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PRZEMYSŁAW PACZKOWSKI
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filozofii

Filozofia antyczna wobec problemu śmierci

Inspiracją dla tego tekstu była ponowna lektura Platońskiego Fedona. Dialog opisuje
to, co filozofia XX-tego wieku nazwie „sytuacją graniczną” – śmierć. Trzeba jednak od razu dodać, że nie w taki sam sposób, myśl grecka bowiem okresu przedplatońskiego, a także w czasach Platona i Arystotelesa, nie czyniła samej śmierci „problemem” filozoficznym,
nie zwróciła jeszcze uwagi na jej niewytłumaczalność i nie skonfrontowała jej absurdu
z ludzką potrzebą szczęścia i sensu w życiu – sensu, który wówczas nazywano celem człowieka. Dostrzegała natomiast – jak wcześniej poezja i dramat – ludzki lęk przed śmiercią.
Lęk ten w kulturze helleńskiej wyrażany był sporadycznie, w czasach hellenistycznych
natomiast, a jeszcze wyraźniej w epoce rzymskiej, zmierzenie się z lękiem przed śmiercią
utożsamione zostanie niemal bez reszty z celem filozofii. W tej przemianie, jaka zaszła
w filozofii między epoką Platona i Arystotelesa, w której filozofia próbowała przede wszystkim określić społeczne ramy dla szczęśliwego życia jednostki, a epoką, w której stała się
po prostu „pocieszycielką”, widać wpływ tanatologicznej refleksji z Fedona. Oczywiście
sama zmiana była raczej skutkiem przemian politycznych, mianowicie, upadku greckich
poleis i narodzin imperium, ale w czasach, w których podmiotem wychowawczych starań
filozofii nie był już „obywatel”, lecz samotna jednostka pragnąca szczęścia w życiu prywatnym – w takich czasach postać Sokratesa zaprezentowana w Fedonie zaczęła przemawiać do czytelników szczególnie silnie.
Bo to właśnie ten – szokujący i na pierwszy rzut oka wręcz absurdalny – skrajnie atopiczny wizerunek filozofa, który nie dba o dobra cielesne, dla którego życie jest przygotowaniem do śmierci, wykreuje antyczny wzorzec postawy prawdziwego mędrca i zainicjuje przekonanie, że dla człowieka, który zajmuje się filozofią, śmierć jest mniej straszna
niż dla innych ludzi1. Określi w związku z tym jedno z najważniejszych zadań filozofii
antycznej, mianowicie leczenie lęku przed śmiercią. Sokrates nazywa je w Fedonie metaforycznie „śpiewaniem czarów” (77e-78a), a jest ono po prostu ćwiczeniem w postawie
1

Zob. Platon, Fedon 67e, w: Platon, Dialogi, t. I, W. Witwicki (tłum.), Kęty 1999.
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filozoficznej w ogólności, które prowadzić ma do uczynienia człowieka wolnym i niezależnym – ćwiczeniem w sztuce umierania. Współczesna antropologia śmierci widzi swoje zadanie podobnie: Louis-Vincent Thomas pisał o projekcie antropozofii jako „zsyntetyzowanej sztuki dobrego życia i dobrego umierania”2. Szkoda, że dzisiejsza tanatologia
nie zawsze potrafi docenić rangę antycznej refleksji nad śmiercią, a przecież właśnie w Fedonie zaproponował Platon po raz pierwszy takie (a przynajmniej podobne temu) rozumienie filozofii. Chciałbym w niniejszym tekście prześledzić historię filozoficznej postawy wobec śmierci w antyku i podkreślić rolę Platońskiego Sokratesa w jej ukształtowaniu. Niewytłumaczalność zjawiska śmierci, jego metafizyczność, niedająca się ominąć
metaforyczność wszelkiej refleksji tanatologicznej – to, że walka ze śmiercią jest starciem
bez przeciwnika, a sama idea zwycięstwa lub klęski jest tylko metaforą – jak pisze V. Jankèlévitch3 – to wszystko zostało odkryte przez greckich filozofów (choć nie od razu, jak
już wspominałem). Również świadomość, że słowo „śmierć” nie nazywa niczego doświadczanego bezpośrednio, że opisuje zarazem najbardziej istotny i najmniej poznawalny element natury człowieka, stała się częścią filozoficznej mądrości antyku przynajmniej
od czasów Epikura.
* * *
Jaki był stosunek Greków do śmierci? Utrwaliły się z czasem dwie zasadnicze postawy, które będą obecne do końca pogańskiej starożytności; obie rozważa Sokrates w Platońskiej Apologii4. Starsza, archaiczna, przyjmowała, że śmierć jest kresem człowieka – bez
doznań, jak twardy sen bez dręczących widziadeł. Sokrates ocenia tę ewentualność jako
„czysty zysk”: przerażająca wieczność skraca się oto do rozmiarów jednej spokojnie przespanej nocy. Taka postawa była czymś naturalnym w czasach Homera, kiedy poeci modlili się o przyjemne życie, a o śmierć – piękną, tym bowiem, co pozostaje po człowieku,
jest jedynie sława – małe społeczności pamiętają o swoich bohaterach. Hades był w tej
tradycji światem wiecznej ciemności, jak jaskinia bez słońca, bez życia, utożsamianego
z doznawaniem kolorów i ciepła. Grecy znali takie miejsca, jak jaskinia Dikteon Andron na
Krecie, i uważali je za wejścia do świata śmierci. Dzięki Sokratesowi (i później – Epikurowi) ów spokój w obliczu końca – szczęśliwy i daleki od skrajnych reakcji nowożytnego
rozumu, czyli zarówno od infantylnego patosu, jak i czarnej rozpaczy – ów szczęśliwy
spokój stanie się wyrazem najgłębszej mądrości, jaką może posiąść człowiek.
Druga, młodsza postawa miała swe źródła w ruchu orfickim. Negowała śmierć jako
kres, uważała ją za element życia, które jest kołem wiecznej przemiany jednego zjawiska
w drugie; Sokrates mówi o przeprowadzce duszy z jednego miejsca w inne. Należy za zdo2 Zob. L.-V. Thomas, Wprowadzenie do antropotanatologii, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, S. Cichowicz,
J. M. Godzimirski (wyb. i tłum), Warszawa 1993, s. 32.
3 V. Jankèlévitch, La mort, Paris 1966, s. 171, cyt. za: S. Cichowicz, Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp,
w: Antropologia śmierci..., cyt. wyd., s. 8.
4 Zob. Platon, Obrona Sokratesa 40c nn., w: Platon, Dialogi, t. I, cyt. wyd.
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bycz klasycznej filozofii helleńskiej uznać przeformułowanie tej religijnej idei w „teorię”
zawierającą pewną koncepcję duszy oraz racjonalną wizję kosmosu. Misteria nigdy nie
wyrażały wprost owej wiary w nieśmiertelność duszy, najwyższe wtajemniczenie w misteriach eleuzyńskich – epopteia – było arrheta, niewypowiadalne. Odwoływało się do jakiejś prostej symboliki, związanej z płodzeniem i odradzaniem się życia. Duchowa przemiana, jakiej doznawał wtajemniczany w misteria, nie brała się ze „zrozumienia” znaczenia takich symboli, jak kłos zboża czy winne grono, lecz z pathein – pewnego przeżycia,
zgodnie opisywanego jako przerażające i oszałamiające doświadczenie boskości, przekraczające możliwości percepcji w życiu codziennym5. Metafizyczne wyjaśnienie objawianej
w misteriach idei nieśmiertelności jako pierwszy zaoferował Platon. Wcześniej natomiast
Parmenides i poparmenidejscy pluraliści zanegowali – od strony czysto racjonalnej – obserwowany fakt umierania, czy, ogólniej, ginięcia rzeczy w przyrodzie: giną jedynie nietrwałe układy elementów, natomiast same elementy są wieczne. Prawdziwy byt nie ginie.
Fedon rozpoczyna typ pism filozoficznych próbujących zgłębić sens śmierci, pism
ewoluujących z czasem coraz wyraźniej w stronę pocieszenia6. Myśl o śmierci może zatruwać życie – zauważa Platon w Politei (330 d); na krótkość ludzkiego życia żalił się wcześniej Simmonides, niektórzy bohaterowie dramatów Eurypidesa ujawniają swą miłość
do życia7, hymny orfickie zawierają modlitwy o przyjemne życie i śmierć tak późną, jak
to możliwe8. Misteria leczyły z tych trosk, oferując nadzieję, symbolizowaną kołem narodzin i śmierci w przyrodzie, słowa o „dobrej nadziei” pojawiają się też w Fedonie (67c). Ta
pierwsza w dziejach filozofii „nauka umierania” zawiera jednak szokującą tezę: to śmierć
jest naszą nadzieją9, uwalnia nas bowiem od namiętności i złudy zmysłów. Ta trudna lekcja ubiera w słowa i próbuje racjonalizować przeżycia teloumenoi w misteriach. Prawdziwie wiernych wyznawców znajdzie ona dopiero pół tysiąca lat później w szkole Plotyna, chociaż i do Greków epoki hellenistycznej i uczących się od nich Rzymian taka wizja
śmierci w pewien sposób przemówi.
Człowiek boi się śmierci – to fakt, który musi zaakceptować i wytłumaczyć filozofia, jeśli chce być, w zgodzie ze swoimi największymi ambicjami, sztuką dobrego życia.
Być może śmierć jednostki nie zmienia struktury kosmosu, jak pisze Lukrecjusz10, ale nie
ma to wpływu na fakt, że każda jednostka trwoży się koniecznością swej śmierci. Ujarzmienie tego największego lęku w ludzkim życiu musi być zatem głównym celem filozofii. Mimo odmienności szczegółowych środków, ogólny kierunek terapii był w obu głównych szkołach filozoficznych epoki hellenistycznej taki sam: odebrać śmierci jej jednostkowy, człowieczy sens.
Zob. Eliusz Orystydes, Or. 22 (Eleusiosis), 2; zob. W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne, K. Bielawski (tłum.),
Bydgoszcz 2001, s. 161 i n.
6 Zob. O. Gigon, Główne problemy filozofii starożytnej, P. Domański (tłum.), Warszawa 1996, s. 173 i n.
7 Zob. J. Gajda, Gdy rozpadły się ściany świata. Teorie wartości w filozofii hellenistycznej, Wrocław 1995, s. 116.
8 Zob. W. Burkert, Starożytne..., cyt. wyd., s. 64-65.
9 Platon, Fedon 67 c, cyt. wyd.; zob. Obrona Sokratesa 40 c, cyt. wyd.
10 Zob. Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy, III 1043-1044; zob. J. Gajda, Gdy rozpadły się..., cyt. wyd., s. 115.
5
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Epikureizm negował go w ogóle, śmierci „dla nas” nie ma – aneistheton ho thanatos,
śmierć jest niepostrzegalna, a co jest niepostrzegalne, to dla poznającego podmiotu nie
istnieje. Stoicyzm natomiast usiłował przedstawić śmierć w jej „właściwej” postaci, tzn.
zmienić nasze spojrzenie na nią. Człowiek mami się, biorąc rzeczy za wartościowsze niż
są naprawdę, tymczasem nazwanie ich po imieniu zdziera z nich tę szatę złudy. W końcu
wspaniałe potrawy to tylko trupy ryb, ptaków czy świń, wino to sok wyciśnięty z grona
stopą wieśniaka, a piękne szaty to włosy jednych zwierząt, umaczane w krwi innych11.
Samo życie mamy za coś pięknego, co boimy się utracić, ale trzeba nauczyć się widzieć je
tak samo, jak tamte rzeczy – bez złudzeń, w jego prawdziwej marności, nudzie, banalności. „Dymem i nicością są wszystkie ludzkie sprawy”, a kto widział teraźniejszość – pisze
Marek Aureliusz – ten widział wszystko, bo wszystko się powtarza12. Śmierć zatem niczego nas nie pozbawia, a kto przeżył jeden dzień, ten przeżył wieczność. Można też powiedzieć, używając słów Platońskiego Sokratesa, że dla umarłego cały czas nie trwa dłużej niż noc dla śpiącego13. Pragnienie nieśmiertelności – to nieuleczalne pragnienie, które
zdaniem Plutarcha obala całą argumentację Epikura, bo człowiek, bardziej niż samej śmierci, boi się tego, że go nie będzie14 – jest przejawem instynktu samozachowawczego, którego naturę należy zrozumieć, by próbować mu się oprzeć. „Jak marni są ludzie! Jedzą,
śpią, płodzą dzieci, wypróżniają się...”, a przecież „wnet zapomnienie o wszystkim przyjdzie na ciebie! I wnet zapomnienie wszystkich o tobie”15.
„Śpiewanie czarów” – jak to nazywał Platoński Sokrates – stało się głównym zadaniem filozofii antycznej od czasów Epikura, miała ona przede wszystkim nieść pocieszenie. Adresatami wielu tekstów filozoficznych tamtych czasów byli ludzie stojący w obliczu
śmierci bądź rozpaczający po utracie bliskich16. „Śmierć nie niesie ryzyka” albo nawet
„śmierć niesie nadzieję” – mówiła ludziom filozofia antyczna i oba te twierdzenia są jej
oryginalnym wkładem w refleksję tanatologiczną. Ale żeby nie bać się śmierci, trzeba nauczyć się właściwie żyć – do pierwszego niezbędna jest przemiana spojrzenia, o której pisał Marek Aureliusz, natomiast w przypadku drugiego potrzeba przemiany duszy.
Teza, że dusza ludzka jest nie z tego świata, też jest oryginalnym wkładem myśli greckiej w kulturę zachodnią; jeśli się pojawia potem w chrześcijaństwie, to wskutek jego platonizacji, pierwotnie bowiem chrześcijaństwo zawierało jedynie myśl o zmartwychwstaniu ciał, a nie o boskim pierwiastku w człowieku. Ta ostatnia idea pochodzi z ruchu orfickiego, w VI w. p.n.e. silnie już ugruntowanego w Helladzie. Według orfickich mitów człowiek narodził się z prochów spalonych przez Zeusa Tytanów, którzy pożarli Dionizosa,
Marek Aureliusz, Rozmyślania, VI, 13, M. Reiter (tłum.), Warszawa 1988.
Rozmyślania, X, 31 i VI, 37, cyt. wyd.
13 Obrona Sokratesa 40e, cyt. wyd.
14 Zob. Plutarch, Adversus Colotem. Ne suaviter quidem vivi posse secundum Epicurum, cyt. za: J. Gajda, Gdy rozpadły się..., cyt. wyd., s. 121.
15 Marek Aureliusz, Rozmyślania, X, 19 i VII, 21, cyt. wyd.
16 Jak w przypadku pseudo-Platońskiego dialogu Aksjochos czy dzieła, które Cyceron napisał dla siebie po
śmierci córki.
11
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zawiera więc w sobie zarówno pierwiastek zła, jak i dobra. Najstarszy znany nam tekst,
w którym teza ta została wyrażona wprost, to wiersz Pindara:
„Ciało każdego śmierci ulega przemożnej,
Lecz pozostaje kształt życia znikomy:
On jeden bowiem jest dany od bogów”17.
A na złotych blaszkach z Turioi można przeczytać inskrypcję skierowaną do duszy:
„z człowieka stałaś się bogiem”18. Platon jako pierwszy uczynił tę wiarę fundamentem
nowego, filozoficznego sposobu życia, które daje nawet bliższe czy prawdziwsze pokrewieństwo bogom niż misteria19. Platon wydaje się twierdzić, że to właśnie filozof jest tym,
który ma prawo żywić nadzieję na prawdziwą nieśmiertelność20.
Życie filozoficzne jest życiem na podobieństwo bogów – po Platonie to twierdzenie
głoszone będzie we wszystkich szkołach filozoficznych. Filozof żyje w innym świecie, niczym bóg na ziemi, jak dumnie stwierdzi Epikur, albo traktując całe swoje życie jak święto, jak to określi skromniej Diogenes Cynik21. Filozof jest uciekinierem ze świata, przygotowującym się całe życie do śmierci, mówi Platoński Sokrates w Fedonie.
Przejdźmy do kolejnej kwestii. Fedon, jak pisałem, dał początek całemu gatunkowi
literackiemu, który stał się popularny w starożytności, commentatio mortis – rozważania
o śmierci. W czasach, kiedy Seneka pisał Pocieszenie do Marcji, był to już gatunek z ustalonymi kanonami, opracowanymi przez filozofów i retorów. Za pierwsze w pełni dopracowane dzieło tego typu, wzorcowe i godne wręcz wyuczenia na pamięć, jak twierdził Panencjusz22, uważano Peri penthous (O smutku) Krantora, list napisany do przyjaciela z powodu
śmierci jego dzieci. Z czasem „rozważania” objęły także inne ludzkie nieszczęścia i klęski,
a retoryka zaopatrzyła je w elementy retoryczne, patetyczne i skarbnicę pomocnych przykładów. W szkołach retorycznych pisanie takich dzieł polegało więc po prostu na realizowaniu pewnego schematu i odwoływaniu do tradycyjnych pozycji filozoficzno-retorycznych. Przebywający w podróży Plutarch, choć nie dysponował dziełami poetów, których
mógłby w odpowiednich momentach zacytować, potrafił zaimprowizować list pocieszający do żony na wieść o śmierci ich córeczki Timokseny, w którym nie odszedł od ustalonego już wtedy kanonu23. Consolationes odwołują się do całej dawniejszej tradycji refleksji
nad śmiercią, warto zatem przyjrzeć się bliżej temu gatunkowi literatury filozoficznej.
Najstarsze zachowane łacińskie teksty konsolacyjne zawiera korespondencja Cycerona. Serwus Sulpicjusz przesłał mu list pocieszający po śmierci córki Tulii; sam Cyceron
pocieszał Tycjusza po utracie dzieci; a najsłynniejsze – niestety, ocalałe jedynie w niewielPindar, fr. 131 b Snell, J. Danielewicz (tłum.).
Blaszka z Turioi, 4 (= Kern, fr. 32 f).
19 Zob. Platon, List VII 334 b7; zob. 333 e, M. Maykowska (tłum.), Warszawa 1987.
20 Zob. Platon, Państwo 500 d, W. Witwicki (tłum.), Warszawa 1990; Uczta 212 a, W. Witwicki (tłum.), w: Platon, Dialogi, t. II, Kęty 1999; Fajdros 248 d, 249 c, W. Witwicki (tłum.), w: Platon, Dialogi, t. II, cyt. wyd.
21 Zob. Plutarch, O pogodzie ducha, par. 20, w: Plutarch, Moralia, Z. Abramowiczówna (tłum.), t. 2, Warszawa 1977, s. 247.
22 Zob. Cyceron, Acad. II 44, 135.
23 Zob. Plutarch z Cheronei, List pocieszający do żony, w: Moralia, Z. Abramowiczówna (tłum.), Wrocław 2005.
17
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kich fragmentach – było pocieszenie, które Cyceron napisał do samego siebie24. Dysponujemy jeszcze konsolacjami Owidiusza, Seneki, Stacjusza, Plutarcha i Boecjusza.
Celem consolatio było przywrócenie równowagi duchowej, zachwianej nieszczęściem,
utemperowanie elementu uczuciowego. Za niegodne uważano przesadne objawy smutku
i żałoby, tak więc listy pocieszające miały na celu sprowadzić uczucia (najczęściej rodzicielskie) do właściwej miary. Dla filozofa zaś consolatio było lekarstwem, które stosował dla
zdrowia swej duszy. Lekarstwem, dodajmy, z precyzyjnym sposobem użycia. Charakterystyczne toposy tego gatunku obejmowały na przykład odwołanie się do zalet duchowych
adresata, wspomnienie zalet osoby zmarłej, argumentację osłabiającą grozę śmierci i podważającą nieszczęście przez nią spowodowane, nadzieję na życie pośmiertne. Argumenty
mogły być natury logicznej lub psychologicznej, zgodnie, jak się wydaje, z Platońską koncepcją duszy jako złożonej z części rozumnej i nierozumnej. Argumentacja logiczna miała
przywracać równowagę umysłu i była ważniejsza, ponieważ powszechnym przekonaniem wówczas było, że prawdziwe szczęście ufundowane jest na prawidłowym rozumieniu rzeczy. Argumentacja psychologiczna zalecała pewne działania uspokajające emocje.
Konsolacje zaczynano najczęściej od przestrogi przed przesadnym okazywaniem
żalu; uważano to za objaw duchowej rozwiązłości i przyrównywano do rozpasania cielesnego. Starożytni odkryli perwersyjny aspekt ostentacyjnej i nieumiarkowanej żałoby,
ujawnia ona brak skromności i skłonność do przepychu. Plutarch w liście do żony wyraża przekonanie, że skoro w innych okolicznościach – w teatrze, na procesji czy podczas
misteriów dionizyjskich – potrafiła zachować umiar i opanowanie, to również w smutku
nie zatraci tych zalet25. Nie wolno folgować sobie w żałości, bo tak jest z każdą namiętnością – niestłumiona w zarodku, podsycana, coraz głębiej zapuszcza korzenie w sercu, więc
coraz trudniej ją z serca wyplenić26. Osoby „chore na smutek” nie chcą nawet, by je pocieszać, grzęzną w żałobie, odwracają się od innych bliskich osób, którym winne są miłość,
często nienawidzą żywych, jakby były przekonane, że żywi przywłaszczyli sobie to, co
należało się słuszniej nie im, lecz zmarłemu – pomyślność, władzę, szczęście. Seneka,
pisząc pocieszenie do rzymskiej matrony Marcji, przywołuje przykład Oktawii, rozpaczającej w ten sposób po śmierci syna Marcellusa, do końca życia ukazującej się w żałobie po tym jednym synu, mimo że miała inne dzieci i wnuki27. Przywiązaniu do zmarłych
należy dawać wyraz przez pamięć o nich i cześć im oddawaną. Zalety, które sprawiały
nam radość za życia ukochanej osoby, nie mogą przecież smucić, kiedy je wspominamy.
Jeśli jest inaczej, jest to raczej obrazą dla zmarłego, świadczy o tym, że bardziej myślimy
o sobie i swoim bólu niż o tym, kogo straciliśmy. Jeśli nie chcemy słuchać wspomnień
o zmarłym, jeśli sprawia nam przykrość widok rzeczy, które lubił – jak Klimene, która
nie mogła znieść widoku łuku po śmierci syna Faetona – to nie jest to znakiem miłości,
lecz słabości charakteru.
Zob. Cyceron, Ad fam. IV 5, V 16.
Zob. Plutarch, List pocieszający do żony, (4), cyt. wyd.
26 To w filozofii starożytnej nie do końca jedynie metafora – w sercu upatrywał Platon siedziby afektów.
27 Zob. Seneka, O pocieszeniu do Marcji, II, w: Dialogi, L. Joachimowicz (tłum.), Warszawa 1998.
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Pocieszenia pisane przez filozofów nie wykraczały ponad ludzką miarę, to znaczy,
nie stawiały nadludzkich wymagań. Takie można by stawiać jedynie mędrcowi, ale prawdziwy mędrzec nie potrzebuje pocieszenia, może więc zostać jedynie przywołany jako nieosiągalny wzór, jak Sokrates z Fedona. Argumentowano zatem, że smutek po zmarłym jest
zgodny z naturą, ale, jak pokazuje przykład innych stworzeń, powinien to być smutek
krótki. Samice różnych gatunków zwierząt szukają rozpaczliwie śladów zagryzionego
przez wroga potomstwa, jednak szybko zabierają się za budowanie nowych gniazd i legowisk. Człowiek może odczuwać rozpacz dłużej; ale „nie musi”, nie wynika to z natury,
tylko z odmiennych wyobrażeń, odczuć, przyzwyczajeń i z indywidualnego przyzwolenia na to. Ten argument nawiązuje do Epikurejskiego tetrapharmakon, pokazując, że cierpimy z powodu rzeczy, których wcale nie trzeba się lękać. O ileż lepiej, jeśli położymy tym
cierpieniom kres sami, własną wolą, niż gdybyśmy mieli czekać aż same od nas odejdą.
Typowym stoickim argumentem z kolei było przywoływanie na myśl przyszłych,
możliwych lub nieuniknionych nieszczęść. Zajęci teraźniejszymi zabiegami, nie chcemy
myśleć o ich nieuchronnym kresie; zajęci swoimi radościami, nie umiemy zobaczyć cudzych klęsk. A przecież płynie z nich oczywista nauka: wszystko, co otrzymaliśmy od losu, otrzymaliśmy jako pożyczkę, którą wcześniej czy później trzeba będzie zwrócić. Jakże piękne porównanie życia człowieka do dramatu, którego nie on jest reżyserem, zawiera też prawdę, że gramy na scenie z wypożyczonymi rekwizytami28. Nic, co dostaliśmy
od losu, nie jest nasze. Nie dano nam też gwarancji, że cokolwiek pozostanie w naszym
użytkowaniu do końca, tak samo jak nie otrzymaliśmy żadnej gwarancji co do długości
przebywania na scenie. Trzeba być gotowym na śmierć, na ból i tak przygotowywać serce, by mogło znieść wiele bólu29.
Konsolacje odwoływały się do obu, wspomnianych na początku, postaw wobec śmierci: akceptowania jej nieuchronności oraz nadziei na jakąś formę życia pośmiertnego. Nie
postrzegano ich jako sprzecznych, lecz usiłowano łączyć. Pierwsza jest postawą naturalną, wynikającą z racjonalnego, niezmąconego lękami i przesądami rozpoznania rzeczywistości. Druga jest świadomością pewnej szansy, wiedzą o „czymś jeszcze”, co wykracza poza czysto rozumowy ogląd świata, co jest tajemnicą, objawioną wybranym, albo po
prostu „możliwością”, której świadomy jest filozof. Każde znane nam „pocieszenie” przywołuje w zakończeniu wizję życia pośmiertnego. Ci, którzy, jak Plutarch, wtajemniczeni
byli w misteria, przedstawiali ją jako wyższą wiedzę o prawdziwej naturze człowieka,
o tym, że jego dusza jest nieśmiertelna i tylko chwilowo przebywa w ciele. Inni przyjmowali zazwyczaj poetycką konwencję na wzór Platona, z podobnym jak u Platona przeświadczeniem, że człowiek żyjący w odpowiedni sposób (filozoficzny), choć nie ma wiedzy
o sprawach boskich, może mieć uzasadnioną nadzieję na nieśmiertelność. Argumentacja
w pocieszeniach miała zatem stały schemat: ukazać właściwy wizerunek śmierci, a na koniec odsłonić piękną perspektywę życia pośmiertnego.
28
29

