem Turcji Osmańskiej i kalifatu w 1924 r ., ale sama idea przetrwała .

30 Ta zasada występuje często w Koranie, np . K 3:104 .110 .114 .
31 Przykładem są tu reformy zwane tanẓīmāt w Imperium Osmańskim zapoczątkowane w 1839 r . 

przez sułtana Mahmuda II . Zakończyły się one pierwszą erą konstytucyjną w 1876 .
32 Powoływał się na tę zasadę w Tunezji Ḫayr ad-Dīn at-Tūnusi (1822-1890); hadis jest cytowany 

za J . Danecki . Podstawowe wiadomości o islamie s . 440 . Podobną postawę reprezentował Muḥammad 
Iqbāl (1877-1938) z Indii .
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5. Panarabizm i nacjonalizm

Uczniem al-Afġāniego był Muḥammad ʿAbduh (1849-1905), Egipcjanin . On roz-
winął koncepcje swego poprzednika w stronę panarabizmu . Łączył narodowość egipską, 
kulturę arabską i religię islamu33 . Różnica polegała na tym, że panislamizm dotyczył 
wszystkich muzułmanów, a panarabizm przesuwał akcent na rolę Arabów w tworzeniu 
islamu . W tej wizji ludy niearabskie, zwłaszcza Turcy, przyczyniali się do jego zniekształ-
cenia . Również panarabiści dążyli do utworzenia państwa, ale fundamentem miał być 
naród arabski, co dało początek nurtom nacjonalistycznym w świecie muzułmańskim34 .

Po II wojnie światowej powstały państwa wzorowane na europejskich . Dzisiaj jednak 
można już powiedzieć, że ta operacja nie powiodła się w pełni . Nie udało się też w świecie 
arabskim utworzenie wspólnych organizmów łączących wiele państw opartych na idei 
panarabizmu35 . Przyczynę widzi się w różnicach, jakie istnieją w strukturze społeczeństwa 
w Europie i w świecie islamu . W Europie wybrano sekularyzację i demokrację, gdzie 
religia stała się sprawą prywatną i nie stanowiła elementu istotnego w tworzeniu państwa . 
Muzułmanie zaś wybrali inną opcję, nawet gdy naśladowano metody europejskie36 . Islam 
obejmuje wszystkie aspekty życia i nie rozróżnia świeckości, polityki i religii . Dlatego ci, 
którzy opowiadali się w islamie za świeckim nacjonalizmem i rozdziałem władzy od reli-
gii37, nie zdołali ostatecznie przezwyciężyć tradycjonalistów muzułmańskich . Plemienna 
struktura społeczeństwa, która pozostaje silna również w naszych czasach, stanowi też 
poważną przeszkodę w skutecznym wprowadzeniu systemów europejskich .

Opcja socjalistyczna, która pojawiła się po II wojnie światowej w wyniku konfliktu 
między nacjonalizmem a panislamizmem, też się nie powiodła . Panarabiści opowiedzieli 
się za socjalizmem muzułmańskim, a fundamentaliści – za panislamizmem . Pewne war-
tości socjalizmu i komunizmu w doskonalszej formie dostrzeżono w pierwotnym islamie . 
Ta wyższość polegała na tym, że islam dopuszczał własność prywatną, współpracę, a nie 

33 Nacjonalizm arabski i panarabizm pojawił się też u działającego w tym samym czasie w Syrii ʿabd 
ar-Raḥmān al-Kawākibī (1849-1902) .

34 Innym przedstawicielem tego kierunku był Muḥammad Rašīd Riḍà (1865-1935), Syryjczyk dzia-
łający w Kairze, uczeń Muhammada ʿAbduh . Różnił się od nauczyciela tym, że ʿAbduh był modernistą, 
a Rašīd wzywał do powrotu do źródeł i oczyszczenia islamu z nowinek, jak Ibn Taymiyya i idący za nim 
Muḥammad ibn ʿabd al-Wahhāb . W szariacie powinno się jednak stosować iǧtihād w celu dostosowania 
go do czasów współczesnych . Był antykolonialny, wspierał ideę panislamizmu i popierał kalifat osmański, 
dopóki istniał .

35 Ǧamāl ʿabd an-Nāṣir usiłował utworzyć Zjednoczoną Republikę Arabską w 1958 r . między 
Egiptem a Syrią, która przetrwała tylko do 1961 r . W latach 1963-1971 połączyły się w federację Egipt, 
Syria i Irak . Muʿammar al-Qaḏḏāfi z Libii usiłował stworzyć Federację Republik Arabskich (Libia, 
Egipt, Syria) i Arabską Republikę Islamską (Libia i Tunezja) . Jedynym dotychczasowym sukcesem jest 
zjednoczenie się siedmiu emiratów w Zjednoczone Emiraty Arabskie w 1971 r .

36 W Republice Turcji za czasów Kemala Atatürk (1881-1938) islam pozostał nadal główną religią 
narodu .

37 Tak chciał np . egipski prawnik ʿAlī ʿabd ar-Rāziq (1888-1966) .
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wrogość klasową i wiarę w Boga . Tę socjalistyczną opcję islamu38 wybrał w Egipcie Ǧamāl 
ʿabd an-Nāṣir (1918-1970) . Próbowano połączyć wartości ekonomiczne kapitalizmu, 
społeczne gwarancje socjalizmu i islam, z tym że w tej wizji podporządkowywano islam 
idei narodowej i nacjonalizmowi arabskiemu . Egipscy działacze byli zatem przeciw isla-
mizacji, narzucali europejski pogląd na świat, ale ostatecznie system nie utrzymał się 
w pełni, zwłaszcza po przegranej wojnie z Izraelem w 1967 r .

Systemy załamały się też w innych krajach . W Libii powstało państwo mas spo-
łecznych39 na czele z silnym Muʿammarem al-Qaḏḏāfim (1969 r .), które okazało się 
niestabilne i dzisiaj wymaga militarnej interwencji z zewnątrz (2011 r .) . W Algierii 
zaś po uwolnieniu się od Francji wybrano fundamentalizm . W Syrii i Iraku panował 
socjalizm baasistowski, gdzie rządziły mniejszości wyznaniowe . W Iraku system załamał 
się pod wpływem zachodniej interwencji, a Syria z trudem walczy dzisiaj o utrzymanie 
stabilności w kraju, krwawo tłumiąc rewoltę powstałą w związku z ostatnimi ruchami 
w świecie muzułmańskim (2011 r .) . 

W poradzieckim Afganistanie umocnili się fundamentalistyczni Talibowie . W Pale-
stynie40 Zachód i Izrael zaproponowały demokrację opartą na umiarkowanej i posocja-
listycznej partii FATH41, ale w 2007 r . zwyciężył fundamentalistyczny Hamas . Ostatnie 
porozumienia dążą do ich zjednoczenia42, co z pewnością jest skutkiem nowych ruchów 
w świecie arabskim . W szyickim Iranie, który w latach 20 . XX w . wybrał europeizację 
i kemalizm, czyli rozdział polityki od religii, doszło do rewolucji (1979 r .) i utwo-
rzono islamską republikę . Nowe przebudzenie świata arabskiego przeciwko reżimom na 
początku 2011 r . zapowiada nowe zmiany w świecie islamu .

38 W języku arabskim socjalizm określa się terminem ištirākiyyat al-islām. Ideologia pochodzi od 
Muṣṭafa as-Sibāʿī (1915-1964), syryjskiego teoretyka Braci Muzułmanów . Krytykuje on skrajne postawy 
zarówno Zachodu, jak i islamu, powinno się łączyć obie tradycje . Wpłynął na socjalizm naserowski 
w Egipcie oraz na partię arabskiego odrodzenia socjalistycznego, Baʿṯ . W Syrii reprezentują ją alawici pod 
wodzą Ḥāfiz al-Asad i jego syna Bašār, a w Iraku – sunnici pod wodzą Ṣaddāma Ḥusayna (zm . 2006) . 
Partia została utworzona przez Michela ʿAflaqa (1910-1989) i Ṣalāha ad-Dīn al-Bīṭāra (1912-1980) 
z Syrii . Jako sekularyści podporządkowywali islam idei narodowej, z tym że pozostał on nadal zasadniczym 
elementem nacjonalizmu arabskiego . Jest to połączenie nacjonalizmu arabskiego z muzułmańskim .

39 Po arabsku nazywa się go ǧamāhīriyya .
40 Długi i ciągle nierozwiązany konflikt między Palestyną a Izraelem jest jednym z zasadniczych 

przyczyn wpływających na napięcia między Zachodem i światem muzułmańskim .
41 Jest to Palestyński Ruch Wyzwolenia Narodowego . Termin fataḥ jest akronimem, które wiąże ze 

sobą wiele idei: Palestynę, wyzwolenie, ruch i i zwycięski podbój .
42 Początkowe porozumienie pojednawcze ogłoszono 27 kwietnia 2011; zob . Palestyńskie pojednanie 

w siedzibie egipskiego wywiadu, http://www .tvn24 .pl/12691,1701778,0,1,palestynskie-pojednanie-w-
siedzibie-egipskiego-wywiadu,wiadomosc .html [dostęp: 5 maja 2011] .
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6. Fundamentalizm i terroryzm

W latach 20 . XX w . pojawiły się w islamie ugrupowania fundamentalistyczne i kon-
serwatywne, które dążyły do utworzenia państwa opartego na wszechobejmującym prawie 
islamu . Odziedziczyły od swoich poprzedników nastawienie antyzachodnie i panmuzuł-
mańskie i dążyły do przywrócenia dawnej jedności ummie na zasadzie kalifatu . Pojawił się 
w nich też wątek panarabizmu zwracający uwagę na rolę Arabów w tym procesie . W tym 
duchu powstało Stowarzyszenie Braci Muzułmanów43, wzór dla fundamentalistycznego 
ruchu w całym świecie arabskim, w Egipcie, Palestynie, Indiach, potem w Pakistanie . 
Dla pozostającego w tym duchu Abū al-Aʿlà al-Mawdūdīego (1903-1979) z Indii Islam 
jest najdoskonalszą cywilizacją, a reszta świata żyje w niewiedzy, czyli ǧāhiliyyia, przeciw 
której trzeba prowadzić ǧihād i utworzyć państwo muzułmańskie . Jego zwierzchnikiem 
ma być Bóg .

Sayyid Quṭb (1906-1966), Egipcjanin, kontynuując ideologię al-Mawdūdīego, uznał 
Zachód za nową epokę ǧahiliyya, której znakiem jest zepsucie moralne, społeczne i odstą-
pienie od Boga . Powinno się walczyć z nią i wprowadzić pierwotny islam . Te panislami-
styczne koncepcje państwa opartego na wyznawaniu jednej religii nie oznaczają ściśle 
teokracji, gdzie władzę przekazuje Bóg . Władza Boga polega po prostu na tym, że władcy 
powinni kierować się prawem szariatu . Są natomiast wybierani przez ludzi i są przed 
nimi odpowiedzialni za swoje działanie44 .

Po II wojnie światowej ideologia Braci Muzułmanów, oparta na ideach Sayyid Quṭba, 
stała się powszechna, mimo ich nielegalnego działania . Oni kryją się za atakami terrory-
stycznymi, zgodnie z ich hasłem: „Allah jest naszym celem . Prorok naszym przywódcą . 
Koran naszym prawem . Dżihad naszą ścieżką . śmierć na ścieżce Boga jest naszą jedyną 
nadzieją” . Nasiliły się one pod koniec XX w . jako odpowiedź na ingerencję Zachodu 
w świat muzułmański . Zachód w ich oczach stał się epoką ǧāhiliyya, czyli światem nie-
wiernych . Należy z niego wywędrować (hiǧra), jak to uczynił Muhammad, opuszczając 
Mekkę, i walczyć, wykorzystując zbrojny ǧihād45 . W związku z terroryzmem świat dzi-
siaj zwraca uwagę na afgańskich Talibów związanych z al-Qāʿidą46, której przywódcą 
i symbolem był Saudyjczyk Usāma ibn Lādin (1957-2011) . Towarzyszy jednak temu 

43 Założył go Egipcjanin Ḥasan al-Bannā (1906-1949) .
44 Taka postawa wyjaśnia wiele przypadków w  historii islamu, w  których usuwano władców 

uważanych za nieodpowiednich .
45 Jest to powtórzenie metody ruchu charydżytów z VII w . opierających się na zasadzie takfīr 

wal-hiǧra (uznanie za niewiernych i wywędrowanie); zob . J . Danecki . Podstawowe wiadomości o islamie  
s . 503-504 .

46 Termin ten oznacza „bazę, fundament” . Początki organizacji sięgają lat 80 . XX w . i wojny 
sowieckiej w Afganistanie . Opozycję, przy finansowym współudziale USA, organizował wtedy należący 
do Braci Muzułmanów Palestyńczyk ʿabd Allāh Yūsuf ʿAzzām (1981-1989) oraz ściągnięty przez niego 
Saudyjczyk Usāma ibn Lādin . Ośrodkiem opozycji był Pakistan . Głównym ideologiem organizacji jest 
Egipcjanin Ayman aẓ-Ẓawāhiri (ur . 1951) .
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świadomość, że nie chodzi tu o jakąś konkretną strukturę, ale groźną ideologię, która 
łączy wiele ugrupowań .

Niejednokrotnie sami muzułmanie krytykują metody fundamentalistyczne . Występo-
wał przeciw nim np . Egipcjanin Faraǧ Fawda (1946-1992), co skończyło się zamachem na 
niego . Wykazywał, że islam jest religią, a nie teorią władzy, i że nigdy nie stworzono ide-
alnego społeczeństwa . Opowiadał się za sekularnym państwem i za demokracją . Podobnie 
uważa Zachód, ale jego interwencje w celu zaprowadzenia demokracji w świecie islamu, 
jak dotąd, zwiększają terroryzm .

7. Zderzenie cywilizacji czy wielokulturowość

Samuel P . Huntington (1927-2008), amerykański politolog, opierając się na kon-
cepcji istnienia dwóch przeciwstawnych sobie obozów w świecie, podsumował konflikt 
zaistniały między nimi w swojej teorii zderzenia cywilizacji . W jej tworzeniu odwołał 
się również do dawnej koncepcji muzułmańskiej, która dzieliła świat na dwa obszary:

„Dwa światy: My i Oni . Zakończeniu wielkich konfliktów towarzyszą nadzieje na 
zjednoczony świat, tendencja do myślenia w kategoriach dwóch światów pojawia się 
natomiast na przestrzeni całych dziejów ludzkości . Ludzie zawsze mieli skłonności do 
dzielenia bliźnich na «nas» i «tamtych», naszą grupę i grupę obcą, naszą cywilizację i bar-
barzyńców . Uczeni analizowali świat, posługując się kategoriami Wschodu i Zachodu, 
Północy i Południa, centrum i peryferii . Muzułmanie tradycyjnie dzielili go na Dar al-
-Islam i Dar al-Harb, obszar pokoju i obszar wojny . Podział ten, w odwróconej niejako 
wersji, został pod koniec zimnej wojny przyjęty przez amerykańskich naukowców, którzy 
dzielili świat na «strefy pokoju» i «strefy konfliktów»”47 .

Według tego autora źródłem konfliktu nie jest mniejszościowa grupa islamskiego 
fundamentalizmu, ale odmienna cywilizacja pojęta jako całość:

„To nie islamski fundamentalizm stanowi problem dla Zachodu, lecz islam, odmienna 
cywilizacja, której przedstawiciele są przekonani o wyższości swojej kultury i mają obse-
sję na punkcie własnej słabości . Dla islamu problemem nie jest CIA ani amerykański 
Departament Obrony, lecz Zachód, odmienna cywilizacja, przekonana o wyższości swojej 
kultury i o tym, że jej przeważająca, choć słabnąca potęga zobowiązuje ją do szerzenia 
tej kultury na całym świecie . To właśnie te czynniki podsycają konflikt między islamem 
a Zachodem”48 .

47 S .P . Huntington . Zderzenie cywilizacji . Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA 2008 
s . 29-30 .

48 Tamże s . 372 .
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Mówi się też o świecie arabskim jako dymiącym wulkanie i błędnym kole, gdzie „nie 
ma szans na szybkie rozwiązanie jego wewnętrznych problemów”, będącym pod coraz 
większym wpływem Iranu i jej islamskiej rewolucji . Arabowie zaś „są skazani na tragedię, 
rozdarci i niepewni między nowym i starym”49 . Wydaje się więc, że w oczach Zachodu 
dominuje w świecie muzułmańskim postawa fundamentalistyczna i islamizacja, która 
oddziela coraz bardziej Zachód od świata islamu .

Sami muzułmanie krytykują swoją religię, jej teologię, prawo i Koran50, ale też kry-
tykują Zachód za celowe zniekształcanie wiedzy o islamie51 . Wielu z nich widzi też 
w sposób pozytywny wielokulturowość i nie powiela negatywnego obrazu nakreślonego 
przez Zachód w ciemnych barwach konfliktu . Koran bowiem twierdzi, że podział świata 
na wiele kultur pochodzi z woli Boga:

O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami 
i plemionami, abyście się wzajemnie znali . Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród 
was, w obliczu Boga, to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę, Bóg jest 
wszechwiedzący, dobrze świadomy! (K 49:13) .

Na podstawie tego wersetu pracujący w Polsce Ali Abi Issa52 ocenia spotkanie się 
wielu kultur na ziemi:

W islamie uważamy, że Bóg udzielił każdemu człowiekowi część swojej mądrości 
i kiedy się spotykają, to – niezależnie od ich kultury – niejako wyzwalają się nowe 
oblicza kulturowe, będące przejawem wszechmocy Boga . Dlatego kwestia odmien-
ności kulturowych traktowana jest przez nas jako coś pozytywnego i pożytecznego 
[ . . .] odmienność leży u fundamentu różnych pozytywnych zjawisk53 .

8. Dialog islamu i Europy

Powyższe rozważania prowadzą nas do wniosku, że w dziedzinie doktrynalnej jest 
wiele elementów wspólnych między islamem a chrześcijańską kulturą Zachodu, jak-

49 Zob . A . Koraszewski . Raport z arabskiego świata, http://www .racjonalista .pl/kk .php/s,6722/
q,Raport .z .arabskiego .swiata [dostęp: 5 maja 2011] .

50 Np . syryjski filozof, Ṣādiq Ǧalāl al-ʿaẓm (ur . 1934) czy egipski profesor Naṣr Ḥāmid abū Zayd 
(ur . 1943) .

51 Takim krytykiem był np . amerykański Palestyńczyk Edward Said (1935-2003) .
52 Ali Abi Issa (ur . 1966) jest specjalistą prawa szariatu i teologii muzułmańskiej, przewodniczącym 

Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP, dyrektorem Muzułmańskiego Centrum Kulturalno- 
-Oświatowego we Wrocławiu i dyrektorem Stowarzyszenia Instytutu Studiów nad Islamem .

53 B . Deskur, T . Królak . Drogi do Boga. Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie o sobie. Częstochowa: 
święty Paweł 2011 s . 254 .
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kolwiek nie są one rozumiane w ten sam sposób . Te elementy wynikają z dostosowania 
pewnych wspólnych wartości do własnej kultury, języka i struktury społecznej, i dlatego 
brzmią obco, gdy są na nowo odczytywane w innych kręgach kulturowych . Konflikty 
ze światem zewnętrznym nie pojawiły się również w związku z nauką i techniką . Sam 
islam też dostrzegał wiele wspólnych wartości między Zachodem a islamem na płasz-
czyźnie społecznej . W przeszłości i współcześnie była obustronna wymiana dziedzictwa 
między obydwiema cywilizacjami . Nieporozumienia natomiast powstały w dziedzinie 
politycznej i ekonomicznej . średniowieczne wyprawy krzyżowe, nawet jeśli wynikały 
z racji religijnych, w rzeczywistości także miały podłoże polityczne . Większy konflikt 
zaś rozpoczął się w czasach kolonializmu europejskiego i znalazł dzisiaj swój szczególny 
wyraz w fundamentalizmie i terroryzmie . Ich przyczyną był nie tyle islam pojęty jako 
religia, ile interesy państw kolonialnych .

Odpowiedź na pytanie, czy można mówić o kulturze islamskiej w Europie, jest 
podwójna: ta kultura już istnieje w tym, co jest wspólne, jednak została ona dostoso-
wana do własnych struktur społecznych . Nie wydaje się zaś możliwe pełne przejęcie 
wartości drugiej strony, bo będą one obce dla drugiej kultury . Nie oznacza to jednak, 
że nie należy podejmować wspólnego dialogu czy nawet zapożyczania wielu wartości 
od siebie . W obu kulturach przecież mówi się o dążeniu do jedności narodu, zarówno 
w Europie, jak i w islamie . Nie oznacza to też, że ma się w związku z tym tracić to, co 
jest własnym dziedzictwem danej kultury . Jednym z elementów odróżniających islam od 
Zachodu jest fakt, że religia ma tam większe znaczenie w tworzeniu struktur społecznych 
i państwowych . W Europie religia też jest obecna, ale stała się sprawą bardziej prywatną .

Te wnioski pokrywają się z tym, co Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) 
opublikowało w 2007 r . w związku ze stosunkami między islamem i kulturą Zachodu54 . 
Według tych danych w opinii większości religia i kultura nie są źródłem napięć . Ich pod-
łożem jest raczej polityka i interesy . Co więcej, źródłem konfliktów nie jest kultura jako 
całość, ale nietolerancyjne mniejszości . Nie uważa się też, że przemoc jest nieunikniona 
w spotkaniu obu kultur . Można znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia . Większość 
odrzuca zatem pogląd, że między światem islamu i Zachodem jest zderzenie cywilizacji .

Niemniej jednak konflikt między obydwiema kulturami wydaje się czymś rzeczywi-
stym, jakkolwiek nie musi on przybierać formy konfrontacji zbrojnej . Przyszłość „zależy 
od obydwu stron: od tego, czy Europa pokona strach przed sąsiadem i poważnie spojrzy 
na jego problemy, oraz od tego, czy elity społeczne państw muzułmańskich zdołają 
wykorzystać możliwości, jakie dają im potencjał ludnościowy i surowcowy regionu oraz 
globalizacja”55 .

54 Zob . Islam i kultura Zachodu w opiniach mieszkańców 27 krajów, http://badanie .cbos .pl/details .
asp?q=a1&id=3686 [dostęp: 5 maja 2011]; dane pochodzą z okresu od 3 listopada 2006 roku do  
16 stycznia 2007 i zostały przeprowadzone dla BBC World Service .

55 J . Zdanowski . Chrześcijaństwo a islam. „Academia” . Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2008 nr 
1(13) s . 15, http://www .portalwiedzy .pan .pl/index .php?option=com_content&view=article&id=135:ac
ademia-nr-1-13-2008&catid=90:archiwum-academii&Itemid=104 [dostęp: 5 maja 2011] .
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Islamic Culture in Europe?

In the West, the gradual growth in the number of Muslims is a matter of concern . In the 
past, Islam had a significant impact on the culture of Europe . European colonialism changed 
the relationships between the two civilizations, which have been defined as a „clash of civiliza-
tions .” Radical Islam has threatened the West, who in turn responded by force . This resulted 
in a mutual aversion on both sides . In the West, there is a prejudice and fear against Muslims . 
The paper shows that despite the mutual hostility, Islam has many valuable ideas, which are 
an alternative of moral and social life . They result from the adaptation of common values   to 
the own culture . However, they sound strange when they are re-interpreted in other cultures . 
Despite the inability to fully adopt the values   of Islam in European culture, it is essential to 
strive for a common dialogue, without losing the own cultural heritage . 





Ireneusz Kamiński

Kulturotwórcze aspiracje nowych ruchów 
religijnych jako alternatywa dla głównego 

nurtu kultury

Dziś coraz powszechniej głosi się tezy, iż chrześcijaństwo jest ideą, która w dużym 
stopniu wyczerpała swe zdolności rozwojowe i przestała być siłą kulturotwórczą, a więc 
polemika z sektami – pragnącymi budować nową, alternatywną kulturę (także alternatyw-
nego człowieka i alternatywne sacrum) – jest polemiką bezrefleksyjną, niekonstruktywną 
i niepotrzebną oraz szkodliwą, a przede wszystkim z góry skazaną na porażkę1 .

Pozornie można by sądzić, iż sekty i nowe ruchy religijne (dalej: NRR) powinny być 
głównie lub wyłącznie analizowane na polu badawczym religioznawstwa, co wiązałoby 
się z ujęciem sekty jako zjawiska całkowicie religijnego . Okazuje się jednak, że treść tego 
pojęcia wykracza poza zjawisko religijności . Obok sekt religijnych można znaleźć także 
takie, które mają inne podłoże, np .: polityczne, terapeutyczno-edukacyjne i ekonomiczne . 
Funkcjonują one jako pewne „religie zastępcze” czy pseudoreligie, lecz bez wyraźnego 
odwołania się do religii w tradycyjnym znaczeniu . Andrzej Zwoliński zauważa, że nie-
zwykle trudno jest uchwycić granicę pomiędzy sektą a religią2, lecz nie znaczy to, że tej 

1 G . Kluz (współpracownik Ośrodka Informacji o NRR i Sektach w Rzeszowie, a później szef 
Dominikańskiego Centrum Informacji o NRR i Sektach w Gdańsku) stwierdza, że „wiele artykułów 
prasowych w walce z sektami widzi „polowanie na czarownice”, „nowe wyprawy krzyżowe i „zamach 
na wolność myśli, sumienia i wyznania, „zamach na podstawy demokratycznego społeczeństwa w dobie 
drogo okupionego pluralizmu” . Mówi się o „społecznej histerii wokół subkultur religijnych, którym 
wbrew statystykom i danym policyjnym przypisywane jest wszelkie zło” o „ograniczeniach konstytucyjnej 
wolności wyznania” . Autor ten dalej pisze, że z drugiej strony prasa, powołując się na autorytety naukowe, 
ogłasza, że „chrześcijaństwo jest ideą, która w dużym stopniu wyczerpała zdolności rozwojowe i przestała 
być siłą kulturotwórczą, a więc walka z sektami jest walką bezrefleksyjną i niepotrzebną” . Zob .: G . Kluz . 
Zanim pomożesz – zastanów się czy nie gwałcisz wolności! (rozważania na temat potrzeby prewencji i walki z sektami). 
„Biuletyn . Ośrodek Informacji o NRR i Sektach (Rzeszów)” 2000 nr 2 s . 26-27 .

2 A . Zwoliński . Anatomia sekty. W: Sekty. Zamaskowane zniewolenie . Red . R . Stacherski . Płock: 
Płocki Instytut Wydawniczy 2005 s . 31 .
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granicy nie ma . Na pewno jednakże nie jest tak, że pojęcie „sekta” całkowicie zawiera 
się w pojęciu „religia” . Marcin Pytlak stwierdza wręcz, że analiza doktryn i praktyk sekt 
„raczej zaprzecza religijnemu charakterowi sekt”3 . Eugenio Fizzotti także uważa, że sekty 
nie proponują żadnej wiary, lecz dają możliwość adeptom doświadczania wewnętrz-
nej wolności, która jednak różni się od wolności opartej na rozumie i indywidualnym 
sumieniu4 .

Można także założyć, że religia jest czymś pozytywnym, dobrym dla człowieka, sekty 
natomiast umiejscowilibyśmy po drugiej stronie tego zjawiska, jako coś negatywnego, 
związanego z patologią, destrukcją i szkodliwością . Byłyby one czymś w rodzaju pseudo-
religii, areligii, antyreligii, przeciwieństwa religii czy złej religii . Należy podkreślić, że sekty 
są formą „parodii religii”, jej „wykoślawieniem” i „karykaturą”, stając się często pożywką 
dla zaburzeń psychicznych . Takie ugrupowania raczej używają tylko maski religijności, 
aby pod jej pozorem funkcjonować i rozwijać się, ponieważ sfera religii w państwach 
demokratycznych objęta jest ochroną wolności sumienia i wyznania . Przywileje te w tym 
wypadku używane są przez sekty do ochrony swej patologicznej i destruktywnej dzia-
łalności5 .

Trwa także spór między przedstawicielami różnych nauk (także psychiatrii i religii) 
o znaczenie religii dla cywilizacji ludzkiej, również o to, w jaki sposób religia wpływa na 
kulturę (ale też i zdrowie psychiczne ludzi, co pośrednio odnosi się również do kultury) . 
Autorzy przyznający religii wpływ pozytywny na zdrowie psychiczne podają następujące 
argumenty: 1) religia usuwa podstawę depresji psychicznych, a świadomość zgody z wolą 
Bożą ułatwia przeżycie sytuacji niesprzyjających; 2) religia redukuje strach i niepokój, 
zwłaszcza obawę przed śmiercią, a stan wiary, zaufania i miłości wyposaża wierzącego 
w pewność, że wszystko jest kierowane przez Boga; 3) religia redukuje poczucie niższości, 
uczy szacunku dla innych i siebie, podkreśla wewnętrzną godność i wartość człowieka; 
4) jest czynnikiem terapeutycznym, przyczynia się do integracji osobowości, uwalnia od 
mało znaczących konfliktów; 5) zaspokaja podstawowe potrzeby psychologiczne: prag-
nienie nieśmiertelności, szlachetności, spokojnego sumienia, poświęcania się i heroizmu, 
zrozumienia tajemnicy świata i sensu życia; 6) nasyca życie radością, a łączność z Bogiem 
jest źródłem tej radości; 7) obdarza człowieka nowym źródłem siły, ponieważ z wiary 
człowiek czerpie siłę do pokonywania różnych trudności codziennego życia; 8) zmniejsza 
egoizm: dostarcza środka samoobiektywizmu (pokuta), wzywa do porzucenia egoizmu; 
9) prezentuje człowiekowi sens życia: dostarcza filozofii życia, systemu wartości, poczucia 
stabilności; 10) jest składnikiem duchowego lecznictwa: modlitwa i wiara mogą leczyć 
głębokie przyczyny strapień i lęków człowieka . 

3 M . Pytlak . Rozpoznać sektę. Kryteriologia sekt. Lublin: Instytut Zastosowań Techniki 2002 s . 18 .
4 E . Fizzotti . Satanizm z punktu widzenia psychologii. Sekty i kulty satanistyczne. „L’Osservatore 

Romano” 1997 nr 6 s . 59-61 .
5 I . Kamiński . Perspektywy badań nad sektami i nowymi ruchami religijnymi (sektozna wstwo/sektologia 

i teoria sekty). W: Sekty. Społeczne i prawno-polityczne aspekty zjawiska. Zbiór studiów . Red . I . Kamiński, 
M . Płodowski . Olsztyn: Wydawnictwo „Abigail” 2009 s . 27 .
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Inni jednak podejmują ostrą krytykę religii, oskarżając ją o szkodliwy wpływ na zdro-
wie psychiczne: 1) religia staje się często źródłem samoudręczenia: świadomość grzechu 
i obawa kary piekła mogą odbierać radość życiu; 2) religia nie jest najskuteczniejszą 
formą stabilizacji i integracji człowieka, ponieważ silniejsze podstawy do tego daje sztuka, 
przyroda, kontakt z ludźmi, które są pozbawione iluzji; 3) religia jest źródłem urazów 
emocjonalnych, a zwłaszcza u dzieci i osób wrażliwych psychicznie; 4) działa paraliżująco 
na energię psychiczną: dostarcza uczuć astenicznych, wpływa demobilizujaco na życie, 
obniżająco i dezorganizująco; 5) religia wiąże się z wieloma chorobami psychicznymi: 
teopatyczne urojenia histeryczne, epidemie histeryczne, fanatyczne samookaleczenia, 
kolektywne samobójstwa, opętanie pozostają w ścisłej relacji do czynnika religijnego .

Okazuje się, że różni autorzy odmiennie rozumieją pojecie religii, a niektórzy z nich 
(krytykujący religię) odnoszą się do jej wynaturzonej postaci, także do sekt . Zdrowa, 
prawdziwa religia, niestety, posiada swoją parodię: pseudoreligię (jedną z nich będą 
sekty) . Nerwice mogą przekształcić religię w konstrukcję patologiczną, co może stanowić 
pożywkę dla urojeń w psychozach, jednak ani tego, ani tego nie tworzy religia . Przerosty 
religijności mogą przybierać postać niebezpiecznych form: chorobliwe omamy, ekstazy, 
objawienia – wtedy jednak religia zanika, a jej miejsce zajmują naturalne popędy, nie-
kontrolowane namiętności i skryte wyczekiwania . Generalnie można powiedzieć, że 
zaburzenia chorobowe na tle religijnym nigdy nie zostały wywołane normalną, praw-
dziwą religią . Sekty, jako pewne ekstremum religijne, wzmagają konflikty wewnętrzne 
i są pożywką dla zaburzeń psychicznych6 .

Badacze zjawiska religii są zgodni co do tego, że „zdrowa”, „normalna” religia posiada 
pozytywny wpływ na życie człowieka, na jego psychikę i inne sfery, podczas gdy sekty 
(jako antyreligia) wywołuje skutek negatywny7: powodują zmiany osobowości, tworzą 
nową osobowość zwerbowanego człowieka – „ja” sektowe . Człowiek staje się całkowicie 
posłuszny kierownictwu sekty, służy im, jest odindywidualizowany, jak trybik w wielkiej 
maszynie sekty . Tacy ludzie po prostu „już nie myślą, oni już tylko żyją dla sekty i pracują 
wyłącznie na jej rzecz” . 

Jednym z pól, na którym sekty i alternatywne ruchy religijne (dalej: ARR) oskarżane 
są o szerzenie destrukcji, jest także szeroko rozumiana kultura . Nie chodzi o to, iż sekty 
niszczą kulturę dla samej destrukcji – ich zasadniczym celem jest przemiana istnie-
jącej kultury według wzorców swojej ideologii . Antykulturowa postawa sekt posiada 
też tendencje antysocjalne, poprzez negację czy wręcz eliminację pierwotnych relacji 
rodzinno-społecznych, a antycywilizacyjne działania nich wynikają nie tylko ze struktury 
patologii procesu społecznego, który istnieje wewnątrz sekt, ale również z ich założeń 
doktrynalnych i filozoficznych . Wrogość wobec kultury przejawia się też we wrogości 
wobec nauki . Większość sekt potępia jakiekolwiek kształcenie się poza studiowaniem 

6 A . Zwoliński . Anatomia sekty . Radom: PWE 2004 s . 273-276 .
7 J . Urban . Sekty dramatem współczesnej rodziny. W: U progu trzeciego tysiąclecia Chrześcijaństwa. Wykłady otwarte 

zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2001 roku . Red . M . Worbs . Opole: Redakcja Wydawnictw WTUO 
2001 s . 49 .
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wyznawanej przez sektę ideologii, zawartej często w opasłych dziełach założyciela-guru, 
który uchodzi (mniej lub bardziej otwarcie) za boga, a jego pisma – w oczach wyznaw-
ców – osiągają rangę „pism świętych” czy „natchnionych” . 

W stosunku do sekt używa się ciekawych określeń: „imperializm religijny” czy „wyspy 
totalitaryzmu na oceanie demokracji” . Można także uznać, iż ideologie nazistowska 
i komunistyczna, tworzące dwa totalitaryzmy europejskie XX w ., były swoistymi syste-
mami sekciarskimi, które opanowawszy Niemcy i Rosję, za pomocą machiny państwo-
wych aparatów próbowały rozszerzać i realizować w praktyce swoje religijno-polityczne 
utopie .

Współcześnie pojawia się również wiele subkultur, które przyjęte przez siebie normy, 
wartości i zachowania traktują jako jedyny i stały sposób aktywności społecznej i życiowej . 
Szczególnie chodzi o subkultury o charakterze parareligijnym, które można definiować 
jednocześnie jako sekty . 

Wśród przyczyn szerzenia się sekt wymienia się m .in . potrzebę poszukiwania tożsa-
mości kulturowej . Dziś ludzie żyją w drastycznym oderwaniu od tradycyjnych wartości 
kulturowych, społecznych i religijnych, co wzmaga poczucie alienacji . Sekty zaś zdają 
się oferować szerokie uwzględnienie tradycyjnego dziedzictwa, spontaniczność, współ-
uczestnictwo, styl modlitwy i nauczania bliższy mentalności i aspiracjom dzisiejszych 
ludzi . Wytwarzają więc takie formy kulturowe, które są bliskie ludziom i dają poczucie 
zanurzenia w wielowiekowym nurcie tradycji .

Sekty wywołują wieloraki wpływ, zarówno na pojedynczego człowieka, jak i na spo-
łeczeństwo . Zazwyczaj ukazuje się ich oddziaływanie na sferę: duchową, psychiczną, 
społeczną (też kulturową) i fizyczną8 . Inni dodają, że należy pamiętać o szkodliwości 
sekt wobec samego ustroju państwowego czy innych negatywnych skutkach o charak-
terze politycznym . Można więc mówić się o kilku obszarach, na których obserwuje 
się destrukcję spowodowaną działaniem sekt: 1) duchowo-psychiczny, 2) fizyczny,  
3) społeczny (kulturowy), 4) państwowo-polityczny . 

Według o . Aleksandra Posackiego sektę, w jej podwójnej strukturze formy i treści, 
można analizować, w zależności od zakresu oddziaływania, w kontekście co najmniej 
trzech rzeczywistości:

1) Kościoła: aby zbadać stosunek sekt do Kościoła można przyjąć podział Maxa 
Webera i przeanalizować:

– stosunki sekty z otoczeniem . Dotyczy zakresu, w jakim sekta chce „opanować 
świat”, czyli jest to problem uniwersalności . Kościół w swoim nauczaniu i działaniu roz-
różnia elementy pierwszorzędne i drugorzędne . Jest gotowy wejść w dialog, otwartą i pub-
liczną dyskusję, używając argumentów naukowych i intelektualnych . Jest też w stanie 
zrezygnować z pewnych elementów drugorzędnych . Sekta zaś nie przeprowadza takiego 
rozróżnienia . Nie zakłada rozwoju doktryny i ustawicznej ich weryfikacji . Sekta jest więc 

8 G . Rowiński . W niewoli sekt. Podręcznik dla dowódców. Warszawa: „Bellona” 2001 s . 39-40; M . Krauze . 
Sekta. „Kurier Parafialny” . Dwutygodnik Parafii św . Stanisława Kostki w Gdańsku 1996 nr 12(39) s . 7 .
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hermetyczna i nie istnieje w tym znaczeniu uniwersalność . Uniwersalizm – jeśli jest 
głoszony – ma ambicje imperialne: chce zawojować świat i rządzić nim;

– kryteria członkostwa sekty . Wejście do Kościoła zawsze było otwarte dla wszystkich, 
którzy tego pragnęli . Natomiast inicjacja w sektach często ma charakter elitarny, czyli 
przeznaczony tylko dla wyjątkowych, wybranych osób . Do sekt nie są przyjmowani 
wszyscy! A w szczególności nie są przyjmowani biedni, kalecy, ubodzy czy mało inte-
ligentni . Sekty często ukrywają swoje prawdziwe cele, szczególnie przed szeregowymi 
członkami . Młodym katolikom (gdyż do sekt odchodzą głównie młodzi ludzie) nie mówi 
się wszystkiego, że będą musieli przyjmować jakieś inicjacje lub bić kultyczne pokłony, 
będące aktem idolatrii czy wręcz apostazji;

– struktury organizacyjne sekty . Struktura sekty podobna jest do doskonałego mro-
wiska o piramidalnej strukturze i perfekcyjnie działających elementach . Dochodzi wtedy 
do instrumentalizacji członków . Weber sądzi, że sekty są bardziej charyzmatyczne niż 
Kościoły, które mają być biurokratyczne . Jednakże to sekty bywają bardziej biurokra-
tyczne niż charyzmatyczne, albowiem panuje w nich struktura absolutnego autorytetu 
i wynikającego zeń ślepego posłuszeństwa .

2) Religii: dotyczy problemu powoływania się sekt na prawo do wolności religijnej, 
ale też rozróżnienia magii i religii . W tym kontekście pojawia się też pytanie, czy organi-
zacje sekciarskie skazane za wiele różnorodnych przestępstw (podatkowe, kradzieże itd .) 
mogą się domagać immunitetu jako religia? Dochodzimy do wniosku, że w przypadku 
psychomanipulacji i zamachu na wolność sumienia prawo wolności religijnej nie ma 
zastosowania, ponieważ ma miejsce pogwałcenie wolności religijnej w imię religijnego 
werbunku . Przykładem może być ezoteryzm, który jest jedną z zasadniczych cech wszyst-
kich sekt, polega na ukrywaniu celów i niejawności poczynań, co oczywiście godzi 
w wolność sumienia oraz w wolność religijną jednostki .

3) Kultury: kultura będzie zawsze zagrożeniem dla sekt, dlatego będą ją deprecjono-
wały . Sekta pomniejsza możliwości człowieka, redukuje jego obraz, zamyka go w cias-
nych ramach wyuczonych ideologii, dyscypliny, prymitywnej tresury i automatycznej 
wręcz dyspozycyjności . Dzieje się tak, ponieważ kultura to twórczość człowieka, jego 
prawa i on sam . Antykulurowa postawa sekt posiada też tendencje antysocjalne, poprzez 
negację czy wręcz eliminację pierwotnych relacji rodzinno-społecznych . Wrogość wobec 
kultury przejawia się też we wrogości wobec nauki, a większość sekt potępia jakiekolwiek 
kształcenie się poza studiowaniem wyznawanej przez sektę ideologii9 .

A . Posacki mówi też o trzech poziomach destrukcji, które są coraz głębsze i coraz 
bardziej niszczące dla człowieka:

1) społeczny – dotyczy jednostki, rodziny i ogólnie rozumianego dobra społecznego, 
a szczególnie chodzi o:

– niszczenie zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki;

9 A . Posacki . Sekty, nowe ruchy religijne, psychokulty - geneza, definicje, typologia. W: Sekty, sekty..., 
Red . A . Posacki i in . Kielce: „Jedność” s . 20-31 .
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– niszczenie relacji rodzinnych, funkcjonowanie rodziny i zdrowia innych członków 
rodziny;

– niszczenie więzi społecznych poprzez szerzenie nienawiści, handel bronią czy nar-
kotykami . 

2) Kulturowy – jest głębsza od poprzedniej i dotyczy:
– niszczenia chrześcijańskiej, zachodniej mentalności poprzez łączenie jej z pewnymi 

obcymi kulturowo nam światopoglądami zwłaszcza wschodnimi . Już K . Jung wykazy-
wał, że łączenie poglądów filozofii Wschodu ze sposobem myślenia ludzi Zachodu musi 
skończyć się ruiną psychiczną;

– zagrożenia wynarodowieniem . Z kulturą ściśle wiąże się koncepcja narodu, a sekty, 
proponując poglądy sprzeczne z naszą kulturą, mogą prowadzić do wynarodowienia . 
Przykładem może być ogromne zainteresowanie, jakim dziś cieszy się hinduizm, który 
wiąże swojego wyznawcę z tradycją, kulturą i narodami Indii; 

– zagrożenia rasizmem . U źródeł jest wiara w reinkarnację, a co za tym idzie: wiara 
w kasty (podział na kasty czyste i nieczyste, co według standardów europejskich jest 
odmianą religijnego rasizmu); 

– wrażliwości na drugiego człowieka . Problem tzw . karmy znieczula społeczeństwo na 
pomoc bliźniemu . U hindusów uważa się nawet, że pomoc drugiej osobie tak naprawdę 
jej szkodzi, bo to pozbawia ją cierpienia, które musi odsłużyć jako zadośćuczynienie za 
grzechy w poprzednim życiu; 

– niższej pozycji kobiety w hinduizmie .
Okazuje się, że jeśli przyjmiemy kulturę Indii z jej filozofią i pozwolimy, aby ona 

zdominowała naszą kulturę europejską, wówczas wielkie jej osiągnięcia humanistyczne 
przestaną istnieć, a nie do ukrycia jest fakt, że kultura europejska swoje osiągnięcia 
zawdzięcza chrześcijaństwu .

3) Religijno-duchowy – chodzi o niszczenie duchowe człowieka, także w aspekcie 
wyznawanej wiary, np . odrzucenie wiary w zbawienie przez Jezusa Chrystusa i przyjęcie 
wiary w reinkarnację .

Autor ten dodaje, że antykulturowe i antycywilizacyjne działania sekt wynikają nie 
tylko ze struktury patologii procesu społecznego, który istnieje wewnątrz sekt, ale również 
z ich założeń doktrynalnych i filozoficznych10 . W stosunku do sekt używa też określenia 
„imperializm religijny”11 .

Według B . Johnsona Kościoły charakteryzuje niskie napięcie pomiędzy nim a oto-
czeniem społeczno-kulturowym, którego miarą jest stopień kompromisu, sekty zaś 
charakteryzowane są wysokim napięciem, wyrażającym się w bezkompro miso wości . 
Wysokie napięcie ze środowiskiem oznacza znaczną różnicę w standa rdach społeczno-

10 A . Posacki . Sekty, nowe ruchy religijne s . 28-29; M . Płodowski . Sekty – religijność totalitarna . W: Sekty – 
zagrożenie wolności człowieka. Materiały z sympozjum (24-25 lutego 2000, Elbląg–Olsztyn) . Olsztyn–Elbląg [b .wyd .] 
2000 s . 46-47

11 A . Posacki . Wprowadzenie do wydania polskiego . W: C .G . Trocchi . Nowe ruchy religijne . Tł . K . Stopa . 
Kraków: Wydawnictwo WAM 2007 . 
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-kulturowych, wzajemny antagonizm oraz środowiskową separację . Sekta wpaja swym 
członkom czarno-białą kliszę w ich myślenie społeczne: wszyscy nienależący do sekty 
są traktowani gorzej, jako ludzie drugiej kategorii, nieoświeceni, błądzący, upadli, źli, 
potępieni, przeklęci, jako demony („materialiści” dla wyznawców Kryszny, „systemici” 
dla moonistów, „nieotwarci” dla scjentologów) . Ten schemat charakteryzował wszystkie 
rewolucyjne sekty, także partię leninowską, jak wykazał znany sowietolog A . Besanēon . 
Rewolucyjny i antykulturowy charakter sekt gnostycznych opisuje także badacz zjawiska 
gnozy E . Voegelin12 .

Według R . Starka i W . Bainbridge’a – twórców interesującej socjologicznej teorii 
religii (w tym także teorii sekt) – możliwe jest graficzne przedstawienie takich pojęć, jak: 
sekta, NRR, kult (sekty destrukcyjne), ruch odnowy w kontekście: innowacji i napięcia 
w stosunku do kultury i społeczeństwa . Stwierdzają, że analizowane pojęcia są przysta-
walne, porównywalne i rozgraniczalne . 

– Kult uważają za innowacyjny i wykazujący duże napięcie ze społeczeństwem, także 
z ogólnie istniejącą w nim kulturą, zaś sekta jest mało innowacyjna, ale za to odznacza 
się dużym napięciem ze społeczeństwem, także kulturą . 

– NRR, choć innowacyjny, wzbudza mniejsze napięcie z zastaną tradycją kulturową, 
zaś ruch odnowy opisuje grupy, które nie wzbudzają napięcia, o najmniejszym stopniu 
innowacji . Można to przedstawić na wykresie13 .

H . Becker, wprowadzając pojęcie kultu (destrukcyjnej sekty) do swojej typologii 
grup religijnych w 1932 r ., zdefiniował go także jako: „rozbrat z dominującym wzorem 
kulturowym, przede wszystkim w aspekcie religijnym i naukowym oraz wysuwanie na 
pierwszy plan celów indywidualnych”14 . 

Można także zastanawiać się nad różnicami i podobieństwami sekty i fenomenu 
subkultur lub podkultur (podkultur młodzieżowych) . J . Wertenstein-Żuławski stwierdza, 
że mówiąc o kontrkulturze, należy wyodrębnić z niej trzy elementy:

1) subkulturę,

12 A . Posacki . Sekty, nowe ruchy religijne s . 29-30 .
13 Z . Pasek . Nowe ruchy religijne a sekty. Terminologiczne rozważania religioznawcy . W: Nowy ruch religijny czy 

sekta? Materiały z konferencji zorganizowanej przez Dominikańskie Centra Informacji o NRR i Sektach w Krakowie  
29 marca 2003 r. Red . T . Mariański, P . Lichacz . Poznań: Fundacja „Dominik” 2004 s . 14-15 .

14 M . Gajewski . Spór o sektę. „Sekty i Fakty” (dalej: SIF) 2006 nr 28-29; 2001 nr 10 s . 15 .
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2) kontrkulturę,
3) kulturę alternatywną .
Według niego subkultura to zespół wzorców kulturowych, wyróżniających daną grupę 

w całym społeczeństwie . Nie stanowią one kryterium, według którego postępuje się cały 
czas, i dotyczą tylko niektórych zachowań15 . G . Rowiński dodaje jednak do tego, że 
współcześnie pojawia się wiele subkultur, które przyjęte normy, wartości i zachowania 
traktują jako jedyny i stały sposób aktywności społecznej i życia . Szczególnie chodzi 
o subkultury o charakterze parareligijnym, które można by definiować jednocześnie 
jako sekty16 .

Eric Voegelin (zm . 1985) swojej filozofii polityki i historii idei nie traktował w ode-
rwaniu od kwestii religii i gnozy, a jego analizę dziejów idei można z powodzeniem okre-
ślić jako próbę uprawiania „filozofii sekty” lub sekciarstwa . Zdaniem tego niemieckiego 
filozofa gnostycyzm – będący głównym elementem sekt – zdominował wiek XX, a jego 
główne idee zostały zasymilowane przez masowe ruchy społeczne i polityczne: komunizm, 
faszyzm czy liberalizm . Całą epokę nowożytną – z jej ideologiami i ruchami masowymi 
– określił on mianem „gnozy”, czyli zbiorowiskiem zeświecczonych surogatów religii . 
E . Voegelin proponuje niezwykle szerokie rozumienie pojęcia „gnozy”, którą widzi nie 
tylko w ideach europejskich średniowiecznych sekt, ale także w angielskiej rewolucji 
purytanizmu, rewolucji francuskiej, a także w totalitaryzmach XX w . średniowieczna 
gnoza łączy się za pomocą ciągu stopniowych jej przekształceń z jej współczesnymi 
odmianami . Dzisiejsza gnoza wyparła stare religijne wizje oparte na wierze, za pomocą 
idei politycznego działania, gdzie doszło do „ubóstwienia” sfery polityki . Nowożytność 
jest rozwojem gnostycyzmu, co doprowadza do powstania „religii politycznych” . Gnosty-
cyzm oznacza tu totalną rewolucję, która zmierza do zagłady cywilizacji, a faszystowska 
i komunistyczna rewolucja są przykładami katastrofalnych konsekwencji gnostycyzmu . 
E . Voegelin podkreśla też (1) wzrastającą bezradność instytucji wobec coraz silniejszego 
i zataczającego coraz większe kręgi sekciarstwa, (2) wzrost politycznego znaczenia sek-
ciarskich ruchów17 . W takim ujęciu cała dzisiejsza (nowożytna) kultura i społeczeństwo 
jest stworzone przez gnozę i przez to jest sektocentryczne18 . 

E . Voegelin dzieli sekty ze względu na wprowadzoną przez siebie periodyzację ruchów 
sekciarskich w chrześcijaństwie . I tak wprowadza on następujące okresy:

– od 1200 r . do ok . 1300 r . – Kościół mógł absorbować ruchy religijnej odnowy, 

15 J . Wertenstein-Żuławski . To tylko rock’n roll. Warszawa: Zarząd Główny Związku Polskich Autorów 
i Kompozytorów ZAKR 1991 s . 9 .

16 G . Rowiński . Socjologiczno-psychologiczna analiza grup wyznaniowych w Polsce. Podkultury i nowe ruchy religijne 
w Polsce. Warszawa–Pruszków: „M . M .” s . 12 .

17 Zob .: E . Voegelin . Lud Boży . Tł . M . Umińska . Kraków: Znak 1994; E . Voegelin . Nowa nauka polityki. 
Tł . P . śpiewak . Warszawa: Fundacja „Aletheia” 1992 s . 115 i rozdział 4: „Gnoza – istota nowożytności”; 
M . Umińska . Słowo od tłumacza . W: E . Voegelin . Lud Boży; P . śpiewak . Wstęp . W: E . Voegelin . Nowa 
nauka polityki .

18 I . Kamiński . Współczesne teorie sekty i psychomanipulacji. Teoretyczne modele opisujące sekty, nowe 
ruchy religijne i psychomanipulacje w ujęciu wybranych autorów . Toruń: Wydawnictwo „Abigail” 2011 s . 31 . 
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– od 1300 r . do 1500 r . – czas, w którym Kościół już nie absorbował ruchów 
odnowy religijnej,

– od 1500 r . do 1700 r . – czas protestantyzmu, odnowa jest na tyle silna, że jest 
zdolna do rozbicia jedności Kościoła,

– od 1700 r . do współczesności – czas internacjonalizacji grup i idei sekciarskich, 
które przybierają na sile, a żądanie reformy Kościoła jest niemożliwe do spełnienia,

– współczesność – czas przekształcania się grup deistów i unitarian w kluby zwolen-
ników oświecenia, unitaryzmu i socjalizmu w ruchach sekciarskich, co buduje korzenie 
XX-wiecznych totalitaryzmów19 .

E . Voegelin, analizując przyczyny powstawania sekt na przestrzeni ostatnich 2 tys . 
lat, świadomie pomija kwestie doktrynalne, a skupia się na życiowych wzorach . Mówiąc 
o przyczynach powstawania sekt, zwraca uwagę na kompromis, jaki pierwotnie radykalne 
chrześcijaństwo zdawało się zawierać ze światem (uzgodnienie surowej treści Kazania na 
Górze ze słabościami ludzkiej natury) . Kolejne trzy kompromisy uważa za podstawową 
przyczynę powstawania fenomenu sekt odchrześcijańskich:

– problem przynależności do gminy chrześcijańskiej (w Kościołach istotny stał się 
sakrament i uczestnictwo w nim, a nie świętość życia) – był to kompromis przynależ-
ności do gminy,

– uznanie władzy świeckiej za zgodną z wolą Boga – był to kompromis z władzą,
– Bóg, zanim objawił się w Chrystusie, dał się poznać poganom w prawie natury 

i Żydom w Starym Testamencie – był to kompromis z historią .
Z powodu tych trzech kompromisów Kościoła ze światem pojawiły się grupy reagujące 

protestem wobec oficjalnego chrześcijaństwa nazywane sektami . Były to małe, radykalne 
grupy o wysokich rygorach moralnych20 .

Również zbliżone poglądy, ostrzegające przed gnozą, wyrażał już wcześniej polski 
filozof Józef M . Hoene-Wroński (zm . 1853), który za istotę nowożytnych ruchów spo-
łecznych uznawał g n o z i m a c h i c z n o ś ć . Próby obalenia ładu polityczno-prawnego (za 
pomocą rewolucji), destabilizacja hierarchicznej struktury społecznej, czyli ostatecznie 
destrukcja tradycyjnego systemu wartości (systemu aksjonormatywnego), stanowić miały 
oś nowej rzeczywistości, w której więzi wspólnotowe zostaną zastąpione przez więzi 
kolektywne, budowane na wzór starożytnych idei gnostyckich21 . 

W tym kontekście interesujące wydają się spostrzeżenia Petera L . Bergera . Otóż 
nowoczesne społeczeństwo utrwaliło i pogłębiło pluralizm społeczno-kulturowy, a samo 
stało się „społeczeństwem radykalnego wyboru”, „opcji” . Jednostka staje przed koniecz-

19 Z . Pasek . Pstrokate piękno. Szkice z historii duchowości chrześcijańskiej. Kraków: „Media Press” 1999 
s . 182 .

20 E . Voegelin . Lud Boży s . 34 i n .
21 Z .  Kuderowicz . Gnozimachia. Ostrzeżenie Hoene-Wrońskiego . W: Gnoza polityczna . Red . 

J . Skoczyński . Kraków: Księgarnia Akademicka 1998 s . 13; M . Zarzecki . Konwertyci nowych ruchów 
religijnych. Ujęcie z perspektywy współczesnych koncepcji socjologicznych . W: Sekty jako wyzwanie społeczne 
i religijne . Red . W . Nowak, S . Ropiak . Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
2005 s . 253 . 
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nością wybierania spośród różnych ofert . Autor określa ten przymus jako i m p e r a t y w 
h e r e t y c k i , a „heretykiem” w tym znaczeniu jest każdy, kto nie przyjmuje całej tradycji, 
lecz wybiera z niej pewne treści, a inne pomija . Także i ortodoksja religijna nie jest już 
kwestią losu, lecz pewną opcją, rezultatem wolnego wyboru, a większość dzisiejszych 
ludzi jest „heretykami”22 . Autor ten określa samą osobowość człowieka współczesnego 
mianem heretyckiej23 . 

Peter L . Berger zauważa w dzisiejszej kulturze zjawisko i m p e r a t y w u  h e r e t y -
c k i e g o  . Wcześniej, w okresie przedmoderni stycznym, istniał świat pewności religijnej, 
tylko czasami zakłócany przez heretyckie dewiacje . Obecnie, w okresie moderni stycznym, 
przeciwnie, istnieje świat religijnej niepewności, czasami tylko zakłócany przez mniej 
lub bardziej pewne „konstrukcje religijnej przynależności” . Nowoczesna jednostka, 
żyjąc w świecie wyborów, nie tylko staje przed możliwością ich dokonania, ile przed 
koniecznością wyboru, który sięga do sfery wolności, wartości wierzeń i światopoglądu . 
W tradycyjnych społecznościach problem nie istniał, gdyż przynależność religijna była 
narzucona z chwilą urodzin w konkretnej rodzinie24 . 