Zob. Seneka, O pocieszeniu do Marcji, X, cyt. wyd.
Tamże, XI.
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Śmierć jest czymś zwyczajnym, dotyczy wszystkich, jesteśmy śmiertelni i płodzimy
śmiertelne potomstwo. Tę ostatnią prawdę jest przy tym trudniej zaakceptować niż uświadomić sobie własną skończoność, dlatego antyczne konsolacje pisano zazwyczaj do rodziców po śmierci ich dzieci. (Ale nie było to regułą, właśnie Fedon stanowił precedens
literatury uczącej jednostkę umierania. Ostatnim zaś antycznym dziełem w tym gatunku
było Boecjuszowe O pocieszeniu jakie daje filozofia. Można je zresztą potraktować jako w ogóle ostatnie filozoficzne dzieło antyku, co będzie niezwykle symboliczne). Śmierć własnych
dzieci jest czymś tak trudnym do zniesienia, że od najdawniejszych czasów niewzruszony spokój w jej obliczu budził podziw podszyty grozą. Dowodzi tego anegdota, której bohaterem czyniono już to Anaksagorasa, już to Solona lub Ksenofonta: kiedy przyniesiono
im wiadomość o śmierci synów, każdy z nich miał powiedzieć: „Wiedziałem, że spłodziłem śmiertelne dzieci”30. Tylko mędrzec jest w stanie zachować niewzruszoną postawę
w takiej sytuacji, zwykłych ludzi trzeba leczyć z rozpaczy rozmaitymi argumentami.
To nasza wyobraźnia decyduje o wielkości bólu po utracie bliskiej osoby. Uważajmy
zmarłych za nieobecnych, a śmierć za kres zła i cierpienia, za najlepszy wynalazek natury. Śmierć jest „dla wszystkich końcem, dla wielu lekarstwem, dla niewielu pragnieniem,
dla nikogo większym błogosławieństwem niż dla tych, do których przychodzi wcześniej
niźli ją wezwą!”31. Spytajmy, jakie są przyczyny owej rozpaczy po utracie dzieci – własny
ból czy los dziecka? Nie chcemy chyba być egoistami, którzy myślą tylko o sobie, więc jeśli dziecko jest tą przyczyną, to z jakiego powodu się gnębimy? Umarło za wcześnie, nie
dostarczyło nam radości, której mogło dostarczyć, gdyby żyło dłużej? Ale jeśli ich nie dostarczyło w ogóle, to łatwiej znieść stratę; a jeśli dostarczyło, to trzeba być raczej wdzięcznym za to, co otrzymaliśmy, niż niewdzięcznym dlatego, że do owego daru los nam nie
dodał czegoś, czegośmy się niesłusznie spodziewali32. Życie każdego człowieka – mówi
argument stoicki – ma wyznaczoną przez los miarę, a o jego wartości nie świadczy długość, lecz liczba nabytych przez człowieka cnót. O nikim nie można powiedzieć, że żył
„za krótko”, bo każdy dożywa końca, który wyznaczyło mu przeznaczenie. Długie życie
wielu ludziom wyszło na złe i dla niektórych byłoby lepiej, gdyby umarli zanim zostali
pozbawieni zaszczytów, władzy, honoru, wolności, szczęścia. Pobrzmiewa w tym echo
starej greckiej mądrości, głoszącej, że nikogo nie można nazwać szczęśliwym, dopóki życie jego nie dobiegło kresu. Tylko to jest pewne w naszym życiu, co już przeminęło, dlatego śmierci powinni życzyć sobie przede wszystkim ludzie najszczęśliwsi.
Poza tym, jaką miarą zmierzyć czas, którego rzekomo zabrakło komuś, kto umarł
młodo? Nawet rozciągnięty do najdalszych ludzkich granic czas ten jest nicością w porównaniu z nieskończonym trwaniem istnienia wszechświata, a co nam przyjdzie z wydłużania czegoś, co w największych możliwych rozmiarach i tak pozostanie niewiele więk30 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, II 13 i 55, I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski (tłum.), Warszawa 1988.
31 Seneka, O pocieszeniu do Marcji, XX, cyt. wyd.
32 Zob. Plutarch, List pocieszający do żony (8), cyt. wyd.
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sze od nicości?33 Liczy się tylko subiektywny czas życia, czyli to, co potrafiliśmy z nim
zrobić w wymiarze nam przeznaczonym.
Typowo stoickim argumentem było podkreślanie marności życia ziemskiego, w obliczu której śmierć przedstawiana była jako najlepszy ratunek: „Mam więc kogo wezwać
na pomoc” – pisze Seneka34. Kto mi bowiem zaręczy, że moje ciało nie ulegnie bolesnej
chorobie; że uniknę klęsk, które spotykają tak wielu ludzi; że nie zostanę niesprawiedliwie oskarżony i skazany? Śmierć leczy z cierpienia, czyni niewrażliwym na nieszczęścia,
wyzwala skazańców. „Śmierć wyrównuje wszystkie różnice”35.
Tak więc prawdziwa wolność jest „po drugiej stronie”. Wie to filozof i wiedzą to wtajemniczeni w misteria. Przyzwyczajeni do życia w niewoli zapominamy o tym szczęściu,
jakie znaleźć może dusza wyzwolona z kajdan ciała. Im dłuższe życie, tym silniejsze przywiązanie człowieka do marnych spraw ziemskich. Plutarch uważa, że dawne obyczaje
potwierdzają tę wiedzę, zakazują bowiem spełniania wobec zmarłych dzieci takich samych obrzędów, jakie odprawiamy dorosłym. Tak jakby ludzie od zawsze wiedzieli, że
dusze zmarłych dzieci dostępują lepszego losu, że nie należy nosić po nich żałoby36. Platon w Fedonie przekonuje, że dusza „każdego” mądrego człowieka powinna skłaniać się
ku śmierci, wyrwać się z tego świata, by móc spoglądać na ludzkie sprawy z wysokości37.
Zasadniczo antyczna literatura tanatologiczna starała się trzymać Platońskiej konwencji,
że o świecie zmarłych mówi się językiem poezji, a nie filozofii, a przywoływane obrazy,
na ile możemy się domyślać, nie dysponując żadnymi bezpośrednimi świadectwami, odwoływały się do doświadczeń teloumenoi wtajemniczanych w misteria. Taki charakter ma
prawdopodobnie słynny opis nadziemskiego świata w Platońskim Fajdrosie.

Przemysław Paczkowski – ANCIENT PHILOSOPHY ON THE ISSUE OF DEATH
The article follows the history of the philosophical attitude towards death and stresses out the
role of Plato in the shaping of it. The Greek thought in the pre-Plato era did not consider death as
a philosophical issue, i.e. it still did not point out its incomprehensibility and it did not confront its
absurdity with the human need for happiness and meaning in life. It did however spot the fear of
death. In the Hellenic times, and even more in the Roman period, confronting the fear of death was
identified fully with the very aim of philosophy. In the classic ancient period philosophy did try to
draw the social framework of a happy life of an individual, but later on it became just a "comforter".
In this transition we may see the influence of the thanatological reflection taken from Plato's Phaedo.
Phaedo is the start of those philosophical works, which attempt to reflect upon the meaning of death;
works evolving with time clearly towards comfort. Thus this dialogue did initiate one of the most
important tasks of philosophy and that is curing the fear of death and did gave start to a whole
Zob. Seneka, O pocieszeniu do Marcji, XXI, cyt. wyd.
Zob. tamże, XX.
35 Tamże.
36 Zob. Plutarch, List pocieszający do żony, (11), cyt. wyd.
37 Zob. Platon, Fedon 64a n., cyt. wyd.
33
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literature genre which was popular in the ancient times – commentatio mortis – remarks on death. The
article presents a general direction of therapy within the main philosophical schools of the Hellenic
period which, despite the difference in the particular means used in Epicureanism and Stoicism, was
the same: to take away from the death its individual and human meaning. This task was fulfilled by
texts called with the term consolatio.

„Przegląd Religioznawczy”, 2013, nr 3 (249)

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych

Religioznawstwo historycystyczne i historyczne

Uwagi wstępne
Odwoływanie się do historii w refleksji nad religiami i religijnościami ma tak długą
tradycję, że bez niego wręcz trudno jest sobie ją wyobrazić. Odwoływano się do niej oczywiście w różny sposób i w różnym celu. Sprawiało i sprawia to, że niejednokrotnie te same realia historyczne służyły i służą jednym za argumenty przemawiające na rzecz określonych wierzeń i praktyk religijnych, innym natomiast przeciw nim lub też są wobec nich
w miarę obojętne. W tych stosunkowo krótkich rozważaniach nie jest możliwe przedstawienie tej ogromnie zróżnicowanej panoramy rozmaitych sposobów korzystania w refleksji religioznawczych z faktów historycznych. Nie taki jest jednak ich główny cel. Jest nim
bowiem próba wskazania generalnej różnicy i granicy między refleksją historycystyczną
i historyczną w religioznawstwie. Skłonny jestem uznać je za dwa zasadniczo różne typy
tej refleksji. Rzecz jasna, w ich ramach występują dalsze zróżnicowania.

Religioznawstwo historycystyczne
Pojęciem „historycyzmu” posługuję się w takim znaczeniu, jakie mu nadał Karl
R. Popper m.in. w książce pt. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie1. Łączy on go tam przede
We wstępie do tej książki K. R. Popper pisze, że „pierwszym jej zadaniem jest przyczynienie się do lepszego zrozumienia totalitaryzmu i znaczenia odwiecznej walki z nim. Drugim zadaniem tej książki jest analiza
możliwości zastosowania krytycznych i racjonalnych metod naukowych do zagadnień społeczeństwa otwartego.
Analizuję więc zasady demokratycznej odbudowy społeczeństwa (...). Staram się także objaśnić niektóre przeszkody utrudniające racjonalne podejście do zagadnień społecznej przebudowy, a czynię to przez krytykę tych
filozofii społecznych, które są odpowiedzialne za szeroko rozpowszechniony negatywny stosunek do możliwości
demokratycznych reform. Najpotężniejszą z tych filozofii jest ta, którą nazywam »historycyzmem«”. K. R. Popper,
Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 2006, s. 21 i n.
1
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wszystkim z doktrynami Platona, Hegla i Marksa. Doktryny te oczywiście pod niejednym
względem się różnią. Wspólne jednak dla nich jest takie opisywanie i wyjaśnianie dziejów ludzkości, z którego wynika, że realizuje się w nich scenariusz napisany przez jakąś
siłę lub siły wyższe. Mniejsza o to, czy są one z tego, czy też z innego świata. Najistotniejsze jest bowiem to, że scenariusz ten nie może być zmieniony – nawet wówczas, gdy jego
finał zostaje poznany i wywołuje uczucie lęku lub grozy. Krótko mówiąc, znakiem rozpoznawczym różnych wersji historycyzmu jest wiara „w Niezłomne Prawa Przeznaczenia Historycznego”. Krytykę tak pojmowanego historycyzmu Popper przeprowadził
w rozprawie pt. Nędza historycyzmu2. W książce tej stara się on udowodnić, że „historycyzm
jest metodą marną, metodą, która nie przynosi żadnych owoców”, a przedstawiane przez
różnego rodzaju historycystów scenariusze zdarzeń są w gruncie rzeczy niemającymi
wiele wspólnego z wiedzą obiektywną proroctwami historycznymi3.
W zakończeniu Społeczeństwa otwartego wskazuje on na występowanie takiej swoistej
odmiany historycyzmu, jakim był i jest teistyczny historycyzm chrześcijański. Odpowiadając na pytanie: co się kryje za tym historycyzmem?, twierdzi on, że „razem z Heglem
patrzy on na historię (...) jak na scenę, czy raczej jak na coś w rodzaju bardzo długiej sztuki Szekspira: a widzowie biorą albo »wielkie historyczne osobistości«, albo abstrakcyjną
ludzkość za bohaterów sztuki. A potem pytają: »Kto tę sztukę napisał«? I myślą, że odpowiadają po chrześcijańsku, kiedy mówią »Bóg«. Ale mylą się. Ich odpowiedź jest po prostu bluźnierstwem, bo sztuka została napisana (i oni o tym wiedzą) nie przez Boga, lecz
przez profesorów historii pod nadzorem generałów i dyktatorów”. Z dalszej części tych
wywodów wynika, że owymi „profesorami historii” są znaczący teolodzy chrześcijańscy,
natomiast owymi „generałami i dyktatorami” ci hierarchowie i zwierzchnicy kościelni,
którzy sprawują nadzór nad sumieniami i przemyśleniami swoich wiernych, w tym nad
ich trwaniem we wierze, że „w historii Bóg objawia Siebie Samego i Swój Sąd”. Według
Poppera, „twierdzenie, że Bóg objawia Samego Siebie w tym, co nazywamy »historią«,
w historii międzynarodowej zbrodni i masowego mordu, jest rzeczywiście bluźnierstwem;
bo owo krwawe, a jednocześnie infantylne dzieło nigdy niemal nie dotyka tego, co się naprawdę dzieje w życiu ludzi. Życie zapomnianego, nieznanego człowieka, jego smutki
i jego radości, jego cierpienie i śmierć – oto rzeczywista treść ludzkich doświadczeń od
tysiącleci. Gdyby o tym mogła opowiadać historia, nie powiedziałbym na pewno, że
jest bluźnierstwem widzieć w niej palec Boży. Ale takiej historii nie ma i być nie może.
A historia istniejąca, nasza historia tego, co Wielkie i Potężne, jest w najlepszym razie far2 W Przedmowie do tej rozprawy streszcza on swoją argumentację przeciwko historycyzmowi. Popperowska
krytyka tej metody myślenia o życiu społecznym opiera się na założeniach, że: „1. bieg dziejów ludzkich w znacznym stopniu zależy od rozwoju wiedzy. (...) 2. przyszłego rozwoju wiedzy nie da się przewidzieć żadnymi racjonalnymi czy naukowymi metodami. (...) 3. nie możemy zatem przewidzieć przyszłego biegu historii ludzkości.
4. (...) Nie jest więc możliwa naukowa teoria rozwoju historycznego mogąca stanowić podstawę przewidywań
historycznych. 5. Podstawowy cel metody historycyzmu (...) okazuje się zatem nieporozumieniem”. K. R. Popper,
Nędza historycyzmu, Warszawa 1999, s. 10 i n.
3 Zob. tamże, s. 49 i n.
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są”4. Warto zwrócić uwagę, że w tej krytyce historycyzmu teistycznego Popper wspiera
się autorytetem protestanckiego teologa Karla Bartha, pokazując, że również w gronie
„profesorów historii” identyfikujących się z chrześcijaństwem nie brakuje takich, którzy
zgłaszają swoje votum separatum do takiego historycyzmu, jaki jest podtrzymywany i propagowany przez kościelnych „generałów i dyktatorów”5.
Trzeba przyznać, że to przedstawianie przez K. R. Poppera chrześcijańskich „profesorów historii” nie rozmija się z tym, co faktycznie jest głoszone przez część kryjących się
za tym określeniem piszących z pozycji chrześcijańskich teologów – takich np. jak autorzy m.in. Małego słownika teologicznego Karl Rahner i Herbert Vorgrimler. W wielu zamieszczonych w tym słowniku hasłach pojawiają się odwoływania do historii. W każdym przypadku ich autorom wychodzi generalnie na to, że to, co się wydarza w dziejach staje się
za sprawą i wolą Boga, oraz zmierza do wyznaczonego przez Boga finału – różnie oczywiście nazywanego i to różne nazywanie ma także swoje historyczne znaczenie i uzasadnienie. Jak wynika bowiem z wyjaśnień zamieszczonych pod hasłem: „objawienie”
– w rzeczywistości ziemskiej, w tym w dziejach ludzkich, ma miejsce „stawanie się tego,
co wyższe, dzięki samoprzekraczaniu się tego, co niższe” i są to „dwie jednakowo prawdziwe i rzeczywiste strony jednego cudu stawania się i historii”6. Dalsze wyjaśnienia znajdują się m.in. w hasłach: „objawienie pierwotne” „Tradycja chrześcijańska przyjmuje, że
pierwsi ludzie nie mieli znajomości wyraźnego, pojęciowego i refleksyjnego objawienia Bożego, jakie dane jest w urzędowej i publicznej »historii zbawienia«; a historia ta „oznacza
fakt, że Bóg na mocy swej powszechnej »woli zbawczej« ogarnia łaskawie historię ludzkości jako całości i w niej ofiaruje wszystkim ludziom swoje »zbawienie« i że Jego łaska i usprawiedliwienie rzeczywiście dokonały się w ludzkości w sposób historyczny i konkretny”.
Przy takim postrzeganiu historii Jezus Chrystus może, a nawet powinien być przedstawiany jako postać historyczna. I tak jest przedstawiany przez autorów tego słownika.
„Historyczne istnienie, życie, śmierć i zmartwychwstanie – wyjaśniają oni – treść wypo„To opera buffo, w której grają jakieś moce poza rzeczywistością (jak u Homera opera buffo grana
przez moce Olimpu poza sceną ludzkich zmagań). Jest czymś, co każe uznać za rzeczywistość jeden z najgorszych naszych instynktów, bałwochwalczy kult władzy i sukcesu”. K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte..., t. 2, cyt.
wyd., s. 342 i n.
5 Wyjaśniając to odwołanie się do tego „profesora historii”, K. R. Popper pisze: „Jeżeli cytuję Bartha, to tylko po to, żeby pokazać, że nie tylko z mojego »racjonalistycznego« czy »humanistycznego« punktu widzenia uprawiany przez historię kult sukcesu nie da się pogodzić z duchem chrześcijaństwa. Dla chrystianizmu ważne są nie
hipotetyczne czyny potężnych rzymskich zdobywców, lecz (używając słów Kierkegaarda) »to, co dało światu kilku rybaków«” (tamże, s. 345).
6 „W opozycji do tego poglądu znajdują się dwa stanowiska: »immanentyzmu« – modernizmu, dla którego
objawienie nie jest niczym innym niż rozwojem potrzeby religijnej, która jest immanentną koniecznością historii człowieka, w którym owa potrzeba się obiektywizuje w najbardziej różnorodnych formach w historii różnych
religii, aż stopniowo przyjmuje swoje czystsze obiektywizacje w judaizmie i w chrześcijaństwie, oraz »ekstrynsencyzm«, który głosi, że objawienie jest wydarzeniem interwencji Boga, która pochodzi wyłącznie z zewnątrz,
która zwraca się do ludzi, przekazując im za pośrednictwem proroków prawdy sformułowane w zdaniach, niedostępnych dla nich w inny sposób, i która udziela im moralnych i innych wskazówek...”. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, s. 282 i in.
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wiedzi Jezusa o sobie samym są historycznie pewne dzięki czterem Ewangeliom, listom
apostołów, świadectwom pozachrześcijańskim (Józef Flawiusz, Tacyt, Swetoniusz, Pliniusz Młodszy, Talmud) i wczesnochrześcijańskim”7. Może on jednak i powinien być również, a nawet przede wszystkim przedstawiany jako postać ponadhistoryczna, tj. jako Syn
Boży, pozostający z Bogiem Ojcem „w relacji, która w odróżnieniu od wszystkich innych
ludzi przysługuje – w absolutnej niepowtarzalności tylko – tylko Jemu”8. Podobnie rzecz
się ma z jego bliższym i nieco dalszym otoczeniem – rodziną (która urasta do rangi świętej rodziny), apostołami (którzy przestają być „prostymi rybakami” i stają się świętymi)
oraz tymi wszystkim, którzy są gotowi zapłacić (i płacą) najwyższą cenę za swoją wiarę
i swój Kościół (i niektórzy z nich są wynoszeni na ołtarze).
Tym piszącym z pozycji wyznaniowych i dla potrzeb wyznaniowych autorom Słownika teologicznego nie można oczywiście odmówić ani prawa do takiego pisania, ani nawet
prawa do przemilczania tych faktów, które mogłyby stanowić istotny dysonans w tym
hymnie pochwalnym dla ich wiary oraz wiary tych wszystkich, którzy szukają w tego rodzaju pisaniu i mówieniu oparcia dla swojego sumienia i myślenia. Natomiast spokój ich
duszy mogą zakłócić nie tylko takie wypowiedzi, jakie znajdujemy u K. R. Poppera czy
Karla Bartha, ale także wypowiedzi tych historyków, którzy zwracają uwagę na istotne
rozbieżności w przekazach ewangelistów, oraz dwuznaczności w „świadectwach pozachrześcijańskich” – takich chociażby jak przywoływany przez nich historyk żydowski
Józef Flawiusz, autor m.in. dzieła pt. Starożytność (Antiquitates), czy wymienieni w haśle
Jezus Chrystus pisarze rzymscy (wierzenia chrześcijańskie nazywają oni „przesądem”,
„zgubnym zabobonem” lub „zbrodniczą wiarą”)9.
Rzecz jasna, piszący z pozycji wyznaniowych historycy chrześcijaństwa również prowadzą krytyczne analizy źródeł oraz wskazują na występujące w nich niejasności, lub nawet istotne rozbieżności w fundamentalnych na tej religii kwestiach. Przykładem może
być ceniony – nie tylko przez ludzi wierzących – Klucz do Biblii Wilfrida J. Harringtona.
Autor tego dzieła wskazuje m.in. na takie fakty, jak chociażby ten, że „we wczesnym Kościele ewaggellion oznaczało nie księgę dotyczącą słów i czynów Chrystusa, lecz dobrą nowinę o zbawieniu mesjanicznym, posłannictwo zbawienia. (...) Kiedy w II w. ewaggelion
zaczęło oznaczać pisaną Ewangelię, pisma te uchodziły nadal za spełniające potrzeby miZob. tamże, s. 157 i n.
„Tak więc Jezus Chrystus jest szczytem stworzenia, jako członek ludzkości jej Panem i Głową – pośrednikiem między Bogiem a stworzeniem. Skoro zaś nie może być pomyślany w swym człowieczeństwie bez świata
jako Jego otoczenia, przeto w Jego rzeczywistości łaskawa wola Boga, zwrócona ku światu w ogóle, w sposób realny i ostateczny wyraziła się w historycznej konkretności w świecie...” (tamże, s. 162).
9 „Interesują nas przede wszystkim trzy fragmenty Antiquitates (...). Fragmenty mówiące o Janie Chrzcicielu
i Jakubie nie budzą szczególnych wątpliwości i są na ogół przyjmowane jako autentyczne. (...) Natomiast najważniejsza dla naszego tematu wiadomość o Jezusie i chrześcijanach jest od dawna kwestionowana...”. J. Keller, Chrześcijaństwo pierwotne, w: Zarys dziejów religii, pr. zbior., Warszawa 1988, s. 580 i n. Cytowany tutaj autor podaje
w pięciu punktach powody, dla których jest ona kwestionowana i uznawana – również przez niektórych historyków piszących z pozycji chrześcijańskich – za fragmenty „dodane do pisma Józefa przez jakiegoś kopistę chrześcijańskiego pod koniec III lub na początku IV wieku”.
7
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sjonarskie i służyły temu samemu celowi, co słowo mówione: rozbudzeniu i wzmocnieniu wiary. Podobnie ewangelista jest także kaznodzieją, za którym stoi cały nauczycielski
autorytet żywego Kościoła; tego właśnie Kościoła jest rzecznikiem. Jego dzieło ma intencję
kerygmatyczną: zwiastowania Jezusa Chrystusa. (...) Ewangelista nie zamierza pisać biografii Jezusa; jego intencja pozostaje zasadniczo kerygmatyczna i teologiczna”10.
To rozróżnienie na Jezusa-kerygmatu (przepowiedni) i Jezusa-historii jest dzisiaj oficjalnie uznawane przez różne Kościoły chrześcijańskie11. Pojawiło się ono wprawdzie już
dosyć dawno, ale potrzeba było sporo czasu na to, aby chrześcijańskie sumienie i myślenie oswoiło się z takimi trudnymi do zakwestionowania faktami jak te, że ewangeliczne
przekazy w niejednym miejscu przedstawiają różnie słowa i czyny Jezusa z Nazaretu,
a ich autorzy swoje relacje opierali na – według jednych w większości, natomiast według
innych w całości – na przekazach z tzw. drugiej ręki12. W XVII i XVIII stuleciu fakty te były tak trudne do pogodzenia z chrześcijańskim sumieniem i myśleniem, że ci, którzy je
ustalili, niejednokrotnie powstrzymywali się przed ich upublicznieniem. Przykładem może być był Hermann Samuel Reimerus (1694-1768), autor Apologii albo pisma w obronie rozsądnie myślących czcicieli Boga. Nie był on człowiekiem szukającym łatwego rozgłosu. Przeciwnie, był typem „statecznego, miłującego spokój profesora, który wykładał języki wschodnie w gimnazjum swojego rodzinnego Hamburga”13. Nic tak nie przemawia za tym, iż
Zob. W. J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 2000, s. 359 i n.
„Problematykę tę można by postawić w formie pytania: Czy u początków naszych Ewangelii stoi Jezus
z Nazaretu, Jego Słowa i czyny, czy pierwotna wspólnota wierzących? Czy obraz Jezusa opisany w Ewangeliach
odpowiada rzeczywistości historycznej czy też został stworzony przez pierwotną gminę? (...) Rozróżnienie to już
dawno (XVII w.) zastosowano do Jezusa, mówiąc o Jezusie historycznym i Jezusie stworzonym przez Apostołów
albo o Jezusie historii i legendy czy też o Jezusie historycznym lub mitycznym. Według tych ujęć ewangeliczny
obraz Jezusa niewiele ma w sobie z historii, ponieważ spowity jest w legendę lub zmitologizowany. Współcześnie
problematykę tę przedstawia się jeszcze inaczej: Jezusem historii jest ten, który żył i działał w Nazarecie, a Jezusem wiary – postać wyidealizowana, w którą wierzyła pierwotna wspólnota. (...) Inna formuła tego ujęcia to Jezus
historyczny i Chrystus kerygmatyczny, czyli Chrystus przepowiadania (kerygmatu) apostolskiego. (...) Istnieje
jeszcze jedna formuła: Jezus historii i Chrystus Ewangelii. Ten ostatni znowu jest tworem pierwotnego Kościoła
i ewangelistów-redaktorów, a nie wiernym odbiciem historii. Według tych wszystkich rozróżnień Chrystus wiary
(ten, w którego wierzymy), z jakim spotykamy się w Ewangeliach, nie utożsamia się z Jezusem historycznym, który żył i działał w Palestynie”. Ks. J. Kudasiewicz, Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987, s. 5 i n.
12 W. J. Harrington pisze, że „między Chrystusem a ewangelistami stoją apostołowie i pierwsi kaznodzieje”. Jednak jego zdaniem pierwsze trzy Ewangelie, tj. Mateusza, Marka i Łukasza, „są blisko spokrewnione”; jedynie „Jan podąża własną drogą”. Przypomina on również, że „tradycja wczesnego Kościoła głosi jednomyślnie”,
że Mateusz był jednym z Dwunastu Apostołów i że „napisał ją po aramejsku. Niemniej Ewangelię Mateusza,
przekazaną w Nowym Testamencie, napisano po grecku; nie jest ona przekładem. Związek między aramejskim
zapisem tradycji a późniejszą Ewangelia jest niejasny. Zob. W. J. Harrington, Klucz do Biblii, wyd. cyt., s. 370 i n. Natomiast J. Keller pisze, że generalnie pisma apokryficzne, w tym Ewangelie, „powstały na ogół w późniejszym
okresie” (po śmierci Jezusa z Nazaretu), a „większość z nich pochodzi z II wieku” i stanowią „wyraz wyobrażeń
o Jezusie, jaki dominował w wielu środowiskach chrześcijańskich II wieku”. Zob. J. Keller, Chrześcijaństwo pierwotne, cyt. wyd., s. 584.
13 „Był autorem cenionych książek w obronie religii naturalnej i przeciwko ateizmowi; dowodził w szczególności, że tylko mądrością Najwyższej Istoty da się wytłumaczyć cudowna organizacja świata owadów”. P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku. Od Monteskiusza do Lessinga, Warszawa 1972, s. 374 i n.
10
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nie szukał rozgłosu i uznania u swoich współczesnych, jak fakt, że swojego dzieła życia
(pisał je przez 20 lat) nie zdecydował się ujawnić światu. Gdyby Gotthold E. Lessing nie
wszedł w posiadanie jego rękopisu, to nikt by się nie dowiedział o odkryciach tego profesora. Nawet jednak on nie odważył się opublikować całości dzieła Reimerusa; jego część
opublikowana została w 1774 roku pt. Fragmenty pism Anonima z Wolfenbütel. Publikacja
ta wywoła głębokie oburzenie ówczesnych środowisk kościelnych. W obronie chrześcijańskiego myślenia o pierwszych wiekach tej religii i jej głównych bohaterów wystąpił
m.in. pastor Melchior Goeze. Co by jednak się nie powiedziało o owym pastorze, było
czym się przejmować. Reimerus bowiem po przeprowadzeniu analizy filologicznej Biblii
podważał ni mniej ni więcej tylko podstawy religijnej wiary – nie tylko zresztą chrześcijańskiej, ale również starszej od niej żydowskiej. Z analizy tej wynika bowiem, że ich święte księgi nie są takie święte (skoro tyle jest w nich sprzeczności i niejasności), a biblijni prorocy pod niejednym względem przypominają zwykłych ludzi (z ich skłonnością do mściwości). Aureolę świętości zdjął Reimerus również z głowy Chrystusa i jego najbliższych
uczniów – w świetle jego ustaleń, podstawą ich związku miało być bowiem „zniewolenie
umysłu do posłuszeństwa wierze”.
W tamtym okresie pojawiali się również tacy autorzy, którzy nie tylko byli skłonni
uznać te odkrycia za fakty historyczne, ale jeszcze uzupełniali je o kolejne – jeszcze trudniejsze do pogodzenia z chrześcijańskim sumieniem i myśleniem. Jednym z nich był Johann Christian Edelman, teolog z wykształcenia (ukończył studia teologiczne na uniwersytecie w Jenie), ale nie z myślenia o chrześcijaństwie pierwszych wieków. Przekonuje
o tym jego dzieło pt. Mojżesz z odkrytym obliczem (1740). Napisane jest ono w formie dialogu, a jego głównymi bohaterami są: utożsamiający chrześcijańską „ciemnotę” Ślepowit oraz reprezentujący oświecony rozum Światłomił. Tematem prowadzonej przez nich
rozmowy są nie tylko występujące w Biblii sprzeczności, niejasności i zwyczajne niedorzeczności, ale także dokonywane na niej „upiększające” zabiegi różnych tłumaczy. Główna rola w tym dialogu przypada Światłomiłowi, który swoją argumentacją zmusza adwersarza albo do milczenia, albo też – co najwyżej – do nieśmiałego oponowania. Siła podawanych przez niego historycznych faktów jest bowiem taka, że nie można im zaprzeczyć;
żeby tylko tytułem przykładu przywołać takie fakty, jak ten, że „teksty oryginalne proroków i apostołów dawno zaginęły”, a to co pozostało, to „okaleczone i wzajemnie do siebie niepodobne odpisy”.
Za swoistego klasyka tej „literatury historycznych faktów” wprawiających w zakłopotanie chrześcijańskie sumienie i myślenie o tej i innych religiach może uchodzić Wolter – autor m.in. Zarysu obyczajów, dzieła stanowiącego swoistą panoramę dziejów ludzkich, począwszy od dziejów narodu żydowskiego, a skończywszy na dziejach Francji za
czasów panowania Ludwika IV. René Pomeau, charakteryzując to dzieło, pisze, że jego
autor „przykłada szczególną wielką wagę do »rewolucji« takich jak: powstanie chrześcijaństwa, wyprawy krzyżowe, podboje kolonialne, reformacja. Dzieje ludzkości oglądane z bliska stanowią splot zbrodni i strachu, w sumie jednak ludzkość dokonała wiele na
drodze postępu. W człowieku, będącym z natury barbarzyńcą, widzi Wolter wartości, któ-
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re mogą go wyrwać ze stanu bardzo zbliżonego do zwierzęcości...”14. Dodajmy, mogą go
wyrwać z tego stanu, ale nie za sprawą chrześcijaństwa i chrześcijańskiego duchowieństwa, ponieważ z punktu widzenia Woltera są to jedni z głównych sprawcy owych „zbrodni i strachu”. Również nie za sprawę Biblii, która – w jego przekonaniu – jest wprawdzie
dokumentem historycznym, ale przedstawiane w nim fakty historyczne wprawiają raczej w osłupienie oświecony rozum niż skłaniają go do podążania za jego generalnymi
wskazaniami15. Warto jeszcze odnotować, że dla Woltera dzieje Francji, „począwszy od
Kalwina, to historia szaleńców”. Opisał on zresztą tę historię w swojej Henriadzie, tj. historii wojen religijnych, które miały miejsce we Francji w drugiej połowie XVI stulecia. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że wszystkie wymienione tutaj dzieła Woltera nie są dziełami historycznymi, lecz historycystycznymi; tyle tylko, że jest to historycyzm artykułowany za zasadzie awersu wobec historycyzmu chrześcijańskiego, tj. tam, gdzie ten ostatni
znajduje pozytywy, ten pierwszy znajduje wyłącznie same negatywy. Podobnie zresztą
rzecz się ma z dziełami tych autorów, którzy za swoje główne zadanie stawiają sobie pokazanie zła (i tylko zła) wyrządzonego ludzkości przez różne religie.