Tak więc dla człowieka modernistycznego herezja staje się zazwyczaj koniecznością, 
a modernizacja tworzy nową sytuację, gdzie wybieranie staje się imperatywem . Obecnie 
herezja nie jest już skierowana przeciw jakiejś autorytatywnej tradycji, ponieważ zaplecze 
tej tradycji stało się niejasne lub zaniknęło25 . Osobowość heretycka samodzielnie doko-
nuje wyborów, konstruuje własną synkretyczną religię i synkretyczny system rytuałów oraz 
symboli religijnych, a źródłem konwersji jest potrzeba autokreacji, zdobywania nowych 
doznań religijnych, dla których formalna instytucja religijna jest przejawem totalitarnych 
dążeń wielkich konfesji chrześcijańskich . Sekty mają stanowić remedium na poczucie 
pustki światopoglądowej i braku oparcia ze strony wspólnoty w sytuacjach granicznych . 
Zachowania konsumpcyjne obejmują sferę sacrum . Model konwersji prowadzący do 
ukształtowania religijności subiektywnej jest formą przystosowania człowieka do wzorca 
współczesnej popkultury . „Turysta przez życie” i „włóczęga” dysponuje licznymi „tożsa-
mościami tymczasowymi” – osobowość konwertyty jest poszukiwaniem innowacyjnych 
doświadczeń religijnych26 . F i l o z o f i ą  s e k t y  obecnie w Polsce zajmuje się R .T . Ptaszek .

22 J . Mariański . Pluralizm religijny w nowoczesnym społeczeństwie . W: Sekty jako wyzwanie społeczne 
i religijne s . 48; P .L . Berger . Modernizacja jako uniwersalizacja herezji . W: Religia a życie codzienne . 
Red . H . Grzymała-Moszczyńska . Kraków: Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000 
s . 13-46 . 

23 P .L . Berger . Modernizacja jako uniwersalizacja herezji s . 13 i n . 
24 E . Mudrak . Fenomen sekt. Diagnoza stanu wiedzy studentów z regionu warmińsko-mazurskiego 

na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007 
s . 42; P .L . Berger . Modernizacja jako uniwersalizacja herezji s . 142 .

25 M . Zimniak-Hałajko . Raj oswojony. Antropologia nowych ruchów religijnych. Gdańsk: „Słowo/
Obraz Terytoria” 2003 s . 20; P .L . Berger . Modernizacja jako uniwersalizacja herezji s . 28 .

26 Zob .: M . Zarzecki . Konwertyci nowych ruchów religijnych s . 255; Z . Bauman . Ciało i przemoc 
w obliczu ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1995 
s . 54; I . Kamiński . Współczesne teorie sekty i psychomanipulacji s . 31-32 .
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Roy Wallis z uwagi na postawę grup wobec uznanych norm społecznych podzielił 
sekty na:

– odrzucające świat . Odrzucają obecnie dominujący wzór kultury, czyli anonimo-
wość i bezosobowość relacji społecznych, orientację na osiągnięcia, indywidualizm itd . 
Proponują życie wspólnotowe, oderwanie od reszty społeczeństwa i skoncentrowanie się 
na charyzmatycznej postaci przywódcy duchowego, np . Hary Kryszna, Kościół Zjed-
noczenia;

– afirmujące świat . Są to ruchy quasi-religijne; adaptują się do obecnych warunków 
społecznych; akceptują podstawowe wartości współczesnej kultury i przejawiają pozy-
tywną postawę wobec osiągnięć nauki . Chcą uchodzić za instytucje naukowe . Szukają 
form bardziej skutecznego funkcjonowania w świecie bez wycofania się z niego . Sferę 
sacrum wiążą ze sferą „ja”, choć akcentują ją bardziej w sensie psychologicznym niż 
religijnym . Mogą mieć charakter komercyjny, np . Medytacja Transcendentalna, Ruch 
Potencjału Ludzkiego27 .

Według istniejącego już klasycznego ujęcia osobowościowych uwarunkowań podat-
ności na wpływy sekt można wskazać na kilkanaście przyczyn wstępowania osób do 
takich grup28 . Są one zarazem głównymi bolączkami naszej cywilizacji i społeczeństwa:

– potrzeba Absolutu . Dziś społeczeństwo coraz bardziej odsuwa od siebie Boga . Jed-
nakże człowiek, jako stworzenie religijne, potrzebuje Absolutu . Często potrzeby religijne 
są zaspokajane przez sekty – wypaczone religie . Ludzie więc w sektach szukają Boga, 
ponieważ nie odnaleźli go w tradycyjnych religiach;

– potrzeba miłości i bycia zaakceptowanym bezwarunkowo . Brak doświadczenia  
miłości często powoduje, że człowiek łatwo oddaje się w ręce kogoś, kto wreszcie mu 
powie: „Jesteś dla mnie bardzo ważny” . W ten obszar wchodzi sekta ze strategią „bom-
bardowania miłością”29;

– potrzeba przynależności, poczucia wspólnoty . Ludzie potrzebują przynależności 
i wspólnoty, więzi, braterstwa, wsparcia, przyjaźni, pojednania, koleżeństwa . Rozpad 
rodziny wielopokoleniowej i tradycyjnych struktur to nasila . Sekty zdają się oferować 
to wszystko: ciepło, opiekę, wsparcie w niewielkich i silnych wspólnotach; wspólny cel; 
uwagę okazywaną każdej osobie, która wejdzie w sferę oddziaływania sekty; zastępstwo 
w myśleniu i podejmowaniu decyzji30;

27 D . Kuncewicz . Kontrowersyjne grupy religijne. Psychologiczne aspekty przynależności. Tychy: Maternus Media 
2005 s . 17 .

28 Z . Pawłowicz . Kościół i sekty w Polsce . Gdańsk [b .wyd .] 1996 s . 124; S . Pyszka . Właściwości sekt 
i nowych ruchów religijnych . W: S . Pyszka . Kościół katolicki a sekty . Kraków: Wydawnictwo WAM 1994 s . 15-17 .

29 D . Kuncewicz, T . Opolska, M . Wasiak . Sekty - przedmiot fascynacji i zagrożenia. Warszawa: Centrum 
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 2000 s . 9-10 .

30 Z . Wójcik . Psychologia o sektach . W: Uwaga! Sekty! Red . K . Klauza . Częstochowa: Tygodnik Katolicki 
„Niedziela” 1998 s . 47; T . Alexiewicz . Wiara w pigułce, czyli sekty. Rozmowa o destrukcyjnych ruchach religijnych. 
Poznań: Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima” 1998 s . 17 .
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– poszukiwanie sensu życia . Potrzeba ta jest związana z pewnymi rozczarowaniami, 
które mogą dotknąć wiele obszarów życia31 . Człowiek poszukuje sensowności w każdej 
dziedzinie, którą się zajmuje . Sekty wskazują na sens życia i dają odpowiedź na to pytanie;

– potrzeba autonomii, samodzielności i stopniowego uniezależniania się od rodziców . 
Potrzeby te są związane kreowaniem własnej tożsamości – różnej od rodziców, szukaniem 
swojego miejsca w życiu, wyborem zawodu, środowiska i przyjaciół . Dorastanie i mło-
dość potrzebują wsparcia, samodzielności, ale też stymulowania rozwoju, wartościowych 
wzorców i mądrej asekuracji . Nie chodzi o totalną kontrolę, nadopiekuńczość, odmowę 
samodzielności, uzależniania dziecka od siebie . Często w takich sytuacjach pojawia się 
bunt i odrzucenie niezdrowego rodzicielskiego systemu ograniczającego rozwój . Kiedy 
pojawia się sekta, przystąpienie do niej rozumiane jest przez młodych ludzi jako „zamiana 
i zyskanie prawdziwej rodziny”32;

– potrzeba bezpieczeństwa . Jest to związane z lękami, na jakie człowiek jest dziś 
narażony . Bycie w sekcie daje początkowo poczucie błogości i bezpieczeństwa . Człowiek 
doświadcza radości, spokoju i ciepła . Tego także ludziom dziś brakuje . Sekta daje poczucie 
takiego pozornego bezpieczeństwa;

–  potrzeba jasności i sensu . Człowiek pragnie otrzymywać jasne odpowiedzi na 
skomplikowane i trudne pytania . Sekta dostarcza prostych odpowiedzi . Głosi swoją 
prawdę i przekonanie o wyższości własnej pozycji, argumentując to zazwyczaj niezwy-
kłymi zjawiskami, np .: glosolalia – mówienie językami . W ten sposób w sekcie likwiduje 
się wątpliwości, dostarczając pozornie jasnych kryteriów postępowania33;

– potrzeba harmonii . Człowiek dziś odczuwa zatracenie kontaktu z samym sobą, 
otoczeniem i kulturą . Sekty dają więc miejsce, gdzie budowana jest harmonia pomiędzy 
duchem a materią, np .: uzdrowienia, ekspresja, spontaniczność34;

– potrzeba dążenia do integralności . Ludzie czują się wyobcowani, rozbici, wyklu-
czeni, zranieni, odrzuceni . Szukają miejsca na realizowanie siebie, na spontaniczność, 
twórczość . Pragną harmonii, bezpieczeństwa . Sekty zdają się oferować: satysfakcjonujące 
przeżycia religijne, miejsce na okazywanie uczuć i emocji, spontaniczność w modlitwie, 
kulcie . Okazują pomoc w walce z narkomanią, alkoholizmem i innymi nałogami;

– potrzeba poszukiwania tożsamości kulturowej . Brak kulturowej tożsamości oznacza 
poczucie alienacji . Sekty wytwarzają więc takie formy kultyczne, które są psychicznie 
bliskie jej członkom i dają poczucie zanurzenia w wielowiekowym nurcie tradycji . Doty-
czy to szczególnie mieszkańców III świata, lecz i nam nie jest to coraz bardziej obce35 .

Raport watykański wymienia następujące przyczyny szerzenia się sekt: (1) ludzka 
potrzeba przynależności, poczucia wspólnoty – w dobie kryzysu rodziny, zinstytucjonali-

31 J . Makelson . Psychologiczna atrakcyjność „nowych religii” . W: New Age. Pseudoreligia . Red . S . Dobrzanowski . 
Kraków: „Unum” 1994 s . 61 .

32 D . Kuncewicz, T . Opolska, M . Wasiak . Sekty - przedmiot fascynacji s . 11-14 .
33 Z . Wójcik . Psychologia o sektach s . 47 .
34 Z . Wójcik . Psychologia o sektach s . 48 .
35 T . Alexiewicz  . Wiara w pigułce s . 1; Z . Wójcik . Psychologia o sektach s . 48 .
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zowania struktur Kościoła zauważalny jest brak zaspokojenia tej potrzeby, a sekty oferują 
ciepło, więzi, braterstwo, wsparcie, opiekę, pomoc, akceptację, ochronę i bezpieczeństwo, 
wspólny cel i koleżeństwo . Dla człowieka ważny jest sam fakt przynależności do jakiejś 
grupy, a dzisiejsze społeczeństwo żyjące konkurencją, zatomizowane, nie daje poczucia 
bezpieczeństwa; (2) poszukiwanie odpowiedzi – wobec przeintelektualizowania prze-
powiadanych prawd wiary oraz postępującego braku podstawowej wiedzy teologicznej 
wśród wiernych sekty oferują proste quasi-odpowiedzi, uproszczone wersje starych prawd, 
dowody o charakterze nadnaturalnym (trans, mówienie językami, mediumizm itd .) . Ta 
synkretyczna teologia trafia dziś do wielu, natomiast sekty – obok odpowiedzi banalnych 
– podają także odpowiedzi na takie pytania, jak: sens życia, śmierci, cierpienia, przyszłość 
i przeszłość; (3) dążenie do integralności, holizm – wobec zagubienia człowieka, utraty 
więzi z bliskimi, atomizacji życia sekty ukazują rzeczywistość jako prostą w czarno-białych 
barwach, bez odcieni . Uniwersalizm i synkretyzm bywa skutecznym sposobem w dążeniu 
do integralnego rozumienia świata, a to daje osobom poczucie harmonii, uleczenie, pokój, 
zrozumienie siebie i innych . Sekty dają odczuć, że ważne są sprawy tak ciała, jak ducha; 
(4) poszukiwanie tożsamości kulturowej – dziś ludzie żyją w drastycznym oderwaniu od 
tradycyjnych wartości kulturowych, społecznych i religijnych, a sekty zdają się oferować 
szerokie uwzględnienie tradycyjnego dziedzictwa, spontaniczność, współuczestnictwo, 
styl modlitwy i nauczania bliższy kulturze i aspiracjom narodu .

Tomasz Alexiewicz stwierdza, że ogólnymi przesłankami powodującymi nasze zra-
nienia, i w związku z tym „otwarcie” na mentalność sekciarską, są niedomogi życia 
społecznego, a każdy człowiek posiada pewne potrzeby emocjonalne:

– potrzeba poczucia przynależności i poczucia wspólnoty,
– potrzeba bycia kochanym i akceptowanym,
– potrzeba poczucia własnej wartości,
– potrzeba poszukiwania odpowiedzi całościowej na pytania o sens życia, śmierci 

(holizm),
– potrzeba poczucia własnych możliwości,
– poszukiwanie tożsamości kulturowej, chodzi o poszukiwanie swoich korzeni, swojej 

małej ojczyzny,
– potrzeby duchowe, m .in . potrzeba kierownictwa duchowego36 .
Janusz Sztumski wymienia kilka przyczyn atrakcyjności sekt:
– sekty stwarzają adeptom większą szansę na bezpośredniość nie tylko w kontaktach 

z bóstwem, ale również we wzajemnych stosunkach między ludźmi, którzy je tworzą, 
ponieważ odrzucają zbiurokratyzowane hierarchie kapłańskie i związane z tym „kręgi 
wtajemniczenia” dzielące ludzi . Podziały te występują pomiędzy kapłanami, nie mówiąc 
już o podziałach miedzy kapłanami a laikatem;

36 T . Alexiewicz, J . Maruchin . Wiara w pigułce, czyli sekty. Poznań: Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima” 
2003 s . 32-34; T . Alexiewicz . Wiara w pigułce, czyli sekty s . 19-21
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– sekty rezygnują ze zbiurokratyzowanego ceremoniału w obcowaniu z bóstwem, 
który formalizuje relacje między człowiekiem a siłami nadprzyrodzonymi . Sekty są wolne 
od balastu formalizmu biurokratycznego, związanego m .in .: z „urzędem kapłańskim”, 
czyli z tym wszystkim, co ludzi współczesnych raczej nie pociąga;

– sekty stwarzają swym adeptom szansę na pełniejsze lub bardzo osobiste zbliżenie 
się do bóstwa i w tym tkwi, zdaniem J . Sztumskiego, przesłanka mody na sekty37;

Tak więc okazuje się, że obecna kultura powoduje pewne tendencje sektotwórcze, 
stwarzając pewną potrzebę, modę na to zjawisko .

Anna Kubiak stwierdza, że wśród przyczyn uczestnictwa w NRR autorzy najcześ-
ciej wymieniają: (1) deprywację (duchową, społeczną, psychologiczną, poznawczą); (2) 
sekularyzację lub odwrotnie; (3) powrót sacrum do kultury; (4) odpowiedź na załamania 
normatywne we współczesnym społeczeństwie, szukanie wartości, struktur, znaczenia; 
(5) doświadczenia wspólnotowe, poszukiwania tożsamości; (6) protest społeczny wobec 
struktur i stosunków społecznych . Analizy te jednak nie wyjaśniły skutecznie motywacji 
przystępowania do sekt . Autorka ta wspomina o kilku ciekawych teoriach na ten temat:

– teorie konwersji . Jednym z przykładów jest teoria Elżbiety Hałas, która wystąpiła 
z własną propozycją rozumienia kolektywnej konwersji;

– teorie podporządkowania, które nawiązują do modeli „prania mózgu” oraz insty-
tucji totalnej;

– teorie „prorocze”, które usiłowały przewidzieć wpływ sekt na zachodnią kulturę;
– teorię „obrzędów przejścia”;
– teoria ewolucji struktur grupy Roya Wallisa38 .
Paweł Karpowicz mówi o zniewoleniu odnoszącym się do przestrzeni wewnętrznej 

osobowego życia, które posiada charakterystykę kilku wymiarów:
– psychologiczny – system przekonań zbudowany na tzw . emocjonalnych truciznach, 

czyli na uczuciach lęku, strachu, przerażenia, paniki, nienawiści, gniewu, dumy oraz 
zazdrości;

– społeczny – zniewolenie wyraża się poprzez przynależność organizacyjną do okre-
ślonej zbiorowości, która kieruje się sztywnym, sztucznym i dogmatycznym systemem 
przekonań i strukturą opartą na przemocy;

– duchowy – polega albo na odrzuceniu „siły wyższej” lub ten element jest trakto-
wany jakby był własnością określonej, wybranej grupy społecznej;

– kulturowy – wewnętrzne zniewolenie polega na wyborze z kulturowego dziedzictwa 
ludzkości treści nacjonalistycznych, rasistowskich, szowinistycznych, etnocentry cznych;

– cywilizacyjny – zniewolenie wewnętrzne przyjmuje postać dążenia do zdobywania 
władzy politycznej, ekonomicznej, dóbr materialnych, polega na wierze w materialny 

37 J . Sztumski . Sekta w świetle socjologii . W: Sekty. Studium socjologiczno-historyczne . Red . J . Sztumski . Kielce: 
„Szumacher” 1993 s . 17-18 .

38 A . Kubiak . Delicje i lewa ręka Kryszny. Kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce. Wydawnictwo 
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 1997 s . 22-23 .
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aspekt rzeczywistości – dziś może też oznaczać ideę zbawienia w obszarze nowego raju 
konsumpcji i technologii .

Wspólną cechą wewnętrznego zniewolenia na wymienionych płaszczyznach jest ogra-
niczona, uwarunkowana, fałszywa świadomość zwana powszechnie ignorancją39 .

Bernard Fillaire wskazuje na rozróżnienie: 1) manipulacji „twórczej” związanej 
z umożliwieniem przetrwania gatunku, która jest podstawą kultury i cywilizacji, i 2) 
„odczłowieczającej” manipulacji sekt . Niszczycielska manipulacja związana jest z trzema 
płaszczyznami: omamianie, destrukcja i stworzenie adepta na nowo, zgodnie z warun-
kami sekty40 .

Jeśli chodzi o stosunek do polityki, to sekty odrzucają państwo i „świat”, uważając 
siebie za wspólnoty czysto religijne; kościoły współdziałają z państwem, uczestniczą 
w życiu kulturowym i społeczno-politycznym, co budzi odrazę sekt41 . Dlatego grupy 
te mają negatywny wpływ na sprawy związane z bezpieczeństwem państwa i polityką . 
Co – jak uważa B . Fillaire – wiąże się z:

– odrzuceniem wartości: państwa z całą jego infrastrukturą, obrony ojczyzny i patrio-
tyzmu, przynależenia do organizacji partyjnych i politycznych, uczestniczenia w wybo-
rach;

– łamaniem praw człowieka i innych praw funkcjonujących w państwie;
– nieuczestniczeniem w życiu ekonomicznym kraju – płacą swym członkom niskie 

pobory, zręcznie piorą pieniądze z pracy „na czarno”, nie ponoszą żadnych wydatków 
socjalnych, unikają płacenia podatków;

– destrukcyjną ideologią: „zapanować nad światem” . Na przykład scjentolodzy mieli 
jakoby zamiar wykorzystać kryzys bałkański i niepokoje społeczne w Albanii, a za pomocą 
opracowanej przez siebie Technologii Administracyjnej L . Rona Hubbarda (LRH Admin-
-tech) obiecywali poprawę sytuacji w tym kraju . Albania miałaby stać się zaczątkiem 
państwa scjentologicznego o nazwie „Bulgravia”, w skład którego miały wchodzić: Sło-
wenia, Macedonia, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Bośnia-Hercegowina, Jugosławia, 
a także część Grecji i Rumunii (takie informacje podał biuletyn „El-Mitteilungen” i pismo 
„Kurz-Infos” w styczniu 1994)42;

– zamianą demokracji w jakiś inny totalitarny ustrój społeczny, który określa ideo-
logia sekty;

– stworzeniem przyszłej rasy „nowego człowieka” (zob . instytucje totalne według 
Ervinga Goffmana)43, czyli „szczęśliwych niewolników” (takiego „nowego człowieka” 
chciały stworzyć tzw . religie świeckie, faszyzm czy komunizm) .

39 W . Bożejewicz . Sekty – zagrożenia etyczno-moralne. W: Patologie społeczne . Red . M . Jędrzejko . 
Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna 2006 s . 74-75 .

40 B . Fillaire . Sekty . Katowice: „Książnica” 1999 s . 20, 26-28 .
41 M . Libiszowska-Żółtkowska . Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii. Lublin: Wydawnictwo UMCS 

2001 s . 30-31 .
42 B . Fillaire . Zamach na bezpieczeństwo państwa. W: tenże . Sekty s . 97-98 . 
43 I . Kamiński . Współczesne teorie sekty i psychomanipulacji s . 45-47 .
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Ewa M . Guzik-Makaruk stwierdza, że „sekta ma ambicje imperialne (pragnie zawo-
jować świat i rządzić nim), co da się bez wielkich trudności wyczytać np . z działalności 
Moona, scjentologów i Transcendentalnej Medytacji”44 . 

Można również spojrzeć na totalitarne ideologie XX w . jak na specyficzne formy 
sekty . Wielu badaczy podkreśla dziś podobieństwa pomiędzy nazizmem i komunizmem 
a religią . Można przyjąć, że te totalitaryzmy były jakimiś formami świeckich kultów 
czy sekt światopoglądowych . Dopuszczalne jest założenie, że np .: nazizm i komunizm 
były pewną formą sekt, które dla celów szerzenia swych ideologii, wprowadzania ich 
w życie, wykorzystały struktury i możliwości, jakie daje infrastruktura państw podbitych . 
Za pomocą tych kanałów promowały i realizowały swe utopijne cele: swoją wizję „lep-
szego świata” „jedynie słusznego” oraz swój model „nowego człowieka”45 . Komunizm czy 
faszyzm i nazizm przez wielu uważane są za formy pewnego rodzaju gnozy (politycznej), 
czyli zbliżone do pewnych postaci sekt . Można zaryzykować opinię, że ideologie te – 
jako formy fanatycznych sekt – zdobyły władzę w pewnych państwach: w Rosji, Wło-
szech i Niemczech, a za pomocą środków, instytucji i wpływów, którymi dysponowały 
te państwa, rozszerzały swoje wpływy, zdobywając nowych członków, nową przestrzeń 
i znaczenie . Sekty te po zdobyciu pełni władzy państwowej, wykorzystując możliwości 
aparatu państwowego, rozszerzały swoje znaczenie i zdobywały nowych wyznawców – 
adeptów nowej wiary . Gdyby uznać te ideologie za sekty, to można by powiedzieć, że 
po opanowaniu niektórych państw, zaczęły prześladować inne konkurencyjne religie 
(głównie chrześcijaństwo) i dążyły do opanowania całego świata, aby całą rzeczywistość 
przemienić według swojej ideologii .

Marksizm zawierał pewne elementy gnozy: odrzucenie realnego świata w imię świata 
wyobrażeń, który podobno człowiek jest w stanie stworzyć; budowa idealnego świata – 
królestwa Bożego na ziemi, co zawsze towarzyszyło wszystkim sektom . Nazizm i komu-
nizm opierały się na założeniu, że istnieje wybrana grupa, która jest w stanie posiąść 
właściwą wiedzę i wcielić ją w rzeczywistość, czyli zbawić człowieka i stworzyć królestwo 
Boże tu i teraz . Istotnym elementem marksizmu jest krytyka radykalna kultury, którą 
traktuje jak ideologię46 .

Czasami błędnie postrzegamy cele sekt . Według potocznej wiedzy sekty mają głów-
nie cele finansowe – chodzi o wzbogacenie się guru . Nic bardziej błędnego – pieniądze 
są tu tylko środkiem . C e l e m  i s t n i e n i a  i   d z i a ł a n i a  s e k t  j e s t  p r z e  m i a n a 
c z ł o w i e k a  na wzór, obraz i podobieństwo doktryny głoszonej w sekcie, upodobnie-
nie wszystkich adeptów do posiadanego ideału, którym jest zazwyczaj ich guru, bóg, 

44 E .M . Guzik-Makaruk . Sekty religijne w Polsce. Warszawa: C .F . Müller Lex Utilis 2004 s . 48 .
45 I . Kamiński . Zagrożenia, generowane przez sekty destrukcyjne, dla państwa i demokracji oraz 

przeciwdziałanie im (przykład Francji, Niemiec, USA, Chin i Japonii) . W: Sekty. Społeczne i prawno-
polityczne aspekty zjawiska s . 232 .

46 B . Wildstein . „Gdzie umiera religia, tam rodzi się zabobon”. W: Sekty. Zamaskowane zniewolenie s . 26-29 .
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mistrz, nauczyciel itd . Rozważania te nieodparcie zmierzają do zarysowania podobieństw 
pomiędzy tymi ugrupowaniami i totalitaryzmami47 .

Dochodzimy jednoznacznie do wniosku, że s e k t y  z a g r a ż a j ą  f u n d a m e n t o m 
k o n s t y t u c y j n e g o  s p o ł e c z e ń s t w a 48 .  Bernard Fillaire twierdzi, że sektom zawsze 
chodzi o wychowanie „nowego człowieka” – „nowej rasy ludzkiej”49 . Stwierdza również, 
że sekty coraz częściej angażują się w politykę, korzystając z tej legalnej i oficjalnej 
„przykrywki” .

Celami sekty są zatem:
– najpierw opanowanie ideowe całego świata, całej rzeczywistości, w tym także kul-

tury (cel pośredni ogólny), dlatego sekty nie pogardzą władzą polityczną (takie cele 
posiadał np . faszyzm, komunizm – co ostatecznie zrealizowano) – ale jest to tylko cel 
pośredni . Podobnymi celami pośrednimi są: zasobność finansowa, wpływy polityczne, 
ekonomiczne, gospodarcze, naukowe, wpływy w przemyśle rozrywkowym w TV i innych 
mediach itd . (cele pośrednie szczegółowe); 

– jednak ostatecznym celem wszystkich sekt jest przemiana natury wszystkich ludzi na 
obraz i podobieństwo ich guru – niedościgłego wzoru – którego uważają za postać boską 
(tym idealnym guru może być oczywiście także jakaś fałszywa postać określana przez 
nich jako Jezus, Chrystus, Zbawca itd ., co będzie miało miejsce szczególnie w sektach 
biblijnych czy odchrześcijańskich) . Chodzi o przemianę rzeczywistości, całego świata, 
czego obrazem ma być „nowa era” „nowy porządek świata”, ale wprowadzić go może 
tylko „nowy człowiek” utworzony, przemieniony za pomocą ideologii, nauczania sekty, 
stworzonego przez jej twórcę, guru, lidera, założyciela (cel bezpośredni) .

Maciej Szostak stawia tezę, że działalność sekt destrukcyjnych pozostaje w sprzeczności 
z nieświadomym często systemem wartości społecznych (także kulturowych), na które 
składają się indywidualne postawy moralne poszczególnych jednostek, ukonstytuowane 
przez procesy kulturowe . Być może nie chodzi tu o realne zagrożenie bytu społeczeństwa, 
ale o naruszenie bytu moralnego – normy moralnej (religijnej) . Być może to właśnie 
stanowi przyczynę wielkiego zamieszania wokół tego zjawiska i powoduje poważne prob-
lemy związane z jego klasyfikacją50 .

Tak więc sekty, tworząc swoją antykulturę (subkulturę, podkulturę, kontrkulturę), 
realizują w swojej działalności również pewne pożyteczne funkcje demaskatorskie czy 
korekcyjne wobec głównego nurtu kultury . Sekty niewątpliwie posiadają w sobie pewne 
elementy dobra, które wskazują na pewne luki, niedomagania czy kryzysy współczesnej 
cywilizacji . Na te chore miejsca sekta oferuje swoje nowatorskie rozwiązania ideowe, 
które mogą być twórczo przejęte przez kulturę głównego nurtu (np . powrót sacrum 
do kultury) . Oczywiście te propozycje sekt (narzucane siłą społeczeństwu) nie zawsze 
będą pozytywnie wpływały na rozwój kultury czy cywilizacji, mogą powodować – co 

47 I . Kamiński . Zagrożenia, generowane przez sekty destrukcyjne s . 232-233
48 B . Fillaire . Zamach na bezpieczeństwo państwa s . 97-98 .
49 Tamże s . 112 .
50 M . Szostak . Sekty destrukcyjne. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Kraków: „Zakamycze” 2001 s . 261 .



204 ireneusZ kaMińSki

zdecydowanie przeważa – antyrozwojowe, stagnacyjne tendencje . W takim przypadku 
świadczyłoby to o braku elementów dobra w tych „pomysłach” sekt – co byłoby jedno-
cześnie weryfikacją tych propozycji w rzeczywistości . Jednakże nie trzeba uciekać się do 
praktycznego sprawdzania konsekwencji ideologii sekt, można przewidzieć punkt dojścia 
za pomocą badania doktryny tych grup . 

* * *

Czy sekty są w stanie wygenerować własną kulturę, czy raczej antykulturę, w otacza-
jącym nas świecie? Oczywiście, że tak, zresztą można nawet pokusić się o definicję sekty, 
której istotą byłoby budowanie alternatywnego świata idei, cywilizacji i kultury wobec 
społeczeństwa . Sekty ze swej natury są pewnymi eksperymentami ideologicznymi, religij-
nymi i duchowymi proponującymi alternatywną kulturę wobec zachodniej – wciąż jeszcze 
w jakiejś mierze chrześcijańskiej – cywilizacji . Jednak warto pamiętać, że rozwój kultury 
(antykultury) stworzonej przez sektę oznacza niszczenie kultury odchrześcijańskiej .

Czy sekty są w stanie narzucić własną kulturę zewnętrznemu światu? Jak pokazuje 
przykład nazizmu i komunizmu, takie narzucenie jest możliwe (np . socrealizm, sztuka 
nazistowska czy alternatywne stosunki społeczno-ekonomiczne, które panowały w tota-
litarnych państwach ideologicznych opanowanych przez te ideologie – sekty), choć były 
to raczej wyjątki ograniczone czasowo i terytorialnie .

Czy to, co do tej pory zaproponowały (albo w przyszłości zaproponują) sekty zachod-
niej cywilizacji, w sensie kultury (czy raczej „antykultur sektopochodnych”), może być 
twórczą alternatywą dla kultury wyrosłej na bazie chrześcijaństwa? Jak do tej pory wydaje 
się, iż kultura chrześcijańska najbardziej przystaje do reguł i zasad rządzących rzeczywi-
stością, co nie oznacza, że nie będą pojawiać się nowe propozycje w tym zakresie . Jednak 
uniwersalne, powszechne przyjęcie jakiejś antykultury odsektowej na pewno oznaczałoby 
m .in . stworzenie modelu zupełnie „nowego człowieka” . 
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Culturally Creative Aspirations of New Religious Movements as an Alternative 
to a Mainstream Culture

Some people proclaim theses that Christianity is an idea which exploited its own develop-
ing abilities and ceased to be a culturally creative power, so that a critique of cults – which 
attempt to build a new, alternative culture (also an alternative man and an alternative sacrum) 
– is ill-considered and harmful, and is fated to a sure failure from the beginning .

Cults – by creating their counterculture – also accomplish some beneficial unmasking 
or correcting functions of the mainstream culture . They have some elements of good, which 
point to blanks, shortcomings and crisis of modern civilization . Cults offer here innovative 
ideological solutions, which may be creatively adopted by mainstream culture (e .g . return of 
sacrum to culture) . 

However, can we say that as a whole, the proposals presented to date by cults of Western 
civilization in the area of culture, or „cultic countercultures” may be a creative alternative to 
the culture which originated from the foundation of Christianity?





Anna Nowakowska

Nowa era kultury?

Przeglądając publikacje na temat New Age, natrafiamy przeważnie na socjologiczno-
-religioznawcze ujęcia tego zagadnienia . Ważniejsze analizy na ten temat poczynili: 
Françoise Champion, Eileen Barker, Thomas Luckmann, Paul Heelas, Wouter J . Hane-
graaff, John G . Melton, Stuart Rose, a w Polsce: Bartłomiej Dobroczyński, Tadeusz 
Doktór, Anna Brzezińska, Krzystof Bondyra, Jowita Wycisk, Anna E . Kubiak, Dorota 
Hall, Włodzimierz Pawluczuk1 . Wśród socjologów trwa debata na temat miejsca New Age 
w kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej . Padają tu takie określenia, jak postkultura, kul-
tura ponowoczesna czy kontrkultura . Według antropologa kultury Anny E . Kubiak New 
Age to bardziej „kultura komplementarna”, zjawisko kultury ponowoczesnej, a nawet 
zjawisko „postkontrkulturowe”2 .

Religioznawcy i socjologowie zgadzają się co do tego, że New Age bezpośrednio prze-
nika płaszczyznę kulturowo-społeczno-religijną . Stąd najczęściej spotyka się określenia 
Nowej Ery jako nurtu kulturowo-religijnego, światopoglądowo-religijnego czy socjolo-
gicznego . Dzięki badaniom socjologicznym możemy spojrzeć na zjawisko Nowej Ery 
w określonym kontekście kulturowym i społecznym, możemy uświadomić sobie, że nurt 
ten nie jest zawieszony w próżni, ale trwa3 w naszej przestrzeni kulturowej i społecznej 

1 Wprawdzie Dobroczyński, Doktór i Brzezińska to psycholodzy, jednakże ich ujęcie problematyki 
New Age umiejscawia się w kontekście religioznawczo-socjologicznym .

2 Zob . A .E . Kubiak . Klimaty New Age – strefy, pogranicza, prognozy „Przegląd Religioznawczy” 
186:1997 nr 4 s . 129-130; por . tenże . Sztuka New Age „Konteksty” 2002 nr 3/4 s . 202; D . Hall . God 
Loves Fun. Rola śmiechu w kulturze New Age „Konteksty” 2002 nr 3/4 s . 211 .

3 Istnieją również głosy, że ruch New Age jest w fazie zaniku . Bartłomiej Dobroczyński twierdzi, że: 
„«Nowa Era» – jako kategoria nazywająca pewien fenomen kulturowy – wydaje się dziś czymś w zasadzie 
przebrzmiałym i mylącym” . Powołuje się on przy tym na słowa Fritjofa Capry: „[g]dy mówimy dzisiaj 
o ludziach Nowej Ery, mówimy o tych, którzy w dalszym ciągu żyją świadomością lat 70 .”; B . Dobro-
czyński . Już po Nowej Erze. Czy Watykan wydał dokument o New Age kilkanaście lat za późno? „Tygodnik 
Powszechny” 23 lutego 2003 nr 8 s . 4 . Niektórzy badacze twierdzą, że New Age już nas omija i wkraczamy 
w następną erę . Badacz nowych ruchów religijnych Massimo Introvigne mówi o kryzysie New Age, gdyż 
według niego „proroctwo zawodzi, gdy nie nadchodzi zapowiadany złoty wiek” . Pisał on też o nowym 
zjawisku New Age (zwanym „Next Age”), którego uczestnicy skupili się bardziej na swojej indywidualnej 
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lub niedaleko niej4 . Nie jest to bowiem zjawisko izolujące się gdzieś w strefie podkultury 
czy antykultury, ale wnika w kulturę już zastaną, chcąc przemienić ją w duchu swoich 
wartości . Według autorów Encyklopedii Nowej Ery New Age to kosmopolityczny i spi-
rytualistyczny ruch kulturowy, „który w bardzo poważnym stopniu wpłynął w ciągu 
dwu dekad na wrażliwość i sposób myślenia człowieka Zachodu”5 . Era Wodnika nie 
tylko łamie z przekonaniem kluczowe elementy zachodniego myślenia, ale i ciągłość 
z historią6 . New Age wywiera silny wpływ na sposób życia i ujmowania świata przez 
wiele osób na całym świecie7 .

Socjologiczne interpretacje tego zjawiska są bardzo przydatne, gdyż zwracają uwagę 
na fakt, że New Age jest istotnie związany ze współczesnymi przemianami społeczno-
-kulturowymi . Jednocześnie jednak analizy powstałe na bazie nauk społecznych raczej je 
opisują, niż wyjaśniają8 . Niewątpliwy wpływ ma na to wciąż obecna pozytywistyczna per-
spektywa uprawiania nauki i empiryczny status nauk socjologicznych . W takim przypadku 
również nastawienie do opisywanego faktu (tu: zjawiska New Age) wymaga pominięcia 
kwestii prawdziwości, której „nie da się” rozstrzygnąć metodami naukowymi9 . Stąd ist-

transformacji . Również i ja przychylam się raczej do uznania tego nowego stadium New Age, zwanego 
„Next Age” . Wszak New Age to „zjawisko wielopostaciowe, o dynamicznym, podlegającym ciągłej ewo-
lucji charakterze” . Next Age to nowa forma Nowej Ery – bardziej indywidualna – ale to przecież jeden 
z koniecznych kilku punktów globalnej transformacji, o której pisała Ferguson . Przedstawiciele Nowej 
Ery nie głoszą tych samych haseł (niektórzy z nich umarli, jak np . Ferguson), ale ich nauczanie jest 
wciąż żywe . świadczy o tym chociażby zainteresowanie tymi samymi pozycjami rozmaitych badaczy . Jak 
wskazuje Stanisław A . Wargacki, faktycznie, to nie New Age jako wizja transformacji osobistej nas mija, 
ale ruch noszący to imię; zob . tenże . Źródła i natura ruchu New Age . W: New Age – idee i implikacje . 
Red . A . Wańka . Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2005 s . 10, 33 . Aczkolwiek 
John White w 1990 roku twierdził, że „Nowa Era jeszcze nie nastała – w najmniejszym nawet stopniu . 
Ewolucja to długotrwały proces”; tenże . Świt Ery Wodnika. Spotkanie Ducha i Nauki. Tł . M . Wacław, 
Bydgoszcz: Limbus 1996 s . 30 . 

4 Cenne w tym względzie są m .in . analizy polskiego Centrum Badania Opinii Społecznej; zob . 
komunikaty z badań z cyklu Aktualne problemy i wydarzenia, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 
losowej dorosłych mieszkańców Polski: 1 . Wiara Polaków – z dn . 13-18 marca 1997 r . (1185-osobowa 
grupa); 2 . O niektórych aspektach świadomości końca wieku – z dn . 23-28 października 1997 r . (1168-oso-
bowa grupa); 3 . Wartości i normy w życiu Polaków – z dn . 1-4 lipca 2005 r . (1021-osobowa grupa) .

5 Encyklopedia Nowej Ery – New Age . Red . W . Bockenheim, S . Bednarek, J . Jastrzębski . Wrocław: 
Astrum 1996 s . 5 .

6 Zob . M . Ferguson . The Aquarian Conspiracy. Personal and Social Transformation in the 1980s . Los 
Angeles: J .P . Tarcher 1980 s . 23 .

7 Zob . R . Tomczak . New Age wyzwaniem dla Kościoła „Studia Paradyskie” 2000 nr 10 s . 227 .
8 Mimo że niejednokrotnie np . socjologię religii zwie się nauką „opisowo-wyjaśniającą”; zob . 

J . Mariański . Społeczny charakter religii . W: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiolo-
gicznej . Red . H . Zimoń . Lublin: TN KUL 2000 s . 135 .

9 W niniejszej pracy posługujemy się rozumieniem prawdziwości w sensie klasycznym (korespon-
dencyjnym), gdzie prawdziwość myśli (sądu, zdania) polega na zgodności z istniejącym stanem rzeczy . 
Istnieją także nieklasyczne definicje prawdy . Wśród nieklasycznych definicji wyróżniamy: koherencyjną, 
gdzie prawda to niesprzeczność, wewnętrzna spójność poglądu, teorii; pragmatyczną, gdzie łączy się ją 
z użytecznością poznawczą; konsensualną, według której prawda powstaje w wyniku społecznej ugody, 
opinii większości; zob . A . Bronk . Pluralizm religijny i prawdziwość religii . W: Religia w świecie współczes-
nym. Zarys problematyki religiologicznej s . 616 .
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nieje potrzeba ujęcia całościowego, tj . filozoficznego10, rozpatrującego dany przedmiot 
teoretycznie, a nie tylko empirycznie . 

Spośród nielicznych opracowań filozoficznych na temat New Age bądź zagadnień 
z tym bezpośrednio związanych (wchodzących niejednokrotnie na obszary teologii i psy-
chologii) można wymienić prace: Samuela Rouvilloisa (Vers un nouvel age? Element pour 
un discernement, 1998 [wyd . pol . New Age. Kultura i filozofia, 1996]), Mitcha Pacwy 
(Catholics and the New Age, 1992 [wyd . pol . Katolicy wobec New Age, 1994]), Jamesa 
W . Sire’a (The Universe Next Door. Updated and Expanded Edition, 1988 [wyd . pol . Światy 
wokół nas, 1991]), w Polsce: Aleksandra Posackiego (Psychologia i New Age, 2007), Adama 
Zamojskiego (New Age: filozofia, religia i paranauka, 2002), Marii Gołaszewskiej (red ., 
Oblicza nowej duchowości, 1995), Roberta T . Ptaszka (Nowa Era religii? Ruch New Age 
i jego doktryna – aspekt filozoficzny, 2008), Anny Białowąs (red ., Abc o New Age, 2005) . 
Istnieją także zaawansowane analizy jednego z istotnych aspektów New Age – gnozy 
i gnostycyzmu; są to prace Kurta Rudolpha (Die Gnosis, 1990) i Wincentego Myszora 
(red ., Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza, 1996) .

Moje badania ruchu Nowej Ery wpisują się w nurt metafizyki klasycznej . Filozofia 
realistyczna (metafizyka bytu, w której mamy do czynienia z wyjaśnianiem koniecz-
nym, ostatecznym i ogólnym) jest adekwatną płaszczyzną do całościowej charakterystyki 
danego zjawiska . Ma ona do dyspozycji metodę, która pozwala na dotarcie do prawdy 
zawartej w rzeczy . Metoda ta polega na tym, że dla badanego faktu (a takim jest New 
Age, istniejący jako realny byt i jako taki oddziałujący na inne realne byty, w tym czło-
wieka) poszukujemy przedmiotowych racji11 . 

Może się wydawać, że filozofia jako nauka nie może badać tego nurtu, ponieważ 
większość tez Ery Wodnika opiera się na tzw . wewnętrznym doświadczeniu jego uczest-
ników, a o prawdziwości tego doświadczenia ma świadczyć zaledwie pewna intensyw-
ność przeżycia i „pierwotna oczywistość” (uzyskana poprzez wygaszenie aktywności 
intelektu)12 . Pojawia się więc pytanie: czy tezy formułowane w obrębie tego nurtu mogą 

10 Niektórzy filozofowie, podejmując interesujące ich zagadnienia filozoficzne, niejako mimocho-
dem nawiązują do problematyki New Age – znane są opinie na ten temat Mieczysława Gogacza i Jana 
A . Kłoczowskiego . Są ponadto filozofowie, którzy analizują tzw . naukową wersję New Age . Problemem 
neognozy (i paranauki) zajmował się Józef Życiński . Jako filozof na temat New Age i gnozy wypowiadał 
się też wielokrotnie Jan Paweł II (Przekroczyć próg nadziei, 1994) . 

11 Tymi przedmiotowymi racjami są tutaj postulowany obraz rzeczywistości, człowieka i  jego 
wytworu, jakim jest kultura .

12 Zmiana paradygmatu dotyczyć ma przewartościowania znaczenia rozumu w nauce – zrezygno-
wanie z jego „arbitralnego stanowiska” na rzecz intuicji i „drogi serca” . Pisze o tym Capra: „[w] myśleniu 
dokonał się zwrot od racjonalności do intuicji . Myślenie racjonalne polega na szufladkowaniu, kategory-
zowaniu i wyróżnianiu . Wiąże się ściśle ze znaczeniem «ja» jako odrębnej kategorii, będącej oczywiście 
samopotwierdzeniem . Kategoryzowanie i wyróżnianie to istota analizy, a w nowym myśleniu analiza 
została zastąpiona syntezą, redukcjonizm podejściem holistycznym, a rozumowanie linearne rozumo-
waniem nielinearnym” . F . Capra, D . Steindl-Rast, T . Matus . Należeć do wszechświata. Poszukiwania na 
pograniczu nauki i duchowości . Tł . P . Pieńkowski . Kraków: Znak 1995 s . 107 . New Age wskazuje na 
jednostronność dotychczasowej wiedzy, w której rozum był przeakcentowany kosztem intuicji, sfery 
duchowej w człowieku . Nurt ten chce pogodzić obydwie płaszczyzny . Jednostronne kształcenie pamięci, 
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być przedmiotem obiektywnych badań naukowych? Chodzi tu nie tylko o zauważalny 
brak tzw . intersubiektywnej komunikowalności twierdzeń Nowej Ery, ale przede wszyst-
kim o wyraźną nieistotność w tym nurcie pojęcia prawdy w sensie klasycznym . Autorzy 
New Age bowiem, głosząc hasło o posiadaniu nowego paradygmatu, uważają, że kry-
tyka ze strony jakiegokolwiek reprezentanta nauk tzw . starego porządku będzie zawsze 
nietrafiona .

Jednak New Age formułuje również ogólne tezy dotyczące obrazu człowieka, rze-
czywistości i Boga, wysuwa postulaty etyczne, a nawet kreśli określoną wizję kultury, 
cywilizacji i społeczeństwa, więc porusza zagadnienia należące do dziedziny filozofii . 
Nurt ten implikuje pewną filozofię13 ukrytą i pretenduje do posiadania uniwersalnej 
i ostatecznej prawdy, czemu powinien przyjrzeć się właśnie filozof . Badaniom filozofii 
nie podlegają hipotezy nauk empirycznych czy paranaukowych, jednakże filozof może 
ocenić poprawność metodologiczną, którą posiłkuje się dana „nauka”, może przyjrzeć 
się prawdziwości określonych tez na temat rzeczywistości, a przede wszystkim zastanowić 
się, jakie skutki i implikacje przynosi New Age .

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to pogląd na świat ukształtowany sponta-
nicznie, czyli na podstawie wiedzy potocznej i religijnej; mało usystematyzowany zbiór 
ogólnych przekonań na temat całej rzeczywistości . Ale jeśli przyjrzeć się takim ideom, 
jak: systemowe dążenie do transformacji świata, negowanie starego paradygmatu nauki 
i propagowanie tzw . nauk nowego paradygmatu, uderzanie w kulturę Zachodu czy 
ogólnie: monistyczno-panteistyczne widzenie świata14, nasuwa się wniosek, że mamy 

logicznego i schematycznego myślenia zgodnego z założeniami zubożyło według New Age naukę . Nega-
tywna postawa wobec wiedzy teoretycznej, teoretycznych interpretacji rzeczywistości, jest rezultatem 
przyjęcia systemu wartości, w którym doświadczenie, bycie w bezpośrednim kontakcie z rzeczywistością, 
jest najistotniejsze, a wcześniejsze schematy myślowe mogą w tym kontakcie przeszkadzać . Wygaszenie 
aktywności intelektu jest, według New Age, drogą do odkrycia prawdziwej rzeczywistości .

13 New Age może być opacznie nazywana filozofią (jak jakiś spójny pogląd na świat i człowieka), 
ale nie jest to filozofia w sensie właściwym, a więc w sensie poszukiwania prawdy, poznawania . Zwo-
lennicy New Age, uciekając od tradycyjnego paradygmatu nauki, zrywają jednocześnie z filozofią, na 
której wsparta została cywilizacja Zachodu . Chętniej sięgają do filozofii Wschodu (głównie filozofii 
indyjskiej, a w Indiach „filozofia” to darśana: ogląd, pogląd, sposób widzenia świata, sposób życia) . 
Celem filozofii nie jest scire propter scire, ale wyzwolenie (moksza) osiągane poprzez wiedzę (widja) . Stąd 
wynika pragmatyzm tej „filozofii” i wymiar soteriologiczny . Przekreśla się tu teoretyczne i obiektywne 
rozumienie filozofii na rzecz pragmatycznego i apriorycznego . Zrywa się tu z rozumieniem filozofii jako 
autonomicznej nauki, wolnej od założeń . Podstawą, kośćcem cywilizacji Zachodu jest bowiem autono-
micznie uprawiana filozofia, sięgająca korzeniami myśli Arytotelesa i Akwinaty . Dzięki filozofii klasycznej 
potrafimy realistycznie (dorzecznie) i racjonalnie wyjaśniać otaczający nas świat, czyli wskazywać na jego 
ostateczne przyczyny . Taka postawa w filozofii wyklucza myślenie utopijne . Jej celem jest odkrycie prawdy 
dla niej samej, co wyklucza instrumentalne traktowanie tej nauki . Zob . M . Kudelska . Filozofia Indii – 
kilka uwag wstępnych . W: Filozofia Wschodu . Red . B . Szymańska . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 2001 s . 12-13 .

14 Podstawą New Age jest przekonanie, że różnorodność rzeczy i zdarzeń wokół nas nie jest niczym 
innym jak manifestacją tej samej ostatecznej rzeczywistości . To koncepcja zaczerpnięta z hinduizmu . Owa 
rzeczywistość, zwana Brahmanem, jest pojęciem jednoczącym, które nadaje wizji świata monistyczny 
charakter . Ostateczną rzeczywistość uważa się za „duszę”, boga, kosmiczną jaźń czy wewnętrzną esencję 
wszechrzeczy . Brahman jest nieskończony i poza wszelkimi określeniami; nie da się go uchwycić rozumem 
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tu do czynienia bardziej z usystematyzowanym poglądem na świat, odznaczającym się 
w jakimś stopniu spójnym układem idei, całościową wizją na temat rzeczywistości wraz 
z odpowiednim systemem wartościowania (relatywizm moralny), przypominającym 
w pewien sposób spójną teorię15 . 

New Age w najszerszym znaczeniu bliski jest postmodernizmowi16 . To śmietnik 
wszystkich wieków . W tym nurcie, podobnie jak w postmodernizmie, występują takie 
charakterystyczne cechy, jak: lubowanie się w tzw . strukturach otwartych, subiektywizm 
poznawczy, pluralizm wartości, budowanie całości z rozproszonych i scalanych na nowych 
zasadach elementów . U podstaw postmodernizmu leży tzw . ontologia wariabilistyczna, 
której cechą jest ruch – zmiana bądź nieokreśloność . Skutkuje to powszechnym rela-
tywizmem . Każdy człowiek w epoce ponowoczesnej może podać własną, subiektywną 
interpretację rzeczywistości i każda z nich będzie w pełni uprawniona (każdy może 
kreować swój wizerunek i tworzyć swoje tożsamości)17 . Stąd „etyka” New Age nie zaj-
muje się poszukiwaniem obiektywnych kryteriów dobra i zła moralnego18, pragnie jedy-
nie optymalizować samopoczucie i spójność osobistego doświadczenia: aby zgadzać się 
z samym sobą19 . Obowiązuje tu naczelna zasada: „chcę być szczęśliwy i pozwalam innym, 
aby byli szczęśliwi” . Nie ma zaś miejsca na zasady, które określałyby, co jest moralnie 
dobre, a co złe20 . Według tego nurtu człowiek powinien dostrzec, że między wszystkimi 
rzeczami, niezależnie od tego, czy są postrzegane jako dobre czy jako złe, istnieją okre-
ślone związki: „dobro i zło są względne . Są to dwie strony tej samej monety, części tej 

ani odpowiednio opisać słowami . Manifestuje się w ludzkiej duszy jako Atman, a idea jedności Brah-
mana i Atmana, rzeczywistości ostatecznej i indywidualnej, stanowi istotę hinduizmu. Tat tvam asi („Ty 
jesteś nim: Jesteś tożsamy z istotą całego Wszechświata”) . Jeden z mistrzów duchowych New Age Swami 
Muktananda jest autorem stwierdzenia: „[u]klęknij przed sobą . Czcij i wychwalaj swój własny byt . Bóg 
mieszka w tobie jako Ty!” . Zob . S . Rouvillois . New Age. Kultura i filozofia . Tł . K . Mądel, K . Skorulski . 
Kraków: Rhema 1996 s . 206; por . M .S . Zięba . Brahman . W: Powszechna encyklopedia filozofii . T . 1 . 
Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2000 s . 677-679 . 

15 Por . S . Kamiński . Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk . Pisma wybrane . T . IV . Lublin: 
TN KUL 1992 s . 29 .

16 Por . A .E . Kubiak . Sztuka New Age. „Konteksty” 2002 nr 3/4 s . 202 . Z tą tezą nie zgadza się nato-
miast Krystyna Wilkoszewska . Według niej New Age nie można nazywać postmodernizmem (choć czasami 
wydają się zbieżne), ponieważ postmodernizm pluralizuje prawdę (wielość prawd małych i względnych), 
a w New Age mamy do czynienia z głęboką prawdą kosmosu i możliwością dotarcia do niej (choć nie 
w sposób racjonalny); zob . K . Wilkoszewska . Czym jest postmodernizm? . „Nauka dla wszystkich” 1997 
nr 484 s . 21 .

17 „Tym większe znaczenie uzyskują kierunki intelektualne i prądy quasi-religijne, które otacza nimb 
nowoczesności, nonkomfornizmu, wyłamywania się ze sztywnych ram poznania i odgórnie narzuconych 
aksjomatów światopoglądowych lub dogmatów religijnych”; M . Zarzecki . New Age i postmodernizm, 
czyli o losie sacrum w ponowoczesnym świecie . W: New Age – idee i implikacje . Red . A . Wańka . Szczecin: 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2005 s . 121 .

18 S . MacLaine stwierdza, że „ludzkośc ustanowiła dualizm dobra i zła po to, żeby raczej osądzać 
innych niż odkryć siebie”; tenże . Tańcząc w świetle . Tł . E . i T . Lewandowscy . Warszawa: Petra 1992 s . 314 .

19 S . Rouvillois . New Age. Kultura i filozofia s . 355 .
20 Zob . S . MacLaine . Tańcząc w świetle s . 28 . „Dopóki ludzkość nie uświadomi sobie, że naprawdę 

nie istnieje żadne dobro i naprawdę nie istnieje żadne zło, dopóty nie nastąpi pokój” . Tamże s . 420 .
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samej całości, przymioty, które i ty, i bóg posiadacie”21 . Można rzec, że jedynym dobrem 
jest tutaj oświecenie (świadomość)22, które jest wykroczeniem poza „okrutny dualizm 
dobra i zła” i uświadomieniem sobie, że wszystko jest częścią kosmicznej równowagi23 . 
Jedną z głównych idei New Age jest powszechna wolność, odrzucenie wszelkich norm 
szczegółowych, „krępujących” tę wolność24, odrzucenie wszelkich autorytetów25 (oprócz 
„wewnętrznych przewodników duchowych”)26 . Złe czyny, według „etyki” tego ruchu, 
nie wynikają ze złych intencji bądź zepsucia obyczajów, lecz z nieznajomości praw rzą-
dzących wszechświatem . Stąd podstawowym zadaniem człowieka pragnącego szczęścia 
jest poszerzanie pola świadomości .

Powszechny relatywizm, pluralizm wartości skutkuje również anarchizmem metodolo-
gicznym w nauce . „Metodologiczna zasada anything goes („wszystko ujdzie”) kwestionuje 
konwencjonalny podział wiedzy na racjonalną oraz irracjonalną, podważając obiektywny 
status nauki”27 – pisze Marcin Zarzecki . W New Age ta zasada szczególnie widoczna 
jest w tzw . naukach nowego paradygmatu – przekraczających dotychczasowe porządki 
metodologiczne, uznane przez naukę .

Rzecznicy New Age dążą do wdrożenia idei nowego paradygmatu we wszystkich 
sferach kultury . W imię nowego paradygmatu nawołuje się do powszechnej jedności 
ducha i materii – co doskonale odzwierciedla postulat połączenia duchowego Wschodu 
z materialnym Zachodem . Owo upragnione połączenie wątków wschodnich i zachod-
nich (tych akceptowanych przez rzeczników Nowej Ery) powinno – według autorów 
omawianego nurtu – dokonać się za pośrednictwem nauki . Nowy paradygmat dąży do 
połączenia reprezentowanej przez Wschód mistyki i reprezentowanej przez Zachód dzie-
dziny nauk szczegółowych (głównie przyrodniczych) . Przedstawiciele naukowego nurtu 
Ery Wodnika usiłują łączyć naukę z duchowością, co wydaje się szczytnym celem, przy-
pominającym ideał nauki średniowiecznej, gdzie teologia stanowiła naturalne dopełnienie 
innych nauk, jednakże dokonują tego, łamiąc po drodze wszelkie naukowe prawidła, jak 
chociażby metodologiczną poprawność i odrębność każdej z nauk . Stąd nauki nowego 
paradygmatu krytyczni badacze najczęściej klasyfikują jako „paranaukę”, „quasi-naukę” 
czy „antynaukę” .