Religioznawstwo historyczne
Wariantów religioznawstwa historycznego może być tak wiele, że sporządzenie ich
kompletnej listy byłoby przedsięwzięciem nie tylko trudnym, ale też nudnym. Rzecz jasna, można znaleźć dla niego jakiś wspólny mianownik – tyle tylko, że więcej niż jeden,
a wskazanie, który z nich jest najważniejszy, otwiera pole do niekończących się dyskusji.
Potwierdzeniem tego są polemiki prowadzane w XIX i XX stuleciu między różnego rodzaju szkołami historycznymi – takimi m.in. jak szkoła marksistowska i szkoła Annales (nazywana tak od redagowanych przez M. L. Blocha i L. Lebvre’a Annalesd’histoireéconomique
et socjale). Szkoły te nie dzieliła odpowiedź na pytanie: kto „pisze scenariusz” do tego, co
się dzieje w dziejach ludzkich? Ich przedstawiciele bowiem generalnie zgadzali się z tym,
że piszą go ludzie. Różnili się oni natomiast we wskazaniach, co to byli i są za ludzie i dlaczego ci, a nie inni powinni uchodzić za głównych „scenarzystów”. To, jakich odpowiedzi
udzielali w tych kwestiach, bezpośrednio przekładało się na odpowiedź na pytanie: co mają do roboty „profesorowie historii” oraz jak mogą i powinni tą robotę wykonywać? Potwierdza to m.in. rozprawa M. Blocha pt. Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka16. PoZob. R. Pomeau, Voltaire (1694-1778), w: Literatura francuska, pr. zbior., t. I, Warszawa 1974, s. 613.
„Wolter bawi się dziwacznościami Pięcioksięgu, jak spożywanie (na rozkaz Boga) łajna przez Ezechiela czy miłostki Dinah w wieku 6 lat, albo Sary, w 75. roku życia budzącej pożądanie Faraona, a w 90. króla
Gerary” (tamże, s. 614).
16 W świetle podanych w niej wyjaśnień: „Historyk pragnie uchwycić zmianę. Ale w filmie, w który się wpatruje, jedynie ostatnia klatka jest nieuszkodzona. Aby więc odtworzyć szczegóły na innych zatarte, musimy odwijać rolę w odwrotnym kierunku”. M. Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Warszawa 1960, s. 71. Problem jest zarówno z tym „rozwijaniem” lub też – co na to samo wychodzi – odtwarzaniem tego, co się faktycznie
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twierdzają to również ci historycy marksistowscy, którzy krytykując tę rozprawę (m.in.
za brak zrozumienia „roli czynnika ekonomicznego w życiu społecznym i roli sił wytwórczych w determinacji stosunków społecznych”), odwoływali się do historycznej roli mas
pracujących i udzielonego im przez te masy mandatu do wypowiadania się w ich imieniu.
Już to zasygnalizowanie problemów, przed którymi staje historyk, w tym historyk
religii i religijności, pokazuje, że sytuacja badawcza jest dużo bardziej złożona niż to przedstawia K. R. Popper w swojej krytyce historycyzmu. Można wprawdzie zgodzić się z jego
twierdzeniem, że scenariusz tego, co się dzieje w dziejach piszą i realizują żyjący na ziemi
i borykający się z różnorakimi problemami ludzie, a nawet z tym, że to, jak ten scenariusz
jest napisany oraz jak jest on realizowany, mało kiedy przypomina coś „Wielkiego i Potężnego”; znacznie częściej jest to coś tak zwyczajnego i prozaicznego, że przechodzimy
koło tego obojętnie. Rzecz jednak w tym, aby nie przechodzić obojętnie wobec tego, co badają i opisują historycy. Jednym z ich zadań jest przedstawienie wydarzeń z przeszłości
w taki sposób, aby zainteresować nimi tych, którzy nie są pasjonatami historii. Rzecz również w tym, by zbytnio tych wydarzeń nie „ubarwiać”; a jeśli już, to niech ten historyczny
obraz będzie na tyle wiarygodny, aby miał znamiona historycznego prawdopodobieństwa. Tak czy inaczej, robota „profesorów historii” ma sens. Nie tylko zresztą ich, przydatni bowiem w tej sztuce nadawania blasku wydarzeniom dziejowym mogą być (i zwykle są) również przedstawiciele innych dyscyplin humanistycznych i społecznych.
Od tych profesorów oczekuje się oczywiście nie tylko znajomości faktów historycznych (i nie mylenia ich z wydarzeniami dziejowymi), ale także umiejętności takiego formułowania generalizacji historycznych, aby było wiadomo, od czego się coś zaczęło oraz
dokąd i w jaki sposób zmierzało do swoich celów – nawet wówczas, gdy bezpośredni
uczestniczy wydarzeń nie byli w pełni świadomi tych celów lub oczekiwali zupełnie czegoś innego niż pojawiło się w fazie finalnej. Jest jednak rzeczą normalną i naturalną, że na
to, co się wydarzyło i zdarza w dziejach inaczej patrzeli i patrzą ich bezpośredni uczestnicy, a inaczej tacy zewnętrzni obserwatorzy, jakimi są „profesorowie historii”; a sensy,
które przypisują tym wydarzeniom jedni i drudzy niekiedy radykalnie się różnią od siebie. Jest to w jakieś mierze odpowiedź na Popperowskie stwierdzenie, że „historia nie ma
sensu”. Tyle tytułem uwag ogólnych.
W badaniach historycznych ważna jest oczywiście nie tylko świadomość tego, co może i powinien robić historyk, ale także tego, jak w praktyce wygląda ta robota. Odwołam
wydarzało w dziejach, jak i z obserwowaniem, opisywaniem i wyjaśnieniem tych wydarzeń, bowiem obserwacja
historyczna „profesora historii” bazuje na źródłach, a te „odpowiadają tylko na umiejętnie zadawane pytania”.
„Profesor” ten musi również pamiętać, że jego zadanie „kończy się z chwilą, gdy zebrał materiał i wyjaśnił”. Tym
różni się od sędziego, który „musi wydawać wyroki”. „Nie znaczy to, że historyk nie może czy nie powinien oceniać. Jeśli rozumiemy Blocha, chodzi mu o to, by zdawać sobie sprawę z różnicy między ustaleniem faktów i wyjaśnianiem a oceną oraz o to, by »ferowanie wyroków« nie prowadziło do »zaniechania wyjaśnień«”. Zob. J. Topolski, Marksizm i historia, Warszawa 1977, s. 236 i n. Dla jasności trzeba dopowiedzieć, że zdaniem tego autora
Bloch wprawdzie „nie był marksistą”, bowiem marksistowski historyk opowiada się i stosuje w praktyce „ujęcie klasowe”, jednak „był zwolennikiem postępowego i racjonalistycznego systemu ocen o dużym zabarwieniu
ujęcia klasowego, zbliżonego w zakresie np. dziejów agrarnych do marksizmu” (tamże, s. 238).
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się tutaj do takich przykładów z zakresu historii chrześcijaństwa, w których chrześcijańskie sumienie kreślących jego obraz historyków zdaje się łączyć z patrzeniem na dzieje
ludzkie jako na dzieło kreowane przez ludzi i dla ludzi. Przykładem są m.in. Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku profesora Uniwersytetu Berlińskiego Leopolda von Rankego. Autor
wstępu do jego polskojęzycznego wydania pisze, że „Ranke głosił programowy obiektywizm. Sformułował tu dyrektywę, która przez dłuższy czas była kanonem obowiązującym historyków nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie. Dyrektywa ta brzmiała jak
następuje: »Wyznaczono historii funkcję sądzenia przeszłości, pouczania współczesnych
dla pożytku późniejszych pokoleń: do tak wzniosłych zadań nie pretenduje niniejszy zarys, pragnie on jedynie opowiedzieć, jako to właściwie było«”17. Autor tego wstępu przypomina również, że „Rankemu głoszona przez niego dyrektywa służyła do zwalczania
niemiłych mu kierunków”, a zwolennicy Hegla „wytykali mu drobiazgową pedanterię
w malowaniu szczegółów, bez ogólniejszego punktu widzenia, bez właściwych kryteriów
w ich ocenie, ciasnotę horyzontu myślenia” itd. Jednak dzieło to „zdobyło sobie szeroki
rozgłos nie tylko w Niemczech”. Dla jasności dodam, że opublikowane zostało ono w okresie, w którym pojawiły się dopiero pierwsze znamiona narastającej w społeczeństwach Europy Zachodniej fali antyklerykalizmu, tj. około połowy XIX wieku (swoje apogeum osiągnęła ona pod koniec tamtego stulecia). Z uznaniem dzieło to spotkało się nie tylko w środowiskach antyklerykalnych, ale także w niektórych środowiskach kościelnych (np. „znany katolicki historyk, badacz dziejów Kościoła, Dollinger, był pełen podziwu dla autora”).
Trudno byłoby zaprzeczyć, że jest ono dziełem drobiazgowym lub też – co na to samo wychodzi – jego autor podaje tyle szczegółów, że w niejednym momencie czytelnik
może zapytać: czemu i komu to ma służyć? Nie można jednak powiedzieć, że nie ma
w nim żadnej myśli przewodniej czy też generaliów historycznych. Te bowiem pojawiają
się już w odautorskiej przedmowie do Dziejów papiestwa. Po krótkiej relacji z prac związanych ze zbieraniem materiałów źródłowych (i ocenie ich wiarygodności dla historyka) pojawiają się uwagi na temat nepotów i nepotyzmu wśród ówczesnych władców, w tym
hierarchów kościelnych, a następnie generalizujące stwierdzenia, że katolik „zabrałby się
do pisania tego dzieła zupełnie inaczej. Nadałby swej pracy, będącej wyrazem jego osobistej czci dla papiestwa lub też może, w sytuacji dzisiejszej, osobistej do niego nienawiści, szczególną i – nie wątpię o tym – bardziej jaskrawą barwę. (...) Protestant z północnych
Niemiec *czyli ktoś taki jak Ranke – uw. wł.+ nie może z nimi konkurować. Odnosi się on
do władzy papieskiej znacznie bardziej obojętnie. Musi on z góry zrezygnować z pełnego
ciepła opisu wynikającego z sympatii czy niechęci i mogącego zapewne wywrzeć w Europie pewne wrażenie”. Jeszcze dalej pojawia się generalizacja dotycząca nie podejścia historyka, lecz przedmiotu jego zainteresowania, tj. tytułowego papiestwa – zdaniem Leo17 „Historia ma być zatem nauką empiryczną, ma konstatować fakty na podstawie krytycznej analizy źródeł. Historyk ma obserwować fakty dziejowe, starać się je zrozumieć, zajmując wobec nich stanowisko neutralne,
beznamiętne. Obce powinny mu być wszelkie inne cele, utylitarne, wychowawcze, moralne, musi mu przyświecać jedynie cel poznawczy”. M. H. Serejski, Wstęp do wydania polskiego, w: L. von Ranke, Dzieje papiestwa w XVI-XIX
wieku, t. 1, Warszawa 1974, s. 8 i n.
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polda von Ranke, „w miarę jak zmieniały się losy świata i jeden, i drugi naród zdobywał
dominację, a życie społeczne toczyło się dalej, tak samo następowały istotne przemiany
papieskiej władzy, dążeń i żądań, jednak przede wszystkim największej zmianie uległ
wpływ Stolicy Apostolskiej”18. Generalnym celem tego dzieła jest pokazanie tych przemian i okoliczności historycznych, które do nich doprowadziły. Jedne i drugie traktowane
są jako wydarzenia z tego świata, a w każdym razie tak mocno osadzone w jego realiach,
że nie pozostawiają czytelnikowi większych wątpliwości, iż nie chodzi w nich w gruncie
rzeczy o żadne pozaziemskie moce czy cele.
Przekonują o tym m.in. nakreślone przez Rankego wizerunki papieży. Rzecz nie tylko w tym, że były to osoby różnego formatu intelektualnego i moralnego, ale także w tym,
że najpierw zerkali na to, co jest z tego świata, a później podejmowali działania, które mogły przyczynić się, i niejednokrotnie przyczyniały się, do wzmocnienia ich pozycji. Przykładem może być papież Grzegorz I Wielki (jego pontyfikat przypada na l. 590-604) –
Ranke pisze, że „dostrzegł kiedyś na targu niewolników w Rzymie Anglosasów, którzy
wzbudzili jego zainteresowanie; wówczas postanowił sobie, by i temu ludowi zwiastować
Dobrą Nowinę”19. Przykładem może być także papież Aleksander VI (1492-1503). O tym
papieżu nawet historycy, piszący historię Kościoła z pozycji katolickich, nie mówią, że
był wielki20. Trudno byłoby również znaleźć jakieś znamiona wielkości w tym jego wizerunku, który został nakreślony przez Rankego, w jego świetle bowiem „Aleksander przez
wszystkie dni swego życia dążył jedynie do tego, by używać życia, szukać przyjemności
i zaspokajać swe ambicje i zachcianki. (...) Zajmowało go jedynie to, co mogło mu przynieść pożytek, co mogło pomóc jego synom w osiągnięciu różnych dóbr; i nigdy niczym
innym nie potrafił zająć się w sposób poważny”21. Obraz dziejów papiestwa nakreślony
został przez Rankego jednak nie tylko w tak ciemnych kolorach, ale także w dużo jaśniejszych, a okazję do tego dają m.in. tacy papieże jak Leon X (1513-1521), sporego formatu intelektualista i humanista, mecenas nauki i sztuki; Ranke pisze, że „Leon namiętnie uwielbiał muzykę” i „z cicha podśpiewywał sobie grane mu melodie”, a ponadto był „człowiekiem pełnym dobroci i skłonnym do osobistego angażowania się”22. W tej wielkiej panoZob. tamże, s. 35 i n.
„Nigdy jeszcze żaden papież nie zdecydował się na przedsięwzięcie bardziej brzemienne w skutki.
W rządzonej przez Germanów Brytanii zaszczepiony bowiem został wraz z doktryną chrześcijańską kult Rzymu
i Stolicy Apostolskiej, który osiągnął takie rozmiary, jakich dotychczas nie znały jeszcze dzieje” (tamże, s. 48).
20 Ks. Marian Banaszak pisze jednak, że był „silną osobowością” i „prowadził życie wielkiego, światowego
pana, bez zasłaniania się hipokryzją. Jako papież czuł się przede wszystkim monarchą, lecz wobec poddanych stosował znaczniejszą tolerancję niż jego poprzednicy, zreorganizował finanse Państwa Kościelnego i mimo długów
Innocentego VIII obniżył podatki”. Zob. Ks. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 2, Warszawa 1987, s. 315 i n.
21 Zob. L. von Ranke, Dzieje papiestwa, cyt. wyd., s. 73. O jednym z jego synów, Cesare Borgi, Ranke napisał, że był „wirtuozem zbrodni”, oraz przypomina, że to właśnie za sprawą takich papieży, jak Aleksander VI,
Luter zaczął głosić, że „papież toruje drogę antychrystowi, że zamiast troszczyć się o urzeczywistnienie państwa
niebiańskiego, zabiega o urzeczywistnienie królestwa szatana” (tamże, s. 76).
22 „No cóż, na pewno nie zawsze dbał Leon o zachowanie wszystkich pozorów wiążących się z jego papieską godnością. Niekiedy, ku ubolewaniu mistrza ceremonii, opuszcza on Rzym nie tylko bez komży, ale »co najbardziej rażące« – (...) w butach” (tamże, s. 91). Znacznie bardziej wstrzemięźliwy w ocenie tego papieża ks. Ma18
19
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ramie historycznej, jaką stanowią Dzieje papiestwa, takiego przeplatania ciemnych kart
z jaśniejszymi jest oczywiście więcej.
Ważną częścią dziejów chrześcijaństwa są wyprawy krzyżowe. Ich sposób przedstawiania i oceniania stanowi również swoisty wskaźnik różnicy między pisarstwem historycystycznym i historycznym. Ten drugi rodzaj tego pisarstwa reprezentuje – moim zdaniem – m.in. Steven Runciman, autor Dziejów wypraw krzyżowych (swoje pierwsze wydanie dzieło to miało w 1951 roku).W przedmowie do niego autor pisze, że w jego „przekonaniu obowiązkiem historyka jest pisać historię, to znaczy podejmować próbę przedstawienia w jednej śmiałej sekwencji tych wielkich wydarzeń i ruchów, które kształtowały
ludzkie losy. Pisarza, który z pewną brawurą zaryzykuje taką próbę, nie powinno się krytykować za jego ambicję, choćby zasłużył sobie na naganę za niedostatki rynsztunku lub
błędne konkluzje”23. Te asekuracyjne słowa są w pełni zrozumiałe, jeśli się weźmie pod
uwagę skalę podjętego przez ich autora przedsięwzięcia i związane z jego realizacją trudności oraz możliwość urażenia uczuć religijnych tych, którzy są skłonni traktować opisywane i wyjaśniane przez niego wydarzenia jako integralną część dzieła zbawienia. Autor
ten jest wprawdzie związany z chrześcijańską tradycją, ale z protestancką, różniącą się od
katolickiej nie tylko typem wrażliwość historycznej, ale także skłonnością do wybaczania
przeszłym pokoleniom różnorakich błędów i wypatrzeń.
Przekonują o tym m.in. porównanie przedstawienia i oceniania wypraw krzyżowych
przez historyków katolickich i protestanckich. Przywoływany już tutaj autor Historii Kościoła katolickiego przyznaje wprawdzie, że te trwające dwa stulecia (XII i XIII) dramatyczne wydarzenia „nie przyniosły politycznej ani kościelnej jedności Wschodu i Zachodu, co
więcej pogłębiły rozłam”. Jednak miały one swoje uzasadnienie teologiczne (związane
z „teorią o dwóch mieczach, którymi posłużył się Piotr do obrony Chrystusa”, oraz z teorią „dwóch świateł, słońca i księżyca, stworzonych przez Boga”), a także uzasadnienie misyjne („Mieczem władzy świeckiej posługiwano się nie tylko w krucjatach przeciw mahometanom, ale też w misjach wśród pogan”), kulturowe („kultura Europy zachodniej,
kształtowana przez Kościół, osiągnęła taki poziom, że mogła wkrótce zdystansować wyższe dotychczas kultury, bizantyjską i arabską”), historyczno-społeczne („stale zagrożony
przez mahometan Grób Chrystusa i utworzone podczas pierwszej krucjaty państwo krzyżowców przyciągały rycerzy zachodu”) i jeszcze inne24.
Inaczej wygląda obraz tych okoliczności, które doprowadziły do wypraw krzyżowych i towarzyszyły poszczególnym wyprawom, nakreślony przez Stevena Runcimana.
Już w pierwszym z rozdziałów swojego obszernego dzieła podważa on twierdzenie, że
muzułmanie stanowili zagrożenie dla Grobu Chrystusa oraz dla pielgrzymujących do nierian Banaszak – w swojej Historii Kościoła katolickiego przy haśle: Leon X znajduje się dopisek: „nieskuteczny sobór”;
natomiast wyjaśniając okoliczności jego wyboru na Stolicę Apostolską, pisze, że przy jego wyborze kierowano się
„bardziej jego kwalifikacjami politycznymi i naukowymi aniżeli kościelnymi. W ogóle nie brano pod uwagę jego
zainteresowań soborem, bo ich nie miał” (zob. tamże, s. 322).
23 Zob. S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, Warszawa 1997, s. 13.
24 Zob. Ks. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, cyt. wyd., s. 151 i n.
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go chrześcijan. Wprawdzie za życia proroka Mahometa głoszona była i stosowana („bez
skrupułów”) doktryna „miecza”, jednak najpierw „miecz ten uderzył w prowincje Cesarstwa Rzymskiego”, a następnie – po śmierci proroka – przeciwko Persom, Żydom i innym
innowiercom25. Rozdział II swojego dzieła autor ten zatytułował przewrotnie: Pod rządami antychrysta – przewrotnie, bowiem z nakreślonego w nim obrazu życia chrześcijan pod
rządami Arabów wynika, że „bez niechęci poddali się panowaniu niewiernych” i mieli
do tego powody, Arabowie bowiem, „podobnie jak przed nimi Persowie, byli gotowi uznać mniejszości religijne, ale tylko te, które stanowiły Lud Księgi”26. Generalne konkluzje
są takie, że 1. „dobrym chrześcijanom żyło się lepiej pod rządami niewiernych”; 2. w pierwszych wiekach tej religii dominująca rola przypadła nie chrześcijanom zachodnim, lecz
wschodnim; a w późniejszych wiekach, gdy szala historii zaczęła się przechylać na stronę chrześcijaństwa zachodniego, „chrześcijanie wschodni byli zainteresowani w utrzymaniu potęgi bizantyjskiej”27.
Rozdział III tego dzieła poświęcony jest „pielgrzymom Chrystusowym” i ich pielgrzymowaniu m.in. do Świętego Grobu. Z nakreślonego w nim obrazu wynika, że praktycznie do końca XI stulecia nie tylko pielgrzymowanie to nie natrafiało na poważniejsze
przeszkody ze strony Arabów, a nawet „jeśli pątnicy zachowywali się przyzwoicie, mogli na terytorium Cesarstwa liczyć na gościnność wieśniaków”. Sprawiało to, że „przez
całe XI stulecie aż do jego ostatnich dwóch dekad płynął nieprzerwanie na Wschód strumień pątników, nierzadko w gromadach liczących tysiące mężczyzn i kobiet wszelkiego
wieku i stanu, gotowych w tej epoce nieznającej pośpiechu spędzić w podróży rok lub więcej”28. Motywy pielgrzymowania były oczywiście różne, bo też i różne osoby brały udział
w pielgrzymkach do Świętego Grobu – począwszy od zwykłych śmiertelników, a skończywszy nad koronowanych głowach. Przykładowo czytamy: „w 1051 roku wyruszył
do Ziemi Świętej półkrwi Duńczyk Swein Godwinsson, z gromadą Anglików, dla odpo25 „Do 700 roku cała Afryka rzymska znalazła się pod panowaniem Arabów. Jedenaście lat później zajęli
Hiszpanię. W 717 roku ich imperium ciągnęło się od Pirenejów po Indie środkowe, a wojownicy muzułmańscy
próbowali skruszyć mury Konstantynopola”. S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. 1, Warszawa 1997, s. 30.
26 „Chrześcijanie, a także zaratustrianie i żydzi, stali się odtąd swoistą kategorią ludzi chronionych przez
prawo, którym wolność kultu gwarantowało płacenie dżizji (...). Każdą z sekt uznano za millę, półautonomiczną
gminę działającą w ramach organizacji państwowej; każda gmina miała swego przywódcę religijnego, który był
odpowiedzialny przed rządem kalifa za jej postępowanie. (...) Chrześcijanie nie mieli więc powodu do narzekań
na triumf islamu. Mimo sporadycznych prześladowań i kilku upokarzających przepisów wiodło im się lepiej niż
za cesarzy chrześcijańskich” (tamże, s. 32 i n.).
27 W konkluzji do tego rozdziału Runciman pisze, że „w połowie XI wieku chrześcijanom palestyńskim wiodło się więc wyjątkowo dobrze. Władze odnosiły się do nich łagodnie, cesarz troskliwie dbał o ich interesy. Handel przeżywał rozkwit, rosła wymiana z chrześcijańskimi krajami zamorskimi. I nigdy jeszcze Jerozolima nie cieszyła się tak gorącym afektem i tak wielkim bogactwem, pielgrzymi z Zachodu przywozili bowiem hojne dary” (tamże, s. 46).
28 „Powodzenie pielgrzymek zależało jednak od dwóch warunków: po pierwsze, życie w Palestynie musiało być na tyle bezpieczne, by bezbronny podróżnik mógł bez lęku poruszać się po tym kraju i odprawiać praktyki religijne; po drugie, podróż musiała się odbywać po utartych szlakach i nie mogła kosztować zbyt wiele”
(tamże, s. 56).
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kutowania morderstwa, w jesieni następnego roku wszakże zmarł na udar słoneczny
w górach Anatolii”29.
Rozdział IV, zatytułowany Ku katastrofie, poprzedzony jest wziętym z Księgi Hioba cytatem: W szczęściu napadnie niszczyciel. Wprawdzie nie można powiedzieć, że ów „niszczyciel” utożsamiany jest tam z przybywającymi z zachodu pielgrzymami, to jednak do
tych sił niszczących spokój i dobrobyt mieszkańców wschodu zaliczani są również ludzie zachodu – tacy m.in. jak „wielu normańskich awanturników z północnej Francji,
którzy wybierali się z pielgrzymką do Jerozolimy”, czy też tacy jak papież Leon IX, który w lecie 1053 roku „wyruszył na południe na czele armii złożonej z Niemców i Włochów
ogłaszając, że jest to wojna święta”. Swój udział miał w tych siłach również konflikt między władcami cesarstwa zachodniego i wschodniego oraz teologami Kościoła zachodniego i wschodniego (doprowadził on do pogłębienia się podziałów między tymi Kościołami), a także oczywiście ci, którzy na tych konfliktach zyskiwali najwięcej, a byli nimi nie
chrześcijanie, lecz wyznania muzułmańskiego Turcy – tacy jak Mahmud Ghaznawidz,
który w pierwszych dziesięcioleciach XI wieku zbudował potężne państwo, sięgające od
Isfahanu po Bucharę i Lahaur”. Pojawienie się tego „zamętu na Wschodzie” sprawiło, że
„ruch pątniczy wprawdzie nie ustał”, jednak „podróż była bardzo uciążliwa”, a „droga
była niebezpieczna”.
Księga druga tego dzieła zatytułowana jest Głoszenie krucjaty i zawiera m.in. szczegółową analizę historyczną chrześcijańskiej teorii „miecza” czy też – jak to określił ks.
M. Banaszak – „dwóch mieczy”. Już w jej pierwszych akapitach Runcimen stawia pod
wielkim znakiem tę teorię, stwierdzając, że chrześcijaństwo jest „religią pokoju”, „Ojcowie wczesnego Kościoła chrześcijańskiego nie mieli w tej materii żadnych wątpliwości”,
natomiast „Kościół wschodni miał w tej kwestii opinię negatywną”; tacy władcy wschodni jak Bazyli II, który wyruszył przeciwko Bułgarom, aby „odzyskać prowincje cesarstwa”,
„zawsze preferował metody pokojowe, nawet jeżeli wymagały one zawiłych zabiegów
dyplomatycznych lub kończyły się zapłatą trybutu”30. Również za Zachodzie nie brakowało władców i teologów, którzy potępiali wojny i „ze zgrozą” przyjmowali samą myśl
o rozwiązywaniu problemów przy pomocy „miecza” (takich np. jak Bruno z Kwertu, który „ostro potępił wojny prowadzone przez ówczesnych cesarzy przeciwko chrześcijańskim współwyznawcom”). Jednak już pod koniec X i na początku XI stulecia rację bytu
i teologiczne uzasadnienie znalazło mówienie nie tylko o „świętym pokoju”, ale także
o „świętej wojnie”. Natomiast „z końcem XI wieku idea świętej wojny została zrealizowana w praktyce” w formie tzw. ludowej wyprawy krzyżowej. Jej inicjatorem był wprawdzie mnich eremita Piotr Pustelnik, jednak promotorem i protektorem papież i wspiera29 „Dla umartwienia odbywał swą pielgrzymkę boso Lagman Gudrodsson, norweski król wyspy Man, który
zabił swojego brata, w taki sposób pragnął uzyskać od Boga odpuszczenie tego grzechu” (tamże, s. 54).
30 „Historykom zachodnim, nawykłym do podziwiania przewag wojennych, postępowanie wielu bizantyjskich mężów stanu wydaje się tchórzliwe lub przebiegłe, jednak sprężyną ich działania było przeważnie autentyczne pragnienie uniknięcia rozlewu krwi” (tamże, s. 85).

ZBIGNIEW DROZDOWICZ

26

jący go hierarchowie Kościoła zachodniego31. Przynajmniej w tym jakże dramatycznym
rozdziale z historii Kościoła zachodniego, jakim były wyprawy krzyżowe, stanowisko Stewena Runcimena i Karla R. Poppera jest zgodne: ich pozytywne przedstawianie, ocenianie i teologiczne uzasadnianie wyrasta z kultu siły i stanowi w gruncie rzeczy pochwałę
siły – i to nie jakiejś ponadziemskiej, lecz całkiem zwyczajnej, ziemskiej; a w każdym razie takiej, w której ziemskie potrzeby, ambicje i pragnienia wiodą prym. Przekonują o tym
fakty historyczne i historia pisana przez tych profesorów, którzy na to, co rzymskokatolickie patrzą ze sporym dystansem.

Zbigniew Drozdowicz – HISTORICISTICAL AND HISTORICAL STUDY OF RELIGION
In these remarks I attempt not just to point out significant differences between historicism and
historism (this had been already done by K. R. Popper), but to present at particular examples how
both types of reflection on what had happened in human history are being shown in the study of
religion. I recall mostly authors interested in the history of Christianity and identifying themselves
with various Churches and Christian confessions. By doing so I attempt to justify a general thesis that
the lines of distinction between historicism and historism are not the same as the lines between
confessional and anticonfessional views. However the differences between the historicistical and
historical approach are quite subtle and it is not easy to point out in which moment ends the first one
and begins the latter, or what has to be done to avoid the first one and to find oneself in the positions
of the latter.

„Hierarchia kościelna apelowała do chrześcijańskich rycerzy i wojowników, by zaniechali swych drobnych waśni i udali się na rubieże chrześcijaństwa w celu walki z niewiernymi. W nagrodę za swą służbę mogli
objąć w posiadanie wyzwolone ziemie, czekały ich dobrodziejstwa duchowe. (...) Papiestwo zaczęło przejmować
kierownictwo wojen świętych, często inicjowało kampanie zbrojne i często wyznaczało ich wodza. Papież rościł
sobie prawo władzy zwierzchniej nad zdobytymi obszarami” (tamże, s. 93).
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Mądrość bezużyteczności Zhuangzi

Uwagi wstępne
Zrozumienie cywilizacji i religii chińskich wydaje się niemożliwe bez zrozumienia
podstaw filozofii konfucjańskiej i taoistycznej. Niewątpliwie dawały one nie tylko wzorce
zachowania indywidualnego, ale i społecznego. Choć odróżnia się taoizm religijny od filozoficznego, nie sposób zrozumieć tego pierwszego, bez zrozumienia podstaw tego drugiego. Tym niemniej, choć w pierwszym wskazuje się na potrzebę podążania za naturą,
a w drugim na konieczność opozycji wobec niej, łączy je właśnie zagadnienie natury. Pomijając różnice, warto zauważyć, że dla taoizmu staje się ważna, między innymi, potrzeba powrotu do własnej natury czy też do zgodności z nią. Zgodność z naturą wskazuje
na konieczność odnalezienia relacji do dao, czy wręcz koniecznej jedności z nim, jedności
dao z de, czy odkrywaniu dao poprzez wu wei. Nie bez przypadku znaczące jest też odniesienie do ruchu dao. Wszystkie te opisy w syntetycznej formie zwracają uwagę na główne uwarunkowania tego, co można nazwać mądrością taoistyczną. Choć w świecie zachodnim pojęcie mądrości ugruntowywało się przez wieki mądrość wschodnia, a w tym
taoistyczna, budziła i zdaje się budzić nadal zainteresowanie. Jeżeli wskazujemy na Mądrość bezużyteczności Zhuangzi, to wskazujemy jednocześnie na bardzo istotny jej przykład
dla zarówno całej tradycji chińskiej, jak i dla studiów porównawczych dotyczących mądrości w ponadkulturowym ujęciu.

Mądrość taoistyczna Zhuangzi
Oczywiście w ramach założenia można przyjąć, że inspiracji na temat mądrości
taoistycznej należy poszukiwać przede wszystkim u Laozi w Księdze dao i de (Daodeji-
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ng)1, natomiast ich rozwinięcia w myślach Zhuangzi. Zatem już sama analiza mądrości
w myśli taoistycznej może nastręczać problemy badawcze. Nie tylko te związane z wyborem pomiędzy Laozi i Zhuangzi, ale także na przykład te, które mogą wynikać z podstawowego rozróżnienia taoizmu dzielącego go na filozofię i religię2. W ten sposób wskazuje się na przykład na to, iż mądrość może być synonimem podążania za naturą lub że
wyraża się w opozycji do niej. Z czego to wynika? Między innymi z różnego podejścia do
życia i śmierci w taoizmie filozoficznym i religijnym. W taoizmie filozoficznym uznaje się,
że śmierć jest naturalną przemianą, ale w religijnym poszukuje się wszelkich sposobów
przedłużania życia i osiągnięcia w nim co najmniej długowieczności.
Trudności pojawiających się przy interpretacji taoistycznej mądrości jest oczywiście
więcej. Pomińmy je jednak, uznając, że mogą one stanowić pretekst do jeszcze bardziej
szczegółowych studiów poszukujących na przykład podobieństw i różnic w mądrości religijnej a filozoficznej taoizmu.
Analizując mądrość taoistyczną, nieprzypadkowo wybrano myśl Zhuangzi. Zasługuje ona na szczególną uwagę, gdyż nie tylko zdaje się łączyć myśli poprzedzającego go
Yang Zhu oraz szczególnie Laozi, ale też dlatego, że Zhuangzi myśli własne na temat mądrości konfrontuje także z tradycyjną konfucjańską i z przedstawicielami innych współczesnych mu szkół filozoficznych. Mądrość analizowana przez Zhuangzi nie jest oczywiście głównym i jedynym tematem jego rozważań i przypisywanego mu traktatu. Co jednak ciekawe, Zhuangzi pokazuje w nim, że mówiąc o mądrości taoistycznej można uznać,
iż jest ona przykładem mądrości utraconej. Zatem już w czasach Zhuangzi Mądrość bezużyteczności mogła stać się jednym z wątków rozważań czynionych na podstawie szczegółowej analizy czasów mu współczesnych. Choć jest w nich nostalgia za mądrością wieków poprzednich, to jednak w praktyce, także obojętność i często wręcz potępienie dla niej.
Jakby mądrość zagrażała współczesności.
Zhuangzi czyni zatem częścią swoich rozważań dotyczących mądrości diagnozę
współczesnego mu świata, wskazując, że choć jest to tylko część rozważań dotyczących
mądrości, to jednak dla niej ważnych i podstawowych. Mało, że ważnych, to na dodatek
jakże złożonych i wielowątkowych. Ostatecznie, poszukując ponadkulturowych uwarunkowań i interpretacji mądrości, można zauważyć, że nie sposób przejść obojętnie obok
dzieła Zhuangzi. Niewątpliwie można je uznać za perłę nie tylko w światowej literaturze
pięknej, ale także w filozoficznej.
Choć filozofia Zhuangzi doczekała się wielu analiz i interpretacji, poniżej zwrócimy
uwagę przede wszystkim na tekst źródłowy, który dostępny jest także w polskim przekłaZob. przekłady: Lao Tsy, Tao-Te-King, czyli Księga Drogi i Cnoty, T. Żbikowski (tłum.), w: Literatura na Świecie, Warszawa 1987, nr 1, także Chan Wing-Tsit, A Source Book in Chinese Philosophy, Princeton 1973 oraz Laozi, Księga dao i de z komentarzami Wang Bi, A. I. Wójcik (tłum.), Kraków 2006. Zob. także W. Wilowski, Ideał człowieka ekologicznego Lao Tsy, w: Humanistyka i ekologia, B. Andrzejewski (red.), Poznań 1992.
2 Daojia szkoła taoistyczna, filozofia taoistyczna oraz Daojiao religia taoistyczna. Zob. Feng Youlan, Krótka
historia filozofii chińskiej, Warszawa 2001, s. 5, 239. Feng Youlang podobnie analizuje buddyzm, wskazując na filozofię (foxue) i religię (fojiao).
1
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dzie3. Uznamy też, dla potrzeb niniejszej pracy, ważność wszystkich trzech części dzieła
Czuang-Tsy, nie ograniczając się, jak czynią to niektórzy interpretatorzy4, jedynie do części
wewnętrznej5 tekstu uznanej za najbardziej autentyczną i teoretyczną. W związku z tym
pomijamy spór dotyczący autentyczności poszczególnych rozdziałów i ich roli w odtworzeniu autentycznej nauki Zhuangzi. Z konieczności w interpretacji poszukującej zrozumienia istoty i ważnych elementów mądrości taoistycznej według Zhuangzi zwrócimy
uwagę tylko na wyselekcjonowane zagadnienia, starając się uniknąć powtórzeń ze względu na część syntetyczną, o której już wcześniej wspominano. Wydaje się, że szczególną
rolę w myślach Zhuangzi na temat mądrości stanowi diagnoza świata, w którym żył filozof. Może ona być nie tylko pretekstem do dalszych rozważań na temat mądrości, także
jako szczególnej umiejętności pozwalającej na wyjścia z niechcianych konsekwencji niesionych przez świat, który popadł w zamieszanie. Może też stanowić podsumowanie wszystkich wątków na temat mądrości w ujęciu Zhuangzi wskazujących na predyspozycje mędrca do sprawowania władzy w interesie ogółu.
Analizując mądrość w ujęciu Zhuangzi, niewątpliwie trzeba jeszcze raz wskazać na
jej jedność z dao. Ciekawe są też szczegółowe uwarunkowania mądrości taoistycznej, o której pisze Zhuangzi. Podobnie jak etapy rozwojowe drogi mędrca, wskazujące ostatecznie
na kategorię bezużyteczności, czy także zwrócenie uwagi na jego podejście do zagadnienia życia i śmierci. Uwagę skupiają także poglądy Zhuangzi mówiące o oddziaływaniu
mądrości na świat zewnętrzny, o nauczaniu mędrca czy o mądrości konfucjańskiej w konfrontacji z mądrością taoistyczną.

Mędrzec taoistyczny a sprawy tego świata
Mędrzec taoistyczny jednoznacznie oddziela sprawy tego świata od swojego świata
wewnętrznego, ceniąc sobie przede wszystkim ten drugi. Pochwały całego świata nie są
dlań zachętą, ani potępienie przez wszystkich nie jest także dla niego przeszkodą6. Owa
3 Zob. Wing-Tsit Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, Princeton 1973 oraz Czuang-Tsy, Nan-Hua-Czen-King, Prawdziwa księga południowego kwiatu, W. Jabłoński, W. Chmielewski, O. Wojtasiewicz (tłum.), Warszawa
1953. W cytowanych fragmentach tekstu zachowamy konsekwentnie użytą w nim transkrypcję. W transkrypcji
pinyin zapisujemy np. Zhuangzi, dao, de. Odpowiadają im zadomowione: Czuang-Tsy, tao, te.
4 Zob. np. Fung Yu-Lan, Chuang-Tzu, A new Selected Translation with an exposition of the Philosophy of Kuo
Hsiang, Shanghai 1933.
5 Tekst Czuang-tsego w swojej obecnej postaci składa się z 33 rozdziałów. Dzieli się je na część wewnętrzną
(nei-p’ien) liczącą 7 rozdziałów oraz zewnętrzną (wai-p’ien) liczącą 15 rozdziałów i część mieszaną (tsa-p’ien) liczącą 11 rozdziałów. Kuo Siang był wielkim komentatorem Czuang-tsego. Zmarł w 312 n.e. Część wewnętrzną od
zewnętrznej różni nie tylko to, że pierwszą uznano za teoretyczną, a drugą za wyjaśniającą. Tytuły części wewnętrznej są hasłami całości. W części zewnętrznej wzięte są z pierwszych wyrazów tekstu.
6 Odwołania do źródeł poglądów Zhuangzi od tego momentu będą zawarte w nawiasie w tekście, na podstawie polskiego przekładu Czuang-Tsy, Nan-Hua-Czen-King, Prawdziwa księga południowego kwiatu, Warszawa
1953. Odwołanie zawiera numer rozdziału i numer tekstu z pominięciem tytułów poszczególnych rozdziałów.
Na przykład pogląd wskazujący na pochwały i potępienia odnajduje się w rozdziale (I. 2).
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niewzruszoność, jako postawa mędrca, oczywiście może być różnie interpretowana. Na
przykład: niewzruszoność zarówno wobec przyjemności, jak i przykrości potrzebna jest
po to, aby nie zatracić swojej własnej natury. Mędrzec uznaje, że życie zgodne z naturą niesie zaszczyt, życie zaś zgodne ze światem zewnętrznym niesie hańbę (zob. I. 2). Być może mędrzec taoistyczny nie miałby takiego przekonania, gdyby nie dokonał diagnozy
świata zewnętrznego, uznając, że: „świat popadł w wielkie zamieszanie, mędrcy i cnotliwi przestali błyszczeć, a tao i cnota przestały być uważane za jedność” (XXXIII. 1).
Ocena świata i pojawiający się na jej tle postulat powrotu do własnej natury wyraża
istotę mądrości taoistycznej. Świat zewnętrzny zdaje się nieść taką ilość wrażeń zmysłowych, że w żaden sposób nie można ich opanować. To powoduje powikłanie przeżyć
umysłowych, których także nie można opanować. Zhuangzi nazywa je węzłami zewnętrznymi i wewnętrznymi ograniczającymi człowieka. Nawet ci, którzy podążają drogą tao
i cnoty, często nie mogą ich opanować (zob. XXIII. 1). Mędrzec stroni zatem od świat zewnętrznego, gdyż jest to być może jedyny sposób zabezpieczenia życia. Mądrość zatem
jest ostatecznie skierowana ku życiu i wyraża się w jego utrzymaniu. Zanim jednak do niego przejdziemy, musimy poznać wady i ułomności ludzkie oraz główne przyczyny utraty przez człowieka jego własnej pierwotnej natury, czyli wszystko to, co przeszkadza na
drodze do pełni życia i mądrości. Zhuangzi przy okazji wskaże także w związku z nimi
na istotę głupoty, na główne troski ludu, dostojników i władców, a także na stosunek mędrca do tego, co dzisiaj nazwiemy przejawami życia społecznego. Pojawi się zatem pytanie, czy postulat oddzielenia się mędrca od świata, o którym wspomniano wcześniej, jest
ścisły, czy ma jednak wyjątki? Powróćmy jednakże do diagnozy wskazującej na wszechobecne zamieszanie w świecie, które nie sprzyja zachowaniu życia, zatem i mądrości.
Można przypuszczać, że zdaniem Zhuangzi zachowanie życia jest tożsame z mądrością i wskazuje na uzyskaną jedność z tao. Jednak, aby stosować tao i osiągnąć z nim
jedność, trzeba rozpocząć od prób jego naśladowania. Mówiąc inaczej, przyjęcie nauki
i poszukiwanie mądrości taoistycznej rozpoczyna się od wyzbycia 8 wad i 4 ułomności.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze poglądy, o których wspominano, nie możemy zapomnieć, że taoistyczny mędrzec wystrzega się wszystkich tych, którzy je posiadają (zob.
XXXI. 1). Wady i ułomności zdają się zatem być cechami świata zewnętrznego, o którym
już wspomniano.
Wady sieją zamęt u innych i szkodzą temu, który je posiada. Należą do nich: wszędobylstwo, bezwzględność, przypodobanie się, pochlebstwo, obmawianie, krzywdzenie,
złośliwość i obłuda (zob. XXXI. 1). Pierwsza z nich pojawia się wtedy, gdy zajmujemy się
nie swoimi sprawami. Kolejna, gdy nie zwraca się uwagi na okoliczności, następna, gdy
dostosowuje się swoje wypowiedzi do tego, co przypuszczalnie sądzą inni. Czwarta, kiedy uprawia się bezpodstawne chwalenie. Zaś upodobanie do mówienia o cudzych wadach, zdaniem Zhuangzi, nazywa się obmawianiem. Zrywanie więzów przyjaźni, to
krzywdzenie. Fałszywe chwalenie innych w celu zaszkodzenia im, to złośliwość, a chętne przyznawanie słuszności innym w celu wybadania ich zamiarów nazywa się obłudą.
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„Człowieka, który posiada, choć jedną z tych wad, mędrzec nie uczyni swym przyjacielem...” (zob. XXXI. 1).
Człowiek, który potrafi wyzbyć się swoich ośmiu wad i unikać czterech ułomności,
zdolny jest do przyjęcia nauki prowadzącej do osiągnięcia mądrości. Jeśli tego nie uczyni,
bez względu na to, czy należy do prostego ludu, jest dostojnikiem czy nawet władcą, doświadczał będzie nieustannie najróżniejszych niedoli (zob. XXXI. 1). Zhuangzi, wymieniając wady ludzkie, stara się je zdefiniować. To one przecież charakteryzują świat, nazywany przez filozofa zewnętrznym W ten sposób ambicja, jako pierwsza z wad człowieka, jest
zamiłowaniem do załatwiania różnych ważnych spraw i zmieniania tego, co było już ustalone. Zachłanność jest chęcią zagarnięcia i przywłaszczenia na własny użytek tego, co należy do innych. Zatwardziałość jest tkwieniem we własnych błędach pomimo uświadomienia ich sobie i upomnień ze strony innych. Uznawanie zaś ludzi tylko podobnym nam
samym, a odmawianie zalet ludziom wartościowym Zhuangzi nazywa ciasnotą.
To, że świat zewnętrzny, a w nim ludzie posiadają tak liczne wady i ułomności, związane jest z utratą pierwotnej natury, czyli z utratą dao (tao). Źródło utraty pierwotnej natury wprowadzające niedolę i zamęt ma pięć przyczyn. Wszystkie wskazują na sztuczne rozróżnianie (zob. XII. 16)7, które jest przyczyną odejścia od tego, co naturalne. Zhuangzi
uznaje, że ludzie w swojej pierwotnej naturze są prawi i uczciwi, choć może nie wiedzą,
co to jest miłosierdzie. Są szczerzy wobec siebie, choć być może nie wiedzą, co to jest wierność. Są rzetelni, nie znając pojęcia dowodów zaufania (zob. XII. 13).
Utrata pierwotnej natury jest identyczna z utratą swojego tao. Jest skutkiem napięcia, które powstaje, kiedy pierwiastek żeński i męski działają niezgodnie z ustalonym porządkiem. Wtedy lęk i niepokój są udziałem człowieka. Pojawia się także rozterka pomiędzy pociechą i troską, jak i rozterka wynikająca z chęci zysku i obawy przed stratą. Duch
człowieka traci swój naturalny spokój. W konsekwencji człowiek załamuje się i traci swoje naturalne tao (zob. XXVI. 1).
Po takich opisach łatwiej zrozumieć, dlaczego mędrzec taoistyczny dbający o swoją
naturę unika zamętu i niebezpieczeństwa, które niesie świat zewnętrzny. Gdy na świecie
rządzi tao, mędrzec pełnię swą osiąga. Jednak, gdy go tam nie ma, tylko chroni swoje życie. Starając się także uniknąć kary (zob. IV. 8)8.
Świat zewnętrzny uniemożliwia osiągnięcie własnej natury i tao. Nie ma w nim zgodności z naturalnym ładem przyrody. Wskazuje się w nim tylko na osiągnięcia zewnętrzne. Ludzie, którzy polegają tylko na tym, co widzą, są przedstawicielami takiego świata
zewnętrznego. Zhuangzi nazywa ich głupcami, którzy – co gorsze – wtłaczają także swój
punkt widzenia innym (zob. XXXII. 11). Wewnętrznej doskonałości nie można dostrzec,
7 „Mamy pięć przyczyn utraty wrodzonej natury. Po pierwsze, rozróżnianie pięciu barw wprowadza zamieszanie do oka, mąci jego jasność. Po drugie, rozróżnianie pięciu tonów wprowadza zamieszanie do ucha, zakłócając jego ostrość. Po trzecie, rozróżnianie pięciu woni uderza do nosa, wywołując zawrót głowy. Po czwarte, rozróżnianie pięciu smaków otępia usta, powodując utratę smaku. Po piąte, pożądanie i odraza wzburzają serce, wytrącając naturę z równowagi. Wszystkie te pięć rzeczy są szkodliwe dla życia” (XII. 16).
8 Zob. Dialogi konfucjańskie, w: tamże, VIII, 13.
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lecz zewnętrzne kształty i złudne pozory promieniują na zewnątrz (zob. XXXI. 1). Głupiec
nie ceni swojej prawdziwej natury, która jest rzeczą ukrytą, choć przyrodzoną i niezmienną, zwracając się do świata zewnętrznego wymyślonego przez innych ludzi (zob. XXXI.
1). Głupców można skusić korzyściami, można ich też omamić pustymi słowami (zob.
XXIX. 1). Głupiec podąża ślepo za otoczeniem. Co więcej, każdy, kto chce przeniknąć do
głębi świat zewnętrzny, zostanie przez niego opanowany. Kto idzie ślepo za otoczeniem,
ten nie zyska swobody dla siebie. Jakżesz wtedy może być wyrozumiałym dla innych?
Tym bardziej jak może być dla innych cierpliwy czy kochać ich? Może tylko innych wyzyskiwać, bez oddawania należnego im szacunku. Nieprzypadkowo w związku z tym
Zhuangzi dodaje, że nie ma okrutniejszej broni niż ambicja człowieka (zob. XXIII. 2). Głupiec kieruje swoją uwagę tylko na sprawy zewnętrzne, często zgłębiając zagadnienia miłosierdzia i sprawiedliwości, badając różnice pomiędzy podobnym i niepodobnym, rozpatrując zmiany dzielące ruch od spoczynku, rozmyślając nad uczuciami miłości i nienawiści czy zastanawiając się nad sposobami powściągnięcia radości i gniewu. Mędrzec nie
dostosowuje się do świata (zob. XXV. 3), pozostawiając wszystkie jego sprawy i uznając,
że są one jedynie źródłem nieustannych trosk (zob. XXXI. 1). Świat zewnętrzny nie może
zmienić mędrca (zob. I. 2). Zatem czyżby postawa mędrca taoistycznego wobec świata zewnętrznego cechowała się jedynie całkowitym unikaniem ludzi? Choć może się tak wydawać, Zhuangzi uznaje, że mędrzec zdaje sobie sprawę, iż zasady ludzkie mają swoją
hierarchię. Mędrzec zarówno nie unika zetknięcia się z ludźmi, jak i nie zatrzymuje ich,
gdy go mijają (zob. XXII. 5). Jednak w tym miejscu filozof dodaje jeszcze jedną myśl wskazującą na cnotę i tao. Otóż świadome dopasowanie się do ludzi uznane zostaje za cnotę,
a zgadzanie się z nimi w sposób niezamierzony jest identyczne z tao (zob. XXII. 5). Zatem
czyżby unikanie dotyczyło tylko tych, którzy nie znają tao (zob. XXXI. 1), aby samemu nie
zaznać nieszczęść, co by potwierdzało wcześniej wypowiedzianą już myśl.
Jednak wola odsunięcia się od świata, choć może wydać się pomocna w poszukiwaniu mądrości taoistycznej, niestety, nie jest jej cechą zasadniczą. Mędrzec nie cofa się przed
niebezpieczeństwami. Tylko on potrafi żyć także w świecie, o którym wcześniej pisano,
i, co więcej, tylko on potrafi nie ulec w nim zepsuciu. Potrafi też działać zgodnie z innymi i nie zatracić własnej natury. Nauk innych ludzi jednak nie naśladuje ślepo, lecz przyjmuje ich treść, nie uważając ich za zupełnie obce (zob. XXVI. 8). Nie możemy w tym miejscu zapominać o tym, że ludzie są przecież częścią natury, stąd mądrość taoistyczna wyraża się także w nieskończonej miłości do nich (zob. XXII. 11). Diagnoza świata czyniona
przez mędrca, o którym pisze Zhuangzi, skłania człowieka do poszukiwania swojej własnej natury, czyli do odkrycia dao. To w nim zawiera się istota mądrości taoistycznej.