Nauka nowego paradygmatu przede wszystkim odrzuca poznawczy charakter nauki 
tradycyjnej oraz metodologiczne standardy profesji naukowej, przypisując sobie zara-

21 C . Matrisciana . Bogowie New Age . Tł . zb . Warszawa: Ethos 1997 s . 79 .
22 Ignorancja jest natomiast „złem”; zob . S . MacLaine . Tańcząc w świetle s . 315 . „Nie ma niczego 

takiego jak dobro i zło . Istnieje tylko oświecenie i ignorancja” . Tamże s . 426 .
23 C . Matrisciana . Bogowie New Age s . 23 .
24 Zob . J . Krishnamurti . Jedyna rewolucja . Tł . W . Sady . Poznań: Zysk i S-ka 1995 s . 79 .
25 Zob . tamże s . 33-34 . „W kwestii odkrywania prawdy nie ma autorytetów, guru, nauczycieli . Sam 

jesteś nauczycielem i uczniem” . Tamże s . 94 .
26 Zob . B . Ferdek . New Age wobec przyszłości; próba teologicznej oceny . „Wrocławski Przegląd Teo-

logiczny” 1997 nr 2 s . 72-73 .
27 M . Zarzecki . New Age i postmodernizm, czyli o losie sacrum w ponowoczesnym świecie . W: New Age – 

idee i implikacje . Red . A . Wańka . Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2005 s . 120 .
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zem tę samą społeczną rolę i status . Za „nauką” Nowej Ery stoi odrzucenie normatyw-
nego wymiaru prawdy i fałszywa koncepcja człowieka . U jej podstaw stoi antyrealizm 
i epistemologiczny relatywizm . Wiedza, którą posługuje się ten nurt, jest pojmowana 
instrumentalnie, tworząc pseudonaukową teorię świata28 . 

Tak wyraziste dla New Age usiłowanie powiązania osiągnięć wszystkich dziedzin 
kultury zachodniej z mityczno-religijnym symbolizmem wschodnim w celu zbudowania 
holistycznych modeli wyjaśniających wszechświat, łącznie z nadaniem sensu istnienia 
świata i człowieka, stanowi kolejną próbę odradzania się mitu jedności29 . A mityczny 
model, z racji swego symbolicznego charakteru, nie ma nic wspólnego z obiektywnym 
ujęciem rzeczywistości . Przedstawia on bowiem subiektywne odczucia człowieka uzna-
jącego kosmos za organicznie powiązaną jedność wszelkich istot i bytów30 . 

Wszystkie obszary kultury (tutaj: paranauka bądź antynauka, antyetyka, pseudomedy-
cyna, antysztuka i parareligia) w New Age mają być podporządkowane jednemu celowi: 
soteriologii, tj . samoaktualizacji człowieka w kierunku jego boskości . Wszystkie te drogi 
mają prowadzić do zjednoczenia człowieka z ostateczną rzeczywistością: czy to poprzez 
samouzdrowienie w medycynie holistycznej, czy poprzez poszerzenie świadomości za 
pomocą różnych technik, także muzyki, czy poprzez doświadczenie ponadintelektualnej 
jedności wszechrzeczy w „nauce”31 . 

U podstaw tego typu myślenia (tj . postulatu powszechnej sakralizacji) tkwi ema-
nacjonizm nabudowany na aprioryzmach . Myśl ta opiera się na błędzie pojetyzacji32, 

28 Za antynauką stoi odrzucenie normatywnego wymiaru prawdy i fałszywa koncepcja człowieka, 
a ponadto konsekwencją antynauki jest powrót do barbarzyństwa, gdzie „siła racji” podporządkowana 
jest „racji siły” . Zob . A . Lekka-Kowalik . Antynauka i jej konsekwencje . W: Zadania współczesnej metafizyki. 
5. Błąd antropologiczny . Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2003 s . 168, 185 .

29 W opinii Sławomira Jagodzińskiego w doktrynie nurtu New Age zawartych jest wiele elementów 
z rzeczywistości mitycznej . Najbardziej wyraźny jest odradzający się mit „Złotego Wieku”, który wyraża się 
z jednej strony wielkim niezadowoleniem i krytyką aktualnej kultury, z drugiej – pragnieniem przemiany 
„upadłego” świata w pełen harmonii „raj na ziemi” . Postulaty radykalnego przejścia od „rozumienia” ku 
„odczuwaniu” oraz interpretowanie świata przez pryzmat kreowanych modeli wzorcowych zdradzają, jak 
tłumaczy Jagodziński, cechy myślenia mitycznego . Takie modele, jak modernistyczna wizja rzeczywisto-
ści czy obraz doskonałej androgynicznej ludzkości, są współczesnymi wersjami dawnych mitów, które 
w popularyzacji poglądów New Age pełnią bardzo ważną rolę . Zob . S . Jagodziński . Elementy rzeczywistości 
mitycznej w New Age „Collectanea Theologica” 1999 nr 3 s . 99 .

30 Zob . tamże s . 93, 95 .
31 Uczestnicy Nowej Ery nierzadko na użytek opisu różnych dyscyplin prowadzących do boskości 

używają języka psychologii i psychoterapii (głównie w ujęciu Carla G . Junga) . Metody rozwoju świado-
mości, mające wyraźne powiązania z religijno-filozoficzną myślą Wschodu, nazywa się często „terapią”, 
co budzi pozytywne skojarzenia . Terapeutyczna jest nie tylko „nowa medycyna”, ale i sztuka, a nawet 
i nauka . Dana dziedzina ma w sposób pozytywny wpływać na odbiorcę i twórcę tego dzieła . W rzeczy-
wistości jest to pojęcie religijne . W myśl postulatu powszechnej sakralizacji każda dziedzina służyć ma 
przede wszystkim rozwojowi boskiego potencjału człowieka .

32 Według filozofa Henryka Kieresia zarówno mit, utopia, jak i ideologia są formami „myślowego 
ogarnięcia całości ludzkiego doświadczenia; biorą się one – podobnie jak filozofia i inne nauki – z nad-
miaru doświadczenia i niedomiaru rozumienia, ale zasadą nadania jedności doświadczenia nie jest the-
oria, lecz ars – sztuka! Inaczej mówiąc, spoiwem zdań składających się na mit, utopię czy ideologię nie 
jest ich prawdziwość, czyli zgodność z realnym światem, lecz ich piękność, a piękno jest przedmiotem 
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u którego podstaw tkwi błąd teoriopoznawczy polegający na tym, że zamiast pozna-
wać świat, myślimy o świecie . Myślenie zaś nie jest czynnością poznawczą, lecz jedynie 
porządkującą treści naszego doświadczenia, nadającą tym treściom charakter jednolitego, 
niesprzecznego systemu zdań . Taki koherentny system zdań nie musi być prawdziwy .  
I nie jest prawdziwy w przypadku New Age .

Stąd można wysunąć wniosek, że New Age jest kolejną powszechną utopią, która nie 
tylko propaguje nowe ujęcie edukacji, medycyny, sztuki i duchowości, ale i upowszechnia 
nową wizję, jeśli chodzi o pojmowanie ról społecznych, ekologii i polityki globalnej . 
New Age jest aktualną utopią, która polega na unifikacji wszelkich dziedzin życia, nisz 
kultury, globalizacji rozmaitych doktryn filozoficznych i religijnych . Powszechny monizm 
bazujący u podstaw tego nurtu ma swoje skutki zarówno teorteyczne, jak i praktyczne, 
co uwyraźnia się w poszczególnych sferach kultury .

W Nowej Erze w odniesieniu do nauki można mówić o idealizmie poznawczym 
(maya), co odzwierciedla się w wizjonerskiej fizyce, biologii systemowej, medycynie cało-
ściowej i psychologii transpersonalnej . W odniesieniu do nauki o społeczeństwie mówi się 
o alternatywnej pedagogice, o feminizmie, ekologii . W odniesieniu do sztuki wspomina 
się o psychodelicznej muzyce, malarstwie ezoterycznym . W duchowości i religijności 
– o duchowości neokosmicznej (holistycznej), praktykach gnostycko-ezoterycznych, 
mistyce natury, a nawet kontaktach pozaziemskich .

W przypadku New Age mamy do czynienia nie tylko z jedną formą utopii, ale 
i z ewidentnym objawieniem się tzw . świadomości utopijnej33 . Jedną z przyczyn jest 
to, że New Age zasadniczo bazuje na świadomości, wszystkie cele są podporządkowane 
naczelnemu postulatowi: transformacji świadomości . W New Age wpisane jest ryzyko 
idealizmu, projektowania w świecie snu, w którym pragnie się żyć bez uwzględnienia 
pluralizmu i złożoności świata realnego . Doktryna ta niewiele ma wspólnego z rzeczywi-
stym obrazem świata, opiera się bowiem na błędnych interpretacjach dotyczących stanu 
kultury i cywilizacji, a u jej podstaw tkwią mylne, idealizujące i monizujące systemy 
filozoficzne34 .

New Age od strony bytowej, metafizycznej, zasadniczo jest monizmem . Monizm ów 
nieuwzględniający pluralizmu bytowego prowadzi do wiary w panteizm (zwłaszcza pan-

upodobania” . Tak więc u ich podstaw leży poznanie artystyczne, a jak wskazuje Kiereś, zabsolutyzowanie 
tego rodzaju poznania prowadzi do błędu pojetyzacji kultury . Zob . H . Kiereś . Służyć kulturze . Lublin: 
IEN 1998 s . 48 . 

33  „Fałszywa świadomość” w przekonaniu Mannheima to synonim pojęcia „ideologia”, to inaczej 
„świadomość ideologiczna” . Gdy element utopijny całkowicie wypełnia opanowaną przezeń świadomość, 
gdy formy przeżywania, działania, patrzenia na rzeczy organizują się pod tym kątem, że można mówić nie 
tylko o różnych formach utopii, lecz jednocześnie i o różnych kształtach i etapach świadomości utopijnej . 
świadomość teoretyczna jest według Mannheima fałszywa, gdy powiela w myśleniu np . przestarzałe mity, 
normy i formy myślenia, ale także – sposoby interpretacji świata . Jako ilustrację fałszywej świadomości 
mogą służyć przypadki, w których człowiek sztucznie przy pomocy wszelkich technik poszukuje ucieczki 
od świata i samego siebie, odchodzi od samego siebie w stronę całkowicie przejrzystej «nieświadomości»”, 
zob . K . Mannheim . Ideologia i utopia . Tł . J . Miziński, Lublin: Test 1992 s . 76 .

34 Zob . S . Rouvillois . New Age. Kultura i filozofia s . 338 . 
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kosmiczny) . świat to uniwersum, które jest przepojone boskim pierwiastkiem („wszystko 
jest boską energią”) . Jednocześnie, paradoksalnie, podkreśla się, że świat materii to coś 
złudnego, miejsce zabaw, do którego człowiek nie powinien się przywiązywać . Monizm 
w postrzeganiu rzeczywistości pociąga za sobą także problemy teoriopoznawcze . W przy-
padku New Age skutkuje to, od strony epistemologicznej, gnozą . Epistemologię Nowej 
Ery charakteryzuje samopoznanie, będące w rzeczy samej pozbyciem się „ego”, dotarciem 
do boskiej istoty tkwiącej w człowieku, wyższej jaźni .

Analiza krytyczna tekstów New Age nie pozwala jednakże na całkowitą negację ich 
treści . Wśród pozytywnych aspektów Nowej Ery odnajdujemy niewątpliwie reakcję na 
materializm i konsumpcję dzisiejszego świata, wyczucie głębokiej harmonii osoby ludzkiej 
i wszechświata, próbę całościowego spojrzenia na człowieka wraz z duchowością, powrót 
do tradycji mistycznych, aktywne zaangażowanie się we wszystkie sprawy naszego globu, 
chęć zmiany świata na lepsze, a także odrzucenie skrajnego racjonalizmu i scjentycyzmu, 
restytucję kobiecości i przywiązywanie dużej wagi do ludzkich możliwości twórczych .

To jednak, co pozornie dobre, może przerodzić się w siłę niszczącą, np . negacja roli 
rozumu prowadzi zarazem do negacji dotychczasowej tradycji filozoficznej, a co naj-
ważniejsze – do negacji roli prawdy w nauce; w wyniku oparcia nowego paradygmatu 
na duchowości wschodniej, mamy do czynienia z odmową uznania osoby ludzkiej i jej 
odrębności, a w etyce – z brakiem moralności (skoro zło jest częścią porządku kosmicz-
nego, nie ma w „nowej etyce” miejsca na decyzyjność i odpowiedzialność za czyny) . 
Tak ceniona w New Age wolność i kreatywna twórczość doprowadzona do swej pełni 
przekreśla istotę małżeństwa (wyzwolenie sił erotycznych) oraz wychowania (upadek 
autorytetów)35 . W antropologii New Age nie ma miejsca na transcendencję ducha nad 
ciałem . Ciało, mimo że pozornie jest docenione, w rzeczywistości stanowi tylko narzędzie 
do przemiany, wywyższenia świadomości . Mimo uznania istnienia siły wyższej, brak 
jest w tym światopoglądzie punktu odniesienia w postaci transcendentnego Absolutu . 
Ostatecznie to człowiek staje się dla siebie takim odniesieniem, czego następstwem jest 
etyczny relatywizm . Zamiast godnego podejścia do kobiecości, spotykamy tu kolejną 
postać feminizmu . Z kolei chęć zmiany świata na lepsze, bez oparcia na rzeczywistych 
podstawach, kończy się kolejną wersją utopii .

New Age stanowi próbę przywrócenia duchowych wartości . W rzeczywistości jednak 
spłyca te wartości, zrównując je ze światem przyrody . Również osoba ludzka została 
w tym nurcie zredukowana do świata natury, wykluczono bowiem wymiar transcendencji, 

35 Pedagogika Steinera kształci i wychowuje „bez lęku” i „bez stresu”, „bez rygorów”; zob . J . Jezierski . 
Renesans antropozofii w Polsce . W: Nowe religie i sekty wyzwaniem dla Kościoła? Materiały z sesji misyjno-pastoralnej. 
Pieniężno 26-28 listopada 1993 . Red . B . Wujek . Pieniężno: Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży 
Werbistów 1994 s . 104 . Jak pisał Prokopiuk: „[s]truktury rodzinne i małżeńskie nie przetrwają długo, bo 
dla Wodnika istotna jest wolność i twórczość . [ . . .] Ponieważ nie będzie już jednego jedynego Boga, guru 
czy nauczyciela, nie będziemy musieli powoływać się na żadne wyłączne autorytety, a szkoły i dzieci będą 
stwarzać się same”; J . Prokopiuk . New Age Movement – podstawowe kategorie pojęciowe „I . Miesięcznik 
Trochę Inny” 1990 nr 3 s . 44 .
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wypaczając prawdę o człowieku36 . W efekcie to Era Wodnika przyczynia się do kryzysu 
kultury, wymazując z niej wymiar transcendencji . Wszelkie próby budowania nowego 
modelu kulturowego bez realnego odniesienia w rzeczywistości naznaczone są błędem37 . 
Dlatego też zamiast nowego tworu kulturowo-religijnego mamy w przypadku New Age 
do czynienia z kolejną formą utopii o znamionach religijno-kulturowej ideologii .

Czerpanie ze wschodnich inspiracji i z wielkich pomyłek filozoficznych Zachodu 
spowodowało, że New Age reprezentuje tzw . kulturę immanencji (wbrew głoszonym 
przez ten nurt hasłom o otwarciu zarówno na immanencję, jak i transcendencję)38 . 
Ów problem jednakże nie dotyczy tylko wodnikowego nurtu, jesteśmy bowiem świad-
kami procesu zamykania się całej zachodniej cywilizacji i kultury na transcendencję . Od 
ponad czterech wieków zachodnia cywilizacja ulega coraz większej immanentyzacji we 
wszystkich dziedzinach kultury . A nurty filozoficzne, które miały ową kulturę wydobyć 
z impasu, poszukując źródeł transcendencji człowieka w jego umyśle, paradoksalnie same 
jeszcze pogłębiały ów kryzys, zamykając człowieka w nim samym39 .

Rzecznicy Ery Wodnika postawili błędną diagnozę dotyczącą kryzysu zachodniej 
kultury . Uznali, że można uratować kulturę, rezygnując z jej podstawy: filozofii (i zara-
zem chrześcijaństwa) . Przy tworzeniu własnej koncepcji odnowy tejże kultury zamiast 
wiedzy filozoficznej przemycali rezultaty nauk szczegółowych, połączonych z duchowoś-
cią Wschodu i wskrzeszali nieświadomie stare błędy z kręgu filozofii hellenistycznej, co 
zamiast spodziewanego rozkwitu cywilizacji Zachodu przyniosło tylko jej zastój i pogłę-

36 New Age, odwołując się do teorii ewolucji i opartej na niej biologicznej koncepcji człowieka, 
głosi nieuchronne nadejście nowych czasów, które ma znamionować powstanie Nowego Człowieka . Ma 
się to dziać na mocy konieczności tkwiącej w naturze, ale i sam człowiek w tym procesie może mieć 
swój aktywny udział . Gatunek ludzki w wyniku ewolucji ma dokonać jakościowego skoku w kierunku 
nowego sposobu bytowania: człowieka doskonałego, wręcz boskiego . Aktywność człowieka ma polegać na 
zwróceniu się ku swojej świadomości i nauczeniu się poszerzania jej stanów . To poszerzenie świadomości 
objawia człowiekowi, iż jego celem jest zlanie się w kosmiczną jedność z ową boską rzeczywistością . W tej 
perspektywie znika wszelka moralność, ponieważ jest ona nie tylko reliktem przeszłości niewygodnym 
dla Nowej Ery, ale i przeszkodą w uznaniu pełnej, boskiej doskonałości całej rzeczywistości . 

37 Według realistycznej koncepcji kultura jest dodana do natury . Sensem i celem kultury jest wszech-
stronny osobowy rozwój człowieka . Tylko człowiek jest twórcą kultury . Kultura jest działaniem, tj . 
aktualizacją możliwości zawartych w naturze . Jakie rozumienie człowieka, takie rozumienie kultury . Stąd 
monistyczne, okrojone rozumienie człowieka skutkuje monizmami w kulturze .

38 Transcendencja w metafizyce klasycznej oznacza istotną różnicę między Stwórcą a przygodnym 
bytem stworzonym . U człowieka zaś transcendencja oznacza zdolność do przekraczania w aktach pozna-
nia i miłości poziomu materii (co uzdalnia go do osiągnięcia tzw . optimum potentiae), by ostatecznie 
skierować swe życie osobowe na transcendentnego Stwórcę . W ujęciu metafizyki klasycznej człowiek, 
choć przynależy do świata cielesnego, nie daje się zredukować do sił przyrody . Transcenduje on bowiem 
materię i w bytowaniu (dzięki samoistniejącej duszy), w specyficznie osobowym działaniu przejawiającym 
się w – nadmienionym już wyżej – poznaniu intelektualnym, miłości, wolności, a także religijności . 
Te właściwe człowiekowi działania nie są pochodne od świata przyrody, przekraczają bowiem jej siły 
i możność materii . Wskazują na konieczność istnienia innego niż przyroda źródła tych działań: osoby .

39 Nie byłoby możliwe zaszczepienie tych idei na gruncie zachodnim, gdyby nie istniały dla nich 
w cywilizacji Zachodu punkty oparcia dla tych idei w postaci wielkich pomyłek filozoficznych sprowa-
dzających całą rzeczywistość ku monizmowi i idealizmowi . Stąd tak łatwo dziś cywilizacja ta dąży ku 
gnozie, mitologii i filozofii Wschodu . 
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biło kryzys . Historia zatoczyła koło i zamiast upragnionej odnowy kultury Zachodu 
mamy do czynienia z kolejnym, pogłębionym jej kryzysem40 . Rzecznicy Nowej Ery 
krytykowali wszechwładny rozum i odwrócili się od niego w kierunku irracjonalizmu . 
Jak pokazały dzieje filozofii, zbyt wielka moc rozumu może prowadzić do degradacji czło-
wieka, jednocześnie zupełne odrzucenie jego roli prowadzi człowieka do „unicestwienia”41 . 
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New Age of Culture?

The place of New Age in modern and postmodern culture is under debate among sociolo-
gists . The following terms are put forward: post-culture or postmodern culture and counter-
culture . Carrying out the analyses from philosophical realism, we try to capture not only basic 
cultural and philosophical ideas, closely connected to New Age movement, but also make 
an attempt to assess this movement’s relation to the objective truth about reality and to the 
truth about culture . We realize that New Age movement, drawing inter alia on such views 
as monism, pantheism or postmodernism, propagates decline of leading ideas - as objective 
truth and values – or calls upon to resignation from treating these ideas as universal concepts . 
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For New Age movement typical is the risk of idealism which doesn’t consider pluralism and 
complexity of the real world . This doctrine is based on wrong interpretations which refer to 
culture and civilization as well as on incorrect, idealizing and monizing philosophical systems .



Dariusz Hryciuk

Medialna promocja New Age.  
Omówienie wybranych produkcji filmowych 
propagujących elementy ruchu Nowej Ery

Podstawową cechą ruchu Nowej Ery jest ekspansywność . Ambicją zwolenników tego 
nurtu jest przedstawienie go jak największej grupie ludzi na całym świecie . Do propa-
gowania poszczególnych elementów Ery Wodnika używa się dziś wielu metod, jedną 
z nich jest film . Ta forma sztuki jest odpowiednia do tego celu . Film ze swej natury 
zawiera dużą dozę umowności . Przykładem tego może być sposób prezentacji ducha . 
Reżyser w pewnym sensie umawia się z widzem, że przezroczysta sylwetka człowieka 
oznacza kogoś, kto umarł, ale z jakiegoś powodu ciągle pozostaje w ziemskim wymiarze . 
Podobnie rzecz ma się z demonami i szatanem . Funkcjonujące w filmie wyobrażenia 
na ich temat są jedynie umową . Przestrzeń duchowa jest z natury niewidzialna, trzeba 
zatem znaleźć filmowe sposoby unaocznienia jej . Fabuła osadzona w przestrzeni nie do 
końca skonkretyzowanej (widz nie wie, czy to jawa czy sen bohatera) pozwala przemycić 
określone treści bez podejrzeń o ideologizowanie . 

1. Wątki spirytystyczne w filmie

Najczęściej spotykanym w filmie składnikiem New Age jest spirytyzm . Motyw zmar-
łych, z którymi żyjący mogą nawiązać kontakt, podejmowany był wielokrotnie . Duch 
w filmie występuje w dwóch rolach: 

– jako niszczycielska siła, która z bliżej nieokreślonego powodu chce zabić bohaterów 
filmu . Wątek ten dominuje w horrorach . Duch jest tworem istniejącym na pograniczu 
świata nadprzyrodzonego i ziemskiego . Przybiera dowolne formy i może wpływać na 
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przedmioty materialne, np .: Duch (1982 r .), reż . T . Hooper; Nawiedzony (1995 r .), reż . 
L . Gilbert; Ciśnienie (2002 r .), reż . D . Twohy;

– jako dusza zmarłej osoby . Najczęściej chodzi tu o ofiary tragicznych wypadków, 
które próbują skontaktować się z żyjącymi . Nie jest to łatwe, ponieważ duchy nie dyspo-
nują materialnym ciałem . Czasem jednak znajdują alternatywne sposoby komunikacji, 
np . przez medium: Uwierz w ducha (1990 r .), reż . J . Zucker; praktyki spirytystyczne: 
Królestwo (1994 r .), reż . L . von Trier; Totalna magia (1998 r .), reż . G . Dunne lub sprzęt 
audiowizualny: Głosy 1 (2005 r .), reż . G . Sax; Głosy 2 (2007 r .), reż . P . Lussier . 

W niniejszym opracowaniu bardziej interesujący będzie drugi sposób prezentowania 
tematu ducha w filmie . Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że podejście twórców filmowych 
do tej kwestii znacznie różni się od nauczania Kościoła katolickiego, który stanowi, że 
dusze zmarłych nie ingerują w świat doczesny . Przypowieść o bogaczu i ubogim Łazarzu 
mówi o sytuacji, w której bogacz nie może dać znać bliskim żyjącym o istnieniu piekła: 
„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają” (Łk 16,29) . Biblia zawiera wszystko 
o zbawieniu, co jest potrzebne człowiekowi i dlatego Kościół zabrania uciekania się 
do innych sposobów uzyskania dodatkowej wiedzy . Chrześcijaństwo daje możliwość 
wzywania świętych, aby wstawiali się u Boga za żyjącymi, lecz trzeba wyraźnie odróżnić 
prośby do świętych od wywoływania duchów . Ojcowie Kościoła (Justyn, św . Augu-
styn, Tertulian, Atenagoras) dostrzegają w praktykach spirytystycznych działanie diabła .  
św . Augustyn stwierdził, że ci, którzy to czynią: „na mocy niezbadanego wyroku boskiego 
zostają wydani na łup ułudy i omamienia, i bywają zwiedzeni, a następnie wyszydzeni 
przez niewierne anioły”1 . 

Przykładem filmu, w którym dominujący wątek dotyczy kontaktowania się ze świa-
tem zmarłych, jest Królestwo duńskiego reżysera Larsa von Triera z 1994 r . oraz część 
druga z 1997 r . Jednoznaczne określenie gatunku tej produkcji nie jest łatwe . Najwłaś-
ciwsze wydaje się uznanie filmu za tragikomedię łączącą formułę horroru i dramatu 
obyczajowego . Fabuła rozgrywa się w kopenhaskim szpitalu „Królestwo” – instytucji 
symbolizującej czysto racjonalną naukę medyczną . Film zaczyna się od informacji, że 
szpital zbudowano na terenie dawnych mokradeł, gdzie niegdyś odprawiano tajemnicze 
obrzędy . Pewnego dnia na oddział neurologiczny z podejrzeniem urazu mózgu zostanie 
przyjęta starsza kobieta – pani Drusse . Natychmiast inicjuje ona mały seans spirytystyczny 
dla kilku starszych pań z sąsiednich sal . W nocy przy świetle świec kobiety przywołują 
duchy . Żadna z nich nie ma najmniejszych wątpliwości w realną możliwość kontaktu ze 
zmarłymi . Spirytyzm to nie jedyna praktyka New Age, którą zajmuje się pani Drusse . 
Sprawnie posługuje się wahadełkiem, gdy pojawiają się pytania, na które nie zna odpo-
wiedzi . Wahadełko jest nieodzownym elementem radiestezji2 . Scen spirytystycznych 
w filmie jest wiele:

1 św . Augustyn . O nauce chrześcijańskiej . Ks . II, XXIII, 35 . Tł . J . Sulowski . Warszawa: Akademia 
Teologii Katolickiej 1989 . 

2 Nazwa „radiestezja” pochodzi od greckich słów: radios („promień”) i aisthesis („odczuwanie”) . 
Została wprowadzona w latach 30 . XX w . w celu dodania naukowości znanym od dawna pojęciom 
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– Pani Drusse jako jedyna słyszy głos płaczącej dziewczynki wydobywający się z szybu 
windy . Jak później się okaże, jest to duch Mary, która w 1919 r . została zamordowana 
przez własnego ojca, wybitnego lekarza Aage Krügera . 

– W trakcie operacji na otwartym mózgu pacjent budzi się i widzi ducha dziew-
czynki, który dotyka jego ręki . 

– Za pomocą błysków lampy neonowej pani Drusse kontaktuje się z duchem nie-
dawno zmarłej przyjaciółki Emmy . Chce się dowiedzieć, jak jest „po drugiej stronie” . 
W innej scenie Drusse porozumiewa się z duchem dziewczynki Mary za pomocą pło-
mienia świecy3 . 

– Wielokrotne pojawianie się ducha małej dziewczynki na terenie szpitala, np . scena 
spotkania ducha z uwięzionym w archiwum doktorem Helmerem . 

– Podczas badań laryngologicznych przypadkowo nagrano dźwięk, który po wzmoc-
nieniu komputerowym okazał się krzykiem zmarłej Mary . 

– Duch dziewczynki ukazuje się będącej w ciąży Judith i namawia ją do usunięcia 
dziecka .

– Spotkanie duchów zmarłej Mary i jej matki . Podczas tej spirytystycznej rozmowy 
matka wyznaje córeczce, że zginęła z rąk własnego ojca i nie znajdzie spokoju, dopóki 
zbrodnia nie zostanie wyjaśniona . 

– Rozmowa pani Drusse z duchem człowieka, który utonął . Duch ten mokrym 
palcem pisze na tablicy wezwanie o pomoc .

 – Duchy brutalnie zabijają pastora za to, że jest: „wielbicielem Jezusa” . Zadają mu 
rany na wzór tych, które miał Chrystus . 

– Duch Aage Krügera w kulminacyjnej scenie okazał się niebezpiecznym demonem . 
Spirytyzm zaprezentowany przez L . von Triera można określić jako fascynację śmier-

cią . Uprawiany jest najczęściej przez starsze osoby . One najpełniej widzą przemijalność 
ziemskiego życia i perspektywa zbliżającej się śmierci popycha je do większego zaintere-
sowania światem zmarłych . Stosunkowo młody Bulier, syn pani Drusse, choć uczestniczy 
w poszukiwaniu duchów, robi to jednak ze strachu przed apodyktyczną matką . L . von 
Trier w swoim filmie nie jest zainteresowany wyjaśnianiem, dlaczego zmarłych można 
spotkać między żyjącymi . Ograniczył się jedynie do szczątkowej informacji wypowiedzia-
nej ustami pani Drusse, że „zmarli przebywają pomiędzy światami, w tzw . przestrzeni 
Swedenborga4 . Ze śmiercią w perspektywie wszystkich religii nierozłącznie związany 

„różdżkarstwo” i „wahadlarstwo” . W literaturze różdżkarskiej wyróżniana jest radiestezja fizyczna i mentalna . 
Z radiestezją fizyczną mamy do czynienia wtedy, gdy różdżkarz, znajdujący się w zasięgu działania 
promieniowania badanego obiektu, biernie obserwuje reakcję trzymanego w ręku wahadełka lub różdżki .  
Natomiast w radiestezji mentalnej reakcja wahadełka lub różdżki jest odpowiedzią na pytanie zadawane 
przez różdżkarza . Ludzie uprawiający radiestezję mentalną twierdzą, że jej możliwości są nieograniczone 
w czasie i przestrzeni . Zob . D . Pietrek . Biegać po polu z róż(dż)kami . „Sekty i Fakty” 2002 nr 3(14) 
s . 35-36 .

3 To przykład bardzo popularnej w New Age praktyki channelingu . 
4 Emanuel Swedenborg (1688-1772) – jeden z największych przedstawicieli ruchu spirytystycznego 

w XVIII w . Studiował metalurgię, matematykę, geologię i anatomię . Pracował w Królewskiej Akademii 
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jest Bóg . Twórcy Królestwa zapomnieli jednak o tym . W filmie nie pojawia się nawet 
najmniejsze odniesienie do Absolutu . Owszem, przestrzeń duchowa istnieje, ale rządzi 
się własnymi, nikomu nieznanymi prawami . Jest alternatywnym światem zamieszka-
łym przez zmarłych i demona . W zasadzie nie istnieje odrębna kategoria dobra . To, co 
pozytywne, reprezentowane jest przez racjonalizm . L . von Trier jakby chciał powiedzieć 
widzowi, że to, co można wytłumaczyć naukowo, jest dobre, wszystko inne jest złe 
i niewarte zainteresowania . To stanowisko reprezentuje główny bohater filmu dr Helmer 
– światowej sławy neurochirurg, a jednocześnie cyniczny egoista, dla którego sprawy 
duchowe i etyczne są jedynie tematem do kpin . Nawet pastor uważa, że wiara w życie 
pozagrobowe to „folklor”, nie jest zainteresowany odprawieniem pogrzebu dla Mary .

Głosy (2005 r ., reż . G . Sax) to kolejny film podejmujący kwestię relacji między świa-
tem żywych i zmarłych . W 2007 r . P . Lussier wyreżyserował drugą część . Przed premierą 
nic nie wskazywało na to, że film odniesie sukces . Okazało się, że jednak tematyka 
komunikacji ze zmarłymi cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności5 . Reżyser 
pierwszej części, G . Sax, podobnie jak w przypadku Królestwa, milczy na temat roli Boga 
w śmierci . Niebo, czyściec czy piekło nie są potrzebne, wszak zmarli przebywają między 
żyjącymi i szukają sposobów, żeby się z nimi kontaktować . Formą komunikacji, która 
niezmiernie odpowiada człowiekowi z przełomu XX i XXI w . jest EVP (electronic voice 
phenomenon)6 . Metoda ta polega na elektronicznym rejestrowaniu dźwięków i obra-
zów ze świata zmarłych za pomocą nowoczesnego sprzętu audiowizualnego . Chodzi tu 
o mniej lub bardziej zniekształcone głosy ludzkie, wypowiadające pojedyncze słowa oraz 
niewyraźne obrazy wideo .

Bohaterem horroru Głosy jest ceniony architekt Jonathan Rivers7, który po tajem-
niczej śmierci żony Anny usiłuje nawiązać z nią kontakt za pomocą EVP . Początkowy 
sceptycyzm Jonathana stopniowo przechodzi w obsesję . Nieustannie nagrywa kolejne 
taśmy, by choć przez chwilę usłyszeć głos żony . Osobą, która zapoznaje Riversa z trans-

Górniczej na polecenie króla Szwecji Karola XII . Przyczynił się do nadania spirytyzmowi pozorów 
naukowości . Przez współczesnych spirytystów i zwolenników New Age uważany jest za największy 
autorytet w dziedzinie teorii życia pozagrobowego . Głównym punktem jego poglądów było przekonanie, 
że człowiek egzystuje jednocześnie w dwóch sferach: pierwsza to fizyczny świat zewnętrzny, druga zaś 
to świat duchowy, wewnętrzny . Po śmierci zachowuje się „bank pamięci”, gdzie zapisane jest wszystko, 
co wydarzyło się w całym życiu . Swedenborg twierdził, że nie ma piekła ani nieba, diabła ani aniołów . 
Po śmierci zmarły dokonuje samooceny i sam wybiera sposób dalszej egzystencji w nadprzyrodzonym 
wymiarze . Zob . A . Aveni . Poza kryształową kulą . Tł . R . Bartołd . Poznań: „Zysk i S-ka” 1996 s . 220-221 . 

5 Film zarobił ok . 56 mln dolarów, co pięciokrotnie przekroczyło kwotę, za jaką go zrealizowano . 
Zob . http://glosy .filmweb .pl/f120829/G%C5%82osy,2005/recenzje [dostęp: 9 lutego 2009] .

6 Metoda ta inaczej nazywana jest transkomunikacją instrumentalną . Pierwszym człowiekiem, 
który oficjalnie zgłosił zarejestrowanie na taśmie głosu zmarłych, był Attila von Szalay . W 1959 r . wraz 
z Raymondem Baylessem opublikowali książkę pt: Journal of the American Society for Psychical Research . 
W tym samym roku Friedrich Jürgenson – szwedzki producent filmowy – ogłosił, że podczas nagrywania 
śpiewów ptaków zarejestrował zniekształcony głos mężczyzny mówiącego po norwesku . Zainspirowany 
tym doświadczeniem wykonał całą serię nagrań, na których – jak twierdzi – usłyszał głos swojej zmarłej 
matki

7 W tej roli Michael Keaton . 
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komunikacją instrumentalną, jest Raymond Prayers . Ten mężczyzna w średnim wieku 
jest kimś w rodzaju „elektronicznego medium” . Posiada dobrze wyposażoną pracownię 
ze sprzętem audiowizualnym i za jego pomocą od lat rejestruje przekazy od zmarłych . 
Działalność ta wiąże się z ryzykiem tak wielkim, że Raymond przypłaca to życiem . 
Pewnej nocy ginie w niewyjaśnionych okolicznościach . Wiadomo z całą pewnością, 
że EVP ma coś wspólnego z jego śmiercią . To wydarzenie jeszcze mocniej popycha 
Jonathana do zgłębiania transkomunikacji . Ignoruje on ostrzeżenia mówiące, że nie 
można bezkarnie ingerować w świat zmarłych . Wewnętrznie usprawiedliwia się tym, że 
wykorzystuje informacje uzyskane od zmarłych do ratowania innych ludzi . Jedną z osób, 
której pomaga Jonathan, jest porwana kobieta Mary . Podczas próby jej uwolnienia 
Rivers zostaje zabity przez demona – „tego, który sieje zniszczenie” . Głosy to film, który 
prawdopodobnie miał być przestrogą przed próbami kontaktowania się ze zmarłymi . 
Nadmierna ciekawość w odkrywaniu tajemnic śmierci może być bardzo niebezpieczna . 
Całkiem możliwe jest jednak, że G . Sax nie osiągnął tego celu . Film jest reklamą EVP 
jako nowoczesnej odmiany spirytyzmu . Występuje przeciwko chrześcijańskiej koncepcji 
obcowania świętych i pokazuje współegzystowanie zmarłych w ziemskiej przestrzeni 
i czasie, choć w innym wymiarze8 . 

W 2007 r . P . Lussier nakręcił drugą części Głosów. Jedyne, co łączy ten film z pierwo-
wzorem, to wątek transkomunikacji . W staraniach reżysera i scenarzysty Matta Vennego 
widać wyraźną chęć spojrzenia na tę kwestię w oryginalny sposób . Spirytyzm pomieszał 
się tu z okultyzmem i teoriami na temat szatana . Bohaterem filmu jest Abe Daley, który 
zostaje sam po tragicznej śmierci żony i synka Danego . Nie widząc sensu dalszego życia, 
podejmuje próbę samobójczą . I tu pojawia się scena, będąca efektem powszechnego prze-
konania, że człowiek zaraz po śmierci wędruje poprzez tunel, na końcu którego czekają 
najbliżsi . Nie dane jest jednak bohaterowi dołączyć do rodziny, skuteczna reanimacja 
lekarska wyrywa Abe’a z metafizycznego tunelu . „śmierć kliniczna”, jak powszechnie 
określa się to zjawisko, staje się dla Daleya momentem przełomowym . Odkrywa w sobie 
niezwykłe zdolności . Jedną z nich jest widzenie ludzkiej aury9 . Intensywna poświata nad 
człowiekiem jest znakiem rychłej śmierci . Potrafiący to dostrzec Abe wyznacza sobie misję 
ratowania zagrożonych ludzi . W ten sposób nie dopuszcza do śmierci trojga osób . Ta 
niezwykła umiejętność wywołuje w bohaterze tak duże poczucie wyższości, że w pewnym 
momencie wyznaje: „widzę to [aurę] coraz częściej, jakbym był Bogiem” . Największą 
jednak zagadką jest pamiętnik Henry’ego, zabójcy rodziny Daleya . Abe odkrywa w nim 
informacje na temat „Tria Mera” – trzech dni, podczas których Jezus Chrystus leżał 

8 Zob . D . Arest . Głosy 2 . „Film” 2007 nr 6 s . 75 . 
9 Według zwolenników tej hipotezy aura to kolorowa poświata otaczająca sylwetkę człowieka, 

dostrzegalna tylko przez niektórych . Analiza koloru aury i jej intensywności może dostarczyć informacji 
o odczuwanych emocjach, stanie duchowym, a nawet zdrowiu i witalności badanej osoby . Aura należy 
do pojęć ściśle związanych z ruchem Ery Wodnika . Zob . M . Gajewski . Metoda Silvy – czy warto? „Sekty 
i Fakty” 2000 nr 4(8) s . 22-25 .
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w grobie . Przyporządkowanie liczbowych odpowiedników do greckich liter wyrażenia 
„Tria Mera” dało sumę 666, co miało wskazywać na zwycięstwo szatana . 

Omówione powyżej filmy: Królestwo i Głosy to przykłady modyfikowania treści reli-
gijnych do potrzeb horrorów . Twórcom filmowym nie zależy na rzetelnym pokazaniu 
tematu „życia pozagrobowego” z uwzględnieniem nauk teologicznych . Dominuje tu 
raczej poszukiwanie sensacyjności i tajemniczości . Elementy religijne w filmie zdają 
się służyć jedynie usprawiedliwieniu najbardziej dziwacznych pomysłów scenarzysty, 
np . wątek „dziwnego dziecka” z twarzą dorosłego mężczyzny, spłodzonego przez ducha 
Aage’a Krügera w filmie Królestwo. 

Inny sposób patrzenia na śmierć reprezentuje Darren Anofsky – reżyser i scenarzysta 
filmu Źródło z 2006 r . Jego koncepcja wyraźnie odwołuje się do New Age . Wpływy 
chrześcijańskie mieszają się tam z elementami medytacji buddyjskiej i wierzeniami Majów . 
Źródło składa się z trzech opowieści, z których każda utrzymana jest w innym stylu . Boha-
terem pierwszej jest XVI-wieczny konkwistador, szukający drogi do biblijnego drzewa 
życia . W drugiej opowieści przedstawiony został Tom Creo – naukowiec pracujący nad 
znalezieniem lekarstwa dla swojej ciężko chorej żony Izzi . Trzecia część ukazuje futury-
stycznego astronautę, który podróżuje przez wszechświat, próbując znaleźć odpowiedź na 
pytanie, które od wieków nurtuje ludzkość: co byłoby, gdyby można było żyć wiecznie? 
Film ten jest artystyczną próbą prezentacji wysiłków człowieka poszukującego źródła 
życia . Trzy historie pokazują trzy wymiary dziejów: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość . 
Niegdyś źródeł życia wiecznego doszukiwano się w religii . Droga ta okazała się błędna . 
Podczas gdy przedstawiciel jednego wyznania (chrześcijański konkwistador) próbuje 
dotrzeć do biblijnego drzewa życia, reprezentant innej religii (kapłan Majów) skutecznie 
mu to uniemożliwia . Współcześnie poszukuje się nieśmiertelności w nauce – Tom wierzy, 
że znajdzie lek, który uratuje życie żony . Ponosi jednak porażkę, Izzi umiera . Przyszłość, 
zdaniem Arnofsky’ego, należy do kosmosu . Futurystyczny astronauta wyglądem przy-
pomina jogina medytującego w kosmicznej scenerii10 . Punktem kulminacyjnym jego 
duchowych poszukiwań jest pogodzenie się ze swoją przemijalnością . Wówczas, siedząc 
w pozycji lotosu, unosi się w powietrzu i wydostaje poza otaczający go okrąg – mandalę . 
W symbolicznej scenie „rozpływa się” w kosmicznej sile . Przywołuje to na myśl hinduską 
koncepcję moksza i odpowiadającą jej buddyjską nirwanę11. Próżno w tym filmie szukać 
odwołania do Boga osobowego . Arnofsky daleki jest od chrześcijańskiego rozumienia 

10 Podczas medytacji bohater kilkakrotnie siada w  pozycji lotosu . Otoczony jest kręgiem 
przypominającym mandalę . Mandala to symboliczne przedstawienie sił kosmicznych w  dwu- lub 
trójwymiarowej kulistej formie, która w buddyzmie tantrycznym w Tybecie odgrywa wielką rolę . 
W hinduizmie mandale służą rozbudzaniu świadomości identyczności z religijnie pojętą kosmiczną 
świadomością . Zob . A . Posacki . Mandala – technika psychologiczno-pedagogiczna czy religijna inicjacja? 
„Nasz Dziennik” 2007 nr 203 s . 8-12 .

11 Nirvana to stan, w którym ludzka jaźń wyzwala się z konieczności przyjmowania kolejnych 
wcieleń i jednoczy z uniwersalną, kosmiczną energią . Zjednoczenie to jest tak silne, że opisywane jest 
jako „rozpłynięcie się w Absolucie” . Zob . M . Pawlik . Utopijny raj – New Age . Sandomierz: Wydawnictwo 
Diecezjalne i Drukarnia 2008 s . 75 . 
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śmierci . Katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie podaje, że: „Chrześcijanin, który łączy 
własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do Niego i wejście do życia 
wiecznego” (KKK 1020) .

2. Filmowy archetyp czarownicy

Tematami z obszarów Ery Wodnika, które często pojawiają się fabułach filmowych, 
są czary i czarownice . Sztandarową produkcją w tej kategorii jest Blair Witch Project 
(1999 r .), reż . D . Myrick i E . Sanchez, oraz późniejszy Blair Witch Project 2: Księga Cieni 
(2000 r .), reż . J . Berlinger . Historia związana z tym filmem wykracza poza przestrzeń 
kina . W 1999 r . w Stanach Zjednoczonych Blair Witch Project stał się zjawiskiem spo-
łecznym i marketingowym . Dzięki niezwykle pomysłowej kampanii reklamowej odniósł 
wielki sukces kasowy i wywołał duże zainteresowanie ezoteryzmem wśród amerykań-
skiej młodzieży . Nakręcony został w 1997 r . przy użyciu stosunkowo małego nakładu 
finansowego – 35 tys . dolarów . W 1999 r . twórcy sprzedali prawa autorskie do niego 
niewielkiej wytwórni Artisan za mln dolarów . Po tygodniu projekcji film przyniósł zysk 
50 milionów dolarów . Pomysł promocyjny polegał na pomieszaniu fantazji z rzeczy-
wistością . Rok przed premierą na uniwersytetach amerykańskich pojawiły się afisze 
z napisem „Mising” (Poszukiwani) i zdjęciami trójki studentów, którzy rzekomo zaginęli 
w październiku 1994 r . w lasach niedaleko miejscowości Burkittsville podczas kręcenia 
filmu dokumentalnego poświęconego legendzie o czarownicy . Czarownica ta w 1785 r . 
została oskarżona o zabójstwo kilkorga dzieci z miasteczka Blair . W rzeczywistości była 
to kampania promująca film, a zaginionymi studentami – bohaterowie Blair Witch 
Project. Dzięki realistycznym afiszom ludzie uwierzyli, że historia młodych filmowców 
jest prawdziwa . Jednocześnie pojawiła się strona internetowa, na której publikowano 
dalsze szczegóły . W niedługim czasie strona ta stała się najczęściej odwiedzaną, zwłasz-
cza przez młodych Amerykanów . Tuż przed premierą filmu pojawiła się informacja, że 
w lesie nieopodal Burkittsville policja znalazła kamerę wideo i nagrania należące do 
trójki studentów . Rzeczywiście obrazy w Blair Witch Project nie są doskonałe i sprawiają 
wrażenie nakręconych amatorsko . Wszystko to było częścią dobrze przemyślanej gry . 
Widzowie szli do kin z przekonaniem, że obejrzą prawdziwy materiał sprzed zaginięcia . 

Bohaterami filmu są studenci Heather, Josh i Mike . Na początku przeprowadzają kilka 
spontanicznych wywiadów z mieszkańcami Burkittsville na temat czarownicy z Blair . 
Jeden z rozmówców opowiada, że – zgodnie z legendą – wiedźma miała zwyczaj mordo-
wać jednocześnie dwoje dzieci . Kiedy jedno zabijała, drugie zmuszone było słuchać krzy-
ków . W poszukiwaniu kolejnych ujęć ekipa filmowa zaczyna przeszukiwać pobliski las . 
W nocy zdają sobie sprawę, że są obserwowani przez mroczną postać . Następnego dnia 
bohaterowie gubią się w lesie . Nie mogąc znaleźć drogi powrotnej, spędzają tam kolejną 
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noc . Tym razem niepokojące odgłosy są wyraźniejsze, a w oddali słychać płacz dziecka . 
Nastój grozy stopniowo narasta i osiąga punkt kulminacyjny, gdy w niewyjaśnionych 
okolicznościach znika Josh . Następnej nocy słychać jego krzyki, ale próby odnalezienia 
go okazują się daremne . Film kończy się, kiedy para pozostałych bohaterów znajduje 
stary, opuszczony dom . Studenci wchodzą do niego i zostają przez kogoś zaatakowani . 
Widzowie pozostają z niedopowiedzeniem, „czy może była to czarownica?” . Blair Witch 
Project jest fenomenem angażującym wiele elementów młodzieżowej komunikacji multi-
medialnej . Produkcja wprowadza nowe standardy, gdzie produkt kinematograficzny nie 
jest wyizolowany, ale zintegrowany z innymi mediami popularnymi wśród młodzieży 
– internetem i komiksem12 . 

W 2000 r . miała miejsce premiera drugiej części Blair Witch Project: Księga cieni. Gra 
w nim piątka młodych ludzi, zafascynowanych wydarzeniami z pierwszej części . Wspólnie 
udają się do Burkittsville, które dzięki legendzie o czarownicy z małego miasteczka stało 
się atrakcją turystyczną . Początkowy entuzjazm i dobra zabawa bohaterów stopniowo 
przeradzają się w niebezpieczną grę . I tak jak w części pierwszej, pojawia się to nurtujące 
niedopowiedzenie, czy przyczyną tragedii jest czarownica z Blair? Jedną z bohaterek jest 
Erica – uważająca się za „wikankę”, czyli współczesną czarownicę . Postać ta, jak też i cały 
film znacznie przyczyniły się do popularyzacji czarownictwa wśród młodzieży . Również 
w Polsce Blair Witch Project wywołał duże zainteresowanie ruchem współczesnych cza-
rownic . Autorzy oficjalnego portalu internetowego ruchu Wicca wyraźnie podają: „temat 
zaczął istnieć w kulturze popularnej: na przykład sporo osób dowiedziało się o istnieniu 
Wicca z Blair Witch Project 2 . Otworzyły się sklepiki zorientowane na czarownictwo, co 
zbliża nas do komercyjnego Zachodu i zarazem pokazuje, że jest szersze zainteresowanie 
tematem, nieograniczające się do internetu”13 .

Termin „wicca” to skrócona forma angielskiego słowa witchcraft (guślarstwo) . Słowem 
tym określa się neopogański nurt nawiązujący do niektórych elementów magii obrzę-
dowej . Po raz pierwszy terminu tego użył Gerald Gardner w 1939 r . Idea ta szerzej 
rozpowszechniła się w latach 70 . w Stanach Zjednoczonych, gdzie została powiązana 
z feminizmem14 . Zwolennicy współczesnego czarownictwa przedstawiają się jako miłoś-
nicy przyrody . Powszechnie uprawiany jest tam „kult natury i żywiołów świata – ziemia, 
woda, powietrze, ogień i duch” . Ponadto niezwykle istotne są obrzędy czci dla dawnych 
bóstw pogańskich . Symbolem ruchu Wicca jest pentagram, używany również przez 
wyznawców szatana . Jednym z najważniejszych założeń nurtu jest propagowanie zupełnej 
swobody, wyrażającej się w relatywizmie światopoglądowym i moralnym15 . 

12 Pokaz filmu w kinach amerykańskich został poprzedzony dodatkowo publikacją komiksu pod 
tym samym tytułem, zrealizowanym na podstawie notatek (oczywiście spreparowanych) innego studenta . 
Zob . C . Climati . Młodzi i ezoteryzm . Tł . K . Czuba . Kielce: „Jedność” 2001 s . 118-123 .

13 Zob . http://www .wicca .pl/polska .html [dostęp: 12 lutego 2009]; por . A . Posacki . Renesans 
pogaństwa . „Don Bosco” 2007 nr 4(65) s . 14 .

14 Zob . Papieska Rada ds . Kultury, Papieska Rada ds . Dialogu Międzyreligijnego . Jezus Chrystus 
dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age . Watykan 2003 s . 95 .

15 Zob . http://birch .wicca .pl [dostęp: 12 lutego 2009] .
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Archetyp czarownicy odnawiany jest również poprzez inne filmy, adresowane szcze-
gólnie do młodych kobiet . Ich celem jest zniesienie pejoratywnych skojarzeń związanych 
z określeniem „czarownica”, zapożyczonych jeszcze z tradycji średniowiecza . Nowy wize-
runek daleki jest od „wiedźmy” odstraszającej samym wyglądem . Filmowa czarownica 
to przeważnie kobieta silna, bardzo atrakcyjna, inteligentna, doskonale radząca sobie 
z problemami współczesnego świata . Wyposażona jest w nadprzyrodzone zdolności, 
które wykorzystuje do własnych celów . Bardzo często bywa wrogo nastawiona do świata 
mężczyzn, co wyzwala w niej silne, feministyczne cechy . Przykładem są tu dwa filmy: 
Szkoła czarownic (1996 r .), reż . A . Fleming, oraz Totalna magia (1998 r .), reż . G . Dunne . 

Szkoła czarownic to amerykański horror adresowany szczególnie do młodzieży . Jest 
to opowieść o siedemnastoletniej Sarah, która wraz z rodziną przeprowadza się do Los 
Angeles . W nowej katolickiej szkole zaprzyjaźnia się z trzema dziewczynami, nazywanymi 
przez rówieśników „czarownicami z Eastwick” . Wszystkim znane są ezoteryczne zainte-
resowania dziewczyn . W jednej z początkowych scen przyjaciółki odprawiają pogański 
rytuał . Siedząc dookoła stolika, wypowiadają zaklęcia odwołujące się do magii i tajem-
nych mocy . Wyraźnie wyeksponowany jest pentagram, który wskazuje na okultystyczne 
źródło przyzywanej siły . Głównym celem obrzędów czarownic jest wezwanie „Mamona” . 
Według koncepcji scenarzysty jest to byt poza kategoriami dobra i zła . To siła udziela-
jąca się tym, którzy w odpowiedni sposób ją przywołają16 . Nancy, której się to udało, 
opisuje to jako „przyjmowanie potężnej mocy do swego wnętrza” . W trakcie obrzędu 
„przyzywania” bohaterka używa określeń: „wąż prastary”, „władca głębi” . Wątek ten przy-
wołuje na myśl opętanie demoniczne . Po tym wydarzeniu dziewczyna odkrywa w sobie 
nadzwyczajne zdolności: chodzenie po wodzie, unoszenie się w powietrzu, przybranie 
wyglądu dowolnej osoby . 

Okultyzm w tym filmie ukazany jest jako sposób na rozwiązanie problemów . Każda 
z bohaterek boryka się z jakimiś trudnościami, właściwymi dla przeciętnych nastolatków . 
Rochelle jest nieakceptowana w szkole z powodu koloru skóry . Nancy wychowuje się 
w patologicznej rodzinie, jej ojczym jest alkoholikiem . Bonnie natomiast ma kompleksy 
z powodu wstydliwych blizn na ciele, skutków oparzeń z dzieciństwa . Wszystkie trzy 
podczas odprawianych wspólnie obrzędów powierzają Mamonowi swoje problemy . Liczą, 
że dzięki otrzymanej mocy okultystycznej poradzą sobie ze wszystkim . I rzeczywiście, po 
ceremonii iście satanistycznej, podczas której wszystkie piją krew zmieszaną z winem, 
kłopoty rozwiązują się natychmiastowo . Początkowa radość z nowej sytuacji zamienia się 
w koszmar . Kontrolowana dotąd okultystyczna siła zaczyna obracać się przeciw dziew-
czynom . Przyjaciółki z Nancy na czele zaczynają atakować Sarę, która próbuje wycofać 
się z okultystycznego świata . Scena kulminacyjna przedstawia pojedynek opętanej demo-
niczną siłą Nancy i pozornie niewinnej Sary . Kiedy już wydaje się, że zwycięstwo Nancy 
jest przesądzone, Sara przywołuje Mamona i obdarzona potężniejszą mocą pokonuje 

16 Wypowiedź Nancy – jednej z bohaterek filmu: „Mamon jest jakby Bogiem i diabłem w jednym . 
Jest wszystkim: drzewami, ziemią, skałami i księżycem” . 
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przeciwniczkę . W tej scenie można dostrzec wyraźny eklektyzm . Walczące bohaterki 
mają reprezentować przeciwne sobie systemy wartości . Nancy stoi po stronie zła, Sara 
zaś – dobra, jednak źródło ich siły jest dokładnie to samo – Mamon . Wynika z tego że, 
moralne kategorie dobra i zła są tylko różnymi emanacjami uniwersalnej energii . Na 
przestrzeni całej fabuły pojawiają się inne, synkretyczne wątki, jak choćby upodobanie 
bohaterek do biżuterii w kształcie symboli religijnych, noszonej podczas obrzędów okulty-
stycznych17, lub często odwiedzany sklep okultystyczny pełen przedmiotów ezoterycznych 
i ułożonych obok nich symboli chrześcijańskich . 

Innym filmem, gdzie główne role grają czarownice, jest Totalna magia (1998 r .), reż . 
G . Dunne . Fabuła związana jest z fikcyjną historią kobiet z rodu Owens, powszechnie 
uważanych za czarownice . Pierwsza z klanu – Marie, żyjąca w XVIII w . miała nadna-
turalne zdolności, przez co została skazana na śmierć . Zdołała jednak uniknąć kary . Po 
poważnym zawodzie miłosnym zamieszkała w odosobnieniu . Rzuciła wówczas klątwę 
śmierci na wszystkich mężczyzn, którzy zakochają się kobietach z rodu Owens . Dalsza 
część filmu dzieje się współcześnie, dotyczy sióstr Gillian i Sally oraz ich perypetii miłos-
nych . Treść tej komedii jest banalna, jednak należy zwrócić uwagę na wplecenie w nią 
wielu wątków z dziedziny okultyzmu i New Age . Lekka forma filmu sprawia, że ezote-
ryczne elementy mogą wydawać się całkiem niewinne . Odwrócony pentagram zawsze 
będzie symbolem satanistycznym, nawet jeśli zostanie narysowany bitą śmietaną18 . Ist-
nienie i skuteczność magii uznano w filmie za oczywistość niewymagającą tłumaczenia . 
Klątwa rzucona przez Marie działa nieprzerwanie przez dwieście lat . Kolejne kobiety 
Owens dziedziczą umiejętności posługiwania się nadprzyrodzoną mocą, np . panowanie 
nad ogniem . Kulminacyjny moment filmu dotyczy spirytyzmu . Główna bohaterka, 
czarownica Gillian, zostaje owładnięta przez ducha zabitego przez siebie Jima . Jedynym 
sposobem na uwolnienie jej jest odprawienie sabatu . W scenie finałowej dwanaście 
kobiet z miotłami w reku ustawia się w kole . W centrum leży opętana Gillian . Najstarsza 
z zebranych wypowiada zaklęcia łacińskie, pozostałe powtarzają za nią . W końcu duch 
opuszcza ciało czarownicy . 