Mądrość taoistyczna a tao (dao) mędrca
Gdy w myśli Zhuangzi wspomina się o postulacie powrotu do własnej przyrodzonej natury, wskazuje się jednocześnie na konieczność odkrycia tao. Owo odkrycie jest rów-
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noznaczne z odnalezieniem sposobu zachowania czy też pielęgnowania życia. Jednak zanim przejdziemy do sposobu zachowania czy pielęgnowania życia, wskazując między innymi na kategorię bezużyteczności oraz zasadę wu wei, zwróćmy jeszcze raz uwagę na tao
i rolę, jaką odgrywa w mądrości taoistycznej. Można w związku z tym mówić o tao mędrca, zastanawiając się nad odpowiedzią na pytanie. Co budzi ono w nim i czym się różni
od jego zdolności oraz dlaczego, poszukując mądrości, dąży do zjednoczenia z nim.
Zhuangzi w swoich rozważaniach wielokrotnie wskazuje na tao9, rozwijając wiele jego określeń wziętych także od Laozi. W analizach komentatorów takich jak Chen Gu ying
czy Yuan Bao xin10 wskazuje się na epistemologiczne, metafizyczne czy praktyczno-filozoficzne koncepcje tao. Zarówno postać mędrca, jak i mądrość zdają się łączyć je wszystkie. Jest ono, zatem dla mędrca nie tylko podstawą sensu jego działania, ale także zasadą
stanowiącą wzór, najwyższą wartością i sposobem jej realizacji.
Nie możemy jednak zapominać, że tao jest jednocześnie stanem i rzeczywistością (zob.
VI. 3) i to ono jest tajemnicą mądrości, o której wspomina Zhuangzi: „Może być udzielone, ale nie może być wzięte. Można je osiągnąć, ale nie można go zobaczyć” (zob. VI. 3).
Istniało już wtedy, kiedy jeszcze nie było nieba ani ziemi. Stanowi siłę nadprzyrodzoną. Z niego powstało niebo i ziemia. Poprzedzało prapoczątek. Ci, co je osiągnęli, pojęli
i określili to, co wcześniej było dla nich niedostępne (zob. VI. 3). Równie dobrze można powiedzieć, że wyszli poza ograniczone pojmowanie świata.
Podobnie rzecz ma się z mędrcem. Choć w tradycyjnym rozumowaniu i poznawaniu świata przyrody ludzie opierają się na rozróżnianiu przeciwieństw i relacji pomiędzy
podmiotem a przedmiotem, mędrzec nie stosuje się do takich kryteriów. Wszystko dla
niego jest jednością, ponieważ jest zanurzone w tao. Mało tego: „Stan, w którym przedmiot
i podmiot nie stają się przeciwieństwami, nazywa się osią tao” (zob. II. 3).
Znajduje się ona w środku niekończących się przemian. Dając niekończącą się liczbę twierdzeń i przeczeń. Są one zbędne dla mędrca, który poszukuje tao. Z punktu widzenia tao podmiot i przedmiot łączą się w jedności. Tylko mędrzec o szerokim widzeniu poznaje tę jedność. Co ciekawe, nie stosuje on osobistego punktu widzenia, ale trzyma się
ogólnie przyjętego. Mędrzec, znając tożsamość przeciwieństw, łączy je, wskazując na ich
pierwotną jedność (zob. II. 3). A to z kolei wpływa na działanie mędrca, który: „O rzeczach
istniejących poza światem przestrzennym... nie rozprawia, stwierdzając tylko, że są, o sprawach tego świata mędrzec rozprawia, ale nie wydaje o nich sądu; o kronikach, polityce
i pamiątkach po dawnych dynastiach królewskich wydaje sądy, ale nie prowadzi sporów... Mędrzec wszystko ogarnia, a ludzie pospolici spierają się o wszystko, żeby się wzajemnie przekonywać... zna spór bez słów i niewypowiedzialne tao?” (zob. II. 4).
W rozważaniach Zhuangzi wielokrotnie powraca wątek, w którym wskazuje się, że
mądrość nierozerwalnie złączona jest z tao. Jednak filozof wskazuje na ważne dwa jego
rodzaje, tao nieba i tao człowieka. Choć są niezmiernie od siebie oddalone, mędrzec wzo9

Zob. np. VI; XXII; XVII. 1; II. 4; XXII. 5; XXIII. 2; XV. 3.
Zob. P. Majerski, Wprowadzenie do filozofii taoistycznej, Kraków 2006, s. 39-44.
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ruje się na tao nieba, które w przeciwieństwie do tao człowieka charakteryzuje się niedziałaniem (wu wei) (zob. XI. 5). Dlatego mądrość wyraża się w niedziałaniu (wu wei).
Tao mędrca współegzystuje z jego zdolnościami. Jednak zwracając uwagę na tę zależność, Zhuangzi nie wskazuje na zdolności w znaczeniu wrodzonych uzdolnień. Chodzi raczej o te, które pojawiają się dzięki tao i nazywane są zdolnościami mędrca. Pierwsza wśród nich, to zdolność pozwalająca na wyzwolenie z przywiązania się do życia. Następna daje wyzwolenie mędrca z wpływu, jakie wywierają na niego otaczające przedmioty. Kolejna zdolność polega na wyzwoleniu ze świadomości, że się żyje. Pozwala ona
także na wyjście poza świadomość własnego życia. Ta zdolność poprzedza oświecenie,
dzięki któremu zyskuje się widzenie całości. Ono zaś daje możliwość zatracenia poczucia
przeszłości i teraźniejszości. Jest to zdolność pozwalająca także na wyjście poza doświadczenie czasu, a co za tym idzie poza życie i śmierć (zob. VI. 4).
Tao mędrca nie tylko budzi w nim zdolności, ale także obdarza go spokojem. Umysł
mędrca jest spokojny, gdyż jest zwierciadłem nieba i ziemi, i odbiciem wszystkich istot
(zob. XIII. 1). Mędrzec spoczywa w pustce, spokoju, ukojeniu, obojętności, ciszy, oddaleniu
i niedziałaniu, które stanowią przejaw równowagi nieba i ziemi, najwyższy stopień tao
i jego cnoty (zob. XIII. 1). Owe przejawy są jednocześnie podstawą szczęścia wszystkich
istot. Zatem można uznać, że to dzięki spoczynkowi ludzie stają się mędrcami11.
Być może także dlatego człowiek posiadający tao pozostaje na ogół nieznany, w myśl
zasady, że: „największa cnota nie osiąga powodzenia, a wielki mąż zapomina o sobie”
(zob. XVII. 1).
Choć tak jest, to taki człowiek nie krzywdzi, nie przeszkadza, nie gardzi, może także
dlatego jest niezauważany. Przypatrzmy się jak o mędrcu, czyli o wielkim człowieku pisze Zhuangzi: „wielki mąż, chociaż swoim postępowaniem nie krzywdzi innych, nie przeszkadza również w okazywaniu miłosierdzia i tkliwości. Ani go zysk nie poruszy, ani nie
wzgardzi odźwiernym sługą. Nie walczy o dobra i bogactwa, ale też nie przeszkadza
w poświęceniach i wyrzeczeniach. Nie przerzuca swoich obowiązków na innych, ale też
nie przesadza w opieraniu się na własnych siłach, nie pogardzając chciwymi, nędznikami
i sprzedajnymi. Choć różni się od pospólstwa, nie przesadza w odosabnianiu się, a idących
za większością nie oskarża o pochlebstwo. Zaszczyty i godności całego świata nie są w stanie go poruszyć ani żadne kary i poniżenia nie potrafią go upokorzyć” (zob. XVII. 1).
Zatem, ktoś może zapytać, co jest cenne z punktu widzenia tao? Także na to pytanie
odpowiada Zhuangzi, uznając, że kto zna tao, pojmuje prawo przyrody. Dzięki zaś niemu
rozumie okoliczności, które pozwalają mu na uniknięcie wszelkich szkód ze strony natury. Żadna istota nie może go przez to skrzywdzić. Nie lekceważy on jednak niebezpieczeństw, rozróżniając, co wobec nich może przynieść ocalenie, a co zgubę. Co jeszcze cenne
z punktu widzenia tao dla mędrca, to spokój zarówno wobec szczęścia, jak i nieszczęścia.
Podobnie jak umiejętność rozróżnienia tego, co dla człowieka jest przyrodzone i nabyte,
dzięki niej ma się korzenie w przyrodzie (zob. XVII. 1).
11

Spoczynek pochodzi z ziemi, a ruch pochodzi z nieba. Zob. XIII. 1.
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Wobec takich twierdzeń nietrudno zatem uznać następny pogląd Zhuangzi, w którym stwierdza się, jak już powiedziano wcześniej, że tao jest źródłem wszechrzeczy. A jeśli
tak, to nieznajomość tao oznacza śmierć, a jego znajomość oznacza życie. Stąd odejście od
tao oznacza zgubę, a jego przestrzeganie powodzenie. Dlatego mędrzec szczególnie czci
miejsce, gdzie tao jest przestrzegane (zob. XXXI).
W nauce tao mędrzec przestrzega wielu zaleceń, znajdując w nich upodobanie i zdając sobie sprawę, że wszystko posiada swoje zdolności, ale i ograniczenia. Są one szczególne ważne, jeżeli weźmie się pod uwagę relacje społeczne. Stąd w mądrości istotne jest,
aby: „Być uspołecznionym, ale nie stronniczym; być ustępliwym, nie zaś samolubnym;
być stanowczym, lecz nie władczym; być życzliwym dla wszystkich, lecz bez dwulicowości; nie oglądać się na obawy, nie mieć zamysłów opartych na przezorności, nie wyróżniać wybranych istot, lecz *ze wszystkimi+ razem kroczyć...” (zob. XXXIII. 4).
Mądrość jest wyrazem tao i skupia się w tao, stąd uznane jest ono za korzeń czy też
istotne jądro wszechrzeczy, a poszczególne rzeczy to gruba jego powłoka. Takie postrzeganie świata nieprzypadkowo wskazuje na niewystarczalność w nim gromadzenia, sugerując spokój i samotność obcowania nie tylko z ludźmi, ale także z duchami. Mądrość
taoistyczna jest zatem nauką „wiecznego niebytu” wskazującą w nim na „Najwyższą Jedność”. Jej zewnętrznymi oznakami, czyli zewnętrznymi oznakami mądrości są: „uległość,
słabość, pokora i uniżenie”. Na tym tle pustka jest pełnią rzeczywistości. Mędrzec jest człowiekiem, który nie zasklepia się w samym sobie. Dlatego świat sam mu się objawia: „jest
ruchliwy jak woda, spokojny jak zwierciadło, a odpowiada *wiernie+ jak echo. Jest niespodziany jak to, co przepada, i cichy jak czysta *toń+...” (zob. XXXIII. 5).
Mędrzec łączy się w jedno ze światem, jest z nim zgodny i nie wyprzedza innych ludzi, starając się podążać tuż za nimi. Ludzie na ogół dążą do tego, aby wyprzedzać innych
i górować nad nimi. Jedynie mędrzec postępuje inaczej. Dlaczego tak czyni? Choć zna
swoją czynną męskość, zachowuje swą bierną kobiecość. Choć zna swą nieskazitelność,
znosi urazy. Dlatego, że jest zjednoczony z tao świata (zob. XXXIII. 5). Mędrca od ludzi różni wiele rzeczy. Opisuje to Zhuangzi, wspominając Lao Tana, który osiągnął mądrość, czyli szczyt doskonałości: „ludzie biorą to, co pełne, on sam jeden wybrał to, co puste. Nie gromadził i dlatego miał nadmiar, i to jakże wspaniały nadmiar! Postępowanie jego było
pełne godności, lecz bez wysiłku. Nie uprawiał działania i śmiał się z przemyślnej zapobiegliwości. Wszyscy ludzie szukają szczęścia, on jeden *osiągał+ całkowitość *swej natury] przez uleganie [przyrodzonemu biegowi rzeczy+ i mówił: Byle tylko uniknąć nieszczęścia! Głębię uważał za podstawę, a umiarkowanie za regułę. Mówił: to, co twarde, będzie rozkruszone, a to, co ostre, stępione. Był zawsze łagodny i wyrozumiały dla wszystkich i *nigdy+ nie był napastliwy w stosunku do innych” (zob. XXXIII. 5).
Mądrość cechuje się prawością umysłu, która jest niewzruszonością nie tylko na
sześć przeszkód uniemożliwiających odnalezienie i połączenie się z tao, ale także na popędy woli, omamienia umysłu i powikłania cnoty. Oczywiście kolejność zależności jest tu
odwrotna. Rozpoczyna się od poskromienia popędów woli, rozplątania błędów umysłu
i usunięcia powikłań cnoty. Dopiero wtedy można oswobodzić się od przeszkód na dro-
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dze do tao. Każdy element powstrzymujący prawość umysłu spośród czterech wymienionych, u Zhuangzi ma swoje rozwinięcia (zob. XXIII. 3). W ten sposób popędy, do których
dąży wola, to: zaszczyty i bogactwa, blask i godność, sława i zysk. Omamienia umysłu
stanowią: postawa i zachowanie się, uroda i wymowa, nastroje i poglądy. Powikłania cnoty z kolei stanowią: nienawiść i pożądanie, uciecha i gniew, smutek i radość. Wreszcie
sześć przeszkód dla tao stanowią: odpychanie i przyciąganie, branie i dawanie, znajomość i umiejętność. Człowiek jest prawy, jeśli zachowa niewzruszoność wobec tych czterech szóstek. Czy jest wtedy już mędrcem? Choć zdania mogą być podzielone, Zhuangzi w tym miejscu wskazuje na proces, który spontanicznie rozpoczyna się od momentu,
kiedy mówimy o człowieku prawym: „Kiedy jest prawy, jest spokojny. Kiedy jest spokojny, jest oświecony. Kiedy jest oświecony, jest obojętny. Kiedy jest obojętny, wtedy nie działa *wbrew przyrodzie+ i wszystko jest w jego mocy” (zob. XXIII. 3).
Można zatem uznać, że człowiekowi prawemu potrzebne jest także niedziałanie,
aby można go nazywać mędrcem. Mędrzec jest biegły w sprawach przyrody, mniej zaś
w sprawach ludzkich (zob. XXIII. 4). Działa, niedziałając, ale nawet wtedy tylko z konieczności: „Bo konieczność to jest tao mędrca” (zob. XXIII. 4).
Mędrzec, jest nie tylko umiarkowanie przychylny dla wszystkich, ale świadczy im
pomoc, jeśli po nią przychodzą, to jest właściwe tao mędrca (zob. XXII. 5).
Gdyby na końcu tych rozważań zapytać: jak poznać tao, jak się do niego zbliżyć i jak
je osiągnąć? Odpowiedz nie będzie prosta, bo nie ma przecież ono określonego miejsca,
aby do niego dotrzeć. Nie można go z zewnątrz osiągnąć, bo jest w nas samych. Dlatego:
„Nie myśleć i nie rozważać to jest początek wiadomości o tao. Nie zajmować żadnego stanowiska i nie starać się o nie to początek pojmowania tao, spoczęcie w tao. Nie wyruszać
znikąd i nie iść żadną drogą to początek zbliżenia się do tao” (zob. XXII. 1).
Mądrość pozostaje w ścisłej relacji do tao. Zależy od tao (dao) i urzeczywistnia się
w tao. Analizując mądrość, o której pisze Zhuangzi, w dalszej części zwrócimy jeszcze raz
uwagę na różnicę w definiowaniu mędrca i człowieka pospolitego, aby przejść do odnalezienia istotnych cech tego pierwszego.