Moc okultystyczna ukazana jest tu jako niewinna umiejętność, przydatna w rozwią-
zywaniu codziennych problemów . Mimo iż magia jest powodem tragedii (śmierć męża 
Sally, opętanie Gillian), nikt nie śmie jej potępić . Czarownica ukazana jest tu jako wzór 
kobiecości . Pobożne mieszkanki miasteczka, które początkowo zwalczały Sally i Gillian, 
później aktywnie uczestniczą w sabacie . Są dumne z tego, że stały się czarownicami .  
I w tym filmie można dostrzec synkretyzm, kiedy wypędzanie złego ducha z ciała kobiety 
odbywa się poprzez okultystyczny obrzęd sabatu . Jest to swoista parodia egzorcyzmu . 

17 Kolczyki Rochelle w kształcie krzyża czy też wiszący na szyi Nancy pentagram i różaniec . 
18 Scena z filmu, w której Sally i Gillian za pomocą okultystycznych zaklęć próbują wskrzesić 

zabitego przez nie Jima . 
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3. Inspiracje New Age w Gwiezdnych wojnach

Produkcją filmową, która wywołuje najtrwalsze skojarzenia z ideologią Nowej Ery, 
jest niewątpliwie saga Gwiezdnych wojen19. Dotychczas ukazało się sześć części:

1 . Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja (premiera – 1977 r .), reż . G . Lucas .
2. Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje (1980 r .), reż . I . Kershner .
3 . Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi (1983 r .), reż . R . Marquand .
4 . Gwiezdne wojny: część I – Mroczne widmo (1999 r .), reż . G . Lucas .
5 . Gwiezdne wojny: część II – Atak klonów (2002 r .), reż . G . Lucas .
6 . Gwiezdne wojny: część III – Zemsta Sithów (2005 r .), reż . G . Lucas . 
Kard . G . Daneels w swojej książce pt . Nowy Ład, Nowa Ludzkość, Nowa Wiara, New 

Age wspomniał o ulotce jednej z grup opartych na ideologii Ery Wodnika . Była na niej 
zachęta: „Jeśli podobał ci się film «Gwiezdne Wojny», przyjdź do nas” . Widać zatem, że 
istnieje zauważalna wspólna płaszczyzna między produkcją G . Lucasa i poglądami New 
Age . Film podzielony jest na VI epizodów . Fabuła całej sagi toczy się wokół konfliktu 
między pragnącymi wolności rebeliantami a armią Imperium dowodzoną przez Vadera . 

Nowa nadzieja była pierwszym nakręconym epizodem, ale nie od niej zaczyna się 
fabuła sagi . Jest to w zasadzie sam środek opowieści, oznaczony jako część IV . Zaczyna 
się on od charakterystycznych słów: „Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce [ . . .]” . 
Przywódca Imperium, Lord Vader, porwał księżniczkę Leię, przywódczynię rebelii . 
W ostatniej chwili zdołała ona jeszcze wysłać dwa roboty z prośbą o pomoc do Obi-
-Wana Kenobiego – rycerza Jedi, który rusza z misją uwolnienia Lei . Przypadkowo włącza 
się w to młody chłopak Luke Skywalker, którego Kenobi wyznacza na nowego ucznia 
Jedi . Poznaje on wówczas tajniki posługiwania się Mocą . W towarzystwie najętego pilota 
i przemytnika Hana Solo Luke i Obi-Wan udają się na ratunek Lei . Ich dodatkowym 
celem jest zniszczenie potężnej broni Imperium – Gwiazdy śmierci . W finałowej scenie 
walki Obi-Wan ginie z rąk Lorda Vadera20 . 

Epizod V Imperium kontratakuje przedstawia dalsze losy konfliktu . Mimo zagłady 
Gwiazdy śmierci Imperium nie ustaje w próbach zniszczenia rebeliantów, którym udaje 
się zbudować tajną bazę na lodowatej planecie Hoth . Darth Vader obawia się, że Luke 
Skywalker wyrośnie na groźnego przeciwnika . Wydaje więc rozkaz odnalezienia mło-
dzieńca . Inwazja na planetę Hoth niszczy główne siły powstańców . Jedynym człowiekiem, 
który może przeciwstawić się planom imperium, jest Han Solo . Podczas bitwy ratuje 
Luke’a Skywalkera, a także w ostatniej chwili wywozi księżniczkę Leię na planetę rzą-
dzoną przez przyjaciela – Lando Calrissiana . Ze strachu przed Vaderem Lando zdradza 
rebeliantów i wydaje ich wrogom . Tymczasem Luke Skywalker, kierowany radami Bena 

19 Zob . J . Tomczuk . New Age a Chrześcijaństwo . Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 1998 
s . 69; por . A . Zwoliński . Satanizm . Radom: PWE 2007 s . 118; Ł . Trykowski . U źródeł Gwiezdnych 
Wojen . „Bastion” 2002 nr 5 s . 13-17 . 

20 Zob . K . Demidowicz . Gwiezdne wojny . „Film” 2002 nr 4 s . 116 . 
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Kenobiego, odnajduje Mistrza Yodę, wychowawcę pokoleń rycerzy Jedi i pod jego kie-
runkiem uczy się panowania nad Mocą . Nie zdołał jednak ukończyć szkolenia, ponieważ 
rusza na pomoc uwięzionym przyjaciołom . Podczas finałowej sceny Luke dowiaduje się, 
że jego ojcem jest Darth Vader .

Trzeci epizod w kolejności powstawania, ale ostatni (VI) w fabule sagi to Powrót 
Jedi. Opowiada on o zakończeniu galaktycznej wojny . Imperium kończy powoli budowę 
drugiej Gwiazdy śmierci, która ostatecznie ma stłumić rebelię . Tymczasem Leia, Lando, 
Luke Skywalker oraz Chewbacca lecą na Tatooine i uwalniają Hana Solo więzionego 
przez despotycznego Jabbę . Kiedy szpiedzy donoszą, gdzie znajduje się Gwiazda śmierci, 
rebelianci układają plan jej zniszczenia . Najważniejszym etapem tego planu jest znisz-
czenie osłony Gwiazdy śmierci . Do tego zadania zostaje wyznaczony Luke . W tej części 
dowiaduje się on, że Leia jest jego siostrą . Finałową sceną filmu jest bitwa i ostateczne 
pokonanie Imperium .

W 1999 r . ukazał się epizod Mroczne widmo, który otwiera historię sagi . Koncentruje 
się on na wydarzeniach mających miejsce kilkadziesiąt lat przed Nową nadzieją. Mistrz 
Jedi Qui-Gon Jinn przypadkowo poznaje dziewięcioletniego chłopca Anakina Skywalkera 
(po latach stanie się on Darthem Vaderem) . W młodzieńcu skumulowane są niespo-
tykane dotąd pokłady Mocy . W nim upatrywana jest nadzieja przyszłego zwycięstwa 
nad Imperium . Anakin staje przed Radą Jedi, która nie zgadza się na dalsze szkolenie 
chłopca . Jednak po śmierci Qui-Gona młody Skywalker dostaje pozwolenie na zgłębianie 
tajników Mocy . Jego mistrzem zostaje Obi-Wan Kenobi . Tymczasem Republika pogrąża 
się w korupcji i politycznym chaosie, co wykorzystuje senator Palpatine . Wkrótce to on 
zdobędzie pełną władzę i ogłosi się imperatorem . 

Epizod II – Atak klonów rozgrywa się dziesięć lat po wydarzeniach przedstawionych 
w Mrocznym widmie. Republika coraz bardziej pogrąża się w korupcji i chaosie . Najwięk-
szym zagrożeniem dla porządku publicznego jest szeroki ruch separatystyczny, wobec 
którego bezradni są nawet rycerze Jedi . Dążenia separatystów, których wspiera potężna 
i tajemnicza frakcja, prowadzą do wybuchu wojny . W sytuacji poważnego zagrożenia 
dla Republiki kanclerz Palpatine skupia coraz większą władzę i poleca utworzyć wielką 
armię wspierającą zakon Jedi . Tymczasem znany z Mrocznego widma Anakin jest zdol-
nym i ambitnym uczniem Jedi, wychowywanym przez mistrza Obi-Wana . Pojawia się 
również postać Padme, zasiadającej w senacie Republiki . Anakin i Obi-Wan mają za 
zadanie chronić Padme, której grozi śmierć z rąk płatnych zabójców . Między Anaki-
nem a Padme rodzi się uczucie . Jest to jednak niezgodne z kodeksem Jedi, co wywołuje 
poważne dylematy u młodego Skywalkera . 

W 2005 r . ukazała się ostatnia część: Zemsta Sithów. Zaczyna się ona od informacji, 
że cała Galaktyka ogarnięta jest wyniszczającą wojną . Kiedy siły Republiki wydają się 
zdobywać przewagę nad wrogiem, dochodzi do porwania kanclerza Palpatine’a . Z misją 
ratunkową zostają wysłani dwaj Jedi – Obi-Wan Kenobi i jego uczeń, Anakin Skywalker . 
Misja kończy się pozornym sukcesem . Okazuje się, że Palpatine jest ukrywającym się 
Lordem Sithów . Zdobywa on stopniowo kontrolę nad Anakinem, który dręczony jest 
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koszmarami o śmierci swojej żony . Skywalker decyduje się ostatecznie przejść na „ciemną 
stronę Mocy” i staje się Darthem Vaderem – znanym z poprzednich części21 . 

Saga Gwiezdnych wojen tylko pozornie jest niewinną opowieścią o galaktycznym 
konflikcie, który staje się tłem dla przygód charakterystycznych bohaterów . Produkcja 
G . Lucasa stała się „wydarzeniem marketingowo-handlowym” – jak ujął to Z . Kałużyński 
w wywiadzie22 . Z całą pewnością jest to też fenomen z pogranicza religii i kultury . Oka-
zuje się bowiem, że w 2001 r . w Wielkiej Brytanii zarejestrowano wyznanie „Jedi” . Spis 
ludnościowy z 2002 r . ujawnił, że do wyznania tego przyznaje się 390 tys . Brytyjczyków . 
W Australii podobną deklarację złożyło 70 tys . ludzi23 . 

Konflikt w Gwiezdnych wojnach odbywa się na dwóch płaszczyznach: po pierwsze 
jest to wojna Imperium, symbolizującego totalitarny system zniewolenia, z rebeliantami, 
zbuntowanymi separatystami walczącymi w obronie wolności . Ta militarna konfrontacja 
jest tylko tłem dla ukazania odwiecznej walki dobra ze złem . Na potrzeby filmu G . Lucas 
stworzył świat rządzony przez Moc . W jego rozumieniu jest to: „Energia otaczająca świat . 
Moc tworzy życie, sprawia, że wszystko wzrasta”24 . W epizodzie I mistrz Kenobi mówi, 
że: „Moc jest tym, co daje Jedi siłę . To pole energii żywych istot, które otacza, przenika 
i spaja galaktykę w jedną całość” . Moc w filmie rozumiana jest jako bezosobowy Absolut, 
udzielający się każdemu, kto zdobędzie odpowiednią wiedzę na jego temat . Dzięki Mocy 
człowiek może „widzieć na odległość inne miejsca, spoglądać w przyszłość i przeszłość, 
kontaktować się z tymi, którzy odeszli, manipulować umysłem słabszych jednostek”25 . 
śmierć jest zjednoczeniem się z Mocą, „rozpłynięciem się” w niej . Sposób pojmowania 
Mocy w Gwiezdnych wojnach jest analogiczny do koncepcji tworzonych przez teorety-
ków Nowej Ery . Autorzy dokumentu Stolicy Apostolskiej podają: „Bóg w New Age jest 
bezosobową energią, szczególną rozciągłością lub składnikiem kosmosu . W tym zna-
czeniu Bóg jest siłą witalną lub duszą świata . Boskość jest obecna w każdym bycie, ma 
charakter stopniowy, który przechodzi od najmniejszego kryształu świata mineralnego 
aż do – i ponad – Boga Galaktycznego, o którym nie możemy niczego powiedzieć”26 . 
Powyższy cytat idealnie pokrywa się z „teologią” Gwiezdnych wojen. 

Wrogimi sobie podmiotami, które wchodzą w głębszą relację z Mocą są: Jedi – zakon 
złożony z wybranych jednostek, zgłębiających „jasną stronę Mocy”, oraz Sithowie – grupa 
po jej „ciemnej stronie” . Obozy te zwalczają się wzajemnie . Możliwe jest przechodzenie 
z jednego do drugiego np .: Anakin przechodzi na „ciemną stronę”, stając się Lordem 
Vaderem . Moc zatem jest bytem nijakim etycznie . Kategorii dobra lub zła nabiera wów-
czas, gdy ukonkretni się w jednostce wyposażonej w wolną wolę . Dopiero intencjonalny 

21 Zob . W . Kałużyński . Gwiezdne wojny. Cz. III – Zemsta Sithów . „Film” 2005 nr 6 s . 83 . 
22 Zob . T . Raczek . Tępy miecz z neonu. Wywiad z Zygmuntem Kałużyńskim . „Wprost” 1999 nr 

41(880) s . 11-14 . 
23 Zob . http://newage .info .pl [dostęp: 23 lutego 2009] .
24 Słowa mistrza Yody do Luka z epizodu V Imperium kontratakuje. 
25 Tamże . 
26 Zob . Papieska Rada ds . Kultury, Papieska Rada ds . Dialogu Międzyreligijnego . Jezus Chrystus 

dawcą wody żywej s . 59 . 
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wybór, opowiedzenie się po którejś ze stron moralnych pozwala określać Moc jako 
„ciemną” lub „jasną” . Ta sama Moc może dokonywać zniszczenia (np . imperator, Sitho-
wie, Darth Vader) lub budowania (Jedi, Luke, Anakin) . Zrozumienie tych subtelnych 
rozgraniczeń powoduje, że Gwiezdnych wojen nie można określić jako opowieści o walce 
dobra ze złem, jak chcieliby miłośnicy sagi, ale jako zakamuflowany relatywizm moralny . 
Dobro nie jest tu kategorią samoistną, wyłączną i realną, lecz tylko jednym z punktów 
widzenia . Zło jest łatwiejsze, bardziej pociągające, dające jednostce większe możliwości . 
W epizodzie III Zemsta Sithów Palpatine opowiada Anakinowi historię Dartha Flegisa . Był 
to mroczny Lord Sithów . Według legend miał on moc tworzenia życia, mógł zachować 
od śmierci tych, których kochał . Było to możliwe dzięki „ciemnej stronie Mocy” . Pokusa 
zdobycia tej umiejętność jest głównym powodem przejścia Anakina na stronę ciemności . 

Zakon Jedi, reprezentujący „jasną stronę Mocy”, złożony jest wyłącznie z wybranych 
mężczyzn, którzy poświęcają życie na poznawanie jej tajników . Użycie przez twórców 
filmu określenia „zakon” nasuwa skojarzenia z sakralnością . Jedi są bezgranicznie oddani 
Mocy . Widać zatem, że Lucas prezentuje tu swoisty kult, podobny do tego, który mają 
zakonnicy wobec Boga . Yoda – mistrz Jedi – wielokrotnie udaje się na medytację Mocy . 
Struktura zakonu Jedi odwołuje się do buddyzmu ściśle opartego na relacji mistrz – 
uczeń (Yoda – Luke Skywalker; Kenobi – Anakin Skywalker) . Retoryka „równowagi 
kosmicznej”, odwołanie się do emocji, kontemplacja Mocy, oczyszczenie umysłu to dość 
charakterystyczne elementy zaadaptowanego do New Age buddyzmu . Członkowie Jedi 
to ludzie, u których występuje duże stężenie midichlorianów . Są to mikroskopijne formy 
życia istniejące w komórkach wszystkich żywych istot i zdolne do komunikacji z Mocą . 
Ich większe stężenie we krwi jest oznaką wybraństwa . Zakon Jedi oczekuje na spełnienie 
przepowiedni, zgodnie z którą ma nadejść ten, kto przywróci równowagę Mocy . Tym 
„mesjaszem” okazuje się niewolnik Anakin, który już jako dziesięcioletni chłopiec ma we 
krwi „niewiarygodne stężenie midichlorianów” . Ponadto przyszedł na świat w wyniku 
niepokalanego poczęcia . Jego matką była prosta kobieta, a ojcem – „esencja Mocy” . Budzi 
to jednoznaczne skojarzenia z Jezusem Chrystusem . Anakin ma przynieść upragniony 
pokój całej galaktyce . Jest kimś w rodzaju „kosmicznego Chrystusa” . Idea ta jest bardzo 
charakterystyczna dla Ery Wodnika . M . Fox, jeden z głównych teoretyków New Age, 
pisał: „Chrystus kosmiczny [ . . .] prowadzi do nowego wyjścia z niewoli i pesymizmu 
newtonowskiego wszechświata, pełnego rywalizacji, świata zwycięzców i zwyciężonych, 
dualizmów, antropocentryzmu, jak również zmęczenia naszym światem, który opisuje 
się jako machinę pozbawioną tajemnicy i mistycyzmu”27 . Podobny sposób prezentowa-
nia kosmicznego absolutu widać w filmach: Źródło (2006 r .), reż . D . Arnofsky; Szkoła 
czarownic (1996 r .), reż . A . Fleming; Indygo (2003 r .), reż . S . Simon . 

Omówione przykłady filmowej promocji poszczególnych elementów New Age z pew-
nością nie są działaniem przypadkowym . Jest to część większej ogólnoświatowej kampanii 

27 M . Fox . The Coming of the Cosmic Christ. The Healing of Mother Earth and the Birth of a Global 
Renaissance . San Francisco: Harper & Row 1988 s . 135 . 
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promocyjnej Ery Wodnika . Jeśli uznać, że New Age jest zjawiskiem groźnym, niezbędne 
jest podjęcie działań demaskujących . 
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New Age Promotion in the Media. Analysis of the Chosen films Presented 
some Components of the New Age Movement

In the article Dariusz Hryciuk has written about promotion the New Age Movement in 
the chosen films . There are a few motifs presented in the movie mostly . The ghost is first of 
them . Many films present possibility of any communication between live and dead people, 
for example: Uwierz w ducha (1990 r .), directed by J . Zucker; Królestwo (1994 r .), directed 
by L . von Trier; Totalna magia (1998 r .), directed by G . Dunne, Głosy 1 (2005 r .), directed 
by G . Sax; Głosy 2 (2007 r .), directed by P . Lussier . The Witch is the second motif belongs to 
the New Age Movement and used in the films often . We could see the Witch in the following 
films: Blair Witch Project (1999 r .), directed by D . Myrick i E . Sanchez, Blair Witch Project 
2 (2000 r .) directed by J . Berlinger, Szkoła czarownic (1996 r .), directed by A . Fleming and 
Totalna magia (1998 r .), directed by G . Dunne . At the end of this article author showed how 
Star Wars film, directed by G . Lucas is connected with the New Age Movement . 





Część IV

POZARELIGIJNE ALTERNATYWY  
DLA CHRZEśCIJAńSTWA





Katarzyna Tempczyk

Ceremonie humanistyczne jako alternatywa 
dla ich religijnych pierwowzorów 

Areligijne ceremonie związane z  najważniejszymi chwilami w  życiu człowieka, 
w szczególności takimi, jak: narodziny, zawarcie małżeństwa i śmierć, praktykowane są 
w wielu krajach zachodnich, m .in . w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, kra-
jach Skandynawskich, Holandii, Belgii, Kanadzie, czy Australii . W niektórych stanach 
USA oraz w państwach europejskich (Norwegia, Szkocja) takie zindywidualizowane 
ceremonie ślubne, alternatywne zarówno wobec ślubu religijnego, jak i zawarcia mał-
żeństwa w urzędzie stanu cywilnego, mają takie same skutki prawne . W pozostałych 
przypadkach celem sprawowania tych rytuałów jest uroczysta celebracja i podkreślenie 
znaczenia ważnych wydarzeń . Areligijne ceremonie ślubne, które stanowią najliczniej-
szą część wszystkich tego typu rytuałów, można podzielić na dwie grupy . Do pierwszej 
należą te organizowane na zasadach komercyjnych, dla wszystkich, którzy chcą przeżyć 
tę chwilę w sposób bardziej uroczysty i podniosły niż akt małżeństwa w urzędzie stanu 
cywilnego, nie są natomiast osobami wierzącymi . Z drugiej formy korzystają najczęściej 
osoby, które z różnych powodów (np . powtórnego małżeństwa) nie chcą lub nie mogą 
przyjąć ślubu religijnego . 

Jak zauważają organizatorzy tego typu ceremonii, dla wielu osób oprawa rytualna 
stanowi bardzo ważną część ceremonii ślubnej . Niektórzy decydują się na uroczystość 
religijną, nawet jeśli jest im obca światopoglądowo, wyłącznie dlatego, że ślub w urzę-
dzie stanu cywilnego nie stanowi dla niego faktycznej alternatywy w sensie rytualnym1 . 
Według Mariusza Agnosiewicza

ślub cywilny jest jedynie formalizacją węzła z delikatnym odcieniem ceremoniału, 
nie jest natomiast [ . . .] klasyczną ceremonią odciskającą w psychice pewien doniosły 
fakt wiążący się z fundamentalną zmianą w życiu pewnych jednostek2 .

1 Zob . np . M . Szymaniak . Zabawa w ślub na serio, http://www .zw .com .pl/artykul/197555 .html 
[dostęp: 15 czerwca 2011] .

2 Cyt . za: D . Grabarczyk . To co człowiek złączył... „Kulturka” 2008 nr 1 s . 23 .
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Wielu niewierzących woli pozostać w Kościele dla samego rytuału ślubnego czy 
pogrzebowego, niż się go pozbawiać . Ceremonia cywilna jest zbyt licha, by zado-
walała estetycznie i emocjonalnie3 .

Badania przeprowadzane m .in . przez I . Borowik i T . Doktóra z końca lat 90 . ubiegłego 
wieku potwierdzają, że ludzie przywiązują dużą wagę do rytuałów związanych z naro-
dzinami, zawarciem związku małżeńskiego oraz śmiercią . Ponad połowa respondentów 
deklarujących się jako niewierzący oświadczyła, iż ważny jest dla nich sam obrządek 
chrztu4 . Podobne wyniki uzyskano również w pytaniu dotyczącym ślubu religijnego . 
Jak zauważyli autorzy przywoływanego badania, odsetek osób zdystansowanych wobec 
rytuałów religijnych jest w naszym kraju znacznie niższy niż odsetek osób deklarujących 
niską religijność lub jej całkowity brak5 . Z drugiej strony przywoływane wyniki nie 
oznaczają, iż to właśnie religijny charakter przeprowadzanych obrządków jest ważny . 
W przeprowadzonych w maju 2006 r . badaniach CBOS na pytanie „Jak ważne jest dla 
Pana(i), żeby istotnym momentom życiowym towarzyszył obrządek religijny?” aż 15% 
respondentów zadeklarowało, iż w przypadku zawarcia związku małżeńskiego towarzy-
szący mu obrządek religijny jest dla nich nieważny lub obojętny . Odsetek podobnych 
deklaracji w przypadku pogrzebu wyniósł 10%6 . 

Sygnalizowaną lukę pomiędzy małżeństwem zawieranym w urzędzie stanu cywilnego 
a ślubem religijnym zapełnić mają dodatkowe ceremonie, niejako uzupełniające ślub 
cywilny, zarówno te organizowane na zasadach komercyjnych, jak i tzw . ceremonie 
humanistyczne organizowane przez stowarzyszenia o charakterze wolnomyślicielskim 
(tzw . stowarzyszenia humanistyczne), przeznaczone dla osób utożsamiających się z ich 
światopoglądem . W niniejszym opracowaniu skupimy się na drugiej z wymienionych 
grup, w szczególności na tych, które są obecnie organizowane w naszym kraju . 

Według pkt 5 . Deklaracji Amsterdamskiej z 2002 r . „Humanizm jest odpowiedzią na 
duże zapotrzebowanie na alternatywę wobec religii” . Jak czytamy na stronach interne-
towych Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, pod którego patronatem organizowane 
są ceremonie humanistyczne w naszym kraju: 

Humaniści to ludzie afirmujący Człowieka, jego potencjał twórczy i stwórczy, w nim 
upatrujący początek i koniec świata dzieł i wartości . Humanizm jest systemem war-
tości, który wzywa człowieka do indywidualnego spełnienia poprzez kultywowanie 
życia twórczego i etycznego7 . 

3 Cyt . za: A . Zawadzka . Mit ręką ludzką uczyniony . „Gazeta Wyborcza” z 2 stycznia 2008 .
4 I . Borowik, T . Doktór . Pluralizm religijny i moralny w Polsce . Kraków: „Nomos” 2001 s . 128 .
5 Tamże s . 130-131 .
6 Centrum Badania Opinii Społecznej . Znaczenie religii w życiu Polaków. Komunikat z badań . War-

szawa maj 2006 s . 7 .
7 Zob . http://psr .org .pl/ceremonie-humanistyczne [dostęp: 15 czerwca 2011] .
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Dlatego też „humanistyczne rites de passage różnią się od religijnych koncentracją 
całej uwagi na Człowieku”8 . Ich istotną cechą jest również idywidualizacja poszczegól-
nych ceremonii i dostosowanie ich do samych uczestników . Jak piszą ich organizatorzy:

O ich wyjątkowości [ . . .] stanowi personalizacja do osobowości uczestników będących 
ich podmiotami . Nie ma więc jednego „rytu humanistycznego”, lecz wiele różnych, 
tyle, ilu jest humanistów . Pomimo bowiem podzielania pewnego zbioru wartości, 
nie ma dwóch takich samych osób . Każdy jest wyjątkowy, i tę właśnie wyjątkowość 
każdego człowieka chce wydobyć i wzmocnić humanizm poprzez praktykowane 
ceremonie . Ceremonia humanistyczna jest dostosowana do indywidualnego czło-
wieka, a nie – jak dotąd – człowiek do ceremonii i rytuału .
Ceremonie dla humanistów nie mają charakteru magicznego, w wymiarze zewnętrz-
nym natomiast są specyficznym rodzajem teatru . Zwykły teatr ma na ogół przesłanie 
uniwersalne . Teatr rite de passage dotyczy konkretnej sytuacji życiowej i konkretnych 
ludzi, a jego funkcją jest kreacja społeczna faktów, które zaistniały wcześniej jako 
intymne bądź prywatne . Jest to więc w istocie teatr najbliższy życiu [ . . .] .
Ceremonie humanistyczne to formy naszej ekspresji, w odróżnieniu od rytuałów, 
które wtłaczają człowieka w jeden, na ogół za ciasny, schemat . Ceremonie huma-
nistyczne pokazują naszą wyobraźnię, fantazję i światopogląd9 .

W naszym kraju organizatorem ceremonii humanistycznych jest Polskie Stowarzysze-
nie Racjonalistów10 . Organizacja ta została zarejestrowana w 2005 r ., jednak powołuje się 
na długą tradycją racjonalistyczną w naszym kraju, uważając się za kontynuatora takich 
organizacji, jak Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich (1907), działające w okresie 
PRL-u Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli czy też Towarzystwo Krzewienia Kul-

8 Zob . http://psr .org .pl/ceremonie-humanistyczne [dostęp: 15 czerwca 2011] .
9 Zob . http://psr .org .pl/ceremonie-humanistyczne [dostęp: 15 czerwca 2011] .
10 Według § 9 Statutu tej organizacji, jej celem jest: „1) zrzeszanie i integracja polskiej społeczności 

o poglądach racjonalistycznych w związek zdolny do podejmowania działań na rzecz społecznego upo-
wszechniania i umacniania samodzielnego i krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego poznawania 
i wyjaśniania otaczającego świata; 2) rozwijanie i krzewienie światopoglądu opartego na wiedzy naukowej, 
rozumie, doświadczeniu oraz etyce świeckiej i humanistycznej; 3) rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwal-
czanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego; 4) przeciwdziałanie szerzeniu się szkodliwych 
stereotypów wpływających na ograniczenie indywidualnego rozwoju człowieka oraz działanie na rzecz 
realizacji wolności jednostki w ramach obowiązującego prawa; 5) popularyzacja nauki i metody naukowej; 
obrona wizerunku nauki w społeczeństwie przed współczesnymi próbami dyskredytacji i deformowania; 
propagowanie społecznego znaczenia nauki oraz działanie na rzecz jej dowartościowania jako priorytetu 
publicznego; 6) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy (informacyjnego); 7) działanie na 
rzecz wyeliminowania wpływu irracjonalnych ideologii na ustawodawstwo państwowe, rozwój nauki, 
działalność artystyczną i obyczajowość; 8) działanie na rzecz umocnienia neutralności światopoglądowej 
Państwa; 9) obrona interesów członków Stowarzyszenia, w ramach posiadanych możliwości, przed presją 
ideologiczną, polityczną i społeczną ograniczającą swobodę myślenia, działania, rozwój nauki, kultury, 
sztuki; wspieranie i obrona praw osób dyskryminowanych, pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności 
na tle światopoglądu, orientacji seksualnej, narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego oraz płci, a także 
pomoc w realizacji własnych praw; 10) propagowanie postaw twórczych, aktywnych, zaangażowania 
społecznego i obywatelskiego; działalność na rzecz rozwoju i realizacji zainteresowań, wiedzy i horyzontów 
umysłowych swych członków” .
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tury świeckiej11 . Według deklaracji zamieszczonej na stronach internetowych Stowa-
rzyszenia skupia ono obecnie kilka tysięcy członków i sympatyków12 . Posiada oddziały 
w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Szczecinie13 . Na 
internetową listę Ateistów i Agnostyków pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia 
Racjonalistów do dnia 13 czerwca 2011 r . wpisało się 13 346 osób określających się 
jako ateiści, 4020 – jako agnostycy oraz 1530 – jako niewierzący14 . 

Jako podstawowe funkcje ceremonii humanistycznych wymieniane są: podkreślenie 
ważności danego momentu w życiu, wydobywanie piękna tych chwil oraz wzmacnianie 
więzów międzyludzkich15 . Z drugiej jednak strony, zwrócić należy uwagę na – podkreślaną 
przez samych organizatorów – społeczną funkcję tej nowej formy, uważanej za jeden z naj-
ważniejszych sposobów wzmacniających ruch laicki i obniżających znaczenie Kościoła . 

Poniżej przytaczamy fragment tekstu M . Agnosiewicza:

Uważam, że ceremonie humanistyczne są potrzebne, piękne i głębokie same w sobie 
i należy je promować tylko z uwagi na tę ich wartość . Niemniej jednak to, że 
pojawia się to jako jeden z priorytetów na obecnym etapie rozwoju stowarzysze-
nia, wynika także z przekonania, że ceremonie te są bardzo istotne, aby niwelować 
sztuczne bariery rozwoju ruchu laickiego w Polsce, a z drugiej strony – dużą liczbę 
fikcyjnych katolików . Jedną z najistotniejszych barier rozwoju ruchu laickiego jest 
bowiem uzależnienie całego polskiego społeczeństwa od katolickich rytuałów przej-
ścia . Znakomita większość ludzi potrzebuje takich rytuałów, aby nadać uroczysty 
wymiar ważnym dla nich momentom w życiu . To, że monopol ma tutaj Kościół 
katolicki, jest istotną barierą rozwoju naszego ruchu . Polski katolicyzm w zniko-
mej swej części opiera się na wartościach, wierze i teologii . Nie ma u nas żadnych 
istotnych sporów teologicznych, jak choćby na Zachodzie, gdzie spierają się ze sobą 
różne chrześcijańskie nurty . Polski katolicyzm jest niemal w całości formą i obrzędo-
wością, do której są przywiązani nawet ludzie, którzy całkowicie już nie podzielają 
katolickich przekonań i wierzeń . W tej sytuacji organizacja sensownych ceremonii 
humanistycznych powinna być uznana za rzecz elementarną i priorytetową dla 
rozwoju ruchu laickiego w Polsce . Cóż nam z tego, że nauczymy kogoś myśleć 
racjonalnie, kiedy osoba ta nie będzie wyciągała z tego konsekwencji praktycznych 
i w praktyce nadal pozostanie członkiem wspólnoty religijnej, powiększając statystyki 

11 Autoprezentacja PSR na stronach internetowych Stowarzyszenia zob . http://psr .org .pl/o-psr 
[dostęp: 15 czerwca 2011] .

12 Zob . http://psr .org .pl/spolecznosc [dostęp: 15 czerwca 2011] .
13 Zob . http://psr .org .pl/oddzialy [dostęp: 15 czerwca 2011] . Do założenia nowego oddziału lokal-

nego wystarczy 10 osób . Zob . § 35 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów z 24 kwietnia 2005, 
ze zm . z 9 maja 2006, 8 października 2006 i 21 marca 2009 . 

14 Zob . http://lista .racjonalista .pl/?s=lista [dostęp:] . Część wpisów umieszczonych na liście interneto-
wej ma charakter anonimowy, wpisuje się jedynie imię osoby . Według regulaminu osoby wpisujące się na 
listę muszą udostępnić administratorom dane osobowe, zawierające imię, nazwisko oraz adres pocztowy . 
Dane te są następnie weryfikowane . Zob . Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania 
z serwisu, pkt 8a, http://lista .racjonalista .pl/?s=regulamin [dostęp: 15 czerwca 2011] .

15 Zob . http://psr .org .pl/ceremonie-humanistyczne [dostęp: 15 czerwca 2011] .
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kościelne, pozwalając wciąż legitymować się Kościołowi prawem do ideologicznego 
i moralnego monopolu?16

Pierwszą ceremonią zorganizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów był 
tzw . ślub humanistyczny . Odbył się on 9 grudnia 2007 r . w gmachu byłego Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa przy Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie . Zarówno miej-
sce, jak i data wybrane zostały nieprzypadkowo, dla uczczenia jubileuszu I Krajowego 
Zjazdu Wolnomyślicielstwa Polskiego, który odbył się w tej samej sali dokładnie 100 lat 
wcześniej . W sierpniu 2007 r . Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów rozpoczęło poszuki-
wania pary młodej zainteresowanej udziałem w tego typu ceremonii, na które w paździer-
niku odpowiedzieli Monika Szmidt i Miłosz Kuligowski17 . Ceremonię przeprowadzili 
Krzysztof Panecki z Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów i Jane Bechtel ze Szkockiego 
Towarzystwa Humanistycznego .

Według informacji zamieszczonej przez organizatorów na stronach internetowych18 
do końca 2010 roku, a więc przez pierwsze 3 lata, z możliwości takiej ceremonii ślubnej 
skorzystało 29 par, wśród nich 3 pary homoseksualne . Równocześnie można obserwować 
silny wzrost liczby udzielanych „ślubów humanistycznych” . W zapowiedziach na rok 2011 
w połowie czerwca wymienione były już 43 pary (2 miesiące wcześniej – zaledwie 35; do 
połowy czerwca odbyło się 15 ślubów, podczas gdy na dalszą część roku planowanych 
było już 28)19 . świadczy to, iż w 2011 r . zostanie przeprowadzonych znacznie więcej 
takich ślubów niż w ciągu 3 poprzednich lat łącznie . Wydaje się również, że liczba ta 
będzie dosyć szybko wzrastała . Dla porównania w Szkocji w 2005 r ., kiedy zalegalizo-
wano śluby humanistyczne, odbyły się 83 uroczystości, w 2006 – 434, w 2007 – ponad 
700, natomiast już w 2008 roku liczba ta przekroczyła tysiąc . W ciągu 3 lat wzrosła 
więc kilkunastokrotnie20 . 

Również Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów deklaruje, że będzie się starało o nada-
nie ślubom humanistycznym skutków prawnych . 

Chcemy domagać się poprzez różne ruchy prawne i polityczne respektowania przez 
urzędników ślubów humanistycznych, zgodnie z konstytucyjną zasadą niedyskrymi-
nacji organizacji światopoglądowych, jak również na podstawie przepisów unijnych

stwierdzał przy okazji pierwszego ślubu humanistycznego reprezentujący Towarzystwo 
Humanistyczne Andrzej Dominiczak, powołując się przy tym na Traktat Reformujący 

16 M . Agnosiewicz . Kraków racjonalny, www .racjonalista .pl/kk .php/s,5624 [dostęp: 15 czerwca 
2011] .

17 „Pytanie na śniadanie” z udziałem Miłosza Kuligowskiego, TVP2, 20 grudnia 2007 .
18 Zob . http://www .ceremoniehumanistyczne .pl/zapowiedzi .html [dostęp: 15 czerwca 2011] .
19 Zob . tabela na dalszych stronach niniejszego tekstu . 
20 Zob . http://www .pressandjournal .co .uk/Article .aspx/1265159/?UserKey [dostęp: 15 czerwca 

2011]; http://www .dailyrecord .co .uk/news/editors-choice/2008/07/22/rise-of-the-humanist-wedding- 
86908-20661706/ [dostęp: 15 czerwca 2011] .
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Unię Europejską, według którego organizacje humanistyczne mają być traktowane na 
równi z Kościołami i innymi organizacjami wyznaniowymi21 .

Jak zaznaczają organizatorzy ceremonii, głównym celem „ślubów humanistycznych” 
nie jest prokreacja, dlatego też mogą być udzielane również parom homoseksualnym . 
Ponieważ w Polsce „śluby humanistyczne” nie mają żadnych skutków prawnych, nie 
muszą podlegać ograniczeniom prawnym, dotyczącym w szczególności różnicy płci . 
Warto podkreślić, iż mimo sygnalizowanego braku skutków prawnych, niewątpliwie 
w oczach pary przystępującej do takiej ceremonii jest ona równoznaczna z faktycznym 
zawarciem małżeństwa . Jak stwierdziła w swojej mowie ślubnej Katarzyna Formela – jedna 
z kobiet zawierających pierwszy ślub humanistyczny pary jednopłciowej: 

Od początku naszego związku dążyłyśmy do sformalizowania naszej relacji, do 
ukazania poprzez nasz ślub, iż jesteśmy rodziną . Pragnęłyśmy podkreślić poprzez 
ślub przełom, jaki w naszym życiu nastąpił, gdy postanowiłyśmy być razem . Jest to 
bardzo istotna zmiana w naszym życiu, i zależy nam, aby przekazać to innym, aby 
postrzegano nas w kategoriach rodziny, a nie tylko – jak wcześniej – oddzielnych 
osób . ślub humanistyczny [ . . .] dał nam dzisiaj taką możliwość . Naszą wolą jest, 
by traktowano nas jak każde inne małżeństwo . Przez ślub pragniemy z mocą to 
podkreślić22 . 

Z kolei Ryszard Giersz, jeden z mężczyzn przystępujących do pierwszego ślubu huma-
nistycznego dwóch mężczyzn, w wywiadzie udzielonym portalowi internetowemu Wir-
tualna Polska wyznał:

Takie „dowartościowanie” związku miało dla nas ogromne znaczenie . W Polsce 
nie udzielono by nam innego ślubu, związki partnerskie nie są usankcjonowane 
prawnie, w związku z tym żadna inna możliwość nie wchodziła w grę . A osoby 
homoseksualne, tak samo jak heteroseksualne, marzą o tym, żeby przeżyć coś tak 
wspaniałego jak ślub, wymienić się obrączkami, ukoronować swój związek . Z moim 
partnerem jesteśmy już razem 4 lata, myśleliśmy, o tym, żeby ten związek utrwalić, 
a ślub to największy dowód miłości23 . 

Komentując pojawiające się w mediach opinie, że tego typu uroczystość jest jedynie 
rodzajem pustego przedstawienia, zadeklarował:

to nie była żadna zabawa . Dla nas to było wielkie przeżycie, którego nie zapomnimy 
do końca życia24 .

Podobnie w wywiadzie udzielonym dla portalu gay .pl Ryszard Giersz stwierdzał:

21 Miłość humanistów . „Fakty i Mity” 20 grudnia 2001 nr 50(406) s . 12 .
22 K .  Formela . Pierwszy w  Polsce ślub humanistyczny pary tej samej płci, www .racjonalista .pl/

kk .php/s,5994 [dostęp: 15 czerwca 2011] .
23 J . Stanisławska . „Włożyłem mu obrączkę...”, http://wiadomosci .wp .pl/kat,1342,title,Wlozylem-mu-

-obraczke-na-palec-ceremonia-byla-piekna,wid,11772233,komentarz .html [dostęp: 15 czerwca 2011] .
24 Tamże .
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Bardzo dużo myśleliśmy o tym, jak możemy podkreślić nasz związek . Innego ślubu 
wziąć nie mogliśmy, a dla nas i tak jest to bardzo dużo, że mogliśmy powiedzieć 
sobie przysięgę i wymienić się obrączkami . [ . . .] Dla nas nie liczy się papier tylko to, 
co łączy dwie osoby; to, co mogą sobie przysiąc, tak samo byśmy się cieszyli, jakby 
ten akt ślubu miał moc prawną, ale miejmy nadzieję, że dojdziemy do tego, że tak 
się stanie . Jak na razie, cieszymy się ze ślubu humanistycznego25 .

Mimo udzielania „ślubów humanistycznych” parom homoseksualnym respektowane 
są inne przeszkody prawne opisane w kodeksie rodzinnym, takie jak: pokrewieństwo 
i powinowactwo, granica wieku czy pozostawanie w związku małżeńskim . „ślubu huma-
nistycznego” nie otrzyma również para, której wizja małżeństwa nie odpowiada wizji 
humanistycznej, zakładając np . podporządowanie jednego małżonka drugiemu . Osoby 
przyjmujące śluby humanistyczne nie muszą być członkami Polskiego Stowarzyszenia 
Racjonalistów, powinny natomiast utożsamiać się z jego światopoglądem26 . 

„ślub humanistyczny” mogą przyjąć również osoby wierzące, które z jakichś przyczyn 
nie chcą bądź nie mogą przyjąć ślubu kościelnego . Jest to możliwe, jednak w takim 

25 Zob . http://www .gay .pl/tekst .php?id=9844 [dostęp: 15 czerwca 2011] .
26 Deklaracja Amsterdamska z 2002 r . w następujący sposób definiuje główne założenia ruchu 

humanistycznego:
„1 . Humanizm jest etyczny . Uznaje on wartość, godność i autonomię każdej jednostki . Humaniści 

popierają prawo każdego człowieka do jak największego zakresu wolności, pozostającego jednak w zgodzie 
z prawami innych . Humaniści mają obowiązek dbania o ludzkość, w tym przyszłe pokolenia . Humaniści 
uważają moralność za wrodzony element ludzkiej natury oparty na zrozumieniu i trosce o innych, nie 
potrzebujący zewnętrznego sankcjonowania .

2 . Humanizm jest racjonalny . Stosuje on zdobycze nauki twórczo, a nie destrukcyjnie . Humaniści 
wierzą, że rozwiązanie problemów świata dokona się dzięki ludzkim myślom i czynom, a nie nadprzy-
rodzonej interwencji . Humanizm opowiada się za stosowaniem metod naukowych i wolnego docie-
kania w rozwiązywaniu problemów ludzkości, uznając jednocześnie konieczność stosowania zdobyczy 
naukowych zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami . Nauka bowiem daje nam środki, a ogólnoludzkie 
wartości wyznaczają cele .

3 . Humanizm wspiera demokrację i prawa człowieka . Dąży on do zapewnienia najpełniejszego 
rozwoju każdej jednostki . Humanizm stwierdza, że demokracja i rozwój są rzeczami najistotniejszymi . 
Zasady demokracji i praw człowieka mogą być stosowane w relacjach międzyludzkich i nie są ograniczone 
jedynie do metod rządowych .

4 . Humanizm uznaje, że wolność osobistą należy połączyć z odpowiedzialnością społeczną . Huma-
nizm odważa się budować świat na bazie idei wolnej jednostki odpowiedzialnej za świat i uznaje naszą 
zależność i odpowiedzialność za naturę . Humanizm jest niedogmatyczny, nie narzuca nikomu żadnego 
credo . Humanizm opowiada się za edukacją wolną od indoktrynacji .

5 . Humanizm jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na alternatywę wobec religii . Główne 
religie światowe uważają, że ustanowione zostały na bazie objawień na zawsze . Próbują narzucać swój 
światopogląd całej ludzkości . Humanizm uznaje, że wiarygodna wiedza dotycząca świata i nas samych 
wynika z ciągłego procesu obserwacji, oceny i aktualizacji .

6 . Humanizm docenia artystyczną kreatywność i wyobraźnię oraz zmieniającą siłę sztuki . Humani-
ści potwierdzają istotność literatury, muzyki, sztuki wizualnej i przedstawianej dla rozwoju i spełnienia 
osobistego .

7 . Humanizm jest postawą życiową dążącą do jak najpełniejszego spełnienia poprzez kultywowanie 
życia etycznego i twórczego, oferującą etyczne i racjonalne sposoby zajmowania się problemami naszych 
czasów . Humanizm może być drogą życiową dla każdego i wszędzie”.
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wypadku, według deklaracji organizatorów, nie dopuszcza się jakichkolwiek odniesień 
religijnych w czasie ceremonii . Jak zaznaczają organizatorzy tych rytuałów, nie są one 
antyreligijne, z założenia jednak mają być całkowicie areligijne27 . Zdarzają się jednak 
odstępstwa od tej reguły . Takim przykładem jest zorganizowany w grudniu 2009 r . 
pierwszy ślub pary gejowskiej, który rozpoczął się tradycyjnym odśpiewaniem „Ave 
Maryja” . W trakcie odczytany został również fragment ze Starego Testamentu28 . Podobne 
odstępstwo stanowiła trzecia spośród zorganizowanych ceremonii ślubnych . W zamiesz-
czonej na stronach internetowych Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów zapowiedzi 
tego wydarzenia można było przeczytać:

ślub będzie humanistyczno-buddyjski, gdyż będą w nim mocno obecne zarówno 
elementy humanizmu, jak i buddyzmu, w interpretacji Marco bardzo humanistycz-
nej i antropocentrycznej filozofii życiowej . W trakcie ceremonii będziemy mówić 
zarówno o idei wolnomyślicielskiego humanizmu, jak i buddyzmu (m .in . nauki 
buddyjskie o małżeństwie) . Muzyka, jaka towarzyszyć będzie ceremonii zawarcia 
tego związku, będzie buddyjska29 .

Przy okazji warto dodać, iż pierwszy ślub humanistyczny dwóch kobiet poprze-
dzony został ceremonią religijną w Reformowanym Kościele Katolickim30 . Jest to nowa 
wspólnota tradycji starokatolickiej, powstała w Stanach Zjednoczonych, która nie uzy-
skała dotąd formalnej rejestracji w Polsce, a która udziela ślubów kościelnych parom 
homoseksualnym31 . Oczywiście w chwili obecnej one również nie posiadają skutków 
prawnych w naszym kraju .

27 Według tekstu opublikowanego na stronach Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów organizacja 
ta „nie ustawia się w opozycji do religii, chce tylko, żeby religie jako głoszące prawdy nieweryfikowalne 
naukowo, a przeciwnie weryfikowalne jako mity, fantazje, wyobrażenia, życzenia, iluzje . . . nie stanowiły 
o tym, jak ma żyć społeczeństwo jako całościowy podmiot, żeby nie wpływały na państwo, na prawo, na 
nauczanie czy gospodarkę zasobami społecznymi itd . itp . nawet jeśli stanowią jakąś część życia człowieka, 
nawet jeśli subiektywnie podnoszą jakość życia części społeczeństwa” . Zob . Z . Binswanger-Stefańska . 
Współczesny racjonalizm i Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, http://psr .org .pl/wspolczesny-racjonalizm 
[dostęp: 15 czerwca 2011] .

28 J . Stanisławska, „Włożyłem mu obrączkę na palec, ceremonia była piękna” . http://wiadomosci .wp .pl/
kat,1342,title,Wlozylem-mu-obraczke-na-palec-ceremonia-byla-piekna,wid,11772233,komentarz .html 
[dostęp: 15 czerwca 2011] .

29 Cyt . za: R . Tyrała . Ślub humanistyczny po polsku, www .racjonalista .pl/kk .php/s,6588 [dostęp: 
15 czerwca 2011] .

30 W sierpniu 2010 r . obie panie udały się natomiast do Szkocji, gdzie zalegalizowały formalny 
związek partnerski, niemający jednak także konsekwencji prawnych w naszym kraju . 

31 Reformowany Kościół Katolicki powstał w 2000 r . w Stanach Zjednoczonych, początkowo jako 
nieformalna dysydencka grupa w łonie Kościoła rzymskiego, od którego odłączył się w 2002 r . Cechą 
charakterystyczną tej wspólnoty jest zwalczanie wszelkich form życia kościelnego postrzeganych jako 
dyskryminujące . Jego efektem stało się m .in . wprowadzenie kapłaństwa kobiet, jak również udzielanie 
ślubów kościelnych parom homoseksualnym i osobom rozwiedzionym . Sakrament małżeństwa udzielany 
jest również osobom nienależącym do tej wspólnoty . Według deklaracji przedstawicieli Reformowanego 
Kościoła Katolickiego chce on wyjść naprzeciwko szczególnie względem tych grup społecznych, które 
postrzega jako odrzucone przez inne Kościoły, jak np . osoby homoseksualne . W Polsce ma swoich 
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Niechęć organizatorów ceremonii humanistycznych do instytucji religijnych została 
również nieco złagodzona w Anglii i Szkocji, gdzie dla zapewnienia prawnego uznania 
udzielonych ceremonii ślubnych sprawuje się je czasami w porozumieniu z przedstawi-
cielami wspólnot religijnych i w należących do nich obiektach32 . 

Jak zostało już wspomniane, istotną cechą ceremonii humanistycznych jest ich zin-
dywidualizowanie . Dowolne jest zarówno miejsce, jak i sam przebieg uroczystości . Dla 
zilustrowania tej różnorodności warto wymienić chociażby ślub zorganizowany w ogrodach 
warszawskiej Biblioteki Uniwersyteckiej . Poprzedziła go wycieczka rowerowa po mieście, 
podczas której państwo młodzi – ona w białej sukni i welonie, on zaś w typowym stroju 
rowerowym, czyli kombinezonie i kasku – wraz z towarzyszącymi im gośćmi objechali 
miejsca mające znaczenie dla historii młodej pary . Innym przykładem jest ślub zorganizo-
wany w warszawskim kinie „Muranów”, poprzedzony emisją filmu, po której młoda para 
odtworzyła na scenie jeden z jego fragmentów . W czasie kolejnej ceremonii jej istotną 
częścią było symboliczne zmieszanie piasku z Gór Skalistych, skąd pochodził pan młody, 
z piaskiem znad Morza Bałtyckiego, znad którego pochodziła jego przyszła żona33 . 

Najważniejszą i obowiązkową część ceremonii ślubnej stanowi oczywiście przysięga, 
której treść jest układana przez samych małżonków . Nie może ona jednak zawierać ele-
mentów niezgodnych ze światopoglądem humanistycznym34 . Przysięgi składane podczas 

przedstawicieli od 2008 r . Kolejną działającą na terenie naszego kraju nieformalną grupą religijną odwo-
łującą się do tradycji chrześcijańskiej błogosławiącą związki homoseksualne jest Zjednoczony Kościół 
Chrześcijański, używający alternatywnie nazwy Wolny Kościół Reformowany . Od grudnia 2005 r . jego 
pastorem jest działacz środowisk homoseksualnych Szymon Niemiec, który w 2008 r . został wybrany na 
zwierzchnika Kościoła . W grudniu 2010 r . grupa ta rozpoczęła starania o legalizację na terenie naszego 
kraju . Do końca 2008 r . we wspólnocie tej otrzymało błogosławieństwo 10 par homoseksualnych . 
Wśród 8 par, których zapowiedzi ceremonii ślubnej widniały na stronach internetowych Kościoła w dniu  
15 czerwca 2011 r ., tylko jedna para była heteroseksualna . Zob . http://www .wolnykosciol .pl/zapowiedzi 
[dostęp: 15 czerwca 2011] .

32 Zob . http://www .weddingguideuk .com/articles/ceremonies/humanist .asp . [dostęp: 15 czerwca 
2011] .

33 Krótkie opisy przebiegu 6 pierwszych ślubów humanistycznych, zorganizowanych do 2 sierpnia 
2008 r ., podaje: R . Tyrała . Ślub humanistyczny po polsku – konteksty i konsekwencje, „Sociologia Religii” 
2009 t . 7 s . 257-259 .

34 Na portalu poświęconym ceremoniom humanistycznym prowadzonym przez ich organizatorów 
znajdujemy Dekalog humanistyczny, określający wartości, jakimi winni kierować się w życiu humaniści . 
Są to:

1 . Wolność jednostki . 
2 . Równość kobiety i mężczyzny . 
3 . Empatia, zaufanie do ludzi, przyjaźń i współpraca . 
4 . Rozum jako wyraziciel wyjątkowości człowieka . 
5 . Ciekawość . 
6 . Afirmacja tolerancji i różnorodności . 
7 . Wezwanie do doskonalenia się człowieka . 
8 . Kult życia twórczego i etycznego . 
9 . Zaangażowanie społeczne
10 . Przekonanie o niepowtarzalności każdego człowieka . Zob . http://ceremoniehumanistyczne .pl/

humanizm .html [dostęp: 15 czerwca 2011] .
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ślubów humanistycznych różnią się między sobą nie tylko co do formy, lecz również 
co do swojej faktycznej treści i podejmowanych zobowiązań . Poniżej przytoczymy kilka 
przykładowych tekstów przysięgi małżeńskiej, składanych podczas ślubów humanistycz-
nych . Pierwsza to tekst przysięgi przygotowanej i złożonej przez pannę młodą podczas 
pierwszego polskiego ślubu humanistycznego:

Drogi Miłoszu, przysięgam Ci, że będziesz mógł się o mnie troszczyć, być obok mnie 
w chwilach radości i smutku, w momentach moich porażek i sukcesów . Obiecuję 
Tobie, że będziesz mógł słuchać moich wrażeń dnia codziennego, robić mi poranne 
kawy, piec ciasta i nosić moje ciężkie torby, obok mnie zasypiać i obok mnie się 
budzić . Przyrzekam Ci, że będziesz mógł mnie przytulać, całować, witać i żegnać 
każdy wspólny dzień .
Złość się na mnie, jeśli to konieczne, i przebaczaj, jeśli to możliwe . Jeśli tylko 
chcesz, to w chwilach mojej nieobecności tęsknij – kiedy wyjadę lub kiedy wyjdę 
do drugiego pokoju [ . . .] .
Obiecuje Ci, że będziesz mógł oglądać ze mną filmy [ . . .], i śpiewać i tańczyć [ . . .], 
i śmiać się, i płakać [ . . .], i podjadać mi moje batony [ . . .], i przysięgam, że będziesz 
mógł się dzielić ze mną wszystkim: myślami, materiałem genetycznym, zasobami 
[ . . .] czym tylko zapragniesz [ . . .] 35 .

Nieprzypadkowy jest tutaj brak przysięgi związku do końca życia, którą M . Agno-
siewicz opisujący tę ceremonię na stronach internetowych Polskiego Stowarzyszenia 
Racjonalistów określił jako „wyidealizowaną”, pisząc jednocześnie, iż jako humaniści 
młodzi ślubowali sobie związek nie do końca życia, lecz do końca miłości36 .

Z drugiej strony, ślub humanistyczny nie wyklucza przysięgi wytrwania w związku 
na dobre i złe . Poniżej prezentujemy tekst przysięgi, złożonej podczas pierwszego ślubu 
dwóch kobiet tej samej płci: 

ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do 
śmierci .
ślubuję Ci szacunek każdej doby, dbałość o nienaruszanie Twojej godności jako 
człowieka, kobiety, oraz starania, by otaczano szacunkiem naszą rodzinę .
ślubuję troszczyć się o Ciebie, otaczać opieką w każdy czas: w radości, smutku, 
zdrowiu i chorobie .
ślubuję Ci, iż dołożę wszelkich starań, by Miłość nas łącząca rozkwitała na nowo 
każdego dnia37 .

Analogiczną przysięgę złożyła również pierwsza para gejowska przyjmująca ślub 
humanistyczny . 

35 Cyt . za M . Agnosiewicz . M&M. Pierwszy w Polsce ślub humanistyczny, www .racjonalista .pl/
kk .php/s,5647 [dostęp: 15 czerwca 2011] .

36 Tamże . 
37 K .  Formela . Pierwszy w  Polsce ślub humanistyczny pary tej samej płci, www .racjonalista .pl/

kk .php/s,5994 [dostęp: 15 czerwca 2011] .
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Można przytoczyć jeszcze kolejny – niejako pośredni w swojej treści – tekst przysięgi:

ślubuję, że będę cię szanować i troszczyć się o ciebie . Przysięgam ci, że będę dbać 
o nasz związek i pielęgnować naszą miłość . Moim wielkim pragnieniem jest pozostać 
przy tobie w zdrowiu i w chorobie, na dobre i na złe . Postaram się czerpać radość 
z każdej spędzonej razem chwili . Dołożę wszelkich starań, żebyśmy zdołali stwo-
rzyć razem szczęśliwą rodzinę . Nasze dzieci będę wychowywać w duchu tolerancji 
i miłości . W tej przysiędze wyrażam przede wszystkim swoją głęboką nadzieję, że 
uda nam się stworzyć szczęśliwy, tętniący życiem i miłością dom — taki, w którym 
każdy czuje się dobrze i do którego chce się wracać38 .