Mędrzec jako człowiek doskonały. Mędrzec a człowiek pospolity
Zhuangzi wskazuje na cechy, które odróżniają mędrca od człowieka pospolitego.
Otóż, ten drugi lubuje się w dociekaniu istoty wszystkich rzeczy, posiada wiele osobistych przywiązań, uprawia wróżby, nie jest też obojętny na doświadczenia zysku i straty. Dla rozgłosu wyrzeknie się nawet siebie samego. Mędrzec jest inny. Postępuje sprawiedliwie, ale bez pobłażliwości, posiada zasady, ale nie musi, za wszelką cenę, zawsze
pozostawać przy nich. Jest obojętny na wszystko, nie pyszni się, jest pogodny i zadowolony ze wszystkiego. Jednak działa jak gdyby pod przymusem i tylko z konieczności. Tym
niemniej pobudza w innych uczucia i równowagą zawsze utwierdza ich cnotę (zob. VI. 1).
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Ludzie pospolici szukają spokoju w tym, co niespokojne, nie znajdując go ostatecznie w niczym. W przeciwieństwie do nich człowiek doskonały, czyli mędrzec znajduje
spokój w tym, co spokojne, omijając wszystkie rzeczy, które mogą wprowadzać niepokój.
Ludzie pospolici przywiązują się do oręża, a w konsekwencji do wielu rzeczy zbędnych
dla ich życia, podążając za ciągle nowymi, niepotrzebnymi dla nich rzeczami, dążą do własnej zguby (zob. XXXII. 3). Gdyby powstało pytanie, co dla mędrca jest konieczne, można
zaryzykować twierdzenie, że tylko to, co jest niezbędne dla zachowania jego życia. Wiedza człowieka pospolitego nie wykracza często poza zewnętrzne formy jego zachowania,
przywiązana jest do przedmiotów, umieszczonych w czasie i przestrzeni. Nie zna on przez
to ani Wielkiej Jedności, ani Wielkiego Początku. W przeciwieństwie do niego mędrzec,
będąc człowiekiem doskonałym: „zwraca swój pierwiastek życiowy i energię duchową
ku temu, co nie ma początku, i słodko zapada się w dziedzinę nicości; *jak+ woda rozlewa się w bezkształt, *tak on+ rozpływa się w wielkiej czystości *natury+” (zob. XXXII. 3).
Mędrzec poznał wielki spokój i pozostaje w nim. W przeciwieństwie do niego człowiek pospolity skupia całą swoją wiedzę na „drobnym włosku”, który jest tylko drobnym
elementem rzeczywistości, nie dostrzegając całości.
Zhuangzi, pisząc o taoistycznym mędrcu, zwraca uwagę na różne pojęcia, które zdają się go charakteryzować albo wskazywać na etapy jego rozwoju, czy też charakterystyczne dla nich stopnie doskonałości, ukazujące także ich główne cechy. Mamy zatem cztery stopnie doskonałości charakterystyczne dla mędrca12, które prawdopodobnie zawarte
są w mądrości. Odpowiadają im pojęcia: człowiek niebiański; człowiek uduchowiony;
człowiek doskonały i mędrzec. Ten pierwszy nie oddala się od swego praźródła, którym
jest niebo. Drugi nie oddala się od substancji duchowej. Człowiek doskonały z kolei nie
oddala się od prawdy. Mędrzec zaś to człowiek, który: „uważa niebiosa za swego przodka, cnotę za korzeń *swej natury+, tao za bramę *wiodącą do celu+ i kto wymyka się z przemienności rzeczy”13 (zob. XXXIII. 1).
Najogólniejszym terminem, spośród wymienianych, jest oczywiście mędrzec (szeng-żen), który zdaje się zawierać wszystkie opisywane własności, czyli wzoruje się na niebie, skupiony jest na świecie duchowym, a nie na materialnym, żyje w prawdzie i co najważniejsze podąża za tao, starając stać się z nim jednością i pokonuje nieustanną zmienność wszystkich rzeczy. Jednak pojęcie szeng-żen u Zhuangzi uzupełniane jest jeszcze pojęciem czeng-żen wskazującym na człowieka prawdziwego. Po rozważaniach opisujących
człowieka pospolitego, który stanowi opozycję dla form doskonałości będących cechą mądrości taoistycznej, można uznać to za konsekwencję w myśleniu Zhuangzi wypełnionym
Mogą one oznaczać etapy zbliżania się do tao, aż do jego osiągnięcia. Można je także interpretować
jako przejawy tao.
13 Dla uniknięcia niekonsekwencji wobec wcześniejszego fragmentu wskazującego na cechę człowieka pospolitego (zob. VI. 1) ze względu na odniesienie do wróżenia, zmieniono brzmienie tekstu, powracając do interpretacji oryginału. Zob. przypis 2 do XXXIII s. 342. Tekst cytowany XXXIII. 1, brzmi: kto „wróży sobie”, co oczywiście może nieść podejrzenie o niekonsekwencję.
12
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dążeniem do tao. Zhuangzi jest żywym przykładem taoistycznego mędrca, dlatego człowiekiem prawdziwym może być tylko mędrzec.
Czeng-żen zna prawdę, jego wiedza wznosi się do tao (zob. VI .1). Dlatego nie pyszni
się zwycięstwem, nie tworzy zamysłów, nawet nie żałuje, że błądzi, i nie cieszy się z tego,
że ma rację. Posiada doskonałą równowagę ducha, bo „śpi bez snów”. Jawa nie niesie mu
żadnej troski. Nie zna też ani miłości do życia, ani nienawiści do śmierci. Obojętna mu jest
zarówno przeszłość, jak i przyszłość. W umyśle swoim nie sprzeciwia się tao (zob. VI. 10).
Stopnie doskonałości, o których wspomina Zhuangzi wskazują na elementy dynamicznego procesu, którym podlega człowiek, zanim się stanie mędrcem. Zhuangzi ukazuje
w nim nie tylko osiągnięcia, ale i przeszkody, utrudniające stanie się mędrcem. Zwróćmy
w związku z tym uwagę na dwa fragmenty tekstu XXVII. 4 oraz VI. 9. Pierwszy zwraca
uwagę między innymi na osobowość, jako przeszkodę i ostateczny efekt zjednoczenia
z naturą. Jest nim obojętność na życie i śmierć. Opowiada o tym adept, który pragnął osiągnąć mądrość: „Mistrzu, gdy zacząłem słuchać twych nauk, po roku stałem się człowiekiem prostym, po dwóch stałem się uległym; po trzech zacząłem pojmować; po czterech
utraciłem osobowość; po pięciu przyszło na mnie [samopoznanie]; po sześciu duch we
mnie wstąpił; po siedmiu zjednoczyłem się z naturą; po ośmiu śmierć i życie przestały dla
mnie istnieć; po dziewięciu doszedłem do *poznania+ wielkiej tajemnicy” (zob. XXVII. 4).
Drugi fragment opisuje także na etapy przemiany, ale w „procesie całkowitego zapomnienia”, wskazującego na indywidualne przeszkody i na metodę pozwalającą na przemianę (przeistoczenie) człowieka, owocującą utratą jaźni i złączeniem się z tao. Wszystko
cały czas dotyczy nie tylko drogi mądrości, ale i różnych jakości w niej doświadczanych:
„Wyzbyłem się swego ciała, wygnałem rozsądek, odrzuciłem swoją postać, usunąłem
wiedzę moją. Złączyłem się z wszechogarniającą jednością” (zob. VI. 9).
Mędrzec sprowadza swoją naturę do jedności z tao nie tylko dlatego, aby skupić swą
cnotę czy karmić swoje tchnienie życiowe, ale także by przeniknąć do stworzenia rzeczy
(zob. XIX. 2). Chodzi w tym wszystkim o uzyskanie i zachowanie wewnętrznej całkowitości na wzór tao.
Odpowiada to zatem temu, o czym już wcześniej wspomniano, że człowiek doskonały nie posiada własnego ja, człowiek nadprzyrodzony nie posiada zasług, a mędrzec
nie posiada własnego imienia (zob. I. 1). Dla Zhuangzi tylko mędrzec, którego udziałem
zdają się być cechy także człowieka doskonałego i nadprzyrodzonego, jest szczęśliwy
(zob. I. 1) i nic nie może go zmienić (zob. II. 6), gdyż przebywa on pod wpływem cudownego tao (zob. II. 7), pozostając całkowicie pustym (zob. VII. 5). Umysł człowieka, który
jest mędrcem, jest jak zwierciadło. Nie przyjmuje rzeczy, ani nie traci ich. Jedynie je odbija
(zob. V. 5). Mędrzec taoistyczny zdaje się być pomiędzy przeciwieństwami takimi, jak na
przykład krańcowe poświęcenie czy bezwzględne samolubstwo. Przeciwieństwa ostatecznie prowadzą do tego samego, czyli do śmierci (zob. VIII. 3). Bycie pomiędzy nimi, charakterystyczne dla mędrca, wskazuje też na jego umiar (zob. XXVIII. 8). Co więcej, mędrzec
nie działa dla siebie, nie tworzy (zob. XXII. 2), posiada pierwotną prostotę, która objawia
się między innymi brakiem pożądań (zob. IX.).
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Doskonałość mędrca wyraża się także w jego postępowaniu (zob. XXVI. 5). Charakteryzuje się ono ostrożnością. Dlatego mędrzec nie wykonuje np. dobrych uczynków dla
własnej przyjemności, bo są one objawem pychy i przynoszą hańbę na całe życie.
Z kolei odwaga mędrca polega na tym, że: „uważa niedolę za przeznaczenie, a powodzenie za przypadek i jest nieustraszony w klęsce” (zob. XVII. 3).
Zhuangzi wskazuje także na to, że mąż doskonały, czyli mędrzec jest biegły w sprawach przyrody i zręczny w sprawach ludzkich (zob. XXIII. 4). Choć, będąc stworzonym
dla tao, nie troszczy się o nic. Zapomina o wątrobie, która jest siedzibą woli, podobnie jak
o woreczku żółciowym, który jest siedzibą odwagi. Nie dba ani o wzrok, ani o słuch. Odwraca porządek początku i końca. Jest poza niegodziwościami tego świata (zob. VI. 6).
Wreszcie ten, co osiągnął najwyższą niewzruszoność i stałość, według Zhuangzi, „wydaje z siebie światło naturalne”, choć niedostrzegane przez zwykłych ludzi. Osiągając zaś
stałość przez nieustanne doskonalenie się, jest opuszczany przez ludzi. Jednak nie jest to
dla niego przeszkodą (zob. XXIII. 2) ani specjalnym zmartwieniem.
Co ważne. Mędrzec osiąga tao przez niedziałanie (wu wei): „To, co świat uważa za
słuszne i niesłuszne, w rzeczywistości nie daje się określić, jednakże niedziałanie [i tylko
ono+ może określić co słuszne, a co niesłuszne. Tylko niedziałanie może zapewnić doskonałą radość i pielęgnowanie osobowości” (zob. XVIII. 1). Zhuangzi próbuje określić rolę,
jako niedziałanie dla mędrca, odwołując się do przykładu. Wskazuje w nim, że: „Niebo
nie działa i dzięki temu jest nieskazitelne. Ziemia nie działa i dzięki temu jest spokojna.
Dlatego jedne i drugie łączą się wzajemnie w swym niedziałaniu, a wszystkie istoty ulegają *naturalnej+ przemienności... Wszystkie istoty w całej swej różnorodności wyrastają
z niedziałania *nieba i ziemi+. Dlatego mówi się: Niebo i ziemia nie działają, lecz nie ma
nic takiego, co by nie było przez niezdziałane” (zob. XVIII. 1).
Mędrzec „działa” przez niedziałanie, dlatego uprawia także to, co nazywane jest bezsłownym nauczaniem, czyli poprzez własny przykład (zob. V. 1 oraz II. 4). Jednak istota
jego mądrości wyraża się też, a może przede wszystkim w bezużyteczności.

Mądrość bezużyteczności
W jednym z fragmentów Zhuangzi opisane jest, na czym polega istota tao, a zatem
i cnoty, oraz na czym polega pokój nieba i ziemi. Wymienia się w związku z nimi spokój,
ukojenie, ciszę i samotność oraz doskonałą obojętność i bezczynność (zob. XV. 1.). Wszystko to jest udziałem mędrca i jest po części skutkiem także rozpoznania natury rzeczy,
która przynosi jeszcze jedną kategorię charakterystyczną dla mądrości taoistycznej. Otóż
jest nią bezużyteczność.
Właściwe rozpoznanie natury rzeczy wskazuje na dwie kategorie. Użyteczności i jej
przeciwieństwa. Ta pierwsza wynika z umiejętności rozeznania natury rzeczy. Jednak już
takie działanie rozróżniające, sugeruje także ograniczoność umysłu, który sam uzurpuje
sobie prawo do narzucania przedmiotom ich użyteczności bez właściwego rozpoznania
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ich natury. Mędrzec taoistyczny zdolny jest rozpoznać prawdziwą naturę rzeczy, a przez
to ich użyteczność (zob. I. 6). Co jednak z tego wynika? Otóż Zhuangzi zwraca uwagę na
te elementy natury, które umysł ludzki uznaje za bezużyteczne. Jego zdaniem, użyteczność przedmiotów jest kategorią względną. Powstaje pytanie. Czyżby to natura decydowała także o ich użyteczności lub bezużyteczności? Na przykład, można mówić o użyteczności drzewa, które dla cieśli jest bezużyteczne? Można uznać, że jest nią także, a może
przede wszystkim, bezczynność, o której na początku tego rozdziału wspomniano, lub
beztroska pozbawiona użyteczności? Zhuangzi wskazuje w przytaczanych przykładach
(zob. I. 7), że użyteczność niesie zawsze troskę w przeciwieństwie do bezużyteczności,
która jest wolna od niej. Dlatego mędrzec taoistyczny stara się być bezużytecznym. Przypatrzmy się, dlaczego, odwołując się do przykładu wskazanego przez Zhuangzi: „Cieśla
Szy w drodze do *księstwa+ Ts’i zobaczył *miejscowy+ święty dąb. Był on tak wielki, że wół
mógł się skryć za nim, a w obwodzie miał sto piędzi i wznosił się wysoko jakby jaka góra. Powyżej dziesięciu sążni *rozgałęział się+ w konary, z których kilkanaście można było
*wydrążyć+ na czółna. Przyglądający *gromadzili się+ jak na jarmarku. Majster Szy minął
dąb nawet się nie obejrzawszy. Ale uczniowie nie mogli oderwać oczu od drzewa. Dogoniwszy swego majstra powiedzieli: »Odkądeśmy się wzięli za siekiery i topór, żeby iść za
tobą, mistrzu, jeszcześmy nie widzieli tak pięknego drzewa. Dlaczegoż, pan, nie raczył na
nie nawet spojrzeć ani się zatrzymać?«.
– »Dość – odpowiedział majster Szy – ani słowa więcej. To drzewo jest do niczego
niezdatne. Jeżelibyś zrobił z niego czółno, to zatonie; gdybyś z niego zrobił trumnę, to
prędko zgnije; zrobisz z niego wiadro, to prędko się rozpadnie; zrobisz z niego drzwi, to
pociekną wilgocią; zrobisz z niego słup, to będzie robaczywy. To drzewo na nic nie jest
zdatne, nie ma żadnego zastosowania. I dlatego mogło osiągnąć taki wiek«.
A kiedy cieśla Szy powrócił do domu, przyśnił mu się święty dąb tak do niego przemawiający: »Z kimżeś miał mnie porównać? Czyżbyś miał mnie porównać z drzewami
ozdobnymi, jak głóg, gruszki, mandarynki, pumela albo z innymi owocami czy tykwami?
Kiedy dojrzewają [na nich owoce], wtenczas się je obrywa. Przez oberwanie owoców drzewa są znieważone. Łamią większe gałęzie, obrywają mniejsze. Dlatego też *drzewa ozdobne] nie dożywają swego przyrodzonego wieku, lecz przedwcześnie umierają w połowie drogi, same na siebie sprowadzając prześladowanie społeczeństwa. Ze wszystkim
tak się dzieje. Dlatego od dawna staram się być bezużyteczny... osiągnąłem bezużyteczność, która jest mi bardzo użyteczna«” (zob. IV. 4).
Niezdatność do czegokolwiek jest, jak można było zauważyć, miarą wielkości. To
właśnie dlatego: „boski człowiek *mędrzec+ nie jest użyteczny” (por. IV. 5).
Wszyscy ludzie, poszukując korzyści, oddzielają pożyteczne od nieużytecznego. Pożytkiem zaś tego ostatniego jest zachowanie zgodności z naturą i nie przerywanie jej. Nietrudno zatem się dziwić, że głównym przesłaniem mędrca taoistycznego jest bezużyteczność zachowująca jego prawdziwą naturę.
Istotnych opisów mądrości u Zhuangzi jest oczywiście więcej. Wskazują na różne
znaczące odniesienia mądrości taoistycznej. Na przykład na oddziaływanie mędrca (zob.
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I. 3); czy na jego predyspozycje do sprawowania władzy w państwie (zob. np. VII. 2; XII.
12). Wśród nich nie bez znaczenia jest stosunek mędrca taoistycznego do życia i śmierci.
Choć już wspomniano o nim wcześniej, powróćmy do niego jeszcze raz.

Mądrość taoistyczna wobec życia i śmierci
Już wcześniej można było zauważyć, że mędrzec w spokoju przemija wraz ze swoim ciałem (zob. XX. 7). Zachowuje w związku z tym pełną postawę akceptacji, idąc za tokiem zmian i zdając sobie sprawę z tego, że podobnie jak początek i koniec nie są dwiema różnymi rzeczami, tak i życie i śmierć są ostatecznie jednością14. Choć jest to główne
przesłanie mądrości taoistycznej wobec życia i śmierci, zwróćmy jednak uwagę na kilka
osobnych dygresji dotyczących życia i śmierci, aby ostatecznie powrócić do konkluzji,
w której wskazuje się, że nie ma między nimi zasadniczych różnic.
Pomimo zwrócenia uwagi, że jednostkowe życie jest wyjątkowo nietrwałym zjawiskiem wśród nieustannych przemian (zob. VI. 6), mędrzec szanuje swoją siłę życiową
i nieustannie pielęgnuje swoje życie. Za tymi sformułowaniami kryją się jednak trochę
inne ich interpretacje niż w myśli zachodniej. Spróbujmy to wyjaśnić.
Zhuangzi zwraca często uwagę na ulotność i nietrwałość ludzkiego życia. Przyrównuje je wtedy do: „mignięcia białego źrebaka przesadzającego skalną szczelinę i niespodziewanie znikającego” (zob. XXII. 5). Tym niemniej akceptuje życie takie, jakie jest, ubolewając nad tymi wszystkimi, którzy chcą je za wszelką cenę przedłużać (zob. I. 1).
Jednak analizując bardziej szczegółowo zagadnienie życia, zwraca w związku z nim
uwagę na to, że wobec życia, które trwa sto, osiemdziesiąt lub sześćdziesiąt lat15, warto jest
zaspokoić swoje pragnienia i przeżyć do końca przeznaczone nam dni, akceptując czas,
gdy trzeba umrzeć. Co prawda, jeżeli odliczyć od trwania całego życia czas, w którym człowiek choruje, doświadcza śmierci innych lub własnej, czas żałoby, smutków, trosk, to na
śmiech i radość pozostanie tylko cztery lub pięć dni w miesiącu (zob. XXIX. 1). To wyjątkowo niewiele. Dlatego ten, kto osiągnął tao, w przeciwieństwie do tego, który tego nie uczynił, nie dzieli czasu życia, tylko patrzy nań jak na posiadającą koniec skończoną całość.
W tym kontekście mądrość polega także na tym, aby przywiązywać największą wagę do życia, a nie do korzyści, które może ono przynosić. Jeżeli przywiązuje się największą wagę do życia, wówczas korzyści stają się cechą błahą (zob. XXVIII. 9).
Istotą pełnego zrozumienia życia w mądrości taoistycznej jest nie troszczenie się
o rzeczy, które dla życia są niepotrzebne (zob. XIX. 1). Aby życie trwało, trzeba uważać,
aby nie oddzieliło się od ciała. Jednak: „Gdy życie przychodzi – nie można się przed nim
uchylić, a gdy odchodzi – nie można go zatrzymać” (zob. XIX. 1).
Nie wystarczy karmić ciało, aby zachować życie. Nie wystarczy też nadmierne staranie o nie. Ważne jest, aby osiągnąć w życiu to, co Zhuangzi nazywa „ponownym życiem”.
14
15

Zob. XX. 7 oraz komentarz do niego w przypisie 28, s. 222.
Najdłuższy wiek to sto lat. Średni to osiemdziesiąt. Mierny sześćdziesiąt.
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Jak je osiągnąć? Otóż, dzieje się to przez odrzucenie spraw świata, poprzez które osiąga
się także „pełnię życia”. Tłumaczy to Zhuangzi w następujący sposób: „*Otóż+, jeżeli porzucić sprawy świata, to ciało się nie trudzi; jeśli odsunąć się od życia *światowego+, to
pierwiastek życiowy nie doznaje szkody. Gdy [dzięki temu+ ciało staje się całkowite,
a pierwiastek życiowy jest przywrócony do pełni – człowiek staje się jednością z niebem
*naturą+. Niebo i ziemia są ojcem i matką wszechrzeczy. Gdy się łączą, wtedy powstają
ciała; gdy się rozdzielają, wtedy powstaje początek. Gdy ciało i pierwiastek życiowy nie
doznają szkody, nazywa się to zdolnością do przesunięć”16 (zob. XIX. 1).
Tylko ten, kto zdoła skupić pierwiastek życiowy, może powrócić do stanu wzajemności z naturą, czyli może stać się mędrcem. To dlatego mędrzec szanuje swoją siłę życiową i ostatecznie pielęgnuje swoje życie. Zwykli ludzie cenią zysk, sławę czy ambicje
w przeciwieństwie do mędrca, który szanuje swoją siłę życiową, gdyż chce ją utrzymać
nieskazitelną jak tao (zob. XV. 3), zachowując także swojego ducha bez plam. Zachowanie siły życiowej, tak jak zachowanie życia, polega na utrzymaniu jedności z tao i nie traceniu jej (zob. XXIII. 1). To zgoda wewnętrzna, przystosowanie się do otoczenia i zjednoczenie się z jego przemianami. W czym to się wyraża? Na przykład w rozpoznaniu tego,
co pomyślne, a co złowrogie, ale bez odwoływania się do wróżb. Podobnie w zatrzymaniu się we właściwym miejscu i porze (zob. XXIII. 1). Tajemnice zachowania życia ilustruje fragment z dzieła Zhuangzi, w którym przytacza przykład rzeźnika (zob. III. 2). Otóż
krajał on wołu dla księcia, w harmonijnym rytmie, zestrajając ciosy ręki, ruch ramion, stąpania nóg, ugięcia kolan z chrzęstem przecinanego mięsa i zgrzytem czyniącego to rzeźnickiego noża. W działaniu rzeźnika nastąpiło zjednoczenie z tao, przez co mógł ujawnić
się jego naturalny instynkt, w którym odnajduje się naturalne linie podziału, przeszkody,
które należy omijać i przejścia, którymi należy podążać, aby w pewnym momencie także nagle się zatrzymać. Jak w ludzkim życiu, czy raczej w tajemnicy jego zachowania. Najważniejsza jest w nim zgodność z naturą.
Zgodność z naturą wskazuje na zaakceptowanie praw przyrody i pogodzenie się
z nieuchronnym losem, którego częścią jest naturalna śmierć. Nie zapominajmy jednak,
że w poglądach Zhuangzi życie i śmierć, podobnie jak byt i niebyt, stanowią jedność. To
tylko inne jej stany (zob. XXIII. 3), następujące po sobie, w których raz ma się do czynienia ze skupieniem sił żywotnych, a raz z ich rozproszeniem (zob. XXII. 1). Trudno się zatem dziwić poglądom Zhuangzi czy jego zachowaniu wobec śmierci swojego mistrza Lao
Tana (Lao-tsy) czy własnej żony. Śmierć jest rozwiązaniem życia. Przywiązanie do niego
jest węzłem, brak przywiązania jest rozcięciem owego węzła. Kiedy węzeł jest rozcięty,
wtedy następuje zaspokojenie ludzkich uczuć. Nazywa się to także pielęgnowaniem życia17. Dlatego reakcje na śmierć, takie jak lamenty czy płacz, są objawem przeciwstawiania się przyrodzie i niepotrzebnego podniecania uczuć. Dla posłusznych przyrodzie ani
smutek, ani radość nie powinny mieć dostępu. Życie i śmierć to tylko związanie i rozwią16
17

Chodzi o naturalny tok zmian.
Zob. komentarz Kuo Sianga do III. 5. Przypis 11, s. 74.
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zanie, któremu nie należy się przeciwstawiać opłakiwaniem. W podobnym tonie jak
w związku ze śmiercią Lao Tana, choć może jednak trochę inaczej, Zhuangzi analizuje
śmierć żony. Do całej analizy należy dodać oczywiście opis sposobu zachowania Zhuangzi. Przytoczymy cały fragment opisujący to zdarzenie (zob. XVIII. 2) dla ukazania nie tylko logiki jego wywodu, ale i dla konsekwencji wobec mimo wszystko pojawiających się
u Zhuangzi także pytań dotyczących tego, co jest po śmierci? (zob. XVIII. 4).
„Gdy mistrzowi Czuang umarła żona, mistrz Huei odwiedził go, by mu złożyć kondolencję. Mistrz Czuang właśnie siedział z szeroko rozkraczonymi nogami, bębnił w misę i śpiewał. Mistrz Huei rzekł: » – Skoro *twoja żona+ mieszkała z tobą, zestarzała się wychowując twoje dzieci i umarła, to nie płakać *po jej śmierci+ i tak byłoby dosyć, *by wykazać twą dla niej obojętność+. Lecz * w takiej chwili+ bębnić w misę i śpiewać – czyż to nie
za dużo?« Mistrz Czuang odpowiedział: » – Nie jest tak. Zaraz po jej śmierci jakżebym
i ja mógł nie zaznać żalu? *Lecz gdy+ zastanowiłem się nad jej początkiem, *doszedłem do
tego, że+ ona pierwotnie nie miała życia. I nie tylko nie miała życia, lecz nie miała ciała.
I nie tylko nie miała ciała, lecz nie miała i tchnienia. *Potem+ nastąpiło zmieszanie gdzieś
w niepojętym *tworzywie+; coś się zmieniło i powstało tchnienie, *dalej+ nastąpiła zmiana w tchnieniu i powstało ciało, *wreszcie+ nastąpiła zmiana w ciele i powstało życie.
A teraz znów zaszła zmiana – i oto umarła. Jest to podobne do biegu czterech pór roku,
od wiosny do jesieni i od zimy do lata. Przecież ona *teraz+ śpi spokojnie w wielkim domu, a ja gdybym łkał i opłakiwał ją, dałbym dowód, że nie pojąłem przeznaczenia. Dlatego przestałem *płakać+«” (zob. XVIII. 2).
Choć Zhuangzi w swoich analizach na temat życia i śmierci jest jednoznaczny, uznając, że to tylko etapy przemiany pierwotnej jedności, zadaje jednak pytanie, co jest po śmierci? Co słyszymy w odpowiedzi? Otóż nie ma po niej tego wszystkiego, czego doświadcza się w życiu. Ani różnic pomiędzy ludźmi, ani biegu czterech pór roku. Jest za to pełen
spokój i radość (zob. XVIII. 4). Dlaczego? Być może dlatego, że są to także synonimy tao?
Choć życie mędrca jest dziełem przyrody (nieba), a śmierć jest przekształceniem jego
istoty i ostatecznie także, jak się zdaje, spoczynkiem, być może w tao? Zhuangzi uznaje,
że mędrzec ostatecznie: „W spoczynku jednoczy się z cnotą pierwiastka biernego, w ruchu jednoczy się z falą pierwiastka czynnego. Nie powoduje ani szczęścia, ani nieszczęścia, lecz odpowiada na podniety, porusza się tylko z przymusu, powstaje tylko z konieczności. Odrzuca wiedzę i doświadczenie (precedensy), ale stosuje się do praw przyrody.
Dlatego niebo nie zsyła na niego klęsk , stworzenia mu nie dokuczają, ludzie go nie potępiają i upiory go nie prześladują. Życie jego jest jak płynąca fala, a śmierć jest dla niego spoczynkiem” (zob. XV. 2).