Uprawnienia do sprawowania funkcji mistrza ceremonii humanistycznej nadaje 
Komitet Certyfikacyjny Celebrantów Humanistycznych, w  skład którego wchodzą 
wszyscy celebranci działający w Polsce, pod przewodnictwem koordynatora ceremonii 
humanistycznych39 . Nie ma tu ograniczeń formalnych, w szczególności dotyczących 
wykształcenia . Mistrzem ceremonii humanistycznych zostać może każda osoba spełniająca 
kryteria moralne i światopoglądowe opisane w Regulaminie humanistycznych mistrzów 
ceremonii, w szczególności takie, jak: popieranie i krzewienie wartości humanistycznych 
wyrażonych w Manifeście Humanistycznym z 2000 r . (art . 1), posiadanie autorytetu 
w swoim środowisku, życie zgodne z zasadami etycznymi (art . 3) . Według Regulaminu 
celebrant powinien odznaczać się również godnością, grzecznością, szacunkiem i tole-
rancją wobec innych . Powinien być pozbawiony fanatyzmu oraz uprzedzeń w jakiej-
kolwiek formie (art . 4) . Każdy kandydat na to stanowisko przed zdobyciem uprawnień 
przechodzi kurs organizowany przez Komitet Certyfikacyjny oraz zdobywa praktykę pod 
nadzorem któregoś z wykwalifikowanych mistrzów . Aby zostać celebrantem humani-
stycznym, nie jest konieczna przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów 
ani innej organizacji humanistycznej, należy jednak podzielać i aktywnie propagować 
jego światopogląd40 . Komitet Certyfikacyjny może również podjąć decyzję o odebraniu 
uprawnień mistrza ceremonii humanistycznych . Celebrant na etapie przygotowawczym 
pomaga w ustaleniu scenariusza przebiegu ceremonii41, a następnie ją przeprowadza . 
W czerwcu 2011 r . uprawnienia takie posiadało 8 osób . 

38 R . Tyrała . Ślub humanistyczny po polsku, www .racjonalista .pl/kk .php/s,6588 [dostęp: 15 czerwca 
2011] .

39 Art . 5 Regulaminu humanistycznych mistrzów ceremonii . 
40 Art . 8 i 1 Regulaminu humanistycznych mistrzów ceremonii. 
41 Jak czytamy na stronach internetowych prowadzonych przez organizatorów ceremonii humani-

stycznych, mistrz „nie tylko zbiera pomysły samych zainteresowanych, aby je skompilować w scenariusz 
ceremonii, ale sam proponuje pewne rozwiązania i idee, które wydają mu się właściwe dla konkretnych 
osób . Na tym więc etapie mistrz ceremonii musi się wykazać nie tylko kreatywnością, ale przede wszyst-
kim umiejętnością dotarcia do drugiego człowieka, aby wychwycić jego indywidualizm”. Zob . http://
ceremoniehumanistyczne .pl/mistrzowie .html [dostęp: 15 czerwca 2011] .



254 kaTarZyna TeMpcZyk

W Polsce zdecydowanie najliczniejszą grupą ceremonii humanistycznych są śluby, 
organizowane są jednak również tzw . ceremonie dedykacji niemowląt oraz tzw . pogrzeby 
humanistyczne . 

Nazwa „ceremonia dedykacji” stanowi dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego . 
Używane alternatywnie nazwy to „ceremonia narodzinowa”, „powitania”, „oddania” czy 
też „poświęcenia” . Jako główne cele ceremonii dedykacji wymienia się: nadanie dziecku 
tożsamości poprzez nadanie mu imienia oraz wprowadzenie go do społeczności . 

Jak podkreślają organizatorzy ceremonii dedykacji, nie jest ona faktycznie organizo-
wana dla dziecka, lecz dla rodziców . Rytuał jest sposobem, poprzez który społeczność 
składa hołd nowemu statusowi rodziców, a rodzice mogą podzielić się swoją radością, 
obawami oraz nadzieją z innymi . Ceremonia ma stanowić akt wsparcia dla rodziców ze 
strony społeczności . Jest także sposobem na wzmocnienie więzi społecznych rodziców .

Ceremonia dedykacji składa się z dwóch części . Pierwszą z nich jest obietnica złożona 
przez rodziców, dotycząca właściwego wychowania dziecka . Nie ma tu ściśle określonego 
tekstu, wartości te wybierają wcześniej sami rodzice . Jest to też pewien rodzaj umowy 
pomiędzy rodzicami a dzieckiem i społecznością . Najczęściej rodzice przysięgają, że 
zagwarantują dziecku spełnienie wszystkich jego potrzeb: fizycznych, psychicznych, 
emocjonalnych oraz duchowych; 

zobowiązują się też względem społeczności i  bliskich do wychowania dziecka 
w duchu prawdy, szczerości wobec siebie i innych, do rozwijania u dziecka kry-
tycznego myślenia, rozwijania szacunku do siebie i innych, rozwijania w dziecku 
odwagi w pokonywaniu zła, do wychowywania w duchu pokoju i miłości do życia, 
do rozwijania optymistycznego poglądu na świat, do wychowywania w duchu troski, 
współczucia i hojności .

Zwykle odbywa się to w formie twierdzących odpowiedzi rodziców na pytania zada-
wane przez mistrza ceremonii . Poniżej przytaczamy przykładowy zestaw takich pytań:

– Czy wychowasz swoje dziecko w duchu prawdy; szczerości wobec siebie i innych?
– Czy rozwiniesz u swego dziecka umiejętność krytycznego myślenia oraz dar życia 
w rzeczywistości zamiast w iluzji?
– Czy rozwiniesz u swojego dziecka szacunek do siebie i innych? 
– Czy poświecisz się wychowaniu dziecka w duchu zdrowej miłości do samego 
siebie?
– Czy poświęcisz się rozwijaniu w Twoim dziecku odwagi w pokonywaniu zła, 
ucząc je, że jest silniejsze niż jego własny strach?
– Czy wychowasz swoje dziecko w duchu pokoju?
– Czy wychowasz swoje dziecko w duchu miłości do życia oraz rozwiniesz u niego 
optymistyczny pogląd na świat?
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– Czy wychowasz swoje dziecko tak, by zastanawiało się nad tajemnicą istnienia?
– Czy wychowasz swoje dziecko w duchu troski, współczucia i hojności?42

W dalszej części ceremonii następuje nadanie dziecku imienia .
Opisywane ceremonie humanistyczne posiadają z jednej strony bardzo zindywidu-

alizowany charakter, z drugiej jednak strony – trudno oprzeć się wrażeniu, iż ceremo-
nia dedykacji niemowląt w sposób istotny wzoruje się na ceremonii chrzcielnej . Warto 
zwrócić przy tym uwagę, że zostały w niej wykorzystane tradycyjne elementy celebracji 
chrzcielnej, przy jednoczesnym usunięciu ich symboliki religijnej . Znajdujemy tu więc 
takie elementy, jak: woda symbolizująca w tym przypadku nieskazitelność i oczyszcze-
nie; oleje; świeczki symbolizujące, narodziny dziecka jako „nowe światło” oraz kwiaty, 
symbolizujące piękno oraz rozwijające się życie43 . 

W ceremonii dedykacji uczestniczą również świadkowie, pełniący tradycyjną rolę 
rodziców chrzestnych . Ich obowiązkiem jest zapewnienie wparcia i pomocy świeżo 
upieczonym rodzicom oraz dopilnowanie, aby dziecko było wychowywane zgodnie 
wartościami humanistycznymi . Obecnie dyskutowany jest wybór nazwy dla tych osób . 
Pojawiają się między innymi takie propozycje, jak „świadkowie”, „opiekunowie” czy 
też „strażnicy” . 

Polskie Towarzystwo Racjonalistów organizuje ponadto tzw . pogrzeby humanistyczne . 
W niektórych krajach tradycji protestanckiej praktykowana jest także ceremonia wpro-
wadzenia w dorosłość mająca za wzór konfirmację . W Polsce 23 maja 2010 r . odbyła się 
pierwsza i jak dotąd jedna tzw . ceremonia rozkwitu . Była to uroczystość zorganizowana 
w czasie, kiedy szkolne koleżanki pochodzącej z rodziny ateistycznej dziewczynki przy-
stępowały do komunii świętej . Podczas tej celebracji ona także wystąpiła w tradycyjnym 
stroju komunijnym . Mimo to matka dziewczynki zapewniała:

Nie organizowałam substytutu komunii . Chodziło mi o rytuał mający na celu 
powitanie i przyjęcie dziecka we wspólnocie u progu jego wchodzenia w okres 
pokwitania, uznanie i publiczne wyartykułowanie jego praw z gwarancją zrozumie-
nia tych okoliczności przez dziecko . Chciałam stworzyć okazję do miłego spotkania 
ludzi o różnych światopoglądach44 . 

Dane liczbowe dotyczące ilości przeprowadzonych dotąd ceremonii humanistycznych 
przeprowadzonych do czerwca 2011 r . przedstawia poniższa tabela .

42 Cyt . za: K .G . Hurto . Elementy humanistycznej ceremonii dedykacji . http://www .racjonalista .pl/
kk .php/s,6064/k,2 [dostęp: 15 czerwca 2011] .

43 Tamże .
44 Zob . B . Duna . Zmywanie chrztu, „NIE” z 2 września 2010 .
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Tabela . Dane liczbowe dotyczące ceremonii humanistycznych w Polsce45 
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śluby humanistyczne 1 5 9 14 16 25 3 46 (74)
W tym par jednopłciowych  
(mężczyźni; kobiety) 1 (0:1) 1(1:0) 3(1:2) 5(4:1) 3 (1:2) 10 (13)

Ceremonia dedykacji 2 1 3

Ceremonia rozkwitu 1 1

Pogrzeb humanistyczny 2 2
* uwzględniono jedynie ceremonie znajdujące się w zapowiedziach w dniu 15 czerwca 2011 r .
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Humanist Ceremonies as Alternative for their Religious Models

Areligious celebrations accompanying to the most important moments in the human life 
are practiced in various countries . In Poland first of them was celebrated in December 2007 . 
Since the date their number is growing quickly . Until June 2011 there were organized 45 
humanist weddings (among them 10 homosexual), 3 ceremonies of dedication, 2 funerals and 
1 bloom ceremony organized for 8-years-old girl in the time when they colleagues celebrated 
their first communion . The organizers of the ceremonies emphasize their areligious and indi-
vidual character, however many elements of them are taken from the Christian ceremonies, 
with reinterpretation of their symbolics .





Marek Nowak OP

Gnoza, ezoteryzm a romantyzm

1. Religia gnozy

Na wstępie spróbujmy scharakteryzować gnozę . Według ustaleń kongresu w Messy-
nie, który miał miejsce w 1966 r ., należy odróżniać gnozę pojętą jako „wiedza o bożych 
tajemnicach zastrzeżona dla wybranych”1, a więc mająca charakter ezoteryczny2, od gno-
stycyzmu, który był historyczną, starożytną odmianą gnozy3 . Gnoza to zjawiska religijne, 
których istotą są ezoteryczne formy poznania (samo słowo „gnoza” oznacza „wiedzę”); 
można do niej zaliczyć zarówno starożytny hermetyzm, jak i nowożytne doktryny okulty-
styczne4; z niej wywodzą się również teozofia, kabała i alchemia5 . Jak widać, do kategorii 
gnozy można zaliczyć wiele form nowożytnego ezoteryzmu . Z kolei gnostycyzm można 
uznać za zbiór starożytnych form szerzej pojętej religii gnozy6 .

1.1. Gnoza jako fenomen ponadczasowy

Jak należy rozumieć ową „wiedzę o bożych tajemnicach zastrzeżoną dla wybranych”? 
Jest ona przede wszystkim wiedzą o charakterze zbawczym7 . Gilles Quispel używa nastę-

1 W . Myszor . Elementy gnostyckie w nowej duchowości . W: Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza. 
Red . W . Myszor . Warszawa: ATK 1996 s . 70 .

2 K . Rudolph . Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej . Kraków: „Nomos” 1995 s . 57 .
3 W . Myszor . Elementy gnostyckie w nowej duchowości s . 70 .
4 W . Myszor . Gnostycyzm, manicheizm i mandaizm . W: Religie starożytnego Bliskiego Wschodu . Red . 

K . Pilarczyk, J . Drabina . Kraków: WAM 2008 s . 523 .
5 W . Myszor . Wprowadzenie. Na tropach tajemnej wiedzy . W: G . Quispel . Gnoza . Warszawa: „Pax” 

1988 s . 11 .
6 K . Rudolph . Gnoza s . 57 .
7 W . Myszor . Wprowadzenie. Na tropach tajemnej wiedzy s . 11-12 .
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pującego określenia: „Gnoza jest mitycznym wyrazem doświadczenia samego siebie”8 . 
Słowo „mit” odgrywa ogromną rolę w charakterystyce opisywanego fenomenu . Niekiedy 
ów sposób narracji może przejąć sposoby wyrażania się charakterystyczne dla filozofii – na 
przykład terminologię i aparaturę pojęciową – jednak nawet wtedy będziemy mieli do 
czynienia jedynie z podobieństwem czysto pozornym . G . Quispel tak przestrzega przed 
złudzeniem, które może prześladować powierzchownych badaczy: „Gnoza i filozofia są 
do siebie tak mało podobne jak dwie kobiety, które są tak samo ubrane, co jak wiadomo 
w ogóle stwarza niewesołą sytuację”9 . Zatem trzeba radykalnie odróżnić wiedzę zbawczą 
o bożych tajemnicach od wiedzy typu racjonalnego i intersubiektywnie sprawdzalnego 
– ma ona niewiele wspólnego ze swoistym kultem światopoglądu naukowego i mitem 
rewolucji naukowo-technicznej .

Na czym polega wspomniane wcześniej doświadczenie samego siebie? Jest to uświa-
domienie sobie własnej natury i zarazem własnego początku, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
świadomość owych istotnych czynników została zapomniana10 . Trzeba dodać, że wiedza 
nie tylko jest przedstawieniem, ale staje się ona najgłębszym poziomem rzeczywistości 
i czynnikiem kreacyjnym (lub re-kreacyjnym) . Tak to ujął G . Quispel: „We wszystkich 
znanych nam mitach i hymnach gnostyckich wciąż się podkreśla, że zbawienie polega 
na tym, iż człowiek przypomina sobie swój początek”11 .

Hans Jonas zwraca uwagę na fakt, że słowo gnosis rozumiane jako wiedza może koja-
rzyć się dzisiejszym ludziom z racjonalnymi drogami dążenia do poznania, czyli z tzw . 
przyrodzonym rozumem . Wbrew temu twierdzi, że: „w rozumieniu gnostyckim «wiedza» 
ma zdecydowanie religijne i nadprzyrodzone znaczenie i odnosi się do przedmiotów, 
które obecnie nazwalibyśmy przedmiotami wiary, a nie rozumu”12 . Mamy bowiem do 
czynienia z poznaniem, które dotyczy rzeczywistości nadprzyrodzonej, ale mimo wszystko 
nie wolno zapominać, że jest to wiedza, a nie wiara13 . Kurt Rudolph stwierdza, że „prze-
ciwieństwo «wiary» i «wiedzy» było jednym z ośrodkowych zagadnień w sporze Kościoła 
z herezją gnostycką”14 . Nie jest to jednak poznanie o charakterze racjonalnym – może 
ono dokonywać się na drodze objawienia, doświadczenia, oświecenia lub za pośredni-
ctwem tajemnej nauki . Przedmiotem owej wiedzy jest Bóg, zaś jej celowość ma charakter 
wybitnie praktyczny . Nie mamy tu do czynienia z bezinteresownym, kontemplacyjnym 
ideałem wiedzy – gnosis ma przekształcić sposób istnienia poznającego (na przykład 
psychika w pneumatyka)15 .

Rudolph w następujący odniósł się do problemu wielości doktryn i mitów gnosty-
ckich: 

8 G . Quispel . Gnoza s . 76 .
9 Tamże s . 74 .
10 Tamże s . 75 .
11 Tamże .
12 H . Jonas . Religia gnozy . Kraków: Platan 1994 s . 50 .
13 Tamże .
14 K . Rudolph . Gnoza s . 56 .
15 H . Jonas . Religia gnozy s . 50-51 .
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Już Ojcom Kościoła była wiadoma przerażająca dla nich mnogość postaci doktryn 
gnostyckich, które porównują do wielogłowej hydry z greckiego mitu [ . . .] . W pierw-
szej chwili wielorakość projektów i spekulacji oszałamia i onieśmiela . Dopiero 
wnikliwsza lektura pozwala się odsłonić pewnym podstawowym ideom, które, choć 
różnorako formułowane, stale pojawiają się w gnostyckich tekstach16 . 

Zacytowana wypowiedź Rudolpha dotyczyła głównie starożytnego gnostycyzmu, 
jednak owa uwaga pasuje do całej szeroko pojętej religii zbawczej wiedzy . Owe dok-
tryny zdają się przypominać nie tylko głowy Hydry, ale również ciągle zmieniającego 
swą postać Proteusza .

Zdaniem niemieckiego badacza nie można powiedzieć, że w omawianej religii istnieje 
jeden wzorzec doktryny czy też ortodoksji, w zasadzie nie ma tam scentralizowanego 
„kościoła” czy „kościołów” (pojętych w sensie organizacji) . Rozmaite warianty głoszo-
nej nauki są akceptowane, byleby zachowywały odniesienie do podstawowych zrębów 
doktryny . Poszczególne ugrupowania zazwyczaj nie roszczą sobie ekskluzywistycznie 
pojętego prawa do prawdy . Nie oznaczało to jednak, że między głosicielami różnych 
nauk nie było ognistych nieraz dyskusji17 .

Inną interesującą właściwością doktryn gnostyckich jest bogate wykorzystywanie 
różnych wcześniejszych tradycji religijnych . Tak ów problem został ujęty przez Rudolpha: 
„Wielokroć czerpią one [przekazy gnostyckie – M .N .] swój materiał z najrozmaitszych, 
już istniejących tradycji, opierają się na nich, a równocześnie umieszczają je w nowych 
ramach, w konsekwencji czego tradycje te uzyskują inny charakter i ukazują się w zupełnie 
nowym świetle”18 . Można tam znaleźć elementy nawiązujące do tradycji greckiej, żydow-
skiej, irańskiej, indyjskiej i dalekowschodniej . Zdaniem niemieckiego badacza narracja 
gnostycka, która jest zbudowana z elementów zaczerpniętych z wcześniejszych tradycji, 
sprawia wrażenie „sztuczności”, co odróżnia ją od mitów źródłowych . Relację między 
starszymi religiami a gnozą Rudolph określa za pomocą pary pojęć „religie – żywiciele” 
i „formacja” czy też „wizja pasożytnicza”19 .

1.2. Gnostycyzm świata antycznego

W tym momencie warto może poświęcić trochę miejsca gnozie starożytnej, czyli 
gnostycyzmowi . Może warto uczynić to dlatego, że był to – jak się wydaje – okres naj-
bujniejszego rozkwitu różnego rodzaju doktryn, których ślady pojawiają się do dzisiaj 
w najróżniejszych formacjach kulturowych . Według Wincentego Myszora na antyczną 
formę religii zbawczej wiedzy składają następujące trzy elementy: „przekonanie o trans-

16 K . Rudolph . Gnoza s . 52 .
17 Tamże .
18 Tamże s . 55 .
19 Tamże . Rudolph odżegnuje się od używania terminu „mit sztuczny” – poprzestaje jedynie na 

określeniu „wrażenie sztuczności” .
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cendencji dobrego Boga jako principium wszystkiego, pogarda dla świata materialnego 
oraz pogląd o niezniszczalności najgłębszej jaźni człowieka”20 .

1.2.1. Dualizm Boga i świata

H . Jonas w swojej charakterystyce gnostycyzmu stara się zwrócić uwagę na kilka 
zasadniczych punktów . Pierwszym z nich jest koncepcja bóstwa pojętego jako skrajna 
antyteza świata – jest ono radykalnie obce światu, który nie może zostać uznany za 
dzieło Najwyższego Bytu . Nie istnieje też żadna forma rządów Boga nad światem . Można 
powiedzieć, że bóstwo uosabia królestwo światłości, zaś świat jest królestwem ciemności . 
Czyim zatem dziełem jest rzeczywistość doczesna? Jest ona dziełem sił pozaboskich, niż-
szych bytowo, na przykład archontów . Wspomniana obcość sprawia, że Bóg nie może 
zostać poznany siłami natury, dlatego też potrzebne jest udzielone z góry objawienie 
lub oświecenie . Jednak nawet taka nadzwyczajna interwencja nie jest w stanie zapewnić 
nam możliwości adekwatnego poznania Najwyższego Bytu21 .

Przedstawioną powyżej charakterystykę warto uzupełnić kilkoma uwagami 
K . Rudolpha, który zastanawia się nad tym, czy aby na powstanie idei dualistycznej nie 
miało wpływu współdziałanie aż trzech niezależnych źródeł . Jednym z nich był z dużym 
prawdopodobieństwem platonizm, który wprowadził przeciwieństwo między wiecznymi 
ideami i zmiennym, przemijającym światem materialnym . Ten rodzaj wizji rzeczywistości 
można określić mianem dualizmu ontologicznego . Innym źródłem był dualizm zoro-
astryjski (co do jego wpływu K . Rudolph ma najmniej wątpliwości), w którym mowa 
jest o dwóch przeciwstawnych siłach – dobrej i złej – nieustannie zmagających się ze 
sobą . Owa permanentna walka jest osnową dziejów świata, które zostaną uwieńczone 
zwycięstwem dobrego Boga . Warto przy tym pamiętać, że zoroastryzm nie utożsamia 
rzeczywistości materialnej ze złem . Kolejną przesłanką umożliwiającą powstanie dualizmu 
gnostyckiego było prawdopodobnie posiadające indyjską proweniencję przeciwstawienie 
rzeczywistości realnej i pozornej . Warto przy tym dodać, że Rudolph przytacza ów trzeci 
trop wyłącznie w charakterze hipotezy głoszonej przez niektórych badaczy, a z którą on 
sam nie jest skłonny się zgodzić22 .

H . Jonas, starając się pogrupować różne typy doktryn gnostyckich, stworzył orygi-
nalną terminologię – dualizmy gnostyckie podzielił na typ irański i typ syryjski . Typ 
irański nawiązuje, jego zdaniem, do refleksji zoroastryjskiej, a więc do koncepcji dwóch 
przeciwstawnych zasad . Nietrudno domyślić się, że najważniejszym dla Jonasa reprezen-
tantem tego typu refleksji był Mani, czyli twórca manicheizmu23 . Drugi typ dualizmu 
Jonas scharakteryzował w następujących słowach: 

20 W . Myszor . Wprowadzenie. Na tropach tajemnej wiedzy s . 33 .
21 H . Jonas . Religia gnozy s . 58 .
22 K . Rudolph . Gnoza s . 59 .
23 H . Jonas . Religia gnozy s . 251 .
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Spekulacja syryjska podejmuje bardziej ambitne zadanie wyprowadzenia samego 
dualizmu i wynikającego stąd kłopotliwego położenia bóstwa w układzie stworzenia, 
z jednego, niepodzielonego źródła bytu . Dokonuje tego, budując genealogię ewolu-
ujących jeden z drugiego upersonifikowanych boskich stanów, które przy pomocy 
kategorii winy, błędu i niepowodzenia opisują stopniowe ciemnienie pierwotnego 
światła . Ta wewnątrzboska «dewolucja» kończy się upadkiem polegającym na cał-
kowitym samowyobcowaniu uosobionym przez świat24 .

Jednak dualizm charakterystyczny dla gnostycyzmu II w . naszej ery („syryjski”, a nie 
„irański”, jak by powiedział H . Jonas) ma niezwykle interesującą właściwość: 

Nie był [ . . .] [on] dualizmem radykalnym, dualizmem dwóch zasad . W tle tego 
dualizmu ujawnia się w gnostycyzmie spirytualistyczny monizm, to znaczy pogląd 
o jedności [ . . .] wszelkiego elementu duchowego . Iskra boża w człowieku pochodzi 
od Boga i w zbawieniu powraca do Niego25 .

Gnostycyzm jest przeniknięty negatywną i pesymistyczną wizją świata materialnego 
– ów antykosmizm jest – zdaniem Myszora – podstawową cechą owej formacji religij-
nej26 . świat został nie tylko stworzony przez niższe, pozaboskie siły (archontów), ale 
jest również przez nie rządzony . Wyraża się to między innymi poprzez fatum, które 
jest narzucone rzeczywistości materialnej . Los, heimarmene, jest wyrazem tyranii owych 
zarządców . Są również i inne przejawy ucisku – na przykład jest nim prawo Mojżeszowe . 
W różnych odmianach gnostycyzmu pojawia się tendencja do nadawania archontom 
określeń, które w Biblii hebrajskiej odnoszą się do Boga – El Szaddaj, Elohim, Adonaj, 
Sabaoth27 . Jest to wyraz tendencji, która utożsamia Boga Starego Testamentu z siłą, która 
de facto różni się od Boga Najwyższego – jednym z najlepszych przykładów opisanej 
dążności był marcjonizm28 .

1.2.2. Upadek, powrót, moralność

Przywołajmy raz jeszcze określenie, według którego „gnoza jest mitycznym wyrazem 
doświadczenia samego siebie”29 . Zdaniem G . Quispela wszystkie mity przynależące do 
tradycji religii zbawczej wiedzy zawierają jedną wspólną prawdę – wyzwolenie polega 
na przypomnieniu sobie przez człowieka jego prawdziwej natury, swojego początku oraz 
boskiego charakteru30 . Antyczny gnostycyzm zawiera w sobie przekonanie, że w czło-
wieku jest obecna „iskra” – pochodzi ona z boskiej rzeczywistości i przez upadek stała 
się elementem naszego świata . Aby doszło do wyzwolenia i spełnienia się uwikłanego 

24 Tamże .
25 W . Myszor . Elementy gnostyckie w nowej duchowości s . 73 .
26 W . Myszor . Gnostycyzm, manicheizm i mandaizm s . 524 .
27 H . Jonas . Religia gnozy s . 27 .
28 Tamże s . 156-158 .
29 G . Quispel . Gnoza, s . 76 .
30 Tamże s . 75 .
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w świat elementu, potrzebna jest interwencja z góry, która będzie miała charakter obja-
wicielski . Można ją porównać do procesu budzenia ze snu . Współnaturalność uwikłanej 
i zniewolonej iskry oraz czynnika boskiego, który interweniuje z „góry”, jest jednym 
z ważniejszych elementów odróżniających gnostycyzm od innych odmian gnozy31 .

W większości owych doktryn panuje przekonanie, że człowiek składa się z ciała, duszy 
i ducha, przy czym zarówno ciało, jak i dusza są uważane za elementy światowe, wytwór 
sił niższych od Boga . Te dwa światowe składniki natury ludzkiej podlegają przymusowi 
płynącemu z fatum, są podatne na żądze i namiętności . Duch, albo inaczej pneuma lub 
iskra, jest elementem pochodzenia boskiego, ponadświatowego32 . K . Rudolph zwraca 
jednak uwagę na to, że w niektórych bardziej orientalnych wersjach mitów gnostyckich 
(na przykład mandajskich) występuje zamiana terminów i słowo „dusza” oznacza ele-
ment pozaświatowy w człowieku, a słowo „duch” jest odpowiednikiem „duszy”33 . Zda-
niem niemieckiego badacza trójpodział ludzkiej natury znajduje swoje odzwierciedlenie 
w gnostyckiej koncepcji podziału ludzkości na trzy grupy: pneumatyków, psychików 
i sarkików . Prawdziwymi gnostykami, a więc oświeconymi i zdolnymi do zbawienia, są 
tylko pneumatycy . Gnostycy funkcjonujący na obrzeżach chrześcijaństwa mieli tendencję 
do utożsamiania psychików (a więc niewiedzących) z chrześcijanami, którzy stanowili 
kategorię pośrednią między gnostykami a poganami34 .

Jedną z istotniejszych koncepcji dotyczących pochodzenia człowieka była teoria pra-
człowieka, lub Boga-człowieka, zwana też mitem o antroposie . Występowała ona w wielu 
systemach gnostyckich . Według tej koncepcji pierwotnie istniał praczłowiek, wyłoniony 
z Boga, który był prawzorem obecnie istniejących ludzi . Można dodać, że jego istnienie 
nie tylko stanowi wzorzec dla wszystkich konkretnych ludzi, nie tylko poprzedza ich 
narodzenie, ale również jest wcześniejsze od istnienia stwórcy (czy stwórców) świata35 .

Człowiek, przynajmniej w takiej postaci, w jakiej istnieje obecnie, został stworzony 
przez archontów w tym celu, aby uwięzić boską pneumę, czyli iskrę36 . Mechanizm owego 
przewrotnego zamiaru jest prosty – stworzenie człowieka oznacza stworzenie światowych 
elementów, czyli ciała i duszy, w które następnie zostaje uwikłana iskra . Wyzwolenie 
polega na procesie oswobodzenia, czyli obudzenia i uświadomienia pneumy, uwięzionej 
na tym świecie .

Aby owo przebudzenie mogło dojść do skutku, potrzebny jest wysłaniec ze świata 
światłości . Przychodzi on na świat, oszukując archontów, a następnie budzi pneumę ze 
snu i przekazuje jej wiedzę o Bogu i o drodze duchowego wyzwolenia, choć ostateczne 
oswobodzenie będzie mogło dokonać się dopiero po śmierci . Dopiero wtedy nastąpi 

31 Propozycje w sprawie terminologicznego i pojęciowego ujednolicenia w zakresie tematyki kolokwium . 
W: Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza . Red . W . Myszor . Warszawa: ATK 1996 s . 6 .

32 H . Jonas . Religia gnozy s . 59-60 .
33 K . Rudolph . Gnoza s . 83 .
34 Tamże s . 84 .
35 Tamże s . 93 .
36 H . Jonas . Religia gnozy s . 60 .
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zdjęcie szaty, czyli oddzielenie ducha od duszy, a następnie zjednoczenie z Boską istotą . Jak 
zauważa Jonas, w części systemów gnostyckich pojawia się koncepcja ostatecznego końca 
świata, który przeminie, gdy zostaną zebrane w całość wszystkie fragmenty pneumy37 .

Doktryna gnostycka – zarówno koncepcja świata, jak i oświecenia – miała doniosłe 
konsekwencje moralne . Pneumatycy wyrażali swoją wrogość względem świata, również 
względem ustanowionych przez archontów mechanizmów zniewolenia . Warto jedno-
cześnie pamiętać o tym, że owa wrogość mogła przejawiać się na dwa całkowicie prze-
ciwstawne sposoby: w jednych doktrynach był to ascetyzm, a w innych – libertynizm38 . 
Ascetyzm wynikał z akcentowania faktu, że świat jest zły i że trzeba, w miarę możliwości, 
unikać skażenia doczesnością . Z drugiej strony, byli też i tacy gnostycy, którzy akcento-
wali wolność od przeznaczenia (heimarmene) i od wszystkich mechanizmów zniewolenia 
narzuconych przez archontów . Łamanie różnego rodzaju zakazów było oznaką wolności 
od tyranii, która dotyczyła nie pneumy, lecz jedynie ciała i duszy . Przekraczanie norm 
miało służyć udaremnieniu zamysłów sił rządzących światem39 . Jak zauważa H . Jonas, 
„libertynizm ujawnia z większą niż wersja ascetyczna siłą element nihilistyczny zawarty 
w gnostyckim antykosmizmie”40 .

K . Rudolph zgadza się z poglądem H . Jonasa, że libertynizm wyraża gnostyckie 
podkreślanie wyróżnionej pozycji pneumatyków, jednak nie jest w stanie zaakceptować 
tezy, według której przekraczanie barier etycznych było pierwotną i najstarszą postawą 
moralną głoszoną przez religię zbawczej wiedzy . Jego zdaniem postulat łamania norm 
pojawił się w późniejszych systemach41 .

2. Ezoteryzm i teozofia

2.1. Ogólna charakterystyka fenomenu

Zdaniem Antoine’a Faivre’a teozofia nie jest ani domeną współczesnej epoki, ani też 
cywilizacji Zachodu – pewne jej elementy można znaleźć w myśli orientalnej i u sta-
rożytnych filozofów greckich, jednak sens, który my dzisiaj nadajemy temu pojęciu 
ukształtował się w obszarze kultury europejskiej około XVII w . Jednym z istotniejszych 
wymiarów nowożytnego pojmowania teozofii jest jej pojęciowa bliskość z fenomenem 

37 Tamże s . 61 .
38 Tamże .
39 Tamże s . 61-62 .
40 Tamże s . 62 .
41 Tamże s . 214-215 .
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ezoteryzmu42 . Zdaniem francuskiego badacza gnoza zawsze wnosi jakiś element duali-
zmu, choć myśl iluministyczna XVIII w . była zdystansowana względem owej antycznej 
idei . A . Faivre zauważa jednak, że w dziełach Louisa-Cloude’a de Saint-Martina daje się 
zauważyć pewien poziom nieufności względem rzeczywistości materialnej43 . Podobną 
tendencję widać też u Martinesa de Pasqually’ego .

Aby zatem podać w miarę pełny opis teozofii, trzeba przedstawić kilka najważniejszych 
idei, które konstytuują światopogląd ezoteryczny . Na jego naturę składają się cztery naj-
ważniejsze idee, które w wielu wypadkach (choć nie zawsze) są uzupełniane o dwie dalsze .

Pierwszą z nich jest idea powszechnej więzi, która łączy różne wymiary rzeczywistości 
– makrokosmos z mikrokosmosem (człowiekiem), ciała niebieskie z organami wewnętrz-
nymi człowieka etc .44 Owe połączenia mogą też dotyczyć rzeczywistości fizycznej oraz 
słów lub obrazów zawartych w tekstach objawionych . A . Faivre niekiedy określa ową 
ideę mianem konkordancji45 .

Następnie należy wymienić ideę natury pojętej jako byt żywy46 . W różnych doktry-
nach monizmu spirytualistycznego czy też dualizmu natura nie była traktowana jako 
przedmiot istotnego zainteresowania . W przeciwieństwie do nich większość typów ezote-
ryzmu przywiązuje do idei natury wielką wagę, co przejawia się czy to w filozofii natury, 
czy też na przykład w koncepcji natury cierpiącej47 . Być może idea żywej natury jest 
znakiem dystansu względem starożytnego, gnostyckiego dualizmu .

Kolejnym ważnym elementem tworzącym światopogląd ezoteryczny jest koncep-
cja mediacji48 . Kosmos może zostać dogłębnie zrozumiany dzięki udziałowi czynników 
pośredniczących – przede wszystkim dzięki wyobraźni, ale również mogą w tym brać 
udział symbole i duchy49 . Nie można również przeoczyć istotnej roli rytuałów . Podkre-
ślanie roli duchów prowadziło ezoterystów do dostrzeżenia wagi angelologii . Jak zwraca 
uwagę A . Faivre, idea mediacji najpełniej ukazuje różnicę, która dzieli ezoteryzm od 
mistyki – jest ona doświadczeniem ekstazy lub enstazy – i która w mniejszym lub więk-
szym stopniu akcentuje bezpośredniość50 .

Ostatnią ideą spośród tych, które w sposób substancjalny współtworzą ezoteryzm, jest 
idea transmutacji51 . Jest to koncepcja poznania o charakterze gnozy, które pozwala przejść 
na wyższy poziom egzystencji – ma ono zapewnić drugie narodzenie, czyli przemianę . 

42 A . Faivre . Théosophie . W: Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique. Doctrine et histoire . 
T . XV: Tabarin-Tyskiewicz . Red . A . Derville, M . Viller . Paris: Beauchesne 1991 kol . 548-549 .

43 Tenże . L’Esoterisme au XVIII e siecle en France et en Allemagne . Paris: Seghers 1973 s . 49-50 .
44 Tenże . Quest-ce que l’ésotérisme? W: L’ésotérisme: kabbale, franc-maçonnerie, astrologie, soufisme... 

Les textes fondamentaux commentés . Red . C . Golliau . Paris: Tallandier 2007 s . 10 .
45 Tenże . Théosophie kol . 549 .
46 Tenże . Quest-ce que l’ésotérisme? s . 10 .
47 Tenże . Théosophie kol . 550 .
48 Tenże . Quest-ce que l’ésotérisme? s . 10 .
49 J . Rousse-Lacordaire . Approche théologique de l’ésotésisme . „Revue des Sciences Philosophiques et 

Théologiques” 86:2002 z . 4 s . 655 .
50 A . Faivre . Tenże . Théosophie kol . 550 .
51 Tenże . Quest-ce que l’ésotérisme? s . 10 .
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Według tej teorii poznanie nie ogranicza się jedynie do wymiaru racjonalnego, ale istnieje 
istotna więź między rozumowaniem dyskursywnym („oczy cielesne”) i doświadczeniem 
wewnętrznym, które ma charakter oświecenia („oczy ogniste”) . Zdaniem A . Faivre’a opi-
saną ideę transmutacji dobrze oddaje symbolika alchemiczna, w której transmutacja 
dotyczy nie tylko przetwarzanej materii, ale przede wszystkim samego alchemika52 .

Jeśli idzie o elementy dodatkowe ezoterycznego sposobu istnienia, to przede wszyst-
kim należy do nich zaliczyć ideę (lub raczej praktykę) łączenia różnych tradycji, zwłasz-
cza religijnych53 . Owemu konkordyzmowi nie przyświeca zamysł ekumeniczny czy też 
dialogowy; nie jest to forma irenizmu ani promocji idei tolerancji . Podstawową ideą 
przenikającą praktykę uzgadniania tradycji jest idea głębszego i wyższego poznania, 
a więc znów mamy do czynienia z tęsknotą o charakterze gnostycznym; poznanie owo 
w szczególności ma doprowadzić do poznania pierwotnej (czyli najbliższej źródłom) 
tradycji religijnej, z której wywodzą się wszystkie późniejsze doktryny54 .

Inną składową światopoglądu ezoterycznego, która nie występuje we wszystkich jego 
odmianach, jest idea transmisji – nikt nie może sam sobie udzielić wiedzy, która zaowo-
cuje transmutacją . Do tego potrzebne jest wtajemniczenie55 .

2.2. Martines de Pasqually i Saint-Martin

Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), obok Friedricha Christopha Oetingera, 
został uznany przez Antoine’a Faivre’a za największego teozofa XVIII w .56 Zdaniem 
francuskiego badacza pierwsza książka Nieznanego Filozofa (pod takim pseudonimem 
publikował swoje książki Saint-Martin) przyczyniła się do renesansu teozofii57 .

2.2.1. Martines de Pasqually

Mistrzem duchowym młodego teozofa z Amboise był Martines de Pasqually (1710?-
1774), założyciel tajnego stowarzyszenia kultowego zwanego Zakonem Wybranych Kohe-
nów (nie jest do końca pewne, jakie było jego prawdziwe nazwisko) . We wspomnianym 
stowarzyszeniu praktykowano ceremonie teurgiczne58, jednak nie zachowały się dokładne 
ich opisy, zaś współcześni badacze próbują zrekonstruować ich przebieg na podstawie 

52 A . Faivre . Théosophie kol . 550-551 .
53 Tenże . Quest-ce que l’ésotérisme? s . 10; J . Rousse-Lacordaire . Approche théologique de l’ésotésisme 

s . 655 .
54 A . Faivre . Théosophie kol . 549-550 .
55 Tenże . Quest-ce que l’ésotérisme? s . 10; J . Rousse-Lacordaire . Approche théologique de l’ésotésisme 

s . 655 .
56 A . Faivre . Théosophie kol . 560 .
57 Tenże . Theosophy, Imagination, Tradition. Studies in Western Esotericism . Albany: State University 

of New York Press 2000 s . 21 .
58 G . Van Rĳnberk . Un Thaumaturge au XVIII siècle, Martines de Pasqually. Sa vie, son œuvre, son 

ordre . Plan-de-la-Tour: Éditions d’Aujourd’hui 1980 s . 42-43 .
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fragmentów listów niektórych uczestników . Najprawdopodobniej na ziemi rysowano 
tajemne znaki59, wypisywano imiona aniołów, proroków i apostołów, zapalano świece 
i używano wymyślnego kadzidła60 . Uczestnicy ceremonii musieli założyć na siebie spe-
cjalne ubrania – była to biała toga obwiązana różnokolorowymi sznurami i szarfami61 . 
Analiza odmawianych rzekomo tajemnych formuł (niektóre zachowały się) prowadzi 
do dosyć zaskakującego wniosku: były to zaledwie odrobinę zmodyfikowane tradycyjne 
modlitwy katolickie62 . Opisane ceremonie miały na celu sprowokowanie objawienia się 
sił duchowych zwanych passes (np . słyszenie słów, odczucie dotknięcia i ujrzenie wizji) 
i ostatecznie miały doprowadzić do czegoś, co Martines de Pasqually określał jako La 
Chose63 . Najprawdopodobniej chodziło o pojednanie z Bogiem i duchowe odrodzenie64 .

Doktryna Martinesa de Pasqually’ego została spisana w Traité de la réintégration des 
êtres65. Zdaniem taumaturga na początku Bóg wyemanował z siebie wolne byty duchowe . 
Otrzymały one prawa i przykazania oraz zadanie sprawowania kultu Bożego66 . Według 
Martinesa de Pasqually’ego Stwórca szanuje wolność wyemanowanych istot . Dlatego też 
nie stara się On uniemożliwić za wszelką cenę dokonania złych wyborów, choć z drugiej 
strony karze wszystkie przestępstwa67 . Integralną częścią Traktatu jest opowieść o pier-
wotnym upadku, którego natura miała polegać na próbie dorównania Stwórcy, czyli 
wyemanowania z siebie kolejnych bytów . Taki był początek zła68 .

Duchy za karę zostały uwięzione – w tym celu Stwórca uczynił świat fizyczny . Wtedy 
też został wyemanowany człowiek, którego istota nie była powiązana z materią . Adam 
był strażnikiem ukaranych duchów, choć trzeba stwierdzić, że jego funkcje nie ogra-
niczały się tylko do tego zadania69 . Człowiek w pierwotnym stanie cieszył się licznymi 
przywilejami – miał nadzwyczajną wiedzę i mógł rządzić bytami materialnymi70 . Od 
niego też miało pochodzić potomstwo Boga, które w zamysłach Najwyższego miało być 
bezcielesne71 . Jednak jeden z upadłych duchów zasugerował człowiekowi, że Stwórca 

59 Tamże s . 43 .
60 R . Le Forestier . La Franc-maçonnerie templière et occultiste aux XVIIIe et XIXe siècles . Paris: La 

Table d’Emeraude 1987 s . 75 .
61 Tamże s . 77-78 .
62 J . Rousse-Lacordaire . Journeé chrétienne des Elus Coëns . „Renaissance Traditionelle” 2005 nr 142 

s . 132-149 .
63 R . Le Forestier . La Franc-maçonnerie templière s . 98-99 . La Chose po polsku znaczy „rzecz” albo 

„sprawa” . Czy nazwa Koło Sprawy Bożej jest tylko przypadkowo zbieżna z terminologią Martinesa de 
Pasqually’ego?

64 G . Van Rijnberk . Un Thaumaturge au XVIII siècle s . 75 .
65 Martines de Pasqually . Traité de la réintégration des êtres dans leurs premières propriétés, vertus et 

puissance spirituelles et divines . Paris: Bibliothèque Chacornac 1899 . Tekst w rękopisie powstał przed 
1774 r ., jednak pierwsze drukowane wydanie całości tekstu pojawiło się dopiero w 1899 r .

66 Tamże s . 7 .
67 Tamże s . 10 .
68 Tamże s . 11 .
69 Tamże s . 12 .
70 Tamże s . 13 .
71 Tamże s . 14 .
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nadał mu równą Sobie siłę i zachęcił do zrodzenia potomstwa w sposób nieuzgodniony 
z Najwyższym . Adam uległ pokusie72 .

Efekt występku był wielkim rozczarowaniem – człowiek uczynił formę materialną 
i sam popadł w więzienie materialności, które zamknęło do końca wieków jego potom-
stwo . Odtąd stał się podobny do zwierząt i utracił przynależny mu tytuł człowieka-Boga73 . 
Owocowi swojego sprzeniewierzenia Adam nadał imię Houva (Ewa?) albo „Człowieczyna” 
(Homesse)74 . Powstanie kobiety jest ukazane jako wynik błędu . Człowiek po swoim 
upadku zaczął błagać Boga o możliwość pojednania75 . Nadzieja powrotu do Boga wydaje 
się ideą przewodnią całego Traktatu76 .

2.2.2. Saint-Martin

Trudno jest przedstawić skrótowy opis myśli L .C . de Saint-Martina, gdyż niemal 
każda z jego książek to świadectwo innego sposobu myślenia . Skupmy się głównie na 
prezentacji wybranych aspektów dwóch pierwszych tytułów, którymi były Des erreurs et 
de la Vérité 77 oraz Tableau naturel 78.

Des erreurs et de la Vérité zaczyna się od stwierdzenia, że czytelnik w tej publika-
cji nie znajdzie racjonalnego systemu, jedynie odwołanie się do ognia, który płonie 
w człowieku – ów płomień ma pouczać o prawdzie i o błędach79 . W tym momencie 
warto przypomnieć terminologię użytą przez A . Faivre’a – doświadczenie wewnętrzne 
zostało przez niego określone jako „oczy ogniste” w przeciwieństwie do „oczu ciała”, czyli 
poznania racjonalnego . Teozof z Amboise twierdzi, że nie ma zamiaru powoływać się 
na jakiekolwiek książki, ponieważ można w nich znaleźć świadectwa, przekazy i relacje, 
ale nie prawdę80 . Człowiek ma widzieć w sobie odbicie światła płynącego z różnych 
źródeł81, dlatego też Nieznany Filozof chce dać możliwość zrozumienia sensu tajemni-
czych opowieści, które są głoszone przez wszystkie narody82 . Być może owa deklaracja 

72 Tamże s . 16-17 .
73 Tamże s . 27-30 .
74 Tamże s . 53 .
75 Tamże s . 31 .
76 G . Van Rijnberk . Un Thaumaturge au XVIII siècle s . 47-48 .
77 L .C . de Saint-Martin . Des erreurs et de la Vérité, ou les Hommes rappellés au principe universel de la 

science . Edimbourg [b .wyd .] 1775 . W niniejszym opracowaniu będę korzystał z wydania: L .C . de Saint-
-Martin . Des erreurs et de la Vérité, ou les Hommes rappellés au principe universel de la science . Edimbourg 
[b .wyd .] 1782 . Było to pierwsze dzieło Saint-Martina, które stało się szybko źródłem wielkiej popularności 
i za życia autora doczekało się kilku wydań .

78 L .C . de Saint-Martin . Tableau naturel des rapports, qui existent entre Dieu, l’Homme et l’univers . 
Edimbourg [b .wyd .]  1782 . W niniejszym opracowaniu będę korzystał z wydania: L .C . de Saint-Martin . 
Tableau naturel des rapports, qui existent entre Dieu, l’Homme et l’univers . Paris: Chamuel 1900 . Tytuł 
dzieła jest świadectwem wiary w tzw . korespondencję powszechną .

79 L .C . de Saint-Martin . Des erreurs et de la Vérité cz . I s . 5 . 
80 Tamże s . 9-10 .
81 Tamże s . 24 .
82 Tamże s . 6 .
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ma związek z tendencjami o charakterze synkretycznym, które dużo silniej ujawniły się 
w Tableau naturel . 

Teozof z Amboise w dramatyczny sposób opisuje walkę zasady dobrej ze złą, przy 
czym wierzy w pierwszeństwo bytowe dobrego pryncypium, niesamodzielność bytową 
złego pryncypium oraz że złe pryncypium stało się złym w wyniku wolnego wyboru83 . 
Czytając owe stwierdzenia, można by w pierwszej chwili odnieść wrażenie, że mamy 
do czynienia z doktryną myśliciela manichejskiego . Trzeba jednak stwierdzić, że jest 
to raczej swoista laicyzacja terminologii teologicznej (problem dotyczy całej książki), 
a pojęcia użyte w systemie L .C . de Saint-Martina nawiązują do tradycyjnej doktryny 
chrześcijańskiej .

Kategorią poznawczą pokrewną wewnętrznemu ogniowi i płomieniowi staje się 
u Saint-Martina wewnętrzne odczucie (sentiment) . Dzięki niemu można rozpoznać 
prawdę o pierwotnym stanie człowieka oraz o jego upadku . Kluczem do rozpoznania 
owej prawdy jest jednak odczucie o charakterze bolesnym (sentiment douloureux), które 
towarzyszy obecnemu życiu . Na zasadzie kontrastu możemy rozpoznać wspaniałość życia, 
które było udziałem człowieka na samym początku jego istnienia84 .

Historia upadku człowieka została przekazana przez L .C . de Saint-Martina za pomocą 
mitologicznej opowieści (jest ona dosyć krótka i dużo mniej barwna od Martinezow-
skiej), w którą została wpleciona bogata tajemna symbolika liczb85 . Zdaniem L .C . de 
Saint-Martina upadek dokonał się przez przejście od liczby cztery do liczby dziewięć, 
a odnowienie nastąpi przez przejście od liczby dziewięć do liczby cztery86 .

Jak należy rozumieć ową arytmozofię? Otóż cztery oznacza byt myślący niematerialny 
oraz religię, pięć oznacza bałwochwalstwo i gnicie, a dziewięć odnosi się do formowania 
się człowieka w łonie matki87 . Zatem upadek człowieka polega na inkarnacji i mate-
rializacji, zaś regeneracja będzie wyzwoleniem od ciała . Widać, że koncepcja L .C . de 
Saint-Martina zawiera w sobie negatywne podejście do kobiecości jako związanej z naro-
dzinami człowieka cielesnego88 . Pozytywne odniesienie do kobiet (w sensie teoretycznym) 
pojawiło się dopiero w późniejszym okresie twórczości autora89 . Trzeba dodać, że w jego 
praktyce życia nie było widać przejawów mizoginii .

Nieznany Filozof poruszył też zagadnienie pochodzenia religii . W jego doktrynie 
(przynajmniej zawartej w pierwszej książce) nie ma mowy o nadprzyrodzonym pocho-
dzeniu kultu oraz o objawieniu historycznym . Wprawdzie religia jest – zdaniem L .C . de 
Saint-Martina – najwznioślejszą i najbardziej rozpowszechnioną instytucją, jednak bierze 

83 Tamże s . 18-36 .
84 Tamże s . 39 .
85 Tamże s . 42-43 .
86 Tamże s . 44 . Taka sama arytmozoficzna wizja upadku została zaprezentowana w: L .C . de Saint-

-Martin . Tableau naturel s . 50 .
87 Tamże s . 224-225 . Zwróćmy uwagę na to, że 9 = 4 + 5 .
88 Tamże s . 42, 47-48 .
89 Np . w: L .C . de Saint-Martin . L’Homme de désir . Lyon: Grabit 1790 s . 249 .
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się ona z wewnętrznego pragnienia ludzkiej natury90 . Z powodu nieobecności objawienia 
historycznego człowiekowi pozostaje w dziedzinie kultu i doktryny jedynie kierowanie 
się odczuciem i wewnętrznym płomieniem oraz ewentualnym objawieniem prywatnym, 
które może, ale nie musi nastąpić91 .

Problemem religii Saint-Martin zajął się również w swoim drugim dziele – Tab-
leau naturel . Nieznany Filozof także i w tej książce wywodzi powstanie kultu z potrzeb 
doświadczanych wewnątrz natury ludzkiej . Pojawia się jednak istotna nowość: w przeci-
wieństwie do Des erreurs et de la Vérité L .C . de Saint-Martin w swoich analizach wyraź-
nie odwołuje się do ksiąg świętych różnych religii (Biblia zachowuje wyraźny prymat), 
przy czym jego ustalenia nabierają posmaku synkretycznego . Zdaje się to przypominać 
ezoteryczną ideę łączenia tradycji .

Zdaniem teozofa z Amboise u początków różnych doktryn i praktyk kultu stoją 
przekazy, które otrzymali pierwsi mędrcy . Ich nauczanie – niezależnie od tradycji reli-
gijnej – miało być w najistotniejszych aspektach (essentiellement) tożsame92 .

L .C . de Saint-Martin twierdzi, że musiały istnieć czynniki, które spowodowały podo-
bieństwo przekonań religijnych ludów mieszkających na odległych kontynentach . Dla 
teozofa z Amboise takim elementem jest wspólna wszystkim ludziom natura, a zwłaszcza 
zaszczepione w niej odczucie (sentiment) . Oprócz tego Nieznany Filozof wierzy w ist-
nienie tradycji pierwotnej, która została zapoczątkowana, zanim wszystkie ludy ziemi 
uległy rozproszeniu93 . W swoich analizach porównawczych zajmuje się tradycją egipską 
(zwłaszcza napisami hieroglificznymi)94, wspomina o Zend-Aweście, I-Ching, mitologii 
islandzkiej95 oraz o religii Ameryki prekolumbijskiej96 . Jednak w pewnym momencie 
dokonuje się w Tableau naturel wyraźne przejście do wywodów poświęconych wyłącznie 
Biblii i szeroko pojętej tradycji chrześcijańskiej97, co zostaje poprzedzone stwierdzeniem, 
że język hebrajski jest wzorcem wszystkich innych języków98 .

Jeśli gnozę pojmujemy jako „wiedzę o  bożych tajemnicach zastrzeżoną dla 
wybranych”99, to szczególnie interesująca powinna wydać się Saint-Martinowska kon-
cepcja tzw . dogmatów misteryjnych . Zdaniem teozofa z Amboise prawie wszystkie religie 
mają jakiś zakres credo, którego nie udostępniają ogółowi . Przywódcy religijni i duchowni 
uważają takie postępowanie za roztropniejsze, niż gdyby nastąpiło powszechne otwarcie 
wszystkich skarbców . L .C . de Saint-Martin twierdzi, że nie zamierza winić owych przy-

90 L .C . de Saint-Martin . Des erreurs et de la Vérité s . 183 .
91 Tamże s . 183-185 .
92 L .C . de Saint-Martin . Tableau naturel s . 143 .
93 Tamże s . 122 .
94 Tamże s . 154-156 .
95 Tamże s . 164 .
96 Tamże s . 121 .
97 Tamże s . 169 . Cała dalsza część dzieła poświęcona jest analizie Pisma św . oraz tradycji i historii 

Kościoła .
98 Tamże s . 165 .
99 W . Myszor . Elementy gnostyckie w nowej duchowości s . 70 .
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wódców religijnych – oni chronią sekrety przed profanacją100 . Również chrześcijaństwo 
posiada – jego zdaniem – prawdy wielkiej mocy i wielkiej wagi, które nigdy nie były 
i nigdy nie powinny być spisane101 .

3. Romantyzm

3.1. Rozpacz semantyka

Hasło „Romantyzm” w encyklopedii filozoficznej P . Edwardsa zaczyna się od stwier-
dzenia, że „«romantyzm» i «romantyczny» są słowami Proteuszowymi, stanowiącymi 
rozpacz rygorystycznego semantyka” („Romanticism and romantic are protean word, the 
despair of a rigorous semanticist”)102 . Zarazem jednak możemy w nocie encyklopedycznej 
znaleźć pogląd, że romantyzm nie jest tylko pewnym modelem literatury, ale również 
filozofią czy też może zbiorem różnych filozofii, które łączy odrzucenie dziedzictwa 
wieku XVIII103 .

Problemy związane z definiowaniem romantyzmu zostały już wcześniej ukazane 
w słynnym tekście Arthura Onckena Lovejoya On the Discrimination of Romanticisms104 . 
Już na samym początku tekstu autor stwierdza, że słowo „romantyczny” nic nie znaczy105 . 
Tytuł eseju zawiera w sobie bardzo mocną tezę, którą historyk idei stara się uzasadnić 
podczas swoich analiz: nie ma jednego romantyzmu, są tylko różne, niesprowadzalne 
do siebie romantyzmy106 . Zdaniem A .O . Lovejoya romantyzm niemiecki zawiera idee, 
które zaprzeczają wcześniejszym koncepcjom zawartym w twórczości autorów angiel-
skich107 . Jednak akcentowane sprzeczności nie dotyczą jedynie relacji między kulturami 
różnych krajów, ale mogą pojawiać się nawet w twórczości poszczególnych autorów . 
Aby to zilustrować, autor wskazuje na koncepcje zawarte w pismach F .R . de Chatea-
ubrianda – w jego myśli na przełomie XVIII i XIX w . dokonał się znaczący przewrót, 
który przejawiał się np . w odrzuceniu swoistego kultu „czystej natury”108 . Dlatego próba 

100 L .C . de Saint-Martin . Des erreurs et de la Vérité s . 199 .
101 L .C . de Saint-Martin . Tableau naturel s . 289 .
102 C . Brinton . Romanticism . W: The Encyclopedia of Philosophy . T . 7 . Red . P . Edwards, New York–

London: The Macmillan Company & The Free Press, Collier-Macmillan Ltd . 1967 s . 206 . 
103 Tamże s . 209 .
104 A .O . Lovejoy . On the Discrimination of Romanticisms . W: Romanticism. Points of view . Red . 

R .E . Gleckner, G .E . Enscoe . Detroit: Wayne State University Press 1974 s . 66-81 . Tekst po raz pierwszy 
opublikowano w 1924 r .

105 Tamże s . 66 .
106 Tamże s . 68 .
107 Tamże s . 73 .
108 Tamże s . 78 .
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ujęcia romantyzmu w jedną formułę jest – zdaniem A .O . Lovejoya – niedorzecznością 
(fatuity)109 .

Henri Peyre swoją książkę Co to jest romantyzm? zaczyna od następującego zdania: 

Pytanie zawarte w tytule tej książki nie jest, oczywiście, nowe i nieraz dawano na 
nie najrozmaitsze odpowiedzi . Byłoby wysiłkiem całkowicie jałowym poszukiwanie 
jedynej formuły określającej zespół zjawisk, często bardzo różnorodnych, w zależ-
ności od krajów i pokoleń110 . 

Na wielu stronach francuski autor stara się przedstawić różne sposoby funkcjonowania 
omawianego pojęcia w okresie, gdy epoka romantyczna zdawała się już ugruntowana111 .

Do określenia zawartego w amerykańskiej encyklopedii filozoficznej nawiązał Włady-
sław Tatarkiewicz w artykule Romantyzm, czyli rozpacz semantyka112 . Filozof, aby pokazać 
skalę problemu, przytoczył w swojej publikacji kilkadziesiąt różnych definicji opisywa-
nego fenomenu . Wskazany został następujący problem: „Wykaz 25 określeń jest długi, 
ale niewyczerpujący . A różnice między określeniami nie są błahe: co jest romantyzmem 
według jednego określenia, może nim nie być wedle drugiego”113 . Przyjrzyjmy się może 
kilku definicjom .

Trzeba zaznaczyć, że w zasadzie wszystkie sformułowania sytuują zjawisko roman-
tyzmu w kontekście sztuki, choć ukazują też inne wymiary owego zjawiska dotyczące 
różnych dziedzin życia, aktywności i percepcji . Niektóre spośród definicji akcentują 
szczególną rolę uczuć lub wyobraźni w funkcjonowaniu sztuki114, albo duchowy jej 
charakter; inne z kolei na piedestał wynoszą postawę buntu, jeszcze inne – subiekty-
wizm115 . Pozwólmy sobie określić je mianem subiektywnych, gdyż odwołują się głównie 
do wewnętrznych dyspozycji twórcy i ewentualnie odbiorcy sztuki . W . Tatarkiewicz 
przytacza także sformułowania zawierające treści o charakterze obiektywnym, czyli 
odnoszące się do przedmiotu, którego sztuka ma dotyczyć . Jedna z definicji pochodzi 
od K . Brodzińskiego: „Romantyczność od przedmiotu do nieskończoności unosi”116 . 
Według innej „romantyzm to usiłowanie, aby poprzez zjawiska, poprzez powierzchnię 
rzeczy dotrzeć do głębi bytu . Albo: usiłowanie, aby wysiłkiem poetyckim dotrzeć do 
duszy świata . Albo: aby dotrzeć do rzeczy ukrytych, tajemnych”117 .

Te definicje, które zwracają uwagę na obiektywny charakter romantyzmu, przypo-
minają o aspiracjach towarzyszącym niektórym filozofów . W . Tatarkiewicz dostrzega 
istotną konsekwencję pojmowania romantyzmu jako poszukiwanie ukrytego wymiaru 

109 Tamże s . 80 .
110 H . Peyre . Co to jest romantyzm? Warszawa: PWN 1987 s . 5 .
111 Tamże s . 82-101 .
112 W . Tatarkiewicz . Romantyzm, czyli rozpacz semantyka . „Pamiętnik Literacki” 62:1971 z . 4 s . 8 .
113 Tamże .
114 Tamże s . 3 .
115 Tamże s . 4-5 .
116 Tamże s . 5 .
117 Tamże .
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rzeczywistości – poezja zaczynała pełnić rolę „miłości mądrości”, ale musiała w tym 
celu uciec się do nadzwyczajnych metod118 . Zarazem jednak wielu historyków filozofii, 
zwłaszcza pochodzących z zachodniej Europy, nie było zanadto skłonnych do umiesz-
czania myśli romantycznej w tworzonych przez siebie podręcznikach119 . W . Tatarkiewicz 
jednak dostrzega szczególne miejsce myśli polskiej, w której „wielcy poeci byli filozofami; 
w pewnych okresach światopogląd był dla nich ważniejszy od samej poezji”120 .

Z drugiej jednak strony, „usiłowanie, aby poprzez zjawiska, poprzez powierzchnię 
rzeczy dotrzeć do głębi bytu [ . . .], aby wysiłkiem poetyckim dotrzeć do duszy świata [ . . .], 
aby dotrzeć do rzeczy ukrytych, tajemnych” wydaje się przypominać gnozę i ezoteryzm, 
które dążyły do rozszyfrowania niewidzialnego wymiaru rzeczywistości, kryjego się pod 
osłoną tego, co widzialne . Zjawisko zakwalifikowane jako filozoficzne może również 
mieć wymiar gnostycki – pamiętajmy jednak, że jest to zbieżność, która niekiedy niesie 
niebezpieczeństwo pomyłki, przed czym przestrzegał G . Quispel121 .

Warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieje pewien aspekt charakterystyki romantyzmu, 
który występuje zarówno w artykule W . Tatarkiewicza, jak i w nocie zawartej w The 
Encyclopedia of Philosophy: jest nim dostrzeżenie filozoficznego i światopoglądowego 
aspektu opisywanego fenomenu .

3.2. Romantyczna teoria poznania

3.2.1. Myśl przewodnia

Po zaprezentowaniu kilku opinii, które wyrażają daleko posunięty pesymizm co do 
możliwości ujęcia fenomenu romantyzmu w jakąś jedną i przejrzystą formułę, warto 
może zaprezentować autora, który na coś takiego się odważył . Maria Cieśla-Korytowska 
w swojej książce O romantycznym poznaniu nie zgadza się ani z poglądem Lovejoya, 
że romantyzm jako całość nie istnieje, ani z poglądem Tatarkiewicza, że romantyzm 
jest w zasadzie niemożliwy do zdefiniowania122 . Czy zechcemy badaczce zarzucić – na 
wzór H . Peyre’a – jałowość i usiłowanie niemożliwego? Jednak wbrew wszelkim scep-
tykom twierdzi ona, że „wspólnym wyznacznikiem całego romantyzmu [ . . .] jest [ . . .] 
nowa epistemologia”123 . Jak widać, M . Cieśla-Korytowska nie odrzuca całkowicie tez 
zawartych w artykule Romantyzm, czyli rozpacz semantyka – można nawet pokusić się 
o stwierdzenie, że idzie jednym z tropów tam zawartych . Owym szlakiem wytyczonym 
przez W . Tatarkiewicza jest zwrócenie uwagi na filozoficzny aspekt twórczości przełomu 
XVIII i XIX w . Artykuł, który mógłby zostać uznany za śmiercionośną broń niweczącą 

118 Tamże s . 5-6 .
119 Tamże s . 17 .
120 Tamże .
121 G . Quispel . Gnoza s . 74 .
122 M . Cieśla-Korytowska . O romantycznym poznaniu . Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997 s . 9 .
123 Tamże .
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możliwość naukowego poznania romantyzmu, na swój sposób został przekuty na nie-
zwykle skuteczny oręż obronny .

Przypomnijmy sobie jeden z fragmentów artykułu Romantyzm, czyli rozpacz seman-
tyka: „Wielcy poeci byli filozofami; w pewnych okresach światopogląd był dla nich 
ważniejszy od samej poezji”124 . M . Cieśla-Korytowska wyraża podobną myśl, ale zarazem 
chce ukazać ogromną trudność metodologiczną: 

Pełna rekonstrukcja postaw gnoseologicznych romantyków jest bardzo trudna . 
Nie mam tu na myśli odtworzenia wszystkich systemów filozoficznych, lecz próbę 
ogarnięcia w pełni poglądów na temat poznania, jakie można wydobyć z tekstów 
literackich epoki [ . . .] . Romantyczna epistemologia sytuuje się między teologią, 
filozofią, psychologią, antropologią, nie jest po prostu dziedziną filozofii . Jest «nie-
precyzyjna», «nienaukowa»125 . 

Trudność bierze się stąd, że często ową teorię poznania trzeba wydobywać z tekstów 
poetyckich lub parafilozoficznych126 . Jakie zatem są zasadnicze elementy romantycznej 
teorii poznania?

Jedną z podstaw opisywanej gnozeologii jest pogląd o charakterze metafizyczno-
-kosmologicznym, tj .: przekonanie o jedności i harmonii wszechświata . Oznacza ono, że 
między różnymi aspektami rzeczywistości istnieje „odpowiedniość, wzajemna współzależ-
ność i stosunek symboliczny”127 . Trudno w tym momencie nie dostrzec ogromnego podo-
bieństwa pod względem ezoterycznej zasady korespondencji powszechnej, która łączy 
różne wymiary świata widzialnego i niewidzialnego . Zdaniem M . Cieśli-Korytowskiej 
idea harmonii i więzi między różnymi wymiarami wszechbytu wywodzi się z gnozy, a do 
romantyzmu przeniknęła za pośrednictwem nowożytnych iluministów, np . J . Boehmego 
czy L .C . de Saint-Martina128 .

Badaczka romantyzmu stara się opisać poszczególne sposoby poznania, które pojawiają 
się w pismach romantyków . Są one podzielone na trzy podstawowe kategorie: poznanie 
jednorazowe i bezpośrednie, poznanie stopniowe i pośrednie, a także poznanie szczegó-
łowe, czyli systematyczne i naukowe (romantycy nie zawsze byli skłonni do odrzucania 
i potępiania nauki)129 .

3.2.2. Poszczególne sposoby poznania

Olśnienie było pierwszym istotnym dla romantyków sposobem poznania o bezpo-
średnim charakterze . Mogło ono mieć charakter mistyczny lub quasi-mistyczny (kiedy 
dotyczyło Boga), ale niekiedy dosięgało innych rzeczywistości – polegało na przenik-

124 W . Tatarkiewicz . Romantyzm, czyli rozpacz semantyka s . 17 .
125 M . Cieśla-Korytowska . O romantycznym poznaniu s . 9-10 .
126 Tamże s . 10 .
127 Tamże s . 29 .
128 Tamże s . 44 . Na temat inspiracji gnostyckich i iluministycznych zob . tamże s . 39-60 .
129 Tamże s . 61-62 .
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nięciu natury lub własnego ja130 . Jak zwraca uwagę autorka, jednym z bardziej interesu-
jących świadectw takiego przeżycia jest wiersz Widzenie Adama Mickiewicza131 . Innym 
ważnym sposobem poznania dla romantyków był sen132, który odgrywał ważną rolę np . 
w twórczości Juliusza Słowackiego133 . Dużą wagę romantycy przywiązywali również do 
intuicji i autokontemplacji134 . Zdaniem M . Cieśli-Korytowskiej istotną drogą poznania 
bezpośredniego była miłość (pojęta również, a może zwłaszcza) jako relacja między 
mężczyzną i kobietą . Jednym z uzasadnień takiej interpretacji miłości jest przyjmowana 
przez wielu romantyków teoria androgynizmu i mit wiecznej kobiecości135 . Inną drogą 
bezpośredniego zdobywania wiedzy było dla romantyków szaleństwo136 .

Do sposobów poznania pośredniego należy zaliczyć mit, język i poezję . W tym 
momencie warto przypomnieć, że idea mediacji stanowiła jeden z centralnych punktów 
światopoglądu ezoterycznego . Mit odgrywał ważną rolę w twórczości romantyków137 . 
Jako przykład poety tworzącego taką opowieść o charakterze objawicielskim badaczka 
romantyzmu podaje twórczość J . Słowackiego (Samuel Zborowski, Król-Duch, Genezis 
z Ducha i inne)138 . Przypisywanie dużej roli mitowi jest kolejnym znakiem wskazującym 
na pokrewieństwo występujące między romantyzmem i gnozą . Innym narzędziem pozna-
nia pośredniego był język . Zdaniem M . Cieśli-Korytowskiej ogromny nacisk na poznanie 
za jego pomocą było ideą specyficznie romantyczną139 . Najbardziej z romantyzmem 
kojarzy nam się chyba koncepcja poznania za pośrednictwem poezji140 . Zastanówmy 
się chwilę nad tym, jak często zdarza nam się w sposób bezrefleksyjny używać słowa 
„wieszcz” . Badaczka romantyzmu zwraca uwagę na to, że romantycy całkiem poważnie 
traktowali prorocki i objawicielski charakter twórczości poetyckiej, która pełniła rolę 
inicjacyjną . Poeta był dla ludzi tamtej epoki rodzajem kapłana141 .

Jeśli idzie o poznanie typu naukowego, to należy zrezygnować ze stereotypu, jakoby 
wszyscy romantycy nim pogardzali . Najlepszym przykładem pozytywnego odniesienia 
do nauki jest twórczość Novalisa, który wkrótce po opublikowaniu wyników odkryć 
przez Alessandro Voltę włączył niektóre jego idee do tworzonego przed śmiercią Henryka 
Ofterdingena142 . U Słowackiego daje się zauważyć zainteresowanie odkryciami M . Fara-

130 Tamże s . 62-63 .
131 Tamże s . 69 .
132 Tamże s . 77 .
133 Tamże s . 82-83 .
134 Tamże s . 86-97 .
135 Tamże s . 98-102 .
136 Tamże s . 107-110 .
137 Tamże s . 137-155 .
138 Tamże s . 152 .
139 Tamże s . 117 .
140 Tamże s . 155-174 .
141 Tamże s . 171 .
142 Tamże s . 175 .
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daya . Jednak nauka nie była zdolna – zdaniem autora Balladyny – do przeniknięcia 
rzeczywistości ducha143 .

W celu podsumowania rozważań nad teorią poznania opisywanej epoki przytoczmy 
może myśl Marii Janion . Jej zdaniem celem romantyków 

było odkrycie istoty prawdziwej egzystencji i doznania jaźni, odnalezienie tożsamości 
w duszy własnej i w duszy kosmosu, szczególną rolę odegrały takie doświadczenia, 
jak „człowiek wewnętrzny” mistyków chrześcijańskich; hinduska filozofia jaźni; 
gnostyczne idee poznania i świadomości; osobliwa wiedza „parapsychologiczna”, 
zawarta w  tradycji ezoterycznej, którą romantyzm ożywiał i  rozwijał; wreszcie 
nobilitacja stanów szaleństwa, obłędu, upojeń narkotycznych jako doznań wyższej 
świadomości144 .

3.3. Saint-Martin, ezoteryzm a romantyzm

Louis-Claude de Saint-Martin odegrał istotną rolę w kształtowaniu światopoglądu 
romantyków145 . To między innymi teozofowi z Amboise należy przypisać wypromowanie 
szczególnej koncepcji poety i poezji – to on miał przypisać poetom zadanie kapłańskie 
i prorockie oraz nadzwyczajną zdolność poszukiwania pierwotnego języka ludzkości . 
Saint-Martinowska, teologizująca koncepcja rewolucji francuskiej miała znaczący wpływ 
na historiozofię A . Mickiewicza – głoszona przez Nieznanego Filozofa wiara w misję 
narodu francuskiego zaowocowała u naszego wieszcza podkreśleniem szczególnej roli 
dziejowej Polaków146 . Również kult Napoleona, który daje się dostrzec u A . Mickiewicza, 
ma swoją zapowiedź w pismach L .C . de Saint-Martina147 .

Adam Mickiewicz niezwykle cenił wkład teozofa z Amboise w rozwój duchowej kul-
tury Europy . Jego zdaniem po okresie oświeceniowego naturalizmu L .C . de Saint-Martin 
miał dać współczesnemu światu zarodek nowego życia148 . Wielki romantyk w Literaturze 
słowiańskiej wielokrotnie powołuje się na poglądy Nieznanego Filozofa – okazuje się 
na przykład zwolennikiem ezoterycznej tendencji do porównywania różnych doktryn 

143 Tamże s . 182 .
144 M . Janion . Gorączka romantyczna . Warszawa: PIW 1975 s . 43 .
145 N . Jacques-Lefèvre . Louis-Claude de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu (1743-1803). Un illu-

ministe au Siècle des Lumières . Paris: Dervy 2003 s . 11; Le Préromantisme: Hypothèque ou hypothèse? Red . 
P . Viallaneix . Paris: Editions Klincksieck 1975 passim; A . Viatte . Les Sources occultes du romantisme. 
Illuminisme – théosophie 1770-1820. T . 1: Le Préromantisme . Paris: Champion 1928 passim .

146 A .M . Amiot . „L’Homme de Parole” Martiniste, préfiguration du poète romantique, ou, du messia-
nisme illuministe au messianisme poétique . W: Le Préromantisme: Hypothèque ou hypothèse? s . 380-391 .

147 J . Fabre . La France dans la pensée et le coeur de Mickiewicz . „Revue de Littérature Comparée” 1957 
nr 2 s . 163; L .C . de Saint-Martin . Mon portrait historique et philosophique 1789-1803 . Paris: R . Julliard 
1961 nr 1000 s . 406, nr 1019 s . 410 .

148 A . Mickiewicz . Literatura słowiańska. Kurs drugi . W: tenże . Dzieła . T . 10 . Warszawa: Czytelnik 
1955 s . 334 .
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religijnych w celu odnalezienia jej wspólnej części oraz odkrycia tradycji pierwotnej . 
Przypomnijmy, że opisany projekt jest określany mianem idei konkordancji tradycji . 
Oto jak A . Mickiewicz wyraził ową ideę: 

Podług niego [G .F . Creuzera] mitologia jest panoramą mniemań i pojęć religijnych 
ludzkości; musi ona stanowić jedną organiczną całość, bo duch który ją stworzył, 
jest jeden, a w różnych podaniach rozpoznajemy ułamki pierwotnej religii . Już na 
długo przed Creuzerem kilku filozofów wyraziło ten sam pogląd . Między innymi 
Saint-Martin wykazywał tożsamość wszystkich mitologii i starał się sprowadzić je 
do wspólnego źródła149 . 

Zacytowane zdania trzeciego kursu Literatury słowiańskiej wymagają uzupełnienia 
wziętego z innego wykładu A . Mickiewicza: „Filozofia ta [słowiańska] przyjmuje najpierw 
za pewnik, że od początku społeczeństw istniały dogmaty, szczątki objawienia powszech-
nego; że już w czasach najdawniejszych posiadano pewien zasób prawd objawionych, 
których źródła nie znamy”150 .

Nieznany Filozof może uchodzić za kultywującego idee twórczego (nie tylko arty-
stycznego!) cierpienia . Jedna z bardziej charakterystycznych deklaracji doloryzmu jego 
pióra pochodzi z początkowej partii Tableau naturel. L .C . de Saint-Martin stwierdza 
tam, że prawda daje nam oświecenie, ale raczej jest przyczyną cierpienia niż radości151 . 
W L’Homme de désir cierpienie zostało ukazane jako nieodłączny atrybut Człowieka 
Upragnionego – niezwykłej i tajemniczej postaci, która może uchodzić za nieformalnego 
lidera religijnego152 . Podobną myśl można znaleźć u Mickiewicza: 

Jeśli więc ten, kto pragnie tworzyć w sztuce, wprowadzać nowości w polityce, musi 
nieodzownie zespolić się z duchem mas cierpiących i tęskniących do przyszłości 
[ . . .] . Boleść nie do opisania, którą Saint-Martin nazywał boleścią proroczą, a która 
różni się zupełnie od boleści jednostkowej i od boleści artystycznej; boleść, jaką się 
cierpi za miliony!153 

Jednym z najbardziej efektownych tropów ukazujących związek wieszcza z myślą 
L .C . de Saint-Martina jest liczba 44 . W literaturze przedmiotu występują różne próby jej 
rozszyfrowania154 . Sama liczba 44 pojawia się w twórczości teozofa155 . Jednak najistotniej-

149 A . Mickiewicz . Literatura słowiańska. Kurs trzeci i czwarty . W: tenże . Dzieła . T . 11 . Warszawa: 
Czytelnik 1955 s . 249 .

150 Tamże s . 11 .
151 L .C . de Saint-Martin . Tableau naturel s . 1 .
152 L .C . de Saint-Martin . L’Homme de désir s . 45, 126 .
153 Tamże s . 360 .
154 Z . Kępiński . Mickiewicz hermetyczny . Warszawa: PIW 1980 s . 293-332; W . Weintraub . Poeta 

i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza . Warszawa: Biblioteka Narodowa 1998 s . 192-195; M . Masłow-
ski . Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego . Warszawa: PWN 1998 s . 303-306 .

155 L .C . de Saint-Martin . 44 racines du Christ . W: Angeliques. Images du culte theurgique . T . 1 . Red . 
R . Amadou, C . Amadou . Guerigny: CIREM 2001 s . 209; L .C . de Saint-Martin . Des Nombres . Paris: 
Robert Dumas 1975 s . 29 .
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szą rolę w zrozumieniu jej znaczenia odgrywa ezoteryczna symbolika liczby 4 . Zdaniem 
Zdzisława Kępińskiego położenie silnego akcentu na ową liczbę samo w sobie jest już 
wskazaniem na mistycyzm L .C . de Saint-Martina . Jest to bowiem liczba symbolizująca 
nowego, odrodzonego człowieka156 .

* * *

Na zakończenie przytoczmy słowa M . Cieśli-Korytowskiej, które zawarła w uwagach 
podsumowujących rozważania nad romantyczną gnozeologią . Jej zdaniem opisywany typ 
dążności poznawczej sytuuje się w ścisłym związku z mitem upadku i odrodzenia . Ma to 
doniosłe konsekwencje interpretacyjne: „Cel [romantycznego – M .N .] poznania nie jest 
bezinteresowny [ . . .]; jest nim [ . . .] zbawienie świata, jego udoskonalenie . Nie przez miłość, 
jak głosi religia (i Mickiewicz), lecz właśnie poprzez poznanie, wiedzę . Stąd romantyczna 
epistemologia zbliża się do gnozy (iluminizmu) bardziej niż do religii”157 . Tutaj można 
odnaleźć nić łączącą gnozę, ezoteryzm i romantyzm, przy czym autor Dziadów okazuje 
się odrobinę mniej pasować do wskazanej prawidłowości .
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Gnosis, Esotericism and Romanticism

One can find a bound between gnosis, esotericism and romanticism . Gnosis is a religion 
of knowledge giving salvation . It is irrational recognition of God (for instance illumination) 
restricted for a narrow, exclusive group . We can find that phenomenon in many forms of 
esoteric doctrines – in ancient Gnosticism and modern occult groups . Gnosticism existing 
in early Christian era was characterized by very radical dualism of God and material world . 
Modern esotericism was more optimistic towards material world – there was an idea of panvi-
talism, universal correspondence of every aspects of being and mediation giving illumination 
and transmutation . Many of those elements we can find in romantic ideology and literature . 
Romanticism was a new epistemology based on irrational elements of human nature . The 
aim of recognition of reality is practical and Gnostic – it should give transfiguration and 
amelioration of our world .

Translated by Marek Nowak





Ks. Andrzej Wańka

Zachodni ezoteryzm jako próba 
alternatywnego komentarza do Biblii

Pluralizm współczesnej kultury jest oczywisty . Poszukiwanie alternatyw jawi się jako 
jedna z cech umysłowości współczesnego człowieka Zachodu . Wyrasta ono nie tylko ze 
zwykłej ciekawości poznawczej, lecz także z egzystencjalnych pytań o principia własnej 
tożsamości religijnej . W tę sytuację poszukiwania alternatyw wpisuje się zachodni ezote-
ryzm – dziedzina wzbudzająca obecnie coraz szersze zainteresowanie swoją tajemniczością 
i symboliką .

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie natury ezoterycznej hermeneutyki oraz jej 
relacji do katolickiej interpretacji Biblii . Zamierzam ukazać, na czym polega ezoteryczne 
rozumienie Pisma świętego oraz co wynika z jej interpretacji przez pryzmat „nauk tajem-
nych” dla autentycznej katolickiej Tradycji . świadomie pomijam w tym miejscu kwestię 
rozumienia alternatywności przywołanej w tytule; jej rozumienie w niniejszym artykule 
stanie się jasne w świetle przeprowadzonych analiz . 

1. Zachodni ezoteryzm jako przedmiot badań akademickich

Wieloaspektowa domena, jaką jest ezoteryzm, jest przedmiotem badań akademi-
ckich od stosunkowo krótkiego czasu . W latach 50 . XX w . niektóre fenomeny zaliczane 
dziś do ezoteryzmu znalazły się w polu zainteresowania uczonych skupionych wokół 
organizowanych przez C .G . Junga konferencji naukowych Eranos w Asconie w Szwaj-
carii (Gershom Scholem, Henry Corbin, Mircea Eliade, Joseph Campbell – wszyscy 
w większym lub mniejszym stopniu zainspirowani byli światopoglądem ezoterycznym) . 
Wcześniej studium tych fenomenów było niekiedy podejmowane w ramach badań nad 
mistycyzmem i gnozą . Publikowano związane z nimi prace naukowe: przekłady, edycje 
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krytyczne, monografie i dysertacje uniwersyteckie (np . W .E . Peuckert, P .O . Kristeller, 
E . Garin, M . Brini, C . Vasoli i P . Zambelii) . Jedną z pionierskich badaczek zachodniego 
ezoteryzmu jest Frances A . Yates (1899-1981) z Warburg Institute w Londynie, która 
w 1964 r . opublikowała monografię Giordano Bruno and the Hermetic Tradition sytuującą 
renesansowy hermetyzm w polu badań akademickich . W 1965 r . z inicjatywy Henry’ego 
Corbina utworzona została Katedra Historii Ezoteryzmu Chrześcijańskiego w piątej 
sekcji École pratique des hautes études na paryskiej Sorbonie (w 1979 r . została ona 
przemianowana na Katedrę Historii Ezoterycznych i Mistycznych Nurtów w Nowożytnej 
i Współczesnej Europie) . W 1999 r . powstała kolejna katedra badań nad zachodnim 
ezoteryzmem na Uniwersytecie Amsterdamskim (Katedra Historii Hermetycznej Filozofii 
i Spokrewnionych Nurtów) . Zaczęto wydawać naukowy periodyk „Aries: Journal for 
the Study of Western Esotericism” (Brill, Leiden) . W Ameryce i Europie powstały też 
akademickie stowarzyszenia dla badań nad ezoteryzmem, m .in: Hermetic Academy, The 
Association for the Study of Esotericism (ASE) oraz European Society for the Study of 
Western Esotericism (ESSWE) . Od lat 90 . zachodnie prądy ezoteryczne są coraz częściej 
uznawane za obszar badań, który zasługuje na poważne akademickie zainteresowanie, 
jako specyficzna dziedzina w obszarze nauk o religii1 .

2. Zakres treściowy zachodniego ezoteryzmu

Zarówno krótka historia badań, jak i złożoność przedmiotu powodują, że nie ma 
wśród badaczy zgodności co do definicji i zakresu zjawiska ezoteryzmu jako uniwersalnej 
całości . Nie oznacza to jednak braku jednolitego poglądu na temat nurtów i historycz-
nych fenomenów określanych mianem ezoteryzmu . Kocku von Stuckrad ze wspomnianej 
wyżej katedry Uniwersytetu Amsterdamskiego zauważa, że większość uczonych twierdzi, 
że ezoteryzm obejmuje takie nurty, jak: gnostycyzm, starożytny hermetyzm, tak zwane 
nauki okultystyczne, astrologię, magię i alchemię, chrześcijański mistycyzm, renesansowy 
hermetycyzm, żydowską i chrześcijańską kabałę, paracelsjanizm, różokrzyż, chrześcijańską 
teozofię, illuminizm, dziewiętnastowieczny okultyzm, tradycjonalizm (z angielskiego 
zwany perennializmem) i rozmaite spokrewnione nurty aż do duchowości współczesnego 
New Age . Wszystkie te nurty znajdziemy w stanowiącym podsumowanie stanu badań 
nad ezoteryzmem Dictionary of Gnosis and Western Esotericism2 . Sam Stuckrad stawia 

1 Na temat historii badań akademickich nad zachodnim ezoteryzmem zob . W .J . Hanegraaff . Intro-
duction: The Birth of a Discipline . W: Western Esotericism and the Science of Religion . Red . A . Faivre, 
W .J . Hanegraaff . Leuven: Peeters 1998 s . VII-XIII; K . von Stuckrad . Western Esotericism: Towards an 
integrative model of interpretation. „Religion” 35:2005 s . 80-84; W .J . Hanegraaff . Esotericism. W: Dic-
tionary of Gnosis & Western Esotericism . Red . W .J . Hanegraaff . Leiden–Boston: Brill 2006 s . 338-340 .

2 K . von Stuckrad . Western Esotericism s . 79 .
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jednak pytanie, co z takimi historycznymi fenomenami, jak np . starożytna i średnio-
wieczna teurgia, islamski i żydowski mistycyzm i romantyczna naturphilosophie? Podaje 
też przykłady uczonych przyjmujących inne określenia na ezoteryzm lub zastosowania go 
do ograniczonych jedynie okresów lub kontekstów: Bettina Gruber, Monika Neugebauer-
-Wölk, A .Ch . Trepp3 . 

W ujęciu historycznym dyskusyjne stają się kwestie ram czasowych zjawiska, zarówno 
jego początku, jak i kresu . Zdaniem Hanegraaffa pojęcie zachodniego ezoteryzmu w jego 
technicznym i akademickim sensie obejmuje złożoną mieszaninę nurtów, które w swoich 
oryginalnych formach są integralną częścią historii chrześcijaństwa i które pojawiły się 
między późnym XV a końcem XVIII w4 . Jednak w innym późniejszym tekście Hanegraaff 
rozszerza to ujęcie, pisząc, że jeśli ograniczyć zakres ezoteryzmu do okresu nowożytnego 
i współczesnego, to obejmuje on renesansowe wskrzeszenie hermetyzmu i tak zwanej 
filozofii okultystycznej w szeroko neoplatońskim kontekście i jego późniejszych konty-
nuacjach, alchemii, paracelsjanizmie i różokrzyżu, chrześcijańskiej kabale i jej później-
szych kontynuacjach, nurtach teozoficznych i iluministycznych oraz w różnorodnych 
działaniach okultystycznych i im podobnych w XIX i XX w ., aż po takie zjawiska, jak 
ruch New Age . Jeśli zaś cofnąć się i uwzględnić późny antyk i średniowiecze, to dołącza 
się też gnostycyzm, hermetyzm, neoplatońska teurgia oraz różne okultystyczne nauki 
i magiczne prądy, które później złożyły się na renesansową syntezę5 .

Jednym z najbardziej błyskotliwych badaczy ezoteryzmu jest współcześnie Antoine 
Faivre . W jego rozumieniu pojęcie ezoteryzmu cechuje się płynnością semantyczną6 . 
Jednak rozległe i  zróżnicowane pole zjawisk określanych tą nazwą nie jest całkiem 
dowolne, cechuje je pewne air de famille – rodzinne podobieństwo7 . Chcąc zakreślić 
granice tego pojęcia, wskazuje dwanaście historycznych fenomenów składających się na 
zachodni ezoteryzm, odróżniając przy tym prądy/nurty (currents) od poglądów (notions) 
i systematyzuje je w trzech grupach: 

1) nurty, które nie są poglądami: hermetyzm, chrześcijańska kabała, paracelsjanizm, 
różokrzyż, teozofia;

2) nurty, które również odwołują się do poglądów: alchemia, astrologia, magia, 
okultyzm, perennializm; 

3) poglądy niebędące nurtami: hermetycyzm8 i gnoza9 .

3 Tamże .
4 W .J . Hanegraaff . New Age Religion and Secularization, „Numen” 47:2000 s . 293 .
5 Tenże . Esotericism s . 338 .
6 A . Faivre . Questions of Terminology Proper to the Study of Esoteric Currents . W: Western Esotericism 

and the Science of Religion s . 2 .
7 Tamże .
8 Faivre posługuje się tu rozróżnieniem pojęć . Hermetism rozumie jako nurty nawiązujące bezpo-

średnio do starożytnych pism Corpus Hermeticum przypisywanych Hermesowi Trismegistusowi . Zaś 
Hermeticism wyjaśnia jako termin ogólny używany do denotacji różnych poglądów i różnych nurtów, 
jakie pojawiały się od XV w ., przez w . XVII, jak na przykład „alchemia”, „magia” czy philosophia occulta. 
Zob . A . Faivre . Questions s . 4, 9 .

9 Tenże . Questions s . 3-10 .
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Zachodni ezoteryzm byłby więc rodzajem pojęcia zbiorczego, rozpinającego się jak 
parasol nad szerokim spektrum kulturowych i religijnych realiów, które zdają się łączyć 
w całość na zasadzie rodzinnego podobieństwa, czyli głębokich transhistorycznych ana-
logii i transcendentnej jedności poszczególnych fenomenów ezoterycznych10 .

Celem niniejszego artykułu nie jest rozstrzyganie kwestii spornych w tej materii, 
dlatego zgodnie z panującymi wśród badaczy tendencjami11 będę się posługiwał poję-
ciem ezoteryzmu w rozumieniu zjawiska obecnego w kulturze łacińskiego Zachodu 
od końca XV w . do czasów najnowszych . Takie, stosunkowo ogólne zakreślenie granic 
koresponduje z tematem publikacji, w której umieszczony zostanie niniejszy artykuł, 
posiada też uzasadnienie metodologiczne poprzez odniesienie do określonego kontekstu 
kulturowego i religijnego, determinującego kształt i rozumienie prądów ezoterycznych na 
zachodzie . Trudno nie zgodzić się z Faivrem, że z metodologicznego punktu widzenia nie 
bez znaczenia jest także fakt, że ezoteryzm jest pojęciem zachodnim, charakterystycznym 
dla czasów nowożytnych (od końca XV w .)12 . Kwestia wzajemnych odniesień domeny 
ezotercznej (począwszy od XIX w . okultystycznej) i zjawiska New Age, choć dyskusyjna13 
w niektórych jego odmianach, jest często suponowana w literaturze fachowej14, podob-
nie jak innych ruchów, sekt oraz praktyk takich, jak astrologia, kabała, czarownictwo 
i zjawiska paranormalne15 .

3. Pojęcie ezoteryzmu

Rzeczownik „ezoteryzm” powstał na początku XIX w ., choć jego forma przymiot-
nikowa była stosowana już w starożytności . Etymologicznie słowo to wywodzi się od 

10 Por . A . Faivre . Access to Western Esotericism. New York: State University of New York Press 1994 
s . 7, 19, 35 .

11 Na potrzebę przynajmniej początkowego ograniczenia badań do zjawiska występującego w kulturze 
Zachodu zwrócił wagę A . Faivre . Access s . 6-7, 16-17; A . Faivre, K .C . Voss . Western Esotericism and the 
Science of Religions . „Numen” 42:1995 s . 63 .

12 A . Faivre . Qestions s . 2-3; tenże . Access s . 17 .
13 Zdaniem Faivre’a „Fenomen, jakim jest New Age [ . . .], wpisuje się raczej w rubrykę Nowych 

Ruchów Religijnych [ . . .] niż prądów ezoterycznych, poprawnie mówiąc . [ . . .] Podobnie i parapsychologia 
oraz czarownictwo, sektory często łączone z współczesnymi nurtami ezoterycznymi, mimo wszystko 
nie stanowią ich części składowej . Istnieją jednak instytucje, jak wolnomularstwo, które zaliczane są 
do ezoteryzmu tylko w niektórych aspektach (istnieją formy masonerii niemal całkowicie pozbawione 
ezoteryzmu)” . A . Faivre . Access s . 17 .

14 Na związek New Age z zachodnim ezoteryzmem oraz ożywienia i transformacji dzięki niemu 
tegoż ezoteryzmu wskazuje np . W . Spencer . To Absent Friends: Classical Spiritualist Mediumship and New 
Age Channelling Compared and Contrasted . „Journal of Contemporary Religion” 16:2001 z . 3 s . 343-
344, 350-357 . 

15 Por . M . Truzzi . The Occult Revival as Popular Culture: Some Random Observations on the Old and 
the Nouveau Witch . „The Sociological Quarterly” 13:1972 s . 19-28; M . Marty . The Occult Establishment. 
„Social Research” 37:1970 s . 215-222 .
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greckiego esōterikós –„wewnętrzny”, „zamknięty” . Eso oznacza „wewnątrz”, a ter określa 
przeciwieństwo16 . Przeciwieństwem ezoterycznego jest egzoteryczne – zewnętrzne .

Pojęcie ezoteryzmu znajduje się obecnie w fazie dyskusji . Cechuje je wieloznaczność, 
a jego treść i zakres zmieniają się w zależności od perspektywy spojrzenia . Można wyróżnić 
dwa podstawowe ujęcia: typologiczne i historyczne . W znaczeniu typologicznym nawią-
zującym do etymologii podkreśla się ideę sekretności pewnej wiedzy niedostępnej dla 
niewtajemniczonych (np . disciplina arcana) lub głębszych wewnętrznych treści religijnych 
znajdujących się w opozycji do zewnętrznych – egzoterycznych . W znaczeniu historycz-
nym to pojęcie będące ogólną etykietą dla szeregu określonych fenomenów w zachodniej 
kulturze, które są historycznie spokrewnione i wykazują pewne podobieństwa17 .

Ujęcie typologiczne spotkamy w leksykonach i opracowaniach o charakterze religio-
znawczym i etnologicznym18 . Historyczne natomiast znajdziemy częściej w opracowa-
niach, które wyszły spod pióra badaczy reprezentujących ezoterologiczną (ezoteroznawczą) 
dyscyplinę akademicką19 . 

Jak to już zostało zaznaczone w poprzednim punkcie, ezoteryzm jest pojęciem utwo-
rzonym dla objęcia zróżnicowanego zbioru pewnych realiów, które zostały zgrupowane 
pod wspólnym terminem – parasolem . Raczej jest konstruktem niż rekonstrukcją20, 
w tym sensie jest słowem – workiem21 . Jako ogólną etykietę, jak sugeruje Faivre, lepiej 
by było, gdziekolwiek to możliwe, używać w formie przymiotnika i rzeczownika liczby 
mnogiej22 .

4. Pryncypia tożsamości

Mimo iż zasadniczo nie ma wątpliwości co do ogólnej wewnętrznej i historycznej spoi-
stości ezoteryzmu, wśród badaczy nie ma powszechnej zgody co do kryteriów decydujących 
o tożsamości tego fenomenu . Proezoteryczny uczony francuski Pierre A . Riffard podał osiem 
inwariantów będących wspólnym mianownikiem zróżnicowanych form uniwersalnego, 
transhistorycznego ezoteryzmu, obecnego w historii całej ludzkości . Są to: 1) bezosobowość 

16 A . Faivre . Access s . 4 .
17 Por . W .J . Hanegraaff . Inroduction s . XI . 
18 Tak ujmują go np . A . Tilby, J .D . Yule . Rapid Fact-finder . W: Eerdmans’ Handbook to the World’s 

Religions. Michigan: Grand Rapids 1982 s . 402; H . Zimoń . Ezoteryzm . W: EK IV kol . 1485-1486; [b .a .] . 
Ezoteryzm . W: Religia. Encyklopedia PWN . Red . T . Gadacz, B . Milerski . T . 3 . Warszawa: PWN 2003 
s . 508; A . Łapiński . Historia religii: Słownik terminologiczny . Warszawa: WSiP 1995 s . 47 .

19 Np . A . Faivre . Questions s . 2 . 
20 W .J . Hanegraaff . On the Construction of „Esoteric Traditions” . W: Western Esotericism and the 

Science of Religion s . 61 .
21 A . Faivre . Questions s . 2 .
22 Tenże . Access s . 4 .
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autorów, 2) opozycja między ezoterycznym a egzoterycznym, 3) istnienie „subtelności” 
pośredniczących między duchem a materią, 4) korespondencje, 5) znaczenie liczb, 6) 
nauki okultystyczne, 7) sztuki okultystyczne, 8) inicjacja23 . Jednakże model zapropono-
wany przez Riffarda kwestionowany jest przez niektórych badaczy, jako nazbyt globalny24 . 

Faivre proponuje ograniczenie pola badań do elementów, które znalazły się razem 
w konkretnym okresie historycznym lub obszarze geograficznym od momentu, gdy 
szuka się nazw, aby określić je jako ogół (czyli w praktyce od końca XV w .)25 . Wychodząc 
z takiego założenia, proponuje identyfikowanie ezoteryzmu poprzez wskazanie zbioru 
sześciu charakterystycznych cech lub komponentów, wspólnych wszystkim jego histo-
rycznym postaciom . Cztery z nich są istotne (niezbędne), tzn . wszystkie cztery muszą 
występować jednocześnie w badanym fenomenie, aby zaklasyfikować go jako ezoteryczny, 
pozostałe dwie względne, tzn . niekonieczne, obecne często, lecz nie zawsze . 

Cztery immanentne (niezbędne) elementy to: 
1) Korespondencje . Przekonanie, że pomiędzy wszystkimi widzialnymi i niewi-

dzialnymi wymiarami kosmosu istnieje wiele symbolicznych i rzeczywistych powiązań 
i wzajemnych wpływów, co wyraża zasada uniwersalnej współzależności „jak w górze, 
tak i na dole” . Te korespondencje wymagają odczytania i odszyfrowania . Obejmują one 
nie tylko makrokosmos i mikrokosmos, ale także powiązania z częściami ludzkiego ciała, 
charakteru, historią, społeczeństwem, tekstami objawionymi itd .26

2) Żywa natura . Wiara, że natura jest żywa we wszystkich jej elementach, przesiąk-
niętą boską obecnością lub ukrytą światłością27 .

3) Wyobrażenia i mediacje . Kreatywna wyobraźnia postrzegana jest jako narzędzie 
umożliwiające dostęp do wyższych i niższych płaszczyzn świata . Rozumiana jest ona nie 
jako kontrolowana władza psychiczna, lecz raczej jako rodzaj organu duszy, umożliwiający 
ustanawianie poznawczych i wizjonerskich relacji ze światem pośrednim, czyli z mezokos-
mosem, i uwidacznianie tego, co niewidzialne, mundus imaginalis, który w innym miejscu 
Faivre określa mianem lustra świata duchowego28 . Mediacje zaś polegają na korzystaniu 
przy tym z pośrednictwa istot duchowych pośredniczących między naturą a światem 
boskim29 lub odpowiednich rytuałów, symboli, ale również „przekaźnika” w sensie „ini-
cjatora”, „guru”30 .

23 P .A . Riffard . L’Esoterisme . Paris: Robert Laffront 1990 s . 311-364; W .J . Hanegraaff . On the 
Construction s . 24 .

24 Zob . np . A . Faivre, K .C . Voss . Western Esotericism s . 63; A . Faivre . Access s . 16-17 .
25 A . Faivre . Acces s . 17 .
26 Tamże s . 10-11 .
27 Tamże s . 11-12 .
28 A . Faivre . Esotericism . W: The Encyclopedia of Religion. Red . M . Eliade . T . V . New York: Macmillan 

Pub . Co . 1987 s . 158 .
29 Zdaniem Faivre’a: „Być może, to właśnie pojęcie pośrednictwa stanowi o różnicy pomiędzy 

tym, co mistyczne, a tym, co ezoteryczne” . Ezoteryk woli „[ . . .] raczej przebywać na drabinie jakubowej, 
gdzie anioły (i niewątpliwie inne istoty) wędrują w górę i w dół, niż wspiąć się na szczyt i jeszcze dalej” . 
A . Faivre . Access s . 12 .

30 Tamże s . 12-13 .
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4) Doświadczanie transmutacji (przemiany) . Wiara w proces duchowej metamorfozy 
(ezoteryka lub/i natury), przemiany, która prowadzi do „drugich narodzin” oraz zdobycia 
zbawczej gnosis pozwalającej także wniknąć w tajemnice rzeczywistości31 .

Dwa niekonieczne (względne) komponenty to: 
5) Praktyka konkordancji . Polega na stałej tendencji do eliminowania niektórych 

rozbieżności i szukania wspólnego mianownika pomiędzy różnymi tradycjami, w nadziei 
na osiągnięcie poznania, które stopiłoby je w jednym tyglu, co pozwoliłoby na odsłonięcie 
ukrytej wewnątrz nich „pierwotnej tradycji”32 .

6) Przenoszenie (transmisja) . Oznacza, że nauki ezoteryczne mogą lub muszą być 
przenoszone z mistrza na ucznia, co zakłada inicjację33 .

Zaproponowany przez Faivre’a sposób identyfikowania/definiowania ezoteryzmu 
za pomocą sześciu cech charakterystycznych znajduje dziś szerokie uznanie w kręgach 
badaczy .

5. Specyfika ezoteryzmu

Przedstawiony przez Hanegraaffa w przeglądowym artykule zbiór głównych tren-
dów w definiowaniu ezoteryzmu zawiera ujęcia dowodzące, że adekwatne opisanie go 
w debacie akademickiej nie jest łatwe i że może być on rozumiany na różne sposoby34 .

Jednym z bardziej oczywistych obszarów odniesień dla ezoteryzmu jest religia . Hane-
graaff stwierdza lakonicznie „Ezoteryzm stanowi podkategorię w ramach szerszej kate-
gorii «religia»”35 . Na potrzebę studiowania zachodniego ezoteryzmu jako zagadnienia 
religioznawczego zwrócili też uwagę A . Faivre, K .C . Voss36 . Jednak określenie dyscypliny 
właściwej do podjęcia badań nad zjawiskiem ezoteryzmu nie rozstrzyga jeszcze o jego 
religijnym charakterze . 

Ezoteryzm czy raczej ezoteryzmy nie są przecież kolejnymi światowymi religiami, 
których istnienie dostrzeżono dopiero w czasach nowożytnych, nie da się też zamknąć 
w postaci nowego ruchu religijnego czy kultu . Znaleźć możemy w nim wiele elemen-
tów typowo kosmologicznych, społecznych czy antropologicznych . Z drugiej strony, 
przedmiot ezoteryzmu, którym są „związki między pryncypiami metafizycznymi 
a kosmologią”37, jak również motywy mityczne chętnie używane w literaturze ezote-

31 Tamże s . 13-14 .
32 Tamże s . 14 .
33 Tamże s . 14-15 .
34 Zob . W .J . Hanegraaff . On the Construction s . 18-61 .
35 Tamże s . 45 .
36 A . Faivre, K .C . Voss . Western Esotericism s . 49, 65 .
37 Tak określił przedmiot ezoteryzmu A . Faivre . Access s . 8 .



290 kS. andrZeJ Wańka

rycznej, takie jak: subtelne byty pośredniczące (np . anioły, istoty zwane intellectus agens 
czy animae coelestes), motyw androgyna, pierwotny upadek, kamień filozoficzny, „ciało 
subtelne”, anima mundi, geografia świętości, Hermes czy Orfeusz itd .38 należą do trady-
cyjnie religioznawczych zagadnień . Najbardziej chyba religijnym rysem ezoteryzmu jest 
dążenie do zdobycia zbawczej gnosis, tzn . takiej, która zapewnia człowiekowi regenerację 
i nawiązanie łączności z tym, co boskie .

Zarówno wskazany przedmiot, cel, powyższe motywy, jak i niepozostający bez zna-
czenia fakt, iż ezoteryzm przez rosnącą popularność staje się alternatywą dla światowych 
religii, uzasadniają włączenie go w obręb studiów religioznawczych, choć równie dobrze 
mógłby stać się przedmiotem zainteresowania historyków idei, socjologów, historyków 
filozofii, teologów lub przedstawicieli innych kierunków humanistycznych . Ezoteryzm 
jest fenomenem, który w swym przedmiotowym i historycznym zakresie nie wyczerpuje 
się ani w wymiarze religijnym, ani społecznym, ani kulturowym, choć nie może być 
zrozumiany bez odniesienia do religii . Taki stan rzeczy uwrażliwia na poszukiwanie jego 
specyfiki nie tyle w aspekcie treściowym, ile raczej formalnym .

Owocnym dla zrozumienia specyfiki ezoteryzmu może okazać się przyjrzenie się 
Faivre’owskiej propozycji ujęcia go jako formy myśli (form of thought)39, stanu umysłu 
(frame of mind)40 lub „zbioru tendencji”41 . Sugeruje to pojmowanie ezoteryzmu jako 
specyficznego sposobu myślenia (way of thinking)42 . Faivre ukazuje ezoteryzm w per-
spektywie możliwej koegzystencji dwóch biegunów, a jednocześnie komplementarnych 
porządków poznania, racjonalnego i mitycznego . Ezoteryzm byłby rodzajem poznania, 
paralelnego do zasad zachodniego racjonalnego myślenia43 . Dla jego określenia posłużył 
się zaczerpniętym od Gilberta Duranda terminem ratio-hermetica44 .

Cechą owej ratio-hermetica byłoby posługiwanie się innym rodzajem „logiki” opartej 
na zasadzie powszechnej dualności . Logika dualności nie jest dualizmem ontologicznym 
ani heglowską dialektyką . Jest pojmowana na wzór alchemicznej coincidentio oppositorum, 
biegunowych sił, przeciwstawnych aspektów, które, mimo iż opozycyjne, uzupełniając 
się, prowadzą do jedności . „[N]ie stawia ona świata psychicznego w opozycji do świata 

38 Por . tamże s . 9 .
39 A . Faivre . Questions s . 2 .
40 „Ezoteryzm należy uznać za stan umysłu, styl wyobraźni, poprzez który cyrkuluje barwnik prze-

nikający różne materiały, nadając im szczególny odcień” – A . Faivre . Access s . 19 .
41 Tamże s . 9 .
42 Podobnie zinterpretował to także Larsen, który zauważa, że użyte przez Faivre’a w oryginale 

francuskim forme de pensée może być tłumaczone także jako way of thinking. Zob . L .S . Larsen . Western 
Esoterism: Ultimate Sacred Postulates and Ritual Fields. Lund: Almquist and Wiskell 2008 s . 218 przyp . 4 .

43 „Być może bardziej niż z reakcją mamy tu w większym stopniu do czynienia z możliwymi formami 
jednego z dwóch biegunów ludzkiej duszy, czyli mitycznymi możliwościami, możliwościami samorealiza-
cji (drugim biegunem jest tak zwane racjonalne myślenie, które w świecie zachodnim modelowane jest 
na wzór logiki arystotelesowskiej)” . A . Faivre . Access s . 9; ta sama teza powtórzona została w A . Faivre, 
K .C . Voss . Western Esotericism s . 53 .

44 A . Faivre . Acces s . 44 .
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fizycznego, lecz każe myśleć o nich jako o dwóch stronach tej samej Całości”45 . „[ . . .] 
Jako «Nauka Wyższa» typu paracelsjańskiego, jako repozytorium wiedzy o konkretnych 
faktach, o «mirabiliach», jest zawsze w stanie czerpać większe korzyści z «obiektywnej» 
nauki, nie tracąc z oczu tego, co ta ostatnia odrzuca”46 . Związane z ratio-hermetica jest 
także zastąpienie poznania identyfikacyjnego, poznaniem nieidentyfikacyjnym47 . W logice 
tej „Zasady niesprzeczności i wyłączonego środka liniowej przyczynowości są tu zastąpione 
przez zasady zawierające środek i synchroniczność”48 . Oznacza to zakwestionowanie reguł 
obowiązujących w zachodniej myśli epistemologiczno-metodologicznej i zastąpienie zasad 
wnioskowania właściwych dla logiki arystotelesowskiej poprzez reguły właściwe dla zasady 
syzygii . To nie szukanie rozumowych racji, wzajemne wynikanie prawd czy zasadność 
przesłanek pełnią rolę metodologicznego narzędzia, lecz kategoria transcendentnej jed-
ności, godzącej/jednoczącej w sobie przeciwstawne aspekty . Chodzi tu nie o wewnętrzną 
logiczną niesprzeczność sądów, lecz o podejście syntetyzujące, holistyczne, uwzględniające 
wzajemne oddziaływania i powiązania wszystkich (nawet przeciwstawnych) zjawisk .

W ten sposób „Ezoteryzm umożliwia dostęp do wyższego poziomu zrozumienia, gdzie 
wszelkie dualności są przekraczane ku jedności, jakiej nie sposób uchwycić w sposób 
czysto konceptualny, ale której doświadczyć trzeba całą swoją istotą”49 . Taka wiedza 
(gnosis) aspiruje do miana wiedzy nadrzędnej, wszechogarniającej, uniwersalnej50, będącej 
kluczem do wszystkich zagadnień świata51 . 

Zdaniem Faivre’a „Gnoza prądów ezoterycznych posiada dwie bardzo charaktery-
styczne cechy . Z jednej strony, znosi rozróżnienie pomiędzy wiarą a wiedzą (od momentu, 
w którym osoba «wie», wiara nie jest już potrzebna) . Z drugiej strony zakłada się, że 
gnoza ta posiada funkcję soteriologiczną, czyli że przyczynia się do indywidualnego zba-
wienia osoby ją praktykującej”52 . Moim zdaniem w tym miejscu należy zwrócić uwagę 
na jeszcze jedną cechę ezoterycznej gnosis . Odrzucenie rozumowania dyskursywnego, 
opartego na zasadach logiki arystotelesowskiej, w sposób nieunikniony pociąga za sobą 
zmianę w rozumieniu prawdy i fałszu, co posiada oczywiste konsekwencje dla całego 
ezoterycznego paradygmatu .

45 Tamże s . 45 .
46 Tamże s . 44 .
47 Por . tamże s . 44-45 .
48 Tamże s . 10 .
49 A . Faivre . Esotericism s . 158 . 
50 Por . A . Besant . Why You Should Be a Theosophist. London [b .wyd . i b .r .w .] s . 2; C . Jinarajadasa . 

First Principles of Theosophy . Adyar: The Theosophical Publishing House 1967 s . 378 .
51 Teozofowie są przekonani, że to właśnie teozofia, jako wiedza ezoteryczna „[ . . .] posiada dotąd 

klucz do wszystkich zagadnień świata” . H . Bławatska . Nauka tajemna . T . 2 cz . 1 . Wydawnictwo „Ludziom 
Dobrej Woli” 1957 s . 83; taż . Isis Unveiled . T . I . Pasadena: Theosophical University Press 1950 s . VII .

52 A . Faivre . Access s . 19-20 .
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6. Ezoteryczna hermeneutyka

Skoro, jak to zostało wyżej wskazane, ezoteryzm jest formą myśli opartą na niearysto-
telesowskich i niedyskursywnych regułach rozumowania, oznacza to, że posiada on inne, 
własne reguły metodologiczno-epistemologiczne, które określają także hermeneutykę 
świętych ksiąg . W związku z tym hermeneutyka charakterystyczna dla arystotelesowsko-
-tomistycznej tradycji teologicznej i hermeneutyka ezoteryczna tworzą dwa odrębne 
i autonomiczne nurty rządzące się odmiennymi regułami . Co, jak łatwo przewidzieć, 
może prowadzić do całkiem odmiennych interpretacji tego samego tekstu .

Uwzględniając także aprioryczne dla ezoteryków założenie, że jakaś tradycja ezote-
ryczna zawsze od początku towarzyszy każdej religii53, oczywistym i uniwersalnym staje 
się podział każdej religii na warstwę zewnętrzną – egzoteryczną (instytucje, dogmaty, 
rytuały) i wewnętrzną – ezoteryczną, która pozostaje przesłonięta, ukryta pod tą publiczną 
warstwą54 . Konsekwencją takiego założenia jest przeświadczenie, że każdą religię cechuje 
zasadnicza dwupłaszczyznowość znaczeniowa, tzn . że w każdej religii da się wyróżnić 
niejako dwie warstwy, egzoteryczną dla mas i ezoteryczną dla pouczonych (idea trans-
misji wiedzy) . Podobnie rzecz się ma ze świętymi księgami wszystkich religii, w każdym 
pod zewnętrzną warstwą zawarta jest głębsza, ukryta nauka, której niewtajemniczeni nie 
potrafią odczytać55 . 

W związku z tym, że – jak to zostało wyżej wskazane – języki warstwy egzoterycznej 
i ezoterycznej różą się od siebie zasadniczo, także artykułowane treści warstwy egzo-
terycznej i ezoterycznej nie muszą się pokrywać lub być pogłębionym przedłużeniem 
symbolizującej ją zewnętrzności . Innymi słowy: treść ezoteryczna i egzoteryczna mogą 
się od siebie całkowicie różnić, a nawet być sobie przeciwstawne . Takie ujęcie zakłada 
swoistą dwuznaczność każdej religii . Przyjęcie takiej nauki oznacza zerwanie logicznego 
związku prostej adekwatności, jaki istnieje między treścią i wyrażającą ją formą .

W aspekcie ezoterycznej hermeneutyki wiele wyjaśnia ujęcie, jakie przedstawił Joseph 
Dan z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, który w swych badaniach skupił się na 
zjawisku mistycyzmu w trzech wielkich religiach abrahamicznych związanych ze świę-
tymi księgami . Dan zauważa, że granica między gnozą, mistycyzmem a ezoteryzmem 
jest bardzo mglista, dlatego możemy posłużyć się tutaj jego ustaleniami w celu opisania 
ezoterycznej hermeneutyki . Doszedł on do wniosku, że tym, co oddziela mistycznych 
(ezoterycznych) i niemistycznych (nieezoterycznych) wyznawców danej religii jest ich 
podejście do języka56 . U mistyków (ezoteryków) akcent położony jest na interpretacje 
o charakterze symbolicznym, u niemistyków na dyskursywny charakter języka . Dan jest 

53 Por . A . Faivre . Esotericism s . 158 .
54 Por . A .F . Lemkow . The Wholeness Principle: Dynamics of Unity Within Science, Religion and Society . 

Wheaton: Theosophical Publishing House 1990 s . 182-185 .
55 Por . H . Bławatska . Nauka s . 38 . 
56 W .J . Hanegraaff . On the Construction s . 53 .
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przeświadczony, że waśnie poprzez owe symboliczne interpretacje „Mistycyzm stanowi 
negację prawdomówności języka komunikacyjnego oraz wiarę w niemożliwą do komuni-
kowania prawdę leżącą w sposób symboliczny głęboko we wnętrzu języka objawionego”57 . 
Mamy tu więc do czynienia z rozumieniem ezoteryzmu jako konkurencyjnego sposobu 
opisu rzeczywistości, a nawet konkurencyjnego paradygmatu metodologiczno-episte-
molgicznego . Obie epistemologie, dyskursywna i ezoteryczna, posługują się odrębnymi 
językami, odmiennymi metodami hermeneutycznymi i odmiennymi sposobami uza-
sadniania tez .

Takie ujęcie koresponduje z omówionym wyżej Faivre’owskim rozumieniem ezotery-
zmu jako formy myśli . Ezoterycy zakładają istnienie wewnętrznego, ponadracjonalnego 
doświadczenia o charakterze intuicyjnym . Poznanie to lokują między wiarą a wiedzą 
i nadają mu charakter aktywnej wyobraźni, wewnętrznej wizji, objawienia intuicyj-
nego58 . Ten typ heurezy ezoterycznej, opartej na praktykowaniu aktywnej wyobraźni (gr . 
phantasia; łac . imaginatio), którą Faivre nazywa „zasadniczym składnikiem ezoteryzmu”, 
„[ . . .] pozwala uczniowi uciec zarówno od sterylności czysto dyskursywnej logiki, jak i od 
pozbawionych zasad ekstrawagancji fantazji czy sentymentalności”59 . Uciekając jednak 
od dyskursywnej logiki, ezoteryk ucieka także od klasycznych reguł wnioskowania oraz 
od postulatu adekwacji języka i rzeczywistości . Odrzucając procedury logiki arystotele-
sowskiej, proponują w to miejsce nieostre interpretacje o charakterze obrazowym, sym-
bolicznym, figuratywnym, multiwalentnym . W miejsce rozumowych analiz – aktywną 
wyobraźnię, pozarozumowe, wewnętrzne doświadczenie, wyobraźnię i intuicję . 

Ujmujący zagadnienie z pozycji proezoterycznych Pierre A . Riffard wylicza dziewięć 
następujących procedur/zasad stosowanych przez ezoteryków w ich metodzie ezoterycznej 
autorefleksji: 1) Mityczne początki – dążenie do wyznaczania ekstremalnie odległych – 
mitycznych początków ezoterycznych doktryn lub praktyk . 2) Kosmiczne cykle – wiara, 
że przeznaczenie lub opatrzność kieruje historią zgodnie z cyklami zdeterminowanymi 
przez gwiazdy lub bogów . 3) Łańcuch inicjacji – sukcesja autorów i szkół nie jest dziełem 
przypadku, lecz jest planem Ducha . 4) Tajemne księgi – ezoterycy wolą opierać swoje 
wierzenia nie na historycznych dokumentach, lecz na sekretnych księgach, nieznanych 
i niedostępnych dla niewtajemniczonej większości . 5) Mistyczne imiona – ezoterycy 
nie dbają o precyzyjne ustalenia autora, lecz mnożą pseudonimy, inicjacyjne imiona, 
pseudoepigrafy . 6) Okultystyczne etymologie – preferują w miejsce naukowych, własne 
okultystyczne etymologie, wyrażające nie lingwistyczne, lecz metafizyczne podłoże słów . 
7) Anagogiczna translacja – metoda ezoteryczna dokonuje tłumaczenia tekstów nie lite-
ralnie, lecz w symbolicznych, wtajemniczających i duchowych terminach . 8) Duchowe 
interpretacje – ezoterycy są gotowi obdarzać najbardziej świeckie teksty okultystycznymi 
znaczeniami . 9) Magiczne zastosowania – ezoterycy dostrzegają w księgach i dziełach 

57 Cyt . za tamże .
58 A . Faivre . Access s . 21 .
59 A . Faivre . Acces s . 21 .
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sztuki przynależących do domeny ezoteryzmu coś innego niż tylko przedmiot lub doku-
ment . Ta sama księga może być użyta jako talizman, przebóstwiający mechanizm lub 
do inicjacji60 .

To, co Faivre nazwał formą myśli (o odmiennej racjonalności ratio-hermetica), a Dan 
określił jako negację prawdomówności języka komunikacyjnego oraz wiarę w niemożliwą 
do komunikowania prawdę leżącą w sposób symboliczny głęboko we wnętrzu języka 
objawionego, Riffard egzemplifikuje za pomocą symbolicznych, duchowych interpretacji, 
zmiany znaczeń, pozaliteralnych, nieoznaczonych treści . 

Ważnym elementem ezoterycznej hermeneutyki jest sygnalizowany już symboliczny 
język . Ezoterycy wierzą, że zarówno natura, jak i księgi objawione zapisane są językiem 
symboli, hieroglifów, „Cały wszechświat jest olbrzymim gabinetem luster, zbiorem hie-
roglifów czekających na odkodowanie . Wszystko jest znakiem, wszystko zawiera i ocieka 
tajemnicą, każdy obiekt skrywa sekret”61 . Odczytanie rzeczywistości ukrytej za zasłoną 
symboli, niedostępnej zmysłowo, jest możliwe dzięki wyobraźni . „To wyobraźnia pozwala 
na użycie pośredników, symboli i obrazów w celu rozwinięcia gnosis, spenetrowania hiero-
glifów Natury, wprowadzenia teorii korespondencji do praktyki oraz odkrycia, zobaczenia 
i poznania bytów pośredniczących między Naturą a światem boskim”62 . Wynik takiego 
poznania ezoterycy komunikują również poprzez „zasłonę symboli i anonimowość”63 . 
Czynią tak, gdyż wierzą, że tak rozumiana rzeczywistość nie poddaje się jednoznacznemu 
opisowi, lecz wymaga opisu wielopoziomowego symbolicznego . Nadaje to ezoteryzmowi 
rys pewnego sceptycyzmu epistemologicznego . Zmysły uznane zostają za niewystarcza-
jące do percepcji rzeczywistości, potrzebny jest wieloznaczny symbol i nieprecyzyjna 
wyobraźnia .

Symboliczna interpretacja zarówno rzeczywistości, jak i świętych tekstów dzięki figu-
ratywnemu i metaforycznemu charakterowi języka tekstów oraz nieostrości i wielowy-
miarowości zawartych w nim symboli stwarza możliwość szerokiego wyboru płaszczyzn 
interpretacji . Symbol zależnie od kontekstu może przybierać różne znaczenia . W ezote-
ryzmie jego efektem jest nadawanie przedmiotom specyficznych znaczeń i zaludnianie 
świata istotami pośrednimi o charakterze imaginacyjnym, przy czym świat wyobraźni 
jest tak samo realny jak świat rzeczywisty . 

Z przeprowadzonej wyżej dyskusji wyników badań dotyczących ezoterycznej herme-
neutyki wyłania się obraz alternatywnej, wobec kościelnej, płaszczyzny interpretacyjnej 
Biblii . O ile hermeneutykę kościelną można zaklasyfikować jako oparte na racjonalnych 
przesłankach związanie interpretacji tekstów z warstwą literalną, to hermeneutykę ezo-

60 P .A . Riffard . The Esoteric Method . W: Western Esotericism and the Science of Religion s . 65-71 .
61 A . Faivre . Acces s . 10 .
62 Tamże s . 12 .
63 Por . tamże s . 23 .
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teryczną rozumie się jako interpretację symboliczną dokonywaną przez pryzmat subiek-
tywnych doświadczeń podmiotu64 .

7. Ezoteryczna interpretacja Biblii

W poprzednim punkcie wskazałem, że hermeneutyka ezoteryczna jest w swej isto-
cie rodzajem innej, alternatywnej wobec kościelnej, płaszczyzny interpretacyjnej Biblii . 
Naturę ezoterycznej interpretacji Biblii świetnie wyraża zdanie sformułowane przez 
Helenę Bławatską w czasie objaśniania Pisma świętego . „Dla profanów i grzeszników 
te teksty są «tajemniczymi słowami», napisanymi ludzką ręką na ścianie pałacu Baltazara . 
Oni potrzebują Daniela, aby przeczytał im je i dał zrozumieć”65 . Słowa te wskazują na 
dwa istotne dla ezoterycznej interpretacji świętych tekstów zagadnienia: ich znaczeniową 
dwupłaszczyznowość i rolę pośrednika . 

Wprawdzie w kwestii dwupłaszczyznowości znaczeniowej Faivre jest przeświadczony, 
że podział na to, co ezoteryczne i egzoteryczne jest wartościowy dopóty, dopóki unikamy 
uznania tego za kwestię braku kompatybilności66 . Jednak z punktu widzenia klasycznej 
teologii kościelnej trudno ignorować wykluczające się wzajemnie twierdzenia ezoterycznej 
i „egzoterycznej” hermeneutyki . Literatura ezoteryczna obfituje w przykłady ilustrujące 
tego rodzaju niekompatybilności . Tytułem przykładu przywołajmy wyjaśnienie rodzimego 
ezoteryka „Bóg osobowy ponad światem jest symbolem dla ludu nieoświeconego, Bóg 
panteistyczny, napełniający sobą naturę całą jest symbolem dla mędrców [ . . .]”67 . Inny 
przykład to wypowiedź Bławatskiej „W naszym rozumieniu jedyny Bóg, którego możemy 
naprawdę poznać, jest w wewnętrznej głębi człowieka [ . . .] . Nazywamy «Ojcem naszym 
w niebiosach» tę boską Treść, której jesteśmy świadomi w sobie, w głębi serca i duchowej 
naszej świadomości, a ta nie ma nic wspólnego z antropomorficznym pojęciem, jakie 
możemy sobie wytworzyć w fizycznym mózgu lub jego fantazjach”68 .

Co się zaś tyczy pośredników, to rolę tę mogą pełnić zarówno guru inicjujący ucznia, 
byty pośrednie zamieszkujące mezokosmos, jak również symbole i rytuały . Wszystkie te 
fenomeny pozostają jednak związane z językiem symbolicznym, jako kategorią pośred-
niczączącą, a zarazem wyjaśniającą i zaciemniającą . Symboliczna hermeneutyka ma swe 
zastosowanie zarówno do „hieroglifów natury”, jak i do świętych teksów . Przykładem 

64 Więcej informacji na temat ezoterycznej hermeneutyki znajdzie czytelnik w moich pracach:  
A . Wańka . Teozoficzna panreligia . Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006; 
tenże . Użytek uczyniony z Biblii. „Ateneum Kapłańskie” 2001 z . 3 s . 423-439 .

65 E .P . Blavatskaja . Evangelskij ezoterizm . W: V .S . Solov’ev . Sovremennaja žrica Izidy: moe znakomstvo 
s E.P. Blavatskoj i „teosofičeskim obščestvom” . Moskwa: Izdat . Respublica 1994 s . 431 .

66 A . Faivre . Access s . 33 .
67 A . Ulrich . Nauka dawna i idee nowe . Łowicz [b .wyd .] 1908 s . 23 . 
68 H . Bławatska . Klucz do teozofii . Tł . W . Dynowska . T . 1 . Warszawa: „Interart”; „Tedar” 1996 s . 77 .



296 kS. andrZeJ Wańka

ezoterycznej egzegezy „przesłań z góry” mogą być kabaliści, których sposób komento-
wania Biblii powszechnie zaliczany jest do ezoterycznych . Przekonani, że Biblia zapi-
sana jest językiem symboli, poszukiwali zawartej w niej prawdy poprzez interpretacje 
symboliczne . By dotrzeć do ukrytych, tajemniczych znaczeń tekstu Tory, a tym samym 
ukrytych zależności między elementami Wszechświata, wykorzystywali hermeneutyczną 
zasadę gematrii, zakładającą, że literom alfabetu hebrajskiego są przyporządkowane war-
tości liczbowe, co pozwala na wyjaśnianie znaczenia poszczególnych słów i zdań poprzez 
odwołanie się do ich wartości liczbowej69 .

Przykład kabały wskazuje oparcie ezoterycznej interpretacji Biblii na alternatyw-
nych, tu w rozumieniu odmiennych od reguł poznania potocznego, zasad rozpoznania 
struktur symbolicznych . W efekcie ezoteryczna hermeneutyka chrześcijańskiej Biblii 
skutkuje reinterpretacją tradycyjnych treści wiary, co wiąże się w sposób oczywisty ze 
zmianą ich znaczenia . Ezoterycy nazywają ten rodzaj heurezy „ukazywaniem nowych 
znaczeń dawnych prawd”, „podniesieniem religii na wyższy poziom”, „zwalczeniem ist-
niejących w nich nadużyć”, „rozjaśnieniem zapomnianych symboli”, „sprostowaniem 
błędnych pojęć”, „odsłanianiem nieznanych głębin wiary”, „odsłanianiem nieznanych 
wyżyn mistycznej interpretacji”70 .

Przekonanie o istnieniu głębszego, ukrytego znaczenia wszystkich religijnych nauk, 
ksiąg i symboli oraz o posiadaniu klucza do ich interpretacji skutkuje niejednokrotnie 
hermeneutyką zupełnie oderwaną od tradycji eklezjalnej . Jako przykład przytoczyć można 
zaprezentowaną przez Maxa Heindela interpretację czcigodnej formuły chrześcijańskiego 
credo „Jezus Chrystus Jednorodzony Syn Boży” . Heindel z perspektywy ezoterycznej 
uważa, że „wielkim błędem” jest odnoszenie tego określenia do przedstawionej w Ewan-
gelii historycznej postaci Jezusa z Nazaretu . Uważa on, że określenie to dotyczy trzech 
odrębnych i całkowicie różnych istot71 . Założyciel antropozofii, a zarazem członek Ordo 
Templi Orientis, czyli Zakonu świątyni Wschodu, Rudolf Steiner powyższą naukę wyjaś-
nia następująco: „Najwyższym, najdoskonalszym duchem, który w okresie słonecznym 
był Duchem Ognia, a który również dziś oddziałuje na Ziemię, jest Chrystus . Najwy-
żej rozwiniętym duchem Saturna jest Bóg Ojciec . Dla ezoteryki chrześcijańskiej Jezus 
Chrystus był więc wcieleniem słonecznego Ducha Ognia, najwyższego spośród Duchów 
Słońca . Aby mógł przybyć na Ziemię, musiał użyć fizycznego ciała”72 . Alice Ann Bailey, 
interpretując tekst Łukaszowej Ewangelii o poleceniu Jezusa, by uczniowie przygoto-

69 M . Tomal . Kabała . W: Religia. Encyklopedia PWN . Red . T . Gadacz, B . Milerski . T . 5 . Warszawa: 
PWN 2002 s . 283 .

70 Por . A . Besant . Is Theosophy Anti-Christian? „Adyar Pamphlets” April 1918 nr 88 z . VIII s . 4; 
B . Das . The Religion of Theosophy . „Adyar Pamphlets” May 1911 nr 3 z . I s . 20; C .W . Leadbeater . Człowiek 
we wszechświecie . Tł . Z .W . Warszawa: Adyar 1924 s . 6-7; tenże . Zasady teozofii . Tł . J . Relidzyński, War-
szawa: Towarzystwo Akcyjne S . Orgelbranda Synów 1909 s . 6; A . Blech . Tym, którzy cierpią . Warszawa: 
Polskie Towarzystwo Teozoficzne 1923 s . 13-14; A . Ulrich . Nauka dawna s . 8, 24 . 

71 M . Heindel . Światopogląd Różokrzyżowców: Ezoteryczne chrześcijaństwo przyszłości . Warszawa: 
Pegaz 1993 s . 264 .

72 R . Steiner . Teozofia Różokrzyżowców. Tł . M . Waśniewski . Gdynia: „Genesis” 1996 s . 84 .
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wali ostatnią wieczerzę w miejscu wskazanym przez człowieka niosącego dzban wody 
(Łk 22,10-12), nadaje mu ezoteryczną interpretację Chrystusowej zapowiedzi nadejścia 
Ery Wodnika73 . Bailey naucza też, że zgodnie z ezoteryczną interpretacją Ewangelii 
w każdym człowieku przebywa Chrystus, w taki sam sposób, w jaki przebywał w Jezusie 
z Nazaretu74 .

* * *

Celem niniejszego artykułu było ustalenie natury ezoterycznej hermeneutyki oraz jej 
stosunku do katolickiej interpretacji Biblii . Przeprowadzone analizy ujawniły epistemo-
logiczną i metodologiczną odmienność ezoterycznej hermeneutyki wobec tradycyjnej 
teologii kościelnej . Jej istotą jest zakwestionowanie użyteczności języka dyskursywnego, 
a zastąpienie go wieloznacznym językiem symbolicznym . W ezoteryzmie wymowa sym-
bolu nie musi być związana z literalnym sensem teksu ani nie musi być przedłużeniem 
sensu dosłownego . Treść tego, co reprezentuje symbol, może być całkowicie odmienna od 
doświadczanej w percepcji zmysłowej (jawnej) . Nie ma prostej analogii między sensem 
jawnym a ukrytym, zakładana jest dwupłaszczyznowość znaczeniowa świętych tekstów .

Wyjaśnia nam to zarówno naturę ezoteryzmu, jak i pojęcie alternatywności przy-
wołane w tytule . Logicznym następstwem zaproponowanej przez tradycję ezoteryczną 
konkurencyjnej hermeneutyki jest rozumienie alternatywności, w tym przypadku nie 
w sensie odmienności, lecz w klasycznym rozumieniu wykluczających się możliwości 
(alternatywa rozłączna) . Ezoteryzm prezentuje wprawdzie hermeneutykę intrygującą, lecz 
z punktu widzenia ortodoksyjnego chrześcijaństwa niemożliwą do przyjęcia . W praktyce 
oznacza to, że nie da się jednocześnie utrzymać realnego i konkurencyjnego znaczenia, 
być ortodoksyjnym katolikiem i ezoterykiem . 

Ezoteryzm, posługując się własną, konkurencyjną do tradycji kościelnej interpretacją 
Biblii, dokonuje jej w oderwaniu od tradycji eklezjalnej . W wyniku takiego zabiegu 
treści biblijne stają się na tyle wieloznaczne, że mogą stać się równie dobrym symbolem 
dla wielu różnych treści . 

Znamienne słowa na temat niebezpieczeństw związanych z tego rodzaju oderwaniem 
Biblii od Kościoła wypowiedział kard . Joseph Ratzinger 

[ . . .] Biblia bez Kościoła nie jest już płodnym w skutki Słowem Bożym, lecz wyłącznie 
zbiorem rozlicznych opowiadań, kolekcją niejednorodnych ksiąg, z których próbuje 
się wyciągnąć na światło dzienne to, co jest dla nas akurat teraz użyteczne . Egzegeza, 

73 A .A . Bailey . Powrót Chrystusa. Genève: Editions Lucis 1973 s . 61 .
74 Por . tamże s . 30 .
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która nie żyje już w żywym ciele Kościoła, która poza nim stara się interpretować 
Biblię, staje się archeologią: martwi grzebią w niej swych martwych75 . 

Słowa katolickiego kardynała świetnie charakteryzują postawę ezoteryków . Pozwalają 
też zrozumieć, że hermeneutyka Biblii dokonywana przez filtr ezoteryzmu narażona jest 
na subiektywizację . Przypomnijmy tu, że Kościół, jako depozytariusz świętego Tekstu, 
utrzymuje, że poprawna interpretacja Biblii możliwa jest tylko w nurcie żywej Tradycji 
Kościoła76 . 
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Western Esotericism, as an Attempt to Alternative Hermeneutics of the Bible 

The purpose of this article is to analyze certain aspects of the esoteric interpretation of 
Bible typical of our culture, which occurs in modern and contemporary western esotericism . 

In my analyses, I begin with an explanation of Western esotericism and presentation of 
attempts to define it, in order to next reveal what the esoteric interpretation of the religious 
texts consists of . I explain how the assumptions of esotericism impact understanding of the 
Bible and theology, and what results from the interpretation of the Catholic Doctrine from 
the angle of the “mysterious sciences” . Finally, I make an attempt to identifying the way to 
understand the Bible and the Catholic Truths of Faith by Western esotericists, entirely diffe-
rent from the authentic Tradition of the Church .



Agnieszka Lekka-Kowalik

Nauka w poszukiwaniu boskości?

Tytuł niniejszego artykułu jest próbą skrótowego ujęcia idei, którą implicite wyraża 
teza, iż nauka stanowi alternatywę dla religii . Kończący tytuł znak zapytania sygnali-
zuje zaś główną tezę artykułu: nauka taką alternatywą być nie może, ale próbuje się ją 
taką alternatywą uczynić, przyjmując szereg innych tez o charakterze metafizycznym . 
Artykuł rozważa relacje między nauką a religią i to relację „albo – albo” . Zważywszy 
jednakże na istnienie wielu typów nauk i wielość religii, takie sformułowanie kwe-
stii domaga się doprecyzowania, jaką naukę i którą religię będę najpierw brała pod 
uwagę . W niniejszym artykule termin „nauka” będzie oznaczał przede wszystkim współ-
czesne nauki przyrodnicze – te sprzęgnięte z techniką i opierające się na naturalizmie 
metodologicznym (techno-nauka) – oraz nauki społeczne pracujące w paradygmacie 
naturalistycznym; zakres terminu „religia” zawężam zaś do chrześcijaństwa nie tylko 
dlatego, że jest mi najbardziej znane, ale także i dlatego, że dysponuje ono prawdopo-
dobnie najbardziej rozwiniętą refleksją teoretyczną (także w postaci teologii zaliczanej 
do nauk) . Celem rozważań jest odpowiedź – przynajmniej wstępna – na trzy pytania: 
1) w jakich aspektach techno-nauka może stanowić alternatywę dla chrześcijaństwa?  
2) Jakie założenia stoją za ujęciem relacji nauka–religia jako wykluczających się alterna-
tyw? 3) Dlaczego zastąpienie religii nauką wydaje się atrakcyjne? W zakończeniu posta-
ram się pokazać, dlaczego alternatywa „religia albo nauka” jest fałszywym dylematem .

By uniknąć nieporozumień, należy także wyraźnie wskazać poziom rozważań . Gdy 
mowa jest o relacji między nauką i religią, łączy się niekiedy dwie kwestie: rozważanie 
samej relacji oraz rozważanie ujęć tej relacji . Jeśli chodzi o tę drugą, idąc za analizami 
Andrzeja Bronka zawartymi w pracy Podstawy nauk o religii1 można wyróżnić trzy typy 
relacji między nauką a religią: 1) obojętność (neutralność) . Bodaj najwyraźniej ten typ 
relacji wyraził Stephen Jay Gould, mówiąc o dwóch „niezachodzących na siebie magiste-
riach” [ang . Non-Overlapping Magisteria, w skrócie NOMA) . Magisterium w terminologii 

1 A . Bronk . Podstawy nauk o religii. Lublin: TN KUL 2009 . Wyd . 3 poprawione i zmienione; zwł . 
rozdział XIII . Praca zaopatrzona jest w obszerną bibliografię . 



302 agnieSZka lekka-koWalik

Goulda to specyficzna forma przekazywania wiedzy, w której stosowane są odpowiednie 
dla niej narzędzia, nieskuteczne w innym magisterium . Magisterium nauki miałoby więc 
zajmować się rzeczywistością empiryczną, objaśniając, z czego składa się Wszechświat 
i dlaczego działa tak, a nie inaczej . Magisterium religii zajmowałoby się natomiast kwestią 
ostatecznego celu i znaczenia Wszechświata oraz wartościami moralnymi; 2) konflikt, przy 
czym należy wyróżnić płaszczyzny, na których ów konflikt może się pojawić: doktrynalną, 
światopoglądową, instytucjonalną i mentalnościową (chodzi o postawy wobec świata) . 
Konflikty te mogą występować równocześnie lub tylko na wyróżnionych płaszczyznach . 
Dzieje konfliktu – przede wszystkim jako konfliktu między naukami przyrodniczymi 
a teologią – zawiera wspomniana wyżej książka Andrzeja Bronka . Ujęcie relacji nauka–
religia jako wykluczających się alternatyw – radykalnych konkurentek – należy właśnie 
do tego typu relacji; 3) dialog . Może on polegać np . ze strony teologii na zrozumieniu 
i wydobyciu teologicznych konsekwencji nowych teorii naukowych, a ze strony nauki 
na dopełnianiu i harmonizowaniu obu obrazów świata2 .

Pod adresem wyliczonych wyżej relacji należy postawić dwa pytania: po pierwsze, 
czy owe relacje mają charakter lokalny czy globalny? Po drugie, czy dane ujęcie relacji 
ma charakter opisowy (historyczny) czy też postulatywny . Odpowiedzi na powyższe 
pytania pozwalają utworzyć cztery przypadki: 1) relacje mają charakter lokalny i opi-
sowy; 2) lokalny i postulatywny; 3) globalny i opisowy oraz 4) globalny i postulatywny . 
Dwa pierwsze przypadki są o tyle nieinteresujące, że bez trudu można znaleźć zarówno 
historyczne wydarzenia ilustrujące każdą z wymienionych relacji, jak i każdą relację 
postulować dla konkretnej sytuacji . Rozpatrzmy więc dwa pozostałe przypadki . Ujęcie 
relacji nauka–religia jako sfer globalnie niezależnych co do przedmiotu i metod (np . 
I . Barbour) spotkało się z krytyką . Zarzucono mu, iż ignoruje ono dostępne świadectwa 
historyczne na temat konfliktu między obiema dziedzinami i to we wszystkich aspektach . 
Należy więc to ujęcie uznać za postulat, a nie za opis faktycznie zaistniałej sytuacji . Ujęcie 
w schemacie globalnego konfliktu zostało zaproponowane m .in . przez Johna W . Dra-
pera, Andrew D . White’a i Henry’ego L . Menckena . Draper w pracy Historia konfliktu 
między religią i nauką twierdzi, że nauka i religia próbują opisać, zrozumieć i zapanować 
nad tym samym światem; są zatem „naturalnymi” konkurentami czy wręcz wrogami . 
Ideę „organicznej wrogości” przyjmuje także Mencken, który uważa, że wszelkie próby 
zbliżenia owych „dwóch światów” muszą zakończyć się niepowodzeniem, gdyż w jednym 
świecie nie da się „umieścić” wydarzeń przebiegających zgodnie z racjonalnymi prawami 
przyrody i wydarzeń nadprzyrodzonych, takich jak zmartwychwstanie . White za „wroga” 
nauki uważa z kolei teologię, obrazując walkę między nimi jako walkę dogmatycznych 
duchownych z bohaterskimi naukowcami . Zdaniem wymienionych autorów „organiczna 
niezgodność” jest faktem historycznym . Krytyka tego ujęcia przeprowadzona przez filozo-
fów i historyków (A . Whitehead, D . Lindberg, S . Jaki, R . Numbers, A . McGrath i wielu 

2 A . Bronk wskazuje na pokusy, na które narażeni są zarówno teologowie, jak i naukowcy podejmujący 
tego rodzaju dialog . 
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innych), wraz z nagromadzonym materiałem dotyczącym historii nauki doprowadziły 
do popularnego dziś twierdzenia, iż chrześcijaństwo nie przeszkadzało, lecz inspirowało 
rozwój nauki, dostarczając określonych założeń co do natury człowieka, jego możliwości 
poznawczych, przyrody oraz jej racjonalności, regularności itd . Badania relacji między 
religią i nauką przeszły od „paradygmatu wojny” do „paradygmatu współzależności” . 
Niejako w historii zostaje zakorzeniony postulat dialogu . 

Powyższy szkic debat nad relacjami nauki i religii pozwala wskazać status idei, iż nauka 
stanowi alternatywę dla religii . Jest to, po pierwsze, ujęcie globalne, a po drugie – postulat . 
Chodzi bowiem ostatecznie o zastąpienie religii nauką . Nie ma natomiast wątpliwości, 
iż pomysł wydaje się wielu myślicielom atrakcyjny, a nawet niekiedy uchodzi za cywi-
lizacyjną „misję” nauki . Podczas konferencji „Poza wiarę: nauka, rozum i przetrwanie”, 
która odbyła się w Salk Institute w Kalifornii, Steven Weinberg, laureat nagrody Nobla 
w fizyce, stwierdził: „Cokolwiek my, naukowcy, możemy uczynić, aby osłabić uścisk reli-
gii, powinniśmy uczynić . I może się to ostatecznie okazać naszym największym wkładem 
w cywilizację”3; a „Czterej Jeźdźcy Ateizmu” – Richard Dawkins, Christopher Hitchens, 
Daniel Dennett, Sam Harris – przedstawiają się jako myśliciele walczący z religią w imię 
nauki . Na czym miałoby polegać zastąpienie nauki religią?

1. Elementy religii i ich naukowe „odpowiedniki” 

By ustalić, czy i – jeśli odpowiedź jest pozytywna – w jakich aspektach nauka może 
stać się alternatywą dla religii, należy wskazać te zasadnicze elementy religii, których 
„zamienników” nauka jest w stanie dostarczyć . Biorąc pod uwagę znane problemy ze 
zdefiniowaniem religii4, nie podejmę się całościowej analizy tej kwestii . Moje rozważania 
ograniczę do tych elementów, które wskazują słownikowe i encyklopedyczne opraco-
wania, gdyż zakładam, że właśnie w tego typu publikacjach znajdują się dobrze uzasad-
nione i najmniej kontrowersyjne ustalenia . Np . Słownik terminów i pojęć filozoficznych 
w haśle „Religia” wymienia następujące składowe religii: (a) doktryna, która zawiera 
m .in . twierdzenia o Bogu lub świętości wraz z określeniem ich relacji do świata i czło-
wieka; (b) kult określający sposób nawiązywania i utrzymywania kontaktu z Bogiem, 
uświęcania człowieka; (c) zespół norm wyznaczający motywowaną religijnie obyczajowość 
i moralność; (d) instytucje społeczne związane z funkcjami określania i przekazywania 
doktryny i moralności, sprawowania kultu5 . Leksykon filozofii klasycznej dodaje jeszcze 
jeden element: (e) postawy uczuciowe wobec wartości zwanych sakralnymi, a przy-

3 Cyt . za: R . Delfino . Zastąpić metodologiczny naturalizm, http://www .heveliusforum .org/Artykuly/
Delfino_neutralizm .pdf [dostęp:17 lipca 2011] .

4 Zob . A . Bronk . Nauka wobec religii . Lublin TN KUL 1996 zwł . s . 77-87
5 A . Podsiad . Religia . W: Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: „Pax” 2000 kol . 759-761 .
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sługujących bóstwu i przedmiotom z nim związanym; oraz dokładniej wskazuje, jakie 
twierdzenia dotyczące człowieka należą do doktryny: są to twierdzenia o pochodzeniu 
świata od Boga, ogólnym porządku w świecie, celu jego istnienia; te dotyczące zagadnień 
egzystencjalnych: sensu ludzkiego życia, cierpienia i śmierci, zbawiania się od zła itp .6 

Za powyższymi składowymi religii stoją tezy, przede wszystkim natury metafizycznej 
i epistemicznej . Nie jest moim zadaniem wyliczenie wszystkich czy nawet ważniejszych 
tez, które stanowią fundament religii . Wskażę natomiast te, które, jak sądzę, mają wagę 
dla postulowanego zastąpienia religii nauką . Pierwsza i podstawowa to oczywiście teza 
o istnieniu Boga, i to takiego Boga, który pozostaje w określonej relacji do świata . Jest 
to relacja wystarczająca do tego, by ugruntować normy ludzkiego działania, a więc, by 
racjonalnie można było wymagać od ludzi wierzących takiego, a nie innego postępowania . 
Racją norm jest cel, który człowiek ma ostatecznie osiągnąć . Istnienie Boga, cel ludzkiego 
istnienia i treść norm są jakoś człowiekowi wierzącemu poznawczo dostępne, także – 
a może przede wszystkim – dzięki istnieniu instytucji religijnych . W tym sensie składnik 
doktrynalny jest dla religii podstawowy, stanowi bowiem wyjaśnienie i uzasadnienie 
istnienia pozostałych składników – oczywiście o ile przyjmiemy, że człowiek jest istotą 
racjonalną . Trudno bowiem wymagać, by człowiek racjonalny budował kult i rozwijał 
sposoby nawiązywania i utrzymywania kontaktu z Bogiem, jeśli przyjmie, że Boga nie 
ma (a nawet jeśli jest, nie pozostaje w żadnej relacji do świata) albo że nie ma sposobów 
rozpoznania, że kontakt został nawiązany itd . Ostatecznie można uznać, że – w duchu 
Pascalowskim – bardziej racjonalnie jest przyjąć „praktycznie” tezy religijne i żyć tak, 
jakby Bóg był, zważywszy na możliwość wiecznej nagrody w niebie, niż zaryzykować 
wieczną karę . Bez tych tez religia byłaby w najlepszym razie rodzajem „grupy wspracia”, 
a w najgorszym – opium dla ludu, także dlatego, że „grzeszyłaby” brakiem skuteczności, 
nie zapobiegając katastrofom naturalnym, a powodując konflikty . Zarzut stawania się 
źródłem konfliktów jest zresztą jednym z motywów usiłowań zastąpienia religii nauką . 

Odwołanie się do racjonalności niemal nieuchronnie prowadzi do pytania o praw-
dziwość twierdzeń należących do doktryny . Jak słusznie zauważa A . Bronk, odpowiedź 
na to pytanie ma charakter aksjologiczny i normatywny, a przez to tak dla wierzących, 
jak i niewierzących staje się ważna egzystencjalnie i społecznie7 . Na potrzeby omawianej 
kwestii nie muszę analizować problemu prawdziwości religii – jego rozmaitych sensów 
i aspektów . Wystarczy, jeśli zauważymy, że traktowanie nauki jako alternatywy rozłącz-
nej dla religii musi odrzucić kluczową tezę o istnieniu Boga w sensie religijnym; musi 
natomiast pojawić się jakiś „bóg”, którego nauka mogłaby być „prorokiem” . 

Nie jest trudno wskazać owego „naukowego boga” . Karl Popper, komentując teorię 
nauki Franciszka Bacona (którego nazywa zresztą prorokiem zeświecczonej religii nauki), 
pisze: 

6 J . Herbut . Religia . W: Leksykon filozofii klasycznej . Red . tenże . Lublin: TN KUL 1997 s . 465-467 .
7 Zob . A . Bronk . Podstawy . Zob . szczególnie rozdział XXI „Religia i prawda” . 
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Nazwę „Bóg” zastąpił nazwą „Przyroda”, lecz bez mała wszystko inne pozostawił bez 
zmian . Teologia, nauka o Bogu, została zastąpiona przez naukę o Przyrodzie . Prawa 
Przyrody zastąpiły prawa Boga . Moc Boga została zastąpiona przez siły Przyrody .  
A później plan Boga i sądy Boga zostały zastąpione przez dobór naturalny . Determi-
nizm teologiczny został zastąpiony przez determinizm naukowy, a księga przezna-
czenia przez przewidywalność Przyrody . Mówiąc krótko, wszechmoc i wszechwiedza 
Boga zostały zastąpione przez wszechmoc przyrody i potencjalną wszechwiedzę 
nauk przyrodniczych . W tym okresie również fizyk i filozof Spinoza posłużył się 
omal przypadkowo zwrotem deus sive natura, który można chyba przetłumaczyć: 
„Bóg, czyli przyroda” [ . . .] Nowa religia nauki niosła więc nową obietnicę niebios 
na ziemi, obietnicę lepszego świata, który człowiek stworzył dla siebie za pomocą 
nowej wiedzy . Wiedza to potęga, mawiał Bacon, i ta idea, ta niebezpieczna idea 
panowania człowieka nad przyrodą, zrównująca ludzi z bogami, jest jedną z naj-
bardziej wpływowych idei, dzięki którym religia nauki przekształciła nasz świat8 . 

Powyższe słowa Poppera dobrze wskazują zarówno to, na czym miałoby polegać zastą-
pienie religii nauką, jak i powody, dla których wydaje się ono atrakcyjne . Rozpatrzmy 
najpierw pierwszą z tych kwestii . 

Jeśli przyroda nabywa boskich atrybutów, to znaczy, że jest po pierwsze, źródłem 
istnienia człowieka, a po drugie – ostatecznym regulatorem jego działania, wyznaczając 
nie tylko normy, ale i cele, i sens . Nauka bada ową przyrodę i wobec tego oferuje „dok-
trynę” – ostateczną wiedzę (opis i wyjaśnienie) na temat źródeł, struktury i funkcjono-
wania całego świata, a w nim człowieka; nawet zjawiska typowo ludzkie muszą uzyskać 
przyrodnicze wyjaśnienie . Nie trzeba długo szukać przykładów: poszukuje się genów 
odpowiedzialnych za religijność czy zdrady małżeńskie, a obok tego genów schizofre-
nii czy raka; uczucie miłości da się wytłumaczyć istniejącą między osobami „chemią” .  
A skoro bóg-przyroda jest zarazem prawodawcą, to wszystko, co naturalne – tj . wyjaś-
nialne w kategoriach nauk przyrodniczych – staje się przez to samo słuszne: moralność 
zostaje znaturalizowana, a motywy i racje działania powinny odwoływać się do wiedzy 
przyrodniczej . Stąd zresztą nieuchronny konflikt z niektórymi normami głoszonymi 
przez religię: np . jeśli „z natury” mężczyzna nie jest monogamiczny, to wymóg nieroze-
rwalności małżeństwa jawi się jako nienaturalny, a więc niemoralny . Oczywiście, są racje 
społeczne trwałości (choć może nie nierozerwalności), np . zabezpieczenie wychowania 
potomstwa, ale to można rozwiązać, budując właściwą strukturę społeczną (alimenty, 
instytucje opiekuńcze itp .) . Skoro nie ma nic poza przyrodą, nauka staje się faktycznie 
jedynym rzetelnym źródłem wiedzy .

Jak znakomicie wskazuje przytoczony cytat Poppera, bóg-przyroda od Boga religii 
różni się w jednym istotnym aspekcie: ten ostatni widziany jest jako wszechmocny 
i wszechwiedzący; przyroda b y ł a  być może wszechmocna, ale nie jest wszechwiedząca 
– wszechwiedząca jest nauka . Użycie czasu przeszłego „b y ł a  wszechmocna” ma klu-

8 K . Popper . Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i  racjonalności . Tł . B . Chwedeńczuk . 
Warszawa „Książka i Wiedza” 1997 s . 95 i 98 .
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czowe znaczenie, ponieważ – w przeciwieństwie do Boga – przyroda jest kontrolowalna . 
Dostarczana przez naukę „doktryna” nie musi więc być wiedzą prawdziwą o przyrodzie 
– wystarczy, że jest wiedzą „działającą” (working knowledge, theories that work), zbiorem 
teorii, pozwala rozwiązywać pojawiające się problemy teoretyczne, a zarazem umożliwia 
uzyskiwanie wymaganych rezultatów . Krótko mówiąc: nauka ma pozwolić kontrolować 
przebieg zjawisk naturalnych, wywoływać nowe zjawiska, konstruować niewystępujące 
w przyrodzie substancje itp . Hugh Lacey uważa nawet, że kontrola urosła do najwyższej 
wartości naszej cywilizacji9 . Panowanie nad przedmiotami materialnymi – podkreśla – jest 
dla człowieka postawą naturalną . Skuteczna interakcja z przedmiotem jest testem, czy 
dobrze rozumiemy przedmiot i jego relacje z innymi przedmiotami – i nami samymi . 
Poszukiwanie kontroli – twierdzi – nie ma ani moralnego, ani racjonalnego uprawomoc-
nienia, gdy nie służy realizacji celów wskazanych przez pożądany porządek społeczny 
i ludzki rozwój; w nowożytności zaś „kontrola” zyskała miejsce centralne, przy czym jed-
nocześnie zerwano jej związek z sensem i wartościami w naszych działaniach i strukturach 
społecznych . Wartość przedmiotu, w który się ingeruje i na który się oddziałuje, została 
zredukowana do instrumentalnej wartości dla działającego . Nowożytna postawa odrzuca 
podporządkowanie kontroli wartościom społecznym i ideałom realizowania się człowieka . 
Poszukuje się poszerzania zakresu kontroli i to efekty egzekwowania kontroli kształtują 
nasze aktualne życie . Pozyskanie kontroli nad przedmiotami/zjawiskami naturalnymi stało 
się wartością społeczną stojącą wysoko w hierarchii przyjmowanych wartości i zasadniczo 
niepodporządkowaną innymi wartościom . Jako idee nauka i kontrola natury są różne, 
natomiast trudno jest je oddzielić w praktyce: nauka służy kontroli, a wyznawanie tej 
wartości motywuje uprawianie nauki . Z kolei wyniki tak uprawianej nauki stają się 
racją uznawania kontroli za wartość . Oczywiście, kontrola nie byłaby możliwa, gdyby 
przyroda nie miała określonych struktur i własności podatnych na ludzkie działanie . 

Lacey analizuje dokładniej, na czym polega kontrola . Jego zdaniem kontrolujemy X, 
jeśli działając na X, możemy zmieniać jego stan i powodować nowy stan S; a kontro-
lujemy S, jeśli istnieją X, którymi manipulacja wywołuje S . By to robić, potrzebujemy 
regularności (praw) i zbiór tych regularności wyznacza granice naszych możliwości kon-
troli w danym czasie . Tak uzyskane rozumienie świata ujmuje – pokazując, jak mogą być 
zrealizowane – potencjalności rzeczy widzianej jako coś, co może być przez nas kontro-
lowane . Sprowadza się ono ostatecznie do wskazywania coraz nowych regularności . Im 
bardziej ogólne są prawa i im większy zakres mają zaakceptowane teorie, tym większa 
jest liczba i zakres regularności, które pozwalają nam sprawować kontrolę nad przed-
miotami . Przyjęcie nowożytnej wartości kontroli generuje zainteresowanie w badaniu 
przedmiotów w ramach strategii materialistycznej, która zakłada kontrolowalność jako 
immanentną własność przedmiotów/zjawisk przyrodniczych . W niej powstają teorie, 
które ujmują materialne potencjalności rzeczy; a materialne potencjalności obejmują 

9 H . Lacey . Is science value free? Values and scientific understanding . London–New York: Routledge 
1999 .
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także potencjalności „bycie podatnym na kontrolę” . Ujmowanie materialnych poten-
cjalności rzeczy z konieczności oznacza ujmowanie coraz większej liczby potencjalności 
podlegających naszej kontroli . Tak więc nawet prowadzenie badań podstawowych w stra-
tegii materialistycznej służy wspieraniu wartości kontroli . Materialistyczne rozumienie 
ujmuje przedmioty tak, jak one muszą być ujęte, by stać się przedmiotem kontroli, 
a więc w izolacji, bez uwzględnienia związków badanych przedmiotów z doświadczeniem, 
życiem codziennym, kosmicznym i społecznym porządkiem; ujmuje także potencjalności 
świetnie nadające się do zwiększania naszej kontroli bez podporządkowywania wartości 
kontroli innym wartościom społecznym . Krótko mówiąc, przyrodę można kontrolować, 
a nauka p o w i n n a  dostarczyć środków sprawowania tej kontroli . Naczelną przesłanką 
jest przekonanie, iż zwiększanie kontroli jest kluczowym sposobem zwiększania ludzkiej 
szczęśliwości na tym świecie . Rezultatem takiego podejścia jest nadzieja na zapanowanie 
nad energią i materią i dzięki temu na przezwyciężenie ograniczeń płynących z faktu, 
że człowiek jest bytem materialnym, a zwłaszcza na zapewnieniu mu jakiegoś rodzaju 
nieśmiertelności . Za takim celem stoi przekonanie, że poza przyrodą – rzeczywistością 
materialną – nic nie istnieje; także człowiek jest tylko bytem materialnym, a więc jeśli 
zapewni się nieśmiertelność ciału10, to reszta będzie niejako emergentna .

Przytoczone wyżej analizy Laceya wskazują też, w jakim sensie nauka może dostarczyć 
„zamiennika” religijnie ugruntowanych norm postępowania . To, co naturalne, jest zara-
zem słuszne, ale wobec możliwości kontroli termin „naturalne” traci swe przyrodnicze 
fundamenty; „naturalne” jest wszystko, cokolwiek daje się uzyskać, wykorzystując dane 
przez naukę instrumenty kontroli . Ostatecznie słuszne staje się wszystko, cokolwiek się 
da zrobić, jeśli więc religia tego zakazuje, staje się hamulcem postępu . Przyroda wobec 
tego nie jest – tak jak jest religia – źródłem norm wiążących człowieka absolutnie ze 
względu na ostateczny cel ludzkiego życia, ale jedynie źródłem norm instrumentalnych, 
które są przyporządkowane realizacji indywidualnego planu na życie . Nie chodzi także  
o dobro i zło w sensie moralnym – jak w religii – ale o skuteczność . Nauka jest więc 
źródłem swoistej „instrumentalnej moralności”, formułując dyrektywy „jeśli chcesz p, 
uczyń q” oraz ewentualnie „dyrektywy ewolucyjne” jako najlepsze w sensie „o spraw-
dzonej skuteczności” . 

Dostarczając norm instrumentalnych, nauka może zapewnić człowiekowi „relatyw-
nie wieczną szczęśliwość”, skoro człowiek jako byt materialny nie może liczyć na żadną 
„wieczną szczęśliwość”, której gwarantem miałby być Bóg . Stoi za tym przekonanie o nie-
istnieniu żadnego „ostatecznego przeznaczenia” człowieka – człowiek jest „wolnością” bez 
żadnej rzekomo ograniczającej go natury (antyesencjalizm) i wobec tego sam wyznacza 
sobie cel, który jest poza obiektywnym dobrem i złem i dopiero jako wybrany staje się 
„dobry” . Nawet akceptacja tezy – w duchu Franciszka Bacona – że człowiek uprawia 
naukę, bo chce polepszyć swój los, a więc osiągnąć dla siebie jakieś dobro, nic nie znaczy 

10 Najprostszym przykładem badań realizujących ten cel są tzw . ageing research; a bodaj najbardziej 
porywającą wizję rysują transhumaniści, tacy jak R . Kurzweil . 



308 agnieSZka lekka-koWalik

bez fundamentu antropologicznego w postaci tezy o jakimś ostatecznym przeznaczeniu 
człowieka . Jeśli nie istnieje natura człowieka lub jeśli nie ma ona wymiaru normatyw-
nego, pozwalającego prawomocnie stwierdzić, co jest, a co nie jest dobrem dla człowieka, 
polepszeniem losu będzie to, co ktokolwiek uważa za polepszenie losu . Tak wydawałoby 
się oczywiste rzeczy, jak odzyskanie zdrowia, bynajmniej nie muszą być traktowane jako 
polepszenie losu . Jedni narkomani wolą pójść na kuracje odwykową i odzyskać zdrowie; 
inni wolą zażywać coraz silniejsze narkotyki, by jakiś czas żyć w euforii, a potem umrzeć . 
Przy założeniu antyesencjalistycznym nie ma możliwości rozstrzygnięcia, które z tych 
„chceń” jest rzeczywistym polepszeniem losu człowieka i wobec tego nic dziwnego, że tak 
atrakcyjny wydaje się ideał nauki wolnej od wartościowań – nauka powinna dać ludziom 
do dyspozycji zarówno środki leczenia z narkomanii, jak i coraz „lepsze” narkotyki . 
Innymi słowy, nauka powinna dać środki do realizacji czegokolwiek, co komuś jawi się 
jako „pożytek” czy „polepszenie losu”, a nie rozstrzygać, co należy zaliczyć do pożytku czy 
polepszenia losu . Na „chcenia” człowieka nie są nakładane żadne ograniczenia, płynące 
z natury człowieka stworzonej przez Boga, nie ma żadnej woli Boga i żadnych norm, 
które wskazywałyby działania „naprawdę słuszne”11 . Nauka dostarcza środków – stąd 
musi być wolna od wartości w tym sensie, że żaden „indywidualny plan na życie” nie 
może być uprzywilejowany, nie istnieje żadna „wiedza zakazana”, na którą człowiek nie 
jest (tu i teraz albo w ogóle) przygotowany . 

Skoro nauka dostarcza „doktryny” opisującej i wyjaśniającej całą rzeczywistość, 
zbioru norm, które powinny rządzić postępowaniem człowieka (tj . realizacją wybra-
nych przez człowieka celów) i gwarantuje „relatywnie wieczną szczęśliwość”, próbując 
usunąć ograniczenia płynące z materialności człowieka i dając środki realizacji indy-
widualnych pomysłów na życie, to trudno się dziwić, że wykreowała także instytucje 
związane z przekazywaniem owej „doktryny” i „instrumentalnej moralności”, a nawet 
pewne formy kultu i postawy uczuciowe wobec wartości „naukowych”12 . Tak rozumiana 
nauka istotnie stanowi alternatywę dla religii . Raz jeszcze warto podkreślić, że za tą 
wizją stoi metafizyczny materializm, aksjologiczna neutralność materialnej rzeczywi-
stości (jej kontrolowalność), woluntaryzm w odniesieniu do człowieka (coś jest dobre, 
ponieważ jest chciane) . Hasłem aktywistów pracujących na rzecz realizacji tego zadania 
może być zdanie krążące po internecie: science prevails, religion fails! (nauka bierze górę, 
religia upada) . Dlaczego idea nauki w funkcji religii wydaje się atrakcyjna? I jakie są 
konsekwencje jej akceptacji?

11 Ideę tę dobrze oddaje tytuł książki: U . Ehrhardt Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne 
tam gdzie chcą – niebo i ludzka wola są tu wyraźnie przeciwstawione .

12 Zauważmy, że termin „naukowy” w świadomości społecznej funkcjonuje nie po prostu jako opis, 
ale także – a może przede wszystkim – jako ocena pochwalna . Niejako sciencia locuta – causa finita . Zob . 
S . Haack . Defending science – within reason. Amherst, NY: Prometheus Books 2003 .
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2. Ideowe źródła postulatu: „nauka alternatywą religii” 

Sądzę, że słuszną diagnozę co do intelektualnych źródeł idei, iż nauka stanowi – czy 
raczej powinna stanowić – alternatywę dla religii, postawił kardynał Joseph Ratzinger 
w Wykładach Bawarskich13 . Pierwsze źródło można by nazwać „arogancją rozumu pozy-
tywistycznego”, drugie – „nadzieją świeckiego autozbawienia” . 

Nowożytne usamodzielnianie się rozumu – twierdzi kardynał Ratzinger – przy-
biera formę całkowitej emancypacji i nieograniczonej autonomii, aż do stania się rozu-
mem pozytywistycznym, uznającym jedynie kryteria empiryczne w duchu Augusta 
Comte’a i wyzutym z transcendencji . Sfera wartości zostaje potraktowana jako czysto 
prywatna, subiektywna, a Bóg nie jest już wspólnotowym summum bonum, lecz „pry-
watnym przyzwyczajeniem czy prywatną opcją” . Wszystko, co nie jest dostępne metodzie 
naukowej – która jako metoda eksperymentalna ostatecznie sprowadza się do manipu-
lowania bytami – nie jest obiektywnie rzeczywiste; jest natomiast – jak Bóg czy war-
tości – wytworem jednostki czy społeczeństwa i badaniu naukowemu mogą podlegać 
co najwyżej przekonania na ich temat . Kardynał Ratzinger wskazuje co najmniej dwie 
konsekwencje takiej autonomizacji rozumu . Rozum pozytywistyczny „zna już tylko siebie 
i jest przez to ślepy, a przez zniszczenie własnego fundamentu staje się nieludzki i wrogi 
stworzeniu”14 . Dzieje się tak, bo rozum, odmawiając przekraczania w stronę Transcen-
dencji i samoograniczając się, wskazuje na wszystko inne jako na irracjonalne – stąd 
zastąpienie religii nauką jest postrzegane jako „postęp racjonalności” . Jednakże trakto-
wanie wszystkich innych sfer jako irracjonalnych powoduje, że pozbywamy się dychoto-
mii: prawda/fałsz, dobro/zło, a zastępujemy je stopniowalnymi odróżnieniami znanymi 
z nauki: dobrze uzasadnione/słabo uzasadnione, realizowalne/nierealizowalne, skuteczne/
nieskuteczne . Jeśli przy tym na serio weźmiemy tezy o kontekstowym charakterze pozna-
nia naukowego, niezdeterminowaniu teorii przez dane empiryczne czy hipotetycznym 
charakterze wszelkich naukowych twierdzeń, droga do rozmaitych postaci relatywizmu 
zostaje otwarta . Pewne i prawdziwe jest wtedy jedynie to, co technicznie skuteczne . 
Utożsamienie prawdziwości i słuszności ze skutecznością prowadzi do jakże ważkich 
zmian . Kardynał Ratzinger twierdzi, że „[j]eśli człowiek nie jest zdolny do poznawania 
prawdy samej w sobie, a tylko do poszukiwania użyteczności rzeczy z punktu widzenia 
takiego lub innego celu, wówczas używanie i konsumowanie staje się miarą wszelkiego 
działania i myślenia, a świat jest tylko «surowcem praktyki»”15; „wykonalność uznaje się 
za jedyne uzasadnione ograniczenie wolności człowieka”16 . Oznacza to jednak zerwanie 
związku wolności z prawdą, a więc zgodę na używanie i bycie używanym: „nieograni-
czona przez prawdę wolność działania oznacza dyktaturę celów w świecie pozbawionym 

13 J . Ratzinger . Wykłady Bawarskie z lat 1963-2004. Tł . A . Czarnocki . Warszawa: „Pax” 2009 .
14 Tamże s . 185 .
15 Tamże s . 200 .
16 Tamże s . 200 .
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prawdy, a w konsekwencji zniewolenie człowieka pod pozorem jego wyzwolenia17 . Rozum 
poddany bóstwu skuteczności i sprawności idzie na służbę złu . Ostatecznie więc to, co 
wydaje się obroną racjonalności – zastąpienie religii jako zjawiska, którego źródłem są 
fałszywe przekonania, nauką, która poznając jedyną istniejącą rzeczywistość, pozwala na 
manipulowanie tą rzeczywistością dla skutecznego osiągania ludzkich celów – prowa-
dzi do ograniczenia rozumu i przekształcenia świata (rzeczy, zjawisk, procesów, ludzi) 
w surowiec bez żadnych ograniczeń (może poza umową społeczną zabezpieczoną prawem 
pozytywnym) co do tego, jak można go wykorzystać . To, co intelektualnie fascynujące, 
może prowadzić do praktycznej katastrofy, jeśli jedyne ograniczenia będą natury „siłowej” . 

Drugie źródło zastąpienia religii nauką to idea świeckiego samozbawienia się czło-
wieka: Bóg i jego łaska nie są do zbawienia koniecznie potrzebne, a człowiek może 
zdobyć środki, by zbawić się sam . Kardynał Ratzinger analizuje tę ideę, wychodząc od 
rozważań na temat przemian sensu sformułowania „zbawienie” . Najpierw termin ten 
został w społecznym dyskursie zastąpiony słowem „szczęście”, a „zbawienie” ulokowano 
w teologii . Jednakże „szczęście” zawierało zbyt mało treści, by mogło się ostać . Zbawie-
nie oznaczało odkupienie świata i mnie razem ze światem; szczęście to indywidualne 
zadowolenie z jakości mojego życia, i to doczesnego . W tym kontekście „zbawienie” 
i „szczęście” jawiły się jako przeciwieństwa, gdyż perspektywa zbawienia niejako zakłó-
cała poszukiwanie zadowolenia, np . „narzucając” powściągliwość w używaniu życia . 
Odrzucenie chrześcijańskiej wizji zbawienia na rzecz indywidualnego szczęścia – twierdzi 
kardynał Ratzinger – nie rozwiązało problemu dobrego życia: „Im bardziej «szczęście» 
pojmowane było w opozycji do «duszy», a przez to im większą zyskiwało swobodę dla 
siebie, tym stawało się żarłoczniejsze, a jednocześnie «bledsze» . Z niczym przeto nie 
konfrontowany, a spragniony szczęścia człowiek, tym bardziej musiał przeć ku temu, aby 
bez żadnych ograniczeń mieć, co chce, i być, czym chce . Im więcej jednak obalał barier, 
tym bardziej odczuwalne stawały się dla niego te, które jeszcze pozostały . Porównanie 
z większym szczęściem drugiego człowieka, który przecież bardziej na nie nie zasłużył, 
kładło się coraz większym cieniem, zaciemniając także to, co zostało osiągnięte; jedynie 
pełna równość mogła się jawić jako nadzieja, ale ta swą miarę mogła czerpać z maksy-
malizacji możliwości, gdyż tam jedynie mogło znajdować się to, czego tak bardzo jeszcze 
ludziom brakowało”18 . Tym sposobem „nadzieja” i „przyszłość” przejęły treści „zbawienia” 
nieobjęte terminem „szczęście” . Jedyną drogą do osiągnięcia pełnej równości i maksyma-
lizacji możliwości wydawało się przymierze pokrzywdzonych – „i w ten sposób powstało 
fascynujące swym ogromem zadanie moralne”19 . świeckie zbawienie świata pozbawione 
zostało treści teologicznych, a nawet więcej: w jego świetle wiara jawi się jako coś fatalnego 
i szkodliwego, bo ukazując świat jako rzeczywistość dającą się znieść, a przez dobry czyn 
łatwiejszą do zniesienia, odsuwała nastanie lepszych czasów . W miejsce «miłości» należy 

17 Tamże s . 202 .
18 Tamże s . 87 .
19 Tamże .
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więc wprowadzić świadomość nierówności, poznanie potworności świata, by zbudować 
substancję wybuchową, która „obali mury i utoruje drogę nowemu”20 . Powyższe roz-
ważania kardynała Ratzingera pokazują proces zastępowania religii ideologią równości 
społecznej w imię samozbawienia się człowieka – a konsekwencje tych prób znamy aż 
nadto dobrze . 

„świeckie zbawienie” poprzez budowanie społeczeństwa „równości dobrobytu” nie jest 
już chyba widziane jako wielkie zadanie moralne – historia sfalsyfikowała tę drogę jako 
skuteczną . Sądzę natomiast, że znów utożsamia się zbawienie ze szczęściem rozumianym 
jako „samorealizacja” . Owa samorealizacja, umieszczona w kontekście tezy, iż człowiek jest 
po pierwsze bytem jedynie materialnym, a po drugie – niemającym żadnego ostatecznego 
celu i sensu swego życia (nawet w świetle ewolucji), sprowadza się do robienia tego, na 
co mam aktualnie ochotę . Sprawdza się postawiona przez kardynała Ratzingera diagnoza, 
że szczęście wzięte zamiast zbawienia staje się coraz „żarłoczniejsze”, a jednocześnie coraz 
„bledsze” i dlatego wciąż pojawiają się jakieś recepty na owe szczęście – seks, narkotyki, 
internet, medytacje . Tyle tylko, że są to recepty na „własne szczęście” wedle własnej miary, 
bez oglądania się na innych, i to szczęście osiągane na tym świecie . Nauka dostarcza tych 
recept, więc jest alternatywą dla religii chrześcijańskiej . Niemal wprost deklaruje to Karl 
Popper: „Oba społeczeństwa, nasze i rosyjskie, mają wspólny zasób przekonań – jest 
nim świecka religia nauki . Mam na myśli Baconowską wiarę, rozwijającą się w czasach 
oświecenia, że człowiek może, dzięki wiedzy, wyzwolić się, że może uwolnić umysł od 
przesądów, pozbyć się ciasnoty poglądów . Jak każda wielka idea, ta idea samowyzwolenia 
przez wiedzę niesie, jak wiemy, oczywiste niebezpieczeństwa . Jest to jednak bardzo wielka 
idea . W każdym razie, przyjęliśmy ją . A choć możemy ją ulepszać i rozwinąć, z pewnością 
nie możemy jej odrzucić, nie skazując znacznej części ludzkości na śmierć głodową . Sam 
marksizm nazywa się nauką . Nie jest to nauka [ . . .] . Ale nazywając się nauką, marksizm 
składa hołd nauce i idei samowyzwolenia przez wiedzę . [ . . .] W każdym razie marksizm, 
choć zrodził okrutną dyktaturę i arogancką pogardę dla wolności i dla jednostki ludzkiej, 
jest tak jak my oddany idei samowyzwolenia przez wiedzę, przez rozwój nauki”21 . Można 
oczywiście zinterpretować „wyzwolenie przez wiedzę” w ten sposób, że zadaniem nauki 
jest usuwanie fałszywych przekonań, ale jeśli teza „Bóg istnieje” jest fałszywa, to kulturo-
wym zadaniem nauki jest usunięcie jej z ludzkich umysłów, a zapewne także z podstaw 
społeczeństwa i kultury . Marksizm był jedynie błędną drogą owego samowyzwolenia 
przez wiedzę, ale sama idea pozostaje w mocy .

20 Tamże.
21 K . Popper . Mit schematu pojęciowego s . 127 .
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3. Kilka wniosków

Podsumujmy nasze rozważania . Analizowałam twierdzenie, iż nauka (a dokładniej: 
współczesna techno-nauka) stanowi alternatywę dla religii (dokładniej: chrześcijaństwa) . 
Ustaliłam, iż twierdzenie to ma charakter postulatu, a zastąpienie religii nauką ma być 
globalne (alternatywa „albo – albo”) . Twierdzi się, że nauka dostarcza opisu i wyjaśnienia 
całości rzeczywistości: w tym sensie dostarcza doktrynę . Jest to możliwe, ponieważ przed-
miot badań nauki – przyroda – jest jedyną pierwotną rzeczywistością (z niej zapewne 
jakoś wyłania się świadomość); poza tym, co jest dostępne metodom naukowym, nic 
nie istnieje . Ukrytym założeniem analizowanego postulatu jest więc materializm, a osta-
tecznie ateizm . Ponadto nauka wskazuje normy instrumentalne pozwalające realizować 
przyjęte cele . Jest to z kolei możliwe, ponieważ przyroda podlega kontroli człowieka, a im 
więcej praw znamy, tym bardziej rozciągamy kontrolowany przez nas obszar . Natomiast 
człowiek nie ma swej istoty i ostatecznego celu życia, a wobec tego wszelkie działanie 
jest motywowane chceniem – nauka ma dostarczyć środków realizacji owych chceń, 
a poprzez to dostarczyć „relatywnie wiecznej szczęśliwości”: w tym sensie nauka dostar-
cza „moralności” . Za postulatem „nauka alternatywą religii” stoi więc także określona 
koncepcja człowieka . 

Przy tych założeniach nauka nie jest drogą połączenia się z Bogiem (nie ma przecież, 
z kim), ale instrumentem przebóstwienia człowieka – ostatecznie za pomocą jakiejś 
techniki . Jednocześnie zaś jest paradygmatem racjonalności . Jest przecież obroną ludzkiej 
racjonalności (wobec fałszywości tezy o istnieniu Boga) i warunkiem realizacji „rela-
tywnie wiecznej szczęśliwości”, zwłaszcza gdy sobie uświadomimy, że aktualnie także 
z powodów religijnych (choć nie tylko) pewne kroki w nauce są kontestowane (choćby 
stosowanie metody in vitro czy klonowanie człowieka) . Nic więc dziwnego, że zastą-
pienie religii nauką jawi się jako zadanie m o r a l n e . Być może jedyny cel uznany jako 
dobry per se, a nie jedynie instrumentalnie ze względu na czyjeś chcenie . Diagnozę co do 
źródeł atrakcyjności tego postulatu zaczerpnęłam z rozważań kardynała Ratzingera nad 
kondycją współczesności, w tym także kondycją nauk teologicznych i przyrodniczych . 
Pierwsze z nich to przyznanie rozumowi pozytywistycznemu statusu j e d y n e g o  ź r ó d ł a 
p o z n a n i a , a przez to zepchnięcie do sfery irracjonalności wszystkiego, co temu rozu-
mowi nie jest dostępne; drugie to postulat samozbawienia człowieka dokonującego się 
na tym świecie (bo innego nie ma!) .

Postulat zastąpienia religii nauką jest z pewnością dorzeczny, jeśli się zaakceptuje 
stojące za nim założenia . Czy rzeczywiście są to założenia bezdyskusyjne? Filozoficzna 
dyskusja z materializmem i ateizmem lub z wizją człowieka jako autokreatora poka-
zuje, że racje stojące za tymi koncepcjami nie są bynajmniej teoretycznie zniewalające; 
podobnie jako koncepcja, że jedynym źródłem wiedzy jest manipulowanie bytami . I to 
materialista ma mniejszy stopień wolności: musi odrzucić religię na rzecz nauki, jeśli 
chce pozostać konsekwentny; co najwyżej może się godzić, by maluczcy, którzy nie 
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dorośli poznawczo do zrozumienia „świeckiej religii nauki”, chwilowo wyznawali jakąś 
religię; dla chrześcijanina alternatywa: „nauka albo religia” jest fałszywym dylematem . 

Zadajmy jeszcze jedno pytanie: czy realizacja tego postulatu byłaby praktycznie 
pożądana? Trudno oczekiwać definitywnej odpowiedzi na pytanie, jak wyglądałby świat, 
gdyby wszyscy przyjęli, że nie ma żadnego „innego świata”, że człowiek i jego wola 
jest miarą wszechrzeczy, że nie istnieje żadne ostateczne przeznaczenie człowieka, że 
wartości i sens ludzkiego życia muszą być dopiero „nadane”– krótko mówiąc, gdyby 
wszyscy przyjęli założenia stojące za postulatem zastąpienia religii nauką . Warto jed-
nakże sięgnąć do ostrzegawczej diagnozy Roberta Spaemanna, którą przytacza kardynał 
Ratzinger w Wykładach bawarskich. Zdaniem Spaemanna świat pozbawiony odniesienia 
do Boga stanie się siedliskiem widm nawiedzanych przez „upiory cynizmu i fanatyzmu” . 
Uważa on, że rozdział sensu od bytu – a taki rozdział stoi za postulatem zastąpienia 
religii nauką – stawia nas wobec alternatywy: fanatyzm albo cynizm . Fanatyk opowiada 
się po stronie sensu: ustanowienie sensu życia zależy od jego działania, a w dążeniu 
do tego celu nie podlega on żadnym ograniczeniom moralnym . Cynik opowiada się 
po stronie bytu: sens jest tylko iluzją, więc wszystko wolno i nie potrzeba do tego 
żadnego moralnego usprawiedliwienia . Alternatywa ta – twierdzi kardynał Ratzinger 
– znajduje odzwierciedlenie choćby w polityce . Z jednej strony mamy racjonalność 
pozytywistyczną, która postuluje działanie stosownie do immenantnych reguł danej 
sfery: produkuje się środki transportu i są one dobre, bo efektywnie przenoszą ludzi 
z miejsca na miejsce; i produkuje się broń, która jest dobra, bo efektywnie zabija . Nie 
pyta się natomiast, czy dobrze jest dla człowieka przemieszczać się czy być zabijanym 
lub zabijać . Z drugiej strony mamy wizje świata wolności i równości i z tej perspektywy 
odwoływanie się do moralności jest potępione jako działanie w czyimś interesie albo 
przeciwko komuś, bo przecież każdy ma prawdo do szczęścia i nie można nikomu 
narzucać norm moralnych . Sądzę, że obie alternatywy znamy także w naszego własnego 
polskiego politycznego podwórka . Czy wobec tego postawienie człowieka na miejscu 
Boga wyjdzie człowiekowi na dobre?22

22 Poszukując źródeł atrakcyjności postulatu zastąpienia religii nauką, sięgnęłam do tekstów kardynała 
Ratzingera zamieszczonych w Wykładach bawarskich. Teksty niosą jednak bardziej fundamentalne 
przesłanie: pokazują, że nie tylko nie ma konfliktu między wiarą chrześcijańską a rozumem, ale że wiara 
ta – uniwersalna i absolutna, bo oparta na absolutności miłującej człowieka Osoby – może i powinna 
stać się ostoją rozumu niezredukowanego do swych funkcji instrumentalnych . Przypomnienie to – 
wraz z argumentacją i teologiczną, i filozoficzną – ma szczególną wagę właśnie teraz, gdy ów rzekomy 
konflikt jest nieustannie eksponowany i eksploatowany w publicznych dyskusjach . Uznanie tego daje 
motywację do podjęcia zadania wskazanego przez kardynała Ratzingera 34 lata temu, by budzić uśpiony 
rozum i przywracać właściwe mu odniesienia metafizyczne, w tym te do Transcendencji . Czy nie jest 
ku temu najwyższy czas? Może nadszedł moment, gdy – wedle sformułowania Guardiniego (zob . s . 248 
Wykładów) – ratunek świata w najbardziej elementarnym sensie zależeć będzie od tego, czy chrześcijanin 
uzna, że jest zań odpowiedzialny . 
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Science in search of divinity

The paper analyzes the thesis that science is a genuine alternative for religion . This thesis 
is in fact a postulate to replace (in the life of individuals and societies) religion with science . 
Science is then understood as a cognitive enterprise which provides human being with the 
doctrine ultimately explaining the whole existing reality and with „the morality” in the form 
of principles of effective actions allowing to control that reality . The postulate presupposes 
materialism, atheism and a view of human as a self-creating being without any ultimate goal 
and with no other sense of life besides the one chosen . Two sources of the attractiveness of 
this postulate are indicated (following J . Ratzinger): the idea of positivistic reason as the only 
one cognitively reliable, and the idea of self-salvation . The paper argues that the methaphysi-
cal and antropological theses which constitute the foundation of the postulate of replacing 
religion with science are not sufficiently theoretically justified; without accepting them the 
alternative „either religion or science” turns out to be a false dilemma . Moreover, it is by no 
means obvious that the postulated replacement is desirable . 



Wojciech Daszkiewicz

Człowiek: homo religiosus  
czy tylko konsument?

Badania antropologiczne pokazują, że wszędzie tam, gdzie występuje człowiek, tam 
też pojawiają się pierwiastki religijne . Nie ma kultur z istoty ateistycznych1 . Badając 
problem od strony filozoficznej, wskazuje się, że człowiek jako osoba jest z natury reli-
gijny, co oddaje wyrażenie homo religiosus2. Religia, obok nauki, moralności i sztuki, jest 
jedną z dziedzin kultury . Jej rola w życiu człowieka jako osoby jest doniosła, ponieważ 
religia ogniskuje kulturę, spaja pozostałe dziedziny, nadając sens działaniom człowieka 
jako bytu przygodnego, ale jednocześnie otwartego, transcendującego siebie oraz świat 
materii . Decyzje życiowe każdego człowieka zyskują swe dogłębne uzasadnienie w religii3 . 

Współcześnie funkcjonuje wiele ideologii, które oferują swoistą receptę na samoz-
bawienie . Analizy przeprowadzone w  ramach krótkiego artykułu dotyczą ideologii 
konsumpcjonizmu . Ich celem jest rekonstrukcja obrazu człowieka lansowanego w kon-
sumeryzmie, przyjrzenie się mechanizmowi działania tzw . syndromu konsumenta w spo-
łeczeństwie ponowoczesnym oraz wskazanie filozoficznej podstawy tej ideologii . 

1. W poszukiwaniu archetypu współczesnego konsumenta

Archetyp współczesnego konsumenta dobrze oddają słowa Blaise’a Pascala: „Całe 
nieszczęście ludzi pochodzi z jednej rzeczy, to jest, że nie umieją pozostać w spokoju 

1 E . Fromm zwraca uwagę: „nie było takiej kultury w przeszłości i – jak się zdaje – nie może być 
takiej kultury w przyszłości, która by nie miała religii” (E . Fromm . Szkice z psychologii religii. Tł J. Pro-
kopiuk. Warszawa: „Książka i Wiedza” s . 134) . 

2 Zob . Z .J . Zdybicka . Człowiek i religia . Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2006 s . 331 .
3 Zob . M .A . Krąpiec . Człowiek i kultura . Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008 

s . 271-339 .
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w izbie”4 . Pascal jednocześnie zauważa, że „[n]ie ma dla człowieka nic równie nieznośnego, 
jak zażywać pełnego spoczynku bez namiętności, bez spraw, rozrywek, zatrudnienia . 
Czuje wówczas swoją nicość, opuszczenie, niewystarczalność, zależność, niemoc, próż-
nię . Bezzwłocznie wyłoni się w głębi jego duszy nuda, melancholia, smutek, troska, żal, 
rozpacz”5; „szukamy spokoju, zwalczając jakieś przeszkody; kiedy je przezwyciężymy, 
spokój staje się nie do zniesienia”6 . Ludzie skłonni są wierzyć, że w życiu szukają spo-
koju, jest to jednak tylko złudzenie . Tak naprawdę siłą napędową ludzkich działań jest 
n i e p o k ó j . Chcą „gonić króliczka”, ale nie chcą go złapać . Źródłem przyjemności są 
łowy jako takie, a nie pochwycenie ofiary . 

Taka postawa jest następstwem kondycji ludzkiej „śmiertelnej i żałosnej” – człowiek 
nie potrafi znaleźć pociechy w czymkolwiek, co go otacza . Nie ma przed nim perspektywy 
transcendencji, nie ma więc czynnika dogłębnie usensawiającego jego działania . Ulgę 
przynoszą jedynie absorbujące zajęcia, odwracające jego uwagę od myślenia o krótkim 
życiu i nieuchronnej śmierci . Człowieka zatem cieszy „zgiełk i wrzawa”, a nie pozorne 
cele i nagrody . Jakby to ujął Pascal „Sam króliczek nie przysłoni nam widoku pisanej 
nam śmierci i nędzy żywota, lecz uczyni to sama za nim pogoń” . Rozwiązanie dramatu 
śmiertelności znajdujemy nie w tym, cośmy zdobyli, nie w osiągniętym stanie, ale w pożą-
daniu i pogoni za nimi .

Perspektywa, którą kreśli nam Pascal, jest pesymistyczna: prócz rozrywki nie ma żadnej 
ucieczki od człowieczego losu i trudno winić naszych współśmiertelnych, że jej pragną . 
„Niesłusznie tedy potępiamy ich, błąd ich nie leży w tym, iż szukają zgiełku; mniejsza, 
gdyby szukali go jedynie dla rozrywki; złe jest, iż szukają go tak, jak gdyby posiadanie 
rzeczy, których szukają, miało im naprawdę dać szczęście, i o tyle ze słusznością można 
ganić ich pościg jako marność”7 . 

Zygmunt Bauman zwraca uwagę, że inną postawę prezentuje Søren Kiekegard, dla 
którego szukanie rozrywki zamiast stawiania czoła ludzkiemu losowi jest oznaką perwersji 
lub zepsucia, patologii charakteru . Perwersja nie jest niczym nieuchronnym, a zepsuciu 
można prosto i zwyczajnie stawić opór . Archetypem patologii, o której mowa, jest postać 
Don Juana, który czerpie przyjemność nie z posiadania kobiet, ale z ich uwodzenia8 . 
Nieistotne są apetyty seksualne Don Juana, zgodnie z jego dewizą życiową chodzi o pod-
trzymywanie żądzy, a nie o jej zaspokajanie . 

Don Juan może być wielki poprzez stałe kończenie i zaczynanie od nowa . Jego życie 
jest sumą chwil, których nic nie łączy w jedną całość; nie jest jednak uwodzicielem, 
gdyż bycie nim wymaga samowiedzy i refleksyjności . Don Juan zatem nie uwodzi, ale 
pożąda i to pożądanie działa uwodzicielsko . On czerpie satysfakcję z pożądania: a gdy

4 B . Pascal . Myśli. Tł . T . Żeleński (Boy) . Warszawa: „Pax” 1999 s . 111 .
5 Tamże s . 112 .
6 Tamże s . 117 .
7 Tamże s . 115 .
8 Zob . S . Kierkegaard . Albo-albo . T . 1 . Tł . J . Iwaszkiewicz . Warszawa: PWN 1982 s . 108, 110 . 
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tylko ją uzyska, szuka nowego obiektu, i tak w nieskończoność . Nie potrzebuje żadnego 
planu, przygotowania ani czasu na działanie, gdyż on zawsze jest gotowy . Ma w sobie 
stale energię, a gdy pożąda, jest w swoim żywiole . 

Życie Don Juana nie stanowi continuum, ale rozpada się na krótkie chwile, epizody, 
które sam podzielił . Ma satysfakcję, ponieważ sam dokonał wyboru: pozwala się nieść 
prądom od jednej miłostki do drugiej i w ten sposób dryfuje przez życie zamiast po nim 
żeglować . On sam wybrał taki los, nic go do tego nie zmusiło9 . 

W tym kontekście Kierkegaardowski Don Juan jawi się jako narośl na ciele ludz-
kości . Pascal powiedziałby coś zgoła innego, że jest on kimś, kim my, zwykli ludzie, 
chcielibyśmy być, gdyby tylko nadarzyła się taka szansa . Wszyscy chcielibyśmy zatracić 
się w tańcu nieustannego zaczynana i kończenia od nowa, i w ten sposób zapomnieć 
o końcu, który nieuchronnie położy temu kres . „Jeśli uwodzicielstwo Don Juana jest 
sposobem, by przeżyć śmiertelne życie tak, jakby było ono wieczne miast zatruwać je 
troską o wieczność leżącą poza naszym zasięgiem z uwagi na skończoność naszej przy-
szłości [ . . .], wówczas jest ono tym właśnie, czego wszyscy po omacku szukamy, choć 
tylko nielicznym dane są wyjątkowe zdolności Don Juana, a większość porzuca rozrywki 
na długo przed osiągnięciem stanu, o jakim by marzyli”10 .

Wydaje się, że historia rozstrzygnęła ten spór na korzyść Pascala . Ale ani on, ani 
Kierkegaard nie przewidzieli nadejścia społeczeństwa konsumentów, które zamieni indy-
widualną ucieczkę od losu, jaką była rozrywka, w rzecz tworzoną społecznie11 . Otóż 
współcześnie stoimy w obliczu ideologii, w ramach której „ciągłe kończenie i zaczynanie 
od nowa” nie jest wadą, ale normalnym, powszechnie dostępnym stylem życia .

W czasach Pascala i Kierkegaarda spożycie (konsumpcja) związane było z procesem 
zaspokajania potrzeb, suma konsumpcji miała dolne i górne granice . Konsumpcja miała 
charakter instrumentalny, co wiązało się z właściwym odczytaniem hierarchii dóbr, gdzie 
konsumowanie mieściło się w ramach bonum utile i stanowiło środek do osiągnięcia dobra 
wyższego . W czasach społeczeństwa konsumpcyjnego nastąpiło uwolnienie konsumpcji 
od instrumentalności . Konsumpcja stała się celem samym w sobie12, zyskała nieupraw-
niony awans z pozycji dobra użytecznego czy nawet przyjemnościowego i przyjęła formę 
dobra godziwego, zyskując charakter autoteliczny . 

9 Zob . Z . Bauman . Konsumując życie . W: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej . Red . 
A . Jawłowska, M . Kępny . Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2005 s . 19 .

10 Tamże .
11 Zob . tamże .
12 Zob . tamże s . 20 .
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2. Syndrom konsumencki

Konsumpcjonizm suponuje aktualistyczną wizję rzeczywistości . Prym wiedzie tu 
wariabilizm ontologiczny, zgodnie z którym „prawdziwym bytem” jest ruch – zmiana – 
niekreśloność13 . Mamy tu czynienia z dualizmem, ale dla typowego konsumenta światem 
pozornym jest uporządkowany i racjonalny świat naturalnego doświadczenia . Należy go 
przezwyciężyć poprzez naśladowanie świata czystej, bezinteresownej zmiany i nieokreślo-
ności . Dzięki temu człowiek może podnieść swe życie na poziom autentycznej egzystencji . 
Rzecz jasna, owo naśladowanie wyraża się w porządku woli – człowiek autentyczny jest 
wolnością, zaś kultura, którą tworzy, jest polem ekspresji wolności14 . 

Obraz człowieka, jaki suponuje konsumpcjonizm, jest daleki od Arystotelesowskiego 
animal rationale . Człowiek jako wypadkowa różnych sił i tendencji żyje w wiecznym 
„teraz”, a więc jest pozbawiony transcendencji – żyje horyzontalnie . Miejsce moderni-
stycznego pielgrzyma, wyznawcy oszukańczych eschatologii, zajmuje „żyjący chwilą” kon-
sument turysta, który kieruje się tzw . opcjami, zgodnie z zasadą pożytku i przyjemności15 .

Zapytajmy, jak do tego doszło? Analizując mechanizm działania syndromu konsu-
menckiego od strony psychologicznej, należy zwrócić uwagę na pewien proces . Najpierw 
odrzucono koncepcję p o t r z e b y, ponieważ uważano ją za przestarzałą i nieadekwatną 
do obecnych czasów . Jej miejsce zajęło p o ż ą d a n i e , „rzecz znacznie bardziej ulotna 
i efemeryczna, niekonkretna, kapryśna i zasadniczo niereferencyjna [ . . .]”16 . Nie wymaga 
ono ustalenia przyczyny i celu działania . Główną cechą różniącą pożądanie od potrzeby 
jest fakt, że choć obie kategorie mają próg dolny, to pożądaniu brak już górnej granicy . 
Pożądanie czyni z siebie główny obiekt zainteresowania, wiecznie nienasycony, przy 
którym inne obiekty (np . fizyczne) są niezauważalne . „«Potrzeba» – dla dziewiętnasto-
wiecznych ekonomistów kwintesencja «trwałości», rzecz niezmienna i raz na zawsze 
określona, skończona – została odrzucona jako pierwsza i na czas jakiś zastąpiona pożą-
daniem – czymś od potrzeby znacznie bardziej «płynnym», rozciągliwym więc, a to 
z uwagi na półjawne związki z kapryśnym, plastycznym marzeniem o autentyczności, 
o czekającej na uzewnętrznienie «wewnętrznej jaźni»”17 . 

Obecna forma konsumeryzmu nie opiera się na kontroli (stymulacji) pożądania, ale 
na uwolnieniu fantazji na temat zachcianek18 . Pożądanie było siłą elastyczną i płynną, 

13 B . Truchlińska zwraca uwagę, że w kontekście ontologii postmoderniści głoszą teorię „chaosmosu”, 
negację praw i prawidłowości, indeterminizm, odrzucenie tradycji kultury europejskiej opartej na idei 
kosmosu-logosu, ładu i porządku . Zob . Wieża Babel, czyli kilka uwag o dzisiejszym stanie nauk o kulturze . 
„Drohiczyński Przegląd Naukowy” 2009 nr 1 s . 39 . 

14 Zob . H . Kiereś . Postmodernizm. Rzeczywistość jako kreacja s . 39 .
15 Zob . tamże s . 32 .
16 Z . Bauman . Konsumując życie s . 21 .
17 Tamże s . 22 . 
18 Zob . H . Ferguson . The Lure of Dreams: Sigmund Freud and the Construction of Modernity . London–

New York: Routledge 1996 s . 205 .
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jednak ze względu na zbyt powolną inkubację nie wytrzymało tempa życia dzisiejszego 
konsumenta . Bauman zwraca uwagę, że pożądanie „przeżyło swój czas: przyspieszywszy 
uzależnienie konsumenta od obecnego tempa, nie umie dotrzymać mu kroku . Trzeba 
mocniejszej, a  zwłaszcza bardziej uniwersalnej zachęty, by utrzymać wzrost konsu-
menckiego popytu na poziomie dorównującym rosnącym rozmiarom konsumpcyjnej 
oferty”19 . W czasach ponowoczesnych z a c h c i a n k a  stała się siłą napędową konsumpcji 
i raz na zawsze uwolniła zasadę przyjemności . Nabywanie stało się impulsem, który ma 
nieokreśloną motywację, i cechuje się natychmiastowością, spontanicznością i nieocze-
kiwaniem20 . 

Płynność „zasady przyjemności” okazała się, paradoksalnie, stabilnym filarem i formą 
stałości społeczeństw konsumpcyjnych . Chodzi tu „o zaprzęgniecie nieprzewidywalnych, 
wybrednych i chimerycznych żądz w rydwan porządku społecznego [ . . .]”21 . Zachcianka, 
krnąbrna i irytująca, przestała być zwalczana jako irracjonalne zachowanie, a stała się 
stróżem jedynego akceptowanego i racjonalnego porządku . Owa „racjonalność” spo-
łeczeństwa konsumentów ujęta w cudzysłów wskazuje na fakt, że społeczeństwo nie 
opiera się (i nawet nie ma takiego zamiaru) na uniwersalnych i racjonalnych zasadach 
postępowania i myślenia . Wręcz przeciwnie, społeczeństwo konsumpcyjne chce bazować 
na „rozkiełznaniu irracjonalnych namiętności”22 . Przedstawiciele społeczeństwa konsump-
cyjnego w działaniu kierują się emocjami i uczuciami, zachcianka całkowicie dominuje 
nad racjonalnym myśleniem . Struktura tego społeczeństwa jest płynna i zmienna, stałość 
i stabilność to pojęcia, które już przeszły do historii, ważne jest to, co dzieje się tu i teraz, 
jakie przyniesie korzyści, ewentualne skutki nie są istotne23 . 

Przypomnijmy, archetyp Don Juana według założeń Kierkegaarda sprowadzał się do 
tezy, że nie kobiety stanowią źródło przyjemności mężczyzny, a ich uwodzenie, ciągłe 
zabieganie o względy oraz niepewność . Cała radość i przyjemność pryskała jednak jak 
bańka mydlana z chwilą triumfu, zdobycia kobiety . Problem Don Juana polegał na tym, 
że „dryfuje przez życie, zamiast po nim żeglować”24 . Jednak z drugiej strony robi to, czego 
pragnie każdy konsument – nieustannie kończy i zaczyna od nowa, ponieważ lęka się 
końca, który położy kres dalszym przygodom i dążeniom . Rynek konsumencki świadomie 
uczestniczy w tej grze, w której stawką jest nowość i „bycie na czasie” . Stąd coraz większa 
krótkotrwałość rzeczy, którymi się otaczamy . Rzeczy zmieniają się jak w kalejdoskopie, zaś 

19 Z . Bauman . Konsumując życie s . 22 .
20 Zob . tamże s . 22 .
21 Tamże s . 24 .
22 Tamże s . 25 .
23 „[ . . .] o ile wyzwolenie pożądania – zwraca uwagę H . Ferguson – potrzebowało porównania, 

próżności, zazdrości i «potrzeby» aprobowania siebie samego, nic nie stoi na przeszkodzie za natychmiasto-
wością zaspokojenia zachcianki . Zakup jest przypadkowy, nieoczekiwany i spontaniczny . Ma więc w sobie 
coś ze snu, wyrażając, a zarazem spełniając zachciankę, i jak wszystkie zachcianki jest nieautentyczny 
i dziecinny” (H . Ferguson . Watching the World Go Round: Atrium Culture and the Psychology of Shopping . 
W: Lifestyle Shopping: The Subject of Consumption . Red . R . Shields . London–New York: Routledge 1992 
s . 32 [tłumaczenie własne – W .D .]) .

24 Z . Bauman . Konsumując życie s . 19 .
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pogoń za nimi, chwytanie ich „w pełnym biegu”, gdy wciąż jeszcze „pachną świeżością”, 
jest cool i trendy, zaś zwłoka i zadowolenie się tym, co jest, to „obciach”25 . Skoro prze-
widuje się trwałość nowych przedmiotów na miesiące, tygodnie czy nawet dni, trudno 
się spodziewać, aby były one wykonane ze starannością i z materiałów zapewniających 
im trwały żywot . Z góry bowiem wiadomo, że niebawem staną się odpadami, stają się 
więc w momencie ich wytwarzania postfunkcjonalnym kiczem, gadżetem . 

Jednak, co podkreśla Bauman, ważne jest to, że konsumentów, podobnie jak towary 
konsumpcyjne, trzeba produkować . Konsumenta trzeba szkolić i ciągle doskonalić, aby 
należycie realizował się w życiu . I dlatego rynek nieustannie podsyca żądzę nabywania, 
wystawia człowieka ponowoczesności na coraz nowsze pokusy i utrzymuje w permanen-
tnym stanie gotowości oraz wyczekiwania na impuls ze strony rynku . Dlatego czekamy 
z utęsknieniem na pojawienie się najnowszego modelu komórki, najnowszej wersji gry 
czy najnowszej wersji kosmetyku (to nic, że zmienia się tylko opakowanie, a zawartość 
jest wciąż ta sama, ważne jest, że wokół niego roztacza się aurę nowości!)26 . 

3. Tożsamość konsumenta

Nowoczesność charakteryzuje się tym, że dała jednostce swobodę w procesie kreowa-
nia tożsamości . Jednak „tożsamość w czasach współczesnych jest o tyle problematyczna, 
że nie jest dana wprost, nie jest czymś, co trzeba odkryć nie wynika z pozycji społecznej 
czy pochodzenia . Nowoczesny człowiek musiał konstruować siebie dzień po dniu, cały 
czas siebie wymyślać, przechodzić przez kolejne etapy, by na końcu drogi życiowej stać 
się sobą”27 . Ponowoczesność idzie o krok dalej . Nie pozwala człowiekowi na takie kon-
struowanie tożsamości, które przypominałoby pielgrzymkę . Ponowoczesność zawiesza 
obowiązek kreowania własnej tożsamości . Narzuca natomiast na jednostki obowiązek 
utożsamiania się w znaczeniu procesu, co jest przeciwne do tożsamości rozumianej jako 
stan28 . 

Tożsamość konsumenta to proces budowy, który nigdy się nie kończy, jest płynny . 
Człowiek nie znajduje żadnych trwałych fundamentów, na których mógłby skonstruo-

25 Zob . Bauman . Życie na przemiał . Tł . T . Kunz . Kraków: Wydawnictwo Literackie s . 169 . W . Burszta 
zauważa, że słowo „trendy” nie jest już dzisiaj „cool”; od połowy 2005 r . powinno się mówić, że coś jest 
„dżezi” (zob . W . Burszta . Wysypiska kultury . W: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej s . 81) .

26 Zob . Z . Bauman, Konsumując życie s . 32-35 .
27 M . Matysek . Kim jest człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym? Propozycja Zygmunta Baumana . 

W: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej s . 40 . 
28 Zob . Z . Bauman . Zindywidualizowane społeczeństwo . Gdańsk: GWP 2008 s . 176 . J . Derrida 

mówi wprost: „tożsamość nie jest nigdy dana, przyjęta albo osiągnięta, nie: może odbywać się jedynie 
niekończący się, nieskończenie fantazmatyczny proces utożsamiania” (J . Derrida . Jednoznaczność innego, 
czyli proteza oryginalna . Tł . A . Siemek . „Literatura na świecie” 1998 nr 11-12 s . 11) .
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wać tożsamość . Dlatego dziś takie próby nie są podejmowane . Zamiast etapów w życiu 
ponowoczesnego bohatera mamy epizody, w których staje się kimś na chwilę29 . Jeśli 
jednak z łatwością można wchodzić i wychodzić z epizodów, jeśli nie wywołują one 
konsekwencji na przyszłość, to zamiast stać się, kim się chce, łatwo jest zostać nikim .  
I tego najbardziej boi się homo consumens, to jest główne źródło jego niepokoju30 . Chęć 
posiadania przez jednostkę autonomii, samookreślenia się, nabycia indywidualizmu 
przekształca się w potrzebę konsumowania dóbr oferowanych przez rynek31 . Ponieważ 
wartość użytkowa nabywanych towarów jest w dużej mierze pozorna, prowadzi to do 
chwilowego zaspokojenia pragnień klientów i w konsekwencji przyczynia się do narodzin 
frustracji . Stąd rynkowe oferty tożsamości pomagające uniknąć stania się nikim . Dzięki 
ofercie rynkowej można stać się kimś bardzo widocznym, ściśle scharakteryzowanym, 
jednoznacznym, a poza tym różnym od innych dzięki temu, że zostanie się szczęśliwym 
posiadaczem np . komputera MacIntosh Apple32 . 

Człowiek daje się zdefiniować – wyjaśnia Bauman – jako posiadacz lub użytkownik 
określonego samochodu, określonego gatunku papierosów, określonego wyznania, 
określonej partii politycznej . Całość świata przedstawia mi się jako zbiór rzeczy, 
a ponieważ mam wolność wyboru między ich rozmaitymi odmianami, wyobrażam 
sobie, że jestem osobowością autentyczną przez sam fakt, iż wybór ów został mi 
pozostawiony . Wybierając rzeczy, doznaję złudzenia, że wybieram siebie; w pewnym 
sensie tak jest rzeczywiście; wybieram siebie jako kombinację towarów . Filozoficzny 
albo religijny, albo polityczny pogląd na świat nie różni się istotnie od jakiegokolwiek 
innego obiektu codziennego użytku: skoro wybieram jakąś już istniejącą, gotową 
konstrukcję, przyswajam sobie pewną określoność zewnętrzną, której używam tak 
samo, jak pomadki do butów . Nie określam siebie jako filozofa, jako człowieka 

29 W kulturze ponowoczesnej, opartej na konsumpcji znaków estetycznych, występuje problem 
osłabienia związku pomiędzy grupami i klasami społecznymi oraz stylami życia (tożsamościami) . Zob . 
M . Featherstone . Consumer Culture and Postmodernism . London: SAGE Publications Ltd 1991 s . 13-15 .

30 Zob . M . Matysek . Kim jest człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym? s . 41 .
31 Zob . J . Czarnecka . Metafora cyborga – wpływ konsumpcji na jakość życia i budowanie tożsamości . 

W: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej s . 121 .
32 Kampania reklamowa tego produktu jest ofiarowaniem tożsamości opartej na haśle – myśl ina-

czej!: „Oto szaleńcy . Ci, którzy pozostają nieposłuszni, rebelianci . Ci, którzy sprawiają kłopoty, ponieważ 
widzą sprawy inaczej . Oto ci, którzy nie przestrzegają zasad, nie mają szacunku dla status quo . Możesz 
ich wychwalać, możesz ich nienawidzić, możesz się z nimi nie zgadzać . Jedyną rzeczą, jakiej wobec nich 
nie możesz zrobić, to pozostać wobec nich obojętny, starać się ich zignorować . To oni bowiem tworzą, 
wymyślają, uzdrawiają, badają, kreują, inspirują . Sprawiają, iż rodzaj ludzki idzie naprzód . Może w takim 
razie muszą być oni szaleni – jak inaczej bowiem możliwe jest stanie nad pustym płótnem i widzenie 
w nim gotowego dzieła? Jak możliwe jest słyszenie w pustym pomieszczeniu nigdy nienapisanej dotąd 
muzyki? Jesteśmy właśnie po to, by robić narzędzia dla tego rodzaju ludzi . Podczas gdy inni widzą w nich 
szaleńców, my widzimy w nich geniuszy . Ponieważ ludzie, którzy są wystarczająco szaleni, aby wierzyć, 
iż są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy są w stanie to zrobić”. Ów manifest zestawiony był z wize-
runkami takich osób, jak Che Guevara, Gandhi czy Dalai Lama . Oryginalna wersja manifestu dostępna 
jest na stronie www .apple-museum .com [dostęp: 15 czerwca 2011] .
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religijnego, jako człowieka politycznego, ale wyrażam zgodę na to, by ktoś inny, 
przeze mnie wybrany, mnie jako takiego właśnie określił33 .

Konsument przyswaja sobie własności rzeczy w gotowej postaci i czyni z nich swoje 
własności . Jego osobowość jest kombinacją pewnych cech rzeczowych: definiuje siebie 
jako tego, który nosi dżinsy firmy X, koszulę firmy Y, jeździ Fordem, lubi niskie i koniecz-
nie chude brunetki, wyznaje określoną religię, głosuje na pewną określoną partię, myśląc 
o tym wszystkim doznaje błogiej satysfakcji, że jest indywidualnością prawdziwą, a nie 
egzemplarzem zunifikowanego tłumu . Myśli, że jest sobą . 

Czy jednak w konsumenckiej wolności chodzi o wybieranie produktu, czy o stanie 
się produktem? Bauman powie „[ . . .] stosunki międzyludzkie uległy urzeczowieniu; ludzie 
kontaktują się z rzeczami, które przesłaniają sobą innych ludzi, stojących w ich cieniu”34 . 
Jest to typ o s o b o w o ś c i  e g z o a k s j a l n e j, gdzie człowiek definiuje się poprzez to, 
co leży na zewnątrz niego35 . Ów typ tożsamości opiera się na gotowych wzorcach, prze-
kazywanych przez reklamę i „kupowanych” w sklepach . Tożsamość zostaje dopasowana 
do aspiracji i możliwości finansowych konsumenta, stając się jednocześnie oznaką jego 
pozycji społecznej . 

Wydaje się, że konsument nie ma najmniejszych problemów z odpowiedzią na funda-
mentalne pytanie każdego człowieka „być czy mieć” . Centralnym pojęciem takiego stylu 
życia jest „mieć” i to najlepiej „tu i teraz”36 . Efektem gry, która angażuje konsumentów 
oraz rynek, jest zjawisko przyspieszenia technologicznego we wszystkich dziedzinach 
życia, skutkujące „ugadżetowieniem” ludzkiej egzystencji oraz poszerzeniem obszaru 
odpadków i śmieci zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej . Ciało ludzkie także 
jest szczególnym rodzajem gadżetu i jednocześnie wykreowanym znakiem tożsamości, 
poddawanym nieustannej interpretacji . Aktorka Anjelica Huston w jednym z wywiadów 
przenikliwie zauważa: 

[ . . .] cóż, to znamienne, że z moją twarzą bez liftingu na rozdaniu Oscarów lub Zło-
tych Globów sprawiam dziś naprawdę wrażenie dinozaura . Nie brak dziś aktorek, 
które robią sobie lifting już w wieku dwudziestu paru lat . Operacje biustu wśród 
17-letnich koleżanek to rzecz całkiem normalna . A pełniejsze wargi funduje się 
dziewczynkom chyba wkrótce po urodzeniu . Za 200 lat ludzie, przyglądając się 
zdjęciom tych seryjnie zdeformowanych osób, będą zadawać sobie pytanie, czy 
chodzi tu o jakiś osobliwy, nieznany etnologom rytuał plemienny37 . 

W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła popularność siłowni i klubów fitness, dzięki 
którym zyskaliśmy możliwość kształtowania ciała w pożądany przez nas sposób . Oprócz 

33 Z . Bauman . Kultura i społeczeństwo. Preliminaria . Warszawa: PWN 1966 s . 439-440 .
34 Tamże s . 185 .
35 Zob . M . Matysek . Kim jest człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym? s . 40 .
36 Zob . J . Mariański . Mieć czy być? Konsumizm jako styl życia – wyzwaniem dla Kościoła . Kraków: 

„Unum”; Polskie Towarzystwo Teologiczne 1997 s . 13 .
37 Cyt . za: W . Burszta . Wysypiska kultury s . 81 .
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mody na operacje plastyczne, o których wspomniano wyżej, triumfuje kult wysporto-
wanego, sprawnego i wiecznie młodego ciała . Aspekt związany z cielesnością zaczyna 
odgrywać główną rolę w życiu człowieka . Następstwem tej osobliwej mody jest kult 
szczupłego ciała, powszechnie uznawanego za ciało doskonale piękne . Co ciekawe, nigdy 
nie wyznaczono granicy dla sprawności cielesnej i atrakcyjnego wyglądu . Stąd też pogoń 
za jego ideałem nie ma ostatecznego celu38 . Branża kosmetyczna odkryła dla siebie także 
mężczyznę . Prowadzone były prace nad stworzeniem nowego kulturowego wizerunku 
mężczyzny . Właściwie we Włoszech taki mężczyzna już się narodził . Włoscy mężczyźni 
w 2000 r . wydali na kosmetyki 237 mln euro, na zabiegi chirurgii plastycznej czy też 
estetycznej przeznaczają rocznie ok . 100 mln euro . Prócz kosmetyków pielęgnujących 
Włosi z powodzeniem zarówno produkują, jak i kupują kosmetyki do makijażu39 . 

Niepohamowane pragnienie posiadania dobór materialnych, otaczania się luksu-
sem wiąże się z procesem sekularyzacji . Społeczeństwo, którego celem ostatecznym jest 
konsumpcja, zysk czy niczym nieskrępowana przyjemność, a zasadą moralną – skrajny 
egoizm, alienuje jednostki . Taka postawa wpływa również na religijność ludzi . „Nie 
trzeba już zwalczać Boga – człowiek myśli, że może się po prostu bez Niego obejść”40 . 
„Słabością” Boga dla konsumentów jest fakt, że jest On bytem czysto duchowym, którego 
w żaden sposób nie można zmierzyć, przeliczyć czy skalkulować . Jest bardzo niewymier-
nym towarem, przez co traci na atrakcyjności i konsument omija Go, nie poświęcając 
chwili uwagi . Jeżeli już przynależy do jakiejś grupy religijnej, to często na zasadzie bycia 
peryferyjnym jej uczestnikiem, który chce wybrać z niej coś dla siebie (jak nie Buddzym, 
to może Hare Kriszna czy świadkowie Jehowy?) .

Jednakże powoli także i ta sfera zaczyna być swoiście zawłaszczana przez rynek konsu-
mencki . W reklamie telefonii komórkowej Plus GSM wykorzystał hasło „Moja pierwsza 
komórka” . Dodać należy, że spot reklamowy był emitowany we wczesnych miesiącach 
wiosennych, tuż przed okresem pierwszych komunii41 . Jak zauważa W . Burszta, przebo-
jem sezonu pierwszych komunii w 2005 r . w Polsce były operacje korekty uszu . Już nie 
rower górski (choć 95% użytkowników jeździ po terenach równinnych), nie komputer, 
ale gadżet nowej generacji – nowe, schludnie przylegające do głowy uszy42 .

Bauman zwraca uwagę, że „żyjemy w społeczeństwie części zamiennych i wyrobów 
do jednorazowego użytku, a w nim sztuka reperowania zepsutych części, reperowania 
ludzkich charakterów i więzi społecznych jest jakby nie na miejscu, przestarzała”43 . Jeśli 
konsumpcja staje się celem samym w sobie, to często drugi człowiek odbierany jest 
w kategoriach przedmiotu, rynkowego towaru . W społeczeństwie konsumpcyjnym wszel-

38 Zob . J . Czarnecka . Metafora cyborga – wpływ konsumpcji na jakość życia i budowanie tożsamości 
s . 121 .

39 Zob . M . Bogunia-Borowska . Dziecko w kulturze konsumpcyjnej– infantylizacja kultury jako kon-
sekwencja narodzin podmiotu rynkowego . W: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej s . 161 .

40 J . Mariański . Mieć czy być? s . 24 .
41 Zob . M . Bogunia-Borowska . Dziecko w kulturze s . 163 . 
42 Zob . W . Burszta . Wysypiska kultury s . 81 .
43 Z . Bauman . Konsumując życie s . 33 .
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kie związki międzyludzkie i relacje należy rozpatrywać pod kątem użyteczności . Takim 
symbolem kupna ludzkiego towaru są „związki partnerskie”, które można porównać do 
dóbr konsumpcyjnych . Tak jak pozornie trwałe produkty, związki można zawrzeć na 
czas próby „z gwarancją zwrotu kosztów”, nie ma przy tym potrzeby przeprowadzania 
formalnego rozwodu44 . W ten sposób postrzegany jest nie tylko „partner życiowy”, ale 
i współpracownicy czy znajomi z uczelni . 

Dla konsumenta problem Boga w zasadzie nie istnieje; ściślej: człowiek sam dla 
siebie staje się bogiem, zaś świątynią – hipermarket . Konsumpcja stała się aktywną ideo-
logią postulującą, że życiu można nadać sens poprzez kupowanie własnego wizerunku . 
Konsumpcja jest procesem aktywnym, dzięki czemu nabywca towarów może kreować 
i podtrzymywać swoją tożsamość . Poprzez nabywanie określonych dóbr jednostki tworzą 
sens tego, kim są . Rynek zapewnia szeroką gamę możliwości nabywania przeróżnych 
modeli tożsamości, wyposażonych w „instrukcję obsługi” – nieustannie modernizowa-
nych i ulepszanych zgodnie z panującą modą oraz zapotrzebowaniem konsumentów . 
Modele tożsamości ulegają zmianom w zależności od stopnia popularności, jaką cieszą 
się w określonych kręgach społecznych (czy środkach masowego przekazu), od szacunku, 
jakim te kręgi darzą użytkowników tychże modeli, oraz od ich atrakcyjności . Podo-
bieństwo ich członków oparte jest na cechach zewnętrznych, czyli na stosowaniu się do 
obowiązującej mody czy trendów .

Konsumpcja przesunęła się dziś na poziom symboliczny: stała się ideą nabywania 
czegoś: nowego ciała, nowej twarzy, nowych produktów . Konsumpcjonizm funkcjo-
nuje na zasadzie aktywnej ideologii, która zakłada, że sens życia może być odkryty nie 
w Bogu, ale w kreowaniu własnego wizerunku i nabywaniu określonych dóbr . Stąd 
obowiązkiem współczesnego konsumenta jest ulepszanie samego siebie oraz swojego 
życia, a także przekraczanie własnych ograniczeń45 . Człowiek pozostawiony jest zatem 
sam sobie, bez odniesienia do transcendencji . Musi na własną rękę szukać sensu swej 
egzystencji, i rzeczywiście szuka . Rynek zaś podsuwa mu nowe style życia, dzięki którym 
człowiek może się wyzwolić czy też wewnętrznie przemienić . Istnieją nawet style życia 
tworzące konfiguracje praktyk i zainteresowań, które zostały tak pomyślane, aby pomóc 
zrealizować marzenia o absolutnej „transgresji”, tego, co społeczne46 . Antypsychiatria, 
antyscjentyzm, czakramy, energia kosmiczna, głęboka ekologia, ezoteryka, futurologia, 

44 M . Bogunia-Borowska zauważa, że konsumpcjonizm lansuje model życia tzw . dorosłych dzieci, 
które nie chcą mieć własnych dzieci, za to poszukują spełnienia w zabawie i przyjemnościach . Podstawą 
takiego stylu życia jest hedonizm, a nie poświęcenie i odpowiedzialność za innych . „Dodatkowe studia, 
kursy, ustawiczna edukacja i chęć pozostania w szkolnej ławie jest większa niż potrzeba wychowania 
własnego dziecka . Z kolei dzieci coraz wcześniej rozpoczynają pracę na własny rachunek, próbują zdobyć 
środki wszelkimi sposobami, aby móc oddać się konsumpcji” (M . Bogunia-Borowska . Dziecko w kulturze 
konsumpcyjnej s . 178) . Przykładem takiego stanu rzeczy są bohaterowie serialu „Kasia i Tomek” – radośni 
30-latkowie, czerpiący garściami z oferty współczesnej kultury konsumpcyjnej . 

45 Zob . Z . Bauman . Ponowoczesność, czyli dekonstrukcja nieśmiertelności . „Kultura Współczesna” 
1996 nr 1-2 (9-10) . 

46 Zob . M . Jacyno . Rewolucja konsumencka . W: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej 
s . 150 .
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joga, kino eksperymentalne, makrobiotyka, medycyna ludowa i medycyna orientalna, 
medytacja transcendentalna, tai chi, parafarmaceutyki, paranauka, parapsychologia, 
środki halucynogenne, telepatia, UFO, wegetarianizm i zen to tylko niektóre, stano-
wiące zestaw środków, sposobów i zainteresowań stylów życia pozwalających wyzwolić 
się i „oderwać od ziemi”47 

W społeczeństwie konsumpcyjnym człowiek zdaje się przechodzić dysewolucję, od 
homo sapiens przez homo consumens do homo demens48 . Faza homo demens przejawia się 
w nowych uzależnieniach związanych ze stylem życia: bigoreksja (uzależnienie od ćwiczeń 
i diety powodującej przyrost mięśni); ortoreksja (uzależnienie od zdrowej żywności); per-
mareksja (uzależnienie od różnych diet) . Wszystkie te uzależnienia zdają się reprezentować 
jakąś nową postać konsumenta z usterką .

Bauman w Życiu na przemiał pisze: 

Piękne są bluzy z metkami najgłośniejszych obecnie projektantów, ciała modelowane 
na siłowniach, zmieniane za pomocą operacji plastycznych i sztuki makijażu zgod-
nie z najnowszą modą, atrakcyjnie opakowane towary na półkach supermarketów . 
Wszystko ma, a przynajmniej może i powinno mieć, swoje piętnaście minut lub 
piętnaście dni piękna w drodze na wysypisko śmieci49 . 

Godząc się na podobny byt, godzimy się na życie przeniknięte kiczem, na postawę 
życiową, w ramach której nie ma miejsca na piękno i transcendencję, niedającą się zma-
terializować w postaci przedmiotów . I rzeczywiście, współczesny tzw . świadomy wyboru 
konsument nieustannie zwiększa swą odporność na manipulację rynku . 

Fakt, że owa odporność jest przedmiotem nauczania i gorących apeli, pokazuje, że 
w istocie mamy do czynienia z pokusami i uwodzeniem, wobec których konsument, 
zdobywając odpowiednią wiedzę o technikach uwodzenia, podobnie jak Odyseusz 
musi się sam zawczasu związać, by pozostać niewzruszonym na uwodzące dźwięki50 .
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Human Being: Homo Religiosus or a Consumer Only?

Anthropological Research show that wherever there is a man, there also appear the elements 
of religion. There is no atheistic cultures. If we examine the problem from the philosophical 
point, it appears that man as a person is religious in nature, which gives the term „homo 
religiosus”. At present human being stands before the fact of the different ideologies that offer 
a specific prescription for self-salvation. Analyzes used in a short article concern the ideology of 
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consumerism . Article shows how it works the consumer society . At the time of the consumer 
society the consumption has been a release of instrumentality . The consumption has become 
an objective in itself . From the psychological side there has been an evolution from the needs 
by the desire on the whim, which currently is the criterion of action of “homo consumens” . 
The identity of the consumer is an exo-axial, because man is defined by what lies outside it . 
This type of identity is based on the ready-patterns, provided by advertising and “bought” 
in stores . Consumption has moved now to the symbolic level: has become the acquisition 
of something: a new body, new face, new products . Consumerism operates on the basis of 
active ideology, which assumes that the meaning of life can be discovered not in God, but in 
creating your own image and the acquisition of specific goods . Hence the duty of the modern 
consumer is improving himself and his life, and exceeding its own limits .
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i semantyka; słowotwórstwo, frazeologia i leksykografia . Przedmiotem jej badań jest również 
analiza semantyczna i pragmatyczna tekstów nowych ruchów religijnych .

Krzysztof Modras OP, dr (Instytut Patrystyczny Augustinianum – Rzym; 1994) . Wykładowca 
języka egipskiego, koptyjskiego i arabskiego na École biblique i archéologique française 
w Jerozolimie w latach 1994-2009 . Adiunkt Katedry Historii Religii Porównawczej w Insty-
tucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II (od 2009); wykładowca islamu i języka arabskiego .

Ks . Piotr Moskal, prof . dr hab ., dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Filozofii Religii 
tego Wydziału . Zajmuje się filozofią religii, w szczególności szeroko pojętą epistemologią 
przekonań religijnych, filozofią mistyki, teologią naturalną . Bada też związki religii z innymi 
dziedzinami kultury . 

Marek Nowak OP, adiunkt Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim . Zajmuje się 
badaniami nad osiemnastowiecznym teozofem Louisem-Claude’em de Saint-Martinem 
oraz problematyką dialogu międzyreligijnego . Obecnie jest członkiem zarządu Polskiej 
Rady Chrześcijan i Żydów .

Anna Nowakowska (Białowąs), dr, filozof i publicystka; w obszarze jej zainteresowań leży 
antropologia filozoficzna i problematyka New Age . Jest sekretarzem redakcji kwartalnika 
informacyjno-profilaktycznego „Sekty i Fakty” . 

Robert T. Ptaszek, dr hab . prof . KUL, kierownik Katedry Teorii Religii i Alternatywnych 
Ruchów Religijnych w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II . Należy między innymi do Polskiego Towarzy-
stwa Filozoficznego, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Polskiego Towarzystwa Tomasza 
z Akwinu (oddział Societa Internazionale Tommaso d’Aquino) . Główne kierunki badań: 
alternatywne ruchy religijne, filozofia religii, filozofia kultury . 

Ks . Marian Rusecki, prof . dr hab ., kierownik Katedry Chrystologii Fundamentalnej Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Pontificia Universita Teologica, 
przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk . Kierunki badań: 
metodologia teologii fundamentalnej, teoria uzasadnień teologiczno-fundamentalnych, 
teoria objawienia i cudu oraz stosunek chrześcijaństwa do religii pozachrześcijańskich . 

Katarzyna Tempczyk, dr, absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie . Pracuje w wydawnictwie naukowym Versita jako koordy-
natorka międzynarodowego programu wydawniczego z zakresu teologii i religioznawstwa . Jej 
główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół nowych ruchów religijnych odwołują-
cych się do tradycji chrześcijańskiej, a także wykorzystania języka esperanto w działalności 
różnych wspólnot religijnych . 

Bogumiła Truchlińska, dr hab . prof . nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, kierownik Zakładu Aksjologii Kultury Instytutu Kulturoznawstwa . Prowadzi 
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badania z zakresu filozofii kultury, estetyki i filozofii polskiej ze szczególnym uwzględnie-
niem zagadnień aksjologicznych . 

Ks . Andrzej Stanisław Wańka, dr, adiunkt Katedry Teologii Fundamentalnej Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Szczecińskiego . Autor ponad czterdziestu publikacji, redaktor 
serii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego Studia i Rozprawy . Członek 
Towarzystwa Naukowego KUL, członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w 
Polsce . Obszary zainteresowań badawczych, teologii religii niechrześcijańskich, New Age, 
nowe ruchy religijne, ezoteryzm

Zofia J. Zdybicka USJK, emerytowany prof . zwycz . dr hab ., jest jednym z głównych przed-
stawicieli lubelskiej szkoły filozoficznej . Dokonała całościowej interpretacji faktu religii 
w ramach klasycznej filozofii bytu, czyniącej filozofię religii samodzielną dyscypliną badaw-
czą w systemie filozofii realistycznej . Twórca i długoletni kierownik Katedry Filozofii Reli-
gii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego . Swoje zainteresowania skupia ponadto wokół 
problematyki dotyczącej Boga (teoria partycypacji, problem poznania Boga itp .) . 