Włodzimierz Wilowski – THE WISDOM OF USELESSNESS BY ZHUANGZI
The article analyses wisdom as a significant category of the religious and philosophical ancient
thought of China. Wisdom is of special importance in the thought of Taoism. It is a synonym of the
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following of nature or an expression of the opposition to nature. The main criterion for this distinction is an approach to life and death which is different in philosophical and religious Taoism.
A special example of considerations concerning the category of wisdom is the thought of one
of the largest Chinese philosophers, Zhuangzi. He connects the category of wisdom with the notion
of uselessness. For Zhuangzi, a sage is a perfect man. Though his wisdom is expressed in uselessness,
it is a result of the recognition of the nature of reality. The analysis of the category of Zhuangzi’s
wisdom can constitutes an important part of the understanding of the difference between philosophical and religious Taoism.
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Prawo naturalne w świetle wiary.
Wybrane zagadnienia

Uwagi wstępne
Prawo naturalne w świetle wiary to próba teoretycznej (racjonalnej) rekonstrukcji
i krytycznej analizy metafizyczno-religijnej koncepcji prawa naturalnego, ze szczególnym
uwzględnieniem takich dokumentów Kościoła katolickiego, jak: Międzynarodowej Komisji Teologicznej W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne oraz
encykliki papieża Franciszka Lumen Fidei, adhortacji Ewangelii Gaudium i założeń neoscholastycznej metafizyki.
Pojęcie prawa naturalnego1 w perspektywie „wiary” rozumiane jest jako „wieczne
i niezmienne”, a ze względu na założenie wspólnej wszystkim ludziom natury, prawo naturalne obowiązuje każdego człowieka. Tym samym, aby poznać „moc obowiązywania”
prawa naturalnego, które jest ahistoryczne i zarazem zgodne z rozumem, nie jest potrzebne odniesienie do prawa pozytywnego, stanowionego2. W tym ujęciu wskazuje się na taki
zespół cech typowo ludzkich, które charakteryzują rzeczywistość społeczną człowieka, niezależnie od różnic rasowych, kulturowych czy cywilizacyjnych. Dlatego też, m.in, w neoscholastycznym, tomistycznym ujęciu, „natura ludzka jest empirycznie danym (przez in1 Zob. M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Zakamycze 2000, s. 24-34; J. Stelmach, R. Sarkowicz,
Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1999, s. 12-17; M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1999; Powrót do prawa ponad ustawowego, M. Szyszkowska (red.), Warszawa 1999; J. M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006.
2 M. Szyszkowska, Dociekania nad prawem natury, czyli o potrzebach człowieka, Warszawa 1972, s. 55. Różnica,
jaka zachodzi między prawem pozytywnym a koncepcją prawa natury w ujęciu św. Tomasza, polega m.in. na
tym, że: prawo pozytywne istnieje jako „prawo spisane” i obowiązuje po ogłoszeniu tego, co stanowi. Natomiast
prawo natury, „nie ma formy pisanej”, można nie wiedzieć o jego istnieniu lub błędnie go rozumieć, to i tak zawsze prawo natury kieruje naturą ludzką.
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trospekcję i obserwację) zespołem stale spotykanych, i w tym sensie powszechnych, postaw i zachowań ludzkich, wskazujących na właściwe ludziom potrzeby”3. Zatem, niezależnie od różnic kulturowych, a także zmiennych i ulegających przemianie systemów prawnych i organizacyjnych poszczególnych państw, zachodzi „zbieżność odczuć i potrzeb
ludzi i to w sprawach dla nich najistotniejszych”4. Owa „zbieżność” ma świadczyć o jedności natury ludzkiej i tym samym jest konstytutywna dla wynikającego z niego prawa5.
Jednakże podstawą, ostateczną racją i uzasadnieniem dla prawa naturalnego jest Bóg.

Prawo naturalne w dokumentach Kościoła
Prawo naturalne wielokrotnie w historii Kościoła stanowiło kryterium uzasadnienia
postępowania moralnego, jednakże zasadniczy zwrot ku prawu naturalnemu widoczny
jest od XIX wieku. Charakterystyczna jest dla tego okresu encyklika Leona XIII Libertas
praestamtissimum (1888 – o wolności); papież odwołuje się w niej do prawa naturalnego,
które ma określić źródła i granice władzy cywilnej. Zdaniem Leona XIII, należy być posłusznym Bogu, a nie ludziom, władzy i prawu Bożemu, a nie władzy i prawu cywilnemu, jeśli jest sprzeczne z prawem naturalnym. Leon XIII opowiada się za rozgraniczeniem
władzy Kościoła i władzy państwowej, przy jednoczesnym nakazie realizacji obowiązku udziału w życiu publicznym katolików. W encyklice Rerum novarum, zgodnie z etyką
chrześcijańską, podejmuje zasadnicze wówczas kwestie społeczne, syntetycznie ujmując
prawa i obowiązki pracownika. Źródło „kryzysu” upatrywał w dechrystianizacji życia
społecznego, dla którego ratunkiem może być jedynie powrót do wartości i nauki Kościoła katolickiego, a tym samym do niezmiennej treści moralnego prawa naturalnego6. W podobnym tonie ukazuje prawo naturalne encyklika Piusa XI Casti Connubi (1930) o małżeństwie chrześcijańskim na tle ówczesnych stosunków, potrzeb, błędów i wykroczeń w rodzinie oraz społeczeństwie7. O prawie naturalnym jako gwarancie pokoju, praw i obowiąz3 Tamże, s. 56. Zdaniem M. Szyszkowskiej, „ontologiczne teorie prawa natury, wiążą ściśle prawo natury
z naturą człowieka, nie są zgodne w ustaleniu ostatecznych podstaw jego mocy obowiązującej: niektóre z nich doszukują się dalszych i zarazem pierwotnych podstaw mocy prawa natury w rozporządzeniu Boga, a inne poprzestają na uznaniu istoty człowieka jako podstawy”. Tamże, s. 55.
4 Tamże.
5 Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, I, n 90. 2. Św. Tomasz z Akwinu określa pojęcie prawa następująco: „prawo jest pewnego rodzaju regułą i miarą czynów, regułą i miarą, które prowadzą daną osobę do spełnienia określonego czynu, lub też ją od spełnienia jakiegoś równie określonego czynu odwodzą. Mówi się bowiem
lex – od ligano – wiązanie, gdyż wiąże (zobowiązuje) do pewnego postępowania. Otóż regułą i miarą czynów ludzkich jest rozum, gdyż on jest tą pierwszą zasadą (primum principium) ludzkich czynów”.
6 Zob. Leon XIII, Rerum novarum, w: http://www.kns.gower.pl/leon_xiii/rerum.htm *dostęp: 25 XI 2013];
Leon XIII, Libertas, w: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/libertas/ *dostęp: 25 XI 2013+; zob. także:
Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994, s. 248-253.
7 Zob. Pius XI, Casti Connubi, http://www.opoka.org.pl/ biblioteka/W/WP/pius_xi/ encykliki/casti_ connubi_31121930.html *dostęp: 25 XI 2013].
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ków człowieka traktuje encyklika Pacem in terris (1963)8 Jana XXIII. Prawo naturalne w powyższym dokumencie jest podstawą ogólnego porządku świata oraz szczegółowego porządku społeczno-politycznego.
Encyklika Pawła VI Humanum vitae (1968)9 ukazuje zaś prawo naturalne jako kryterium moralności życia małżeńskiego, przy czym treść prawa jest dostępna dla „rozumu”
wierzących i niewierzących. Oznaczać to powinno, że: „Kościół nie ma na nie wyłączności”, ale jest jego gwarantem i interpretatorem. W powyższym znaczeniu pojawiają się
określenia prawa naturalnego w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Katechizmie
Kościoła Katolickiego (1992) i encyklice Veritatis splendor Jana Pawła II, w której zgodnie
z Magisterium Kościoła prawu naturalnemu przypisuje się zasadnicze znaczenie w interpretacji „chrześcijańskiej moralności”10.
Pojęcie prawa naturalnego w kontekście nauczania Jana Pawła II ujawnia szczególne znaczenie, tj. metafizyczno-religijną genezę, a tym samym stricte etyczno-moralny charakter. Prawo naturalne w tym ujęciu konstytuuje się w opozycji do prawa pozytywnego (stanowionego, spisanego), a także prawa natury, tj., przyrody (matematycznego przyrodoznawstwa) oraz wielu innych koncepcji filozoficzno-prawnych, w tym m.in. prawa
natury (kultury) o zmiennej treści11. Benedykt XVI podczas przemówienia do uczestników
Międzynarodowej Komisji Teologicznej (5 X 2007), zachęcał do dalszego badania zagadnień związanych z „podstawą prawa naturalnego, prawa moralnego oraz zasady i metody teologii”12. Papież z dużym zainteresowaniem oczekiwał na dokument, który uzasadni i ukaże podstawy etyki uniwersalnej, ten zaś ponownie dokona aktu: „włączenia rozumnego stworzenia w odwieczne prawo Boże”13.

8 Zob. Jan XXIII, Pacem in terris, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/ W/WP/jan_xxiii/ encykliki/ pacem_in_ terris_11041963.html *dostęp: 25 XI 2013].
9 Zob. Paweł VI, Humanum vitae, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/ W/WP/pawel_vi/encykliki/
humane.html *dostęp: 25 XI 2013].
10 Zob. Jan Paweł II, Veritatis splendor, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/ WP/jan_pawel_ii/ encykliki/veritatis_1.html *dostęp: 25 XI 2013]; Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
11 Wieloznaczność pojęcia „natura”, szczególnie w języku polskim, spowodowała, że neotomiści w Polsce
używają określenia „prawo naturalne” (łac. ius naturalis) na odróżnienie od praw przyrody w sensie matematycznego przyrodoznawstwa. Owej wieloznaczności uniknął język niemiecki, który na oznaczenie praw przyrody (fizyczno-biologiczno-chemicznych) używa określenia „Naturgesetze” w odróżnieniu od prawa natury „Naturrecht”.
Zatem różnica pomiędzy określeniem „prawo naturalne” a „prawo natury”, w tym kontekście zależna jest od
tego, czy posługujemy się latynizmem czy germanizmem. Zob. M. Szyszkowska, Neokantyzm. Filozofia społeczna
wraz z filozofią prawa natury o zmiennej treści, Warszawa 1970, s. 150.
12 Benedykt XVI, Niezbywalna wartość naturalnego prawa moralnego, „L’Osservatore Romano”, 2007, nr 12, wyd.
pl. Zob. także: Benedykt XVI, Rodzina wspólnotą pokoju, „L’Osservatore Romano”, 2008, nr 1, wyd. pl.; tenże; Zjednoczcie siły, aby możliwe było nowe głoszenie Ewangelii, „L’Osservatore Romano”, 2007, nr 12, wyd. pl.; Jezus objawia
człowiekowi właściwą drogę życia, „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 6, wyd. pl.; Kościół liczy na świadectwo chrześcijan
w życiu politycznym, „L’Osservatore Romano”, 2007, nr 12, wyd. pl.
13 Benedykt XVI, Niezbywalna wartość naturalnego prawa moralnego, cyt. wyd.
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„Nowe” spojrzenie na prawo naturalne
W roku 2009 Międzynarodowa Komisja Teologiczna udostępniła dokument: W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne14. Dokument ten z założenia
jest prezentacją chrześcijańskiego (katolickiego) ujęcia etyki i funkcji społeczno-kulturowej
prawa naturalnego. Punktem wyjścia jest prezentacja założeń etycznych różnych „mądrościowych” (religijnych i filozoficznych) tradycji celem uzasadnienia tezy, że życie duchowe różnych tradycji pragnie przejawiać się w „świetle prawdy ostatecznej i dobra absolutnego”, w „świetle wiary”15. Zdaniem autorów dokumentu, szczególnie ważne staje się
to w „zglobalizowanym świecie”, w którym istnieje potrzeba realizacji ogólnoświatowej
solidarności. We współczesnym świecie należy bronić obiektywnych wartości, jednakże
walka o „autentyczne” wartości może się jedynie powieść, gdy zostanie oparta na solidnej zgodności podstaw co do owych wartości. Stąd wynika m.in. potrzeba poszukiwania
wspólnych (uniwersalnych) wartości etycznych, „poszukiwanie wspólnego etycznego języka”, zwrócenie się ku „autentycznemu dialogowi” różnych kultur i religii16.
Według Międzynarodowej Komisji Teologicznej, jednym z „najwznioślejszych wyrazów ludzkiego sumienia” jest próba zdefiniowania etyki uniwersalnej w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948). Jednakże nie sprostała ona pokładanych w niej nadziejach,
niejednokrotnie została zakwestionowana uniwersalność praw Deklaracji. Do dewaluacji
praw człowieka przyczyniła się tendencja do mnożenia dodatkowych praw wynikających
z „pragnień konsumpcyjnych”, a nie „dobra wspólnego” społeczeństw. Oznacza to, że mamy do czynienia z mnożeniem „procedur i regulaminów prawnych niezależnie od moralnego zmysłu wartości (...), które ostatecznie służy jedynie interesom najpotężniejszych”17.
Szczególnie niekorzystna dla etyki uniwersalnej jest interpretacja praw człowieka z perspektywy „utylitarystycznego legalizmu” oderwana od wymiaru etycznego i racjonalnego18.
14 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne,
w: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_ doc_ 20090520_ legge-naturale_pl.html [dostęp: 25 XI 2013+. W niniejszym artykule korzystam z tłumaczenia P. Napiwodzki OP,
na zlecenie Fundacji „Utriuque Juris”.
15 Tamże, n 2.
16 Zob. tamże, n 3; n 4.
17 Tamże, n 5.
18 Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Nowy Jork, 5 październik 1995, w: „Personalizm”, 2005, nr 5. „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta w 1948 r. bardzo wyraźnie mówi o prawach
człowieka; do dziś nie istnieje jednak analogiczna umowa międzynarodowa, która podejmowałaby w stosowny
sposób kwestię praw narodów. Ta sytuacja powinna skłonić do namysłu, ponieważ wiążą się z nią bardzo pilne
problemy sprawiedliwości i wolności we współczesnym świecie”, n 6. Zob. Benedykt XVI, Prawa człowieka są wyrazem sprawiedliwości, Przemówienie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork, 18 kwietnia
2008, „L’Osservatore Romano”, 2008, nr 5, wyd. pl. Zdaniem Benedykta XVI, „pozostawienie samym państwom
– ich prawom i instytucjom – ostatecznej odpowiedzialności za zaspokajanie oczekiwań osób, wspólnot i całych
narodów może mieć niekiedy konsekwencje uniemożliwiające ład społeczny, w którym szanowane są godność
osoby i jej prawa. Takiemu ładowi może natomiast sprzyjać wizja życia mocno osadzonego w wymiarze religijnym, przez uznanie transcendentnej wartości każdego człowieka”.
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Tym samym ujawnia się rola i miejsce prawa naturalnego, które powinno stanowić
podstawę dla wyjaśnienia „etycznego fundamentu praw człowieka” oraz opracowania
„etyki światowej” w kontekście dialogu między różnymi kulturami i religiami19. Funkcję
nadrzędną prawa naturalnego wyjaśnia się poprzez diagnozę stanu współczesnej kultury, która „bierze w nawias” podstawy etyczne prawa i polityki, uznając tym samym, że
tylko relatywizm może zagwarantować „pluralizm wartości i demokrację”, natomiast
wartości „obiektywne i uniwersalne” są źródłem nietolerancji i przemocy20. Zdaniem autorów „etyki uniwersalnej” należy poszukiwać szerszej formuły, „nowego spojrzenia na
prawo naturalne”, odwołując się do wydanej przez Parlament Religii Świata21 w 1993 roku Deklaracji w sprawie etyki globalnej, w której znajdują potwierdzenie tezy, że: „pomiędzy
religiami istnieje już konsensus, który mógłby stać się fundamentem etyki globalnej: jest
to zgoda minimalna dotycząca wartości obowiązkowych, nieodwołalnych norm i zasadniczych postaw moralnych”22. Są to cztery zasady:
Primo – „żadnego nowego porządku świata bez etyki globalnej”23;
Secundo – „wszystkie osoby ludzkie należy traktować po ludzku”24 (człowiek celem
samym w sobie);
Tertio – należy wprowadzić cztery nieodwołalne dyrektywy moralne: 1. Nie używanie przemocy i szacunek dla życia; 2. Solidarność; 3. Tolerancja i prawda; 4. Równość
między mężczyzną i kobietą25;
Quarto – konieczna jest zmiana mentalności celem uświadomienia ludziom odpowiedzialności. Dlatego zadaniem religii jest „dbanie o tę odpowiedzialność, pogłębianie
jej i przekazywanie przyszłym pokoleniom”26.
Potrzebny jest dialog, „etyka dyskusji”, która powinna odwoływać się do ostatecznej podstawy etyki, tym samym do podstaw prawa i polityki w perspektywie „odnowionej doktryny prawa naturalnego”. Odnowiona doktryna prawa naturalnego głosi, że „osoby i wspólnoty ludzkie są zdolne, kierując się światłem rozumu, rozpoznać podstawowe
kierunki działania moralnego zgodnego z samą naturą ludzkiego podmiotu, oraz wyrazić je w sposób normatywny w formie reguł lub przykazań”27. Podstawowe reguły uniwersalnej etyki, „nowego” prawa naturalnego, są: obiektywne i uniwersalne, konstytuMiędzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej..., cyt. wyd., n 6.
Tamże, n 7.
21 Parlament Religii Świata odnosi się do reprezentantów religii świata, głównie religii Wschodu i Zachodu, pierwszy zjazd odbył się w 1893 roku w Chicago. Następny parlament odbył się w 1993 roku, zorganizowany
przez Council for a Parliament of the World's Religions (CPWR). W czasie obrad parlamentu stworzono księgę A Sourcebook for the Community of Religions. Kolejny parlament miał miejsce w 1999 roku w Kapsztadzie oraz w Barcelonie w 2004 roku.
22 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej..., cyt. wyd., n 8.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Zob. tamże.
26 Tamże.
27 Tamże, n 9.
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ują normy moralne, prawne i polityczne, tym samym kierują życiem społeczno-kulturowym poprzez tzw. „ekologię wartości”, tj. przekraczania ograniczeń egoizmu, zapewniając człowiekowi integralność oraz dbając o poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne28. Dlatego współczesny Kościół odwołuje się do prawa naturalnego w czterech istotnych dla niego kwestiach: po pierwsze – prawo naturalne użyte jest w kontekście kultury
ograniczającej „pojęcia racjonalności wyłącznie do nauk ścisłych i pozostawiające życie
moralne relatywizmowi”29. Prawo naturalne spełnia wymóg „rozumnego” uzasadnienia
praw człowieka, tym samym czyni możliwym dialog pomiędzy kulturami i religiami
(chrześcijańskimi i niechrześcijańskimi), prowadząc do „powszechnego” pokoju i uniknięcia „wojny cywilizacji”30. Po drugie – prawo naturalne odnosi się wobec „relatywistycznego indywidualizmu”, który uważa jednostkę za źródło własnych wartości, a społeczeństwo za umowę między jednostkami na zasadzie wybranych przez nich obowiązujących
norm31. Demokracja jest związana ze stałymi wartościami etycznymi, których źródła są
w prawie naturalnym, nie mogą zatem zależeć od zmiennego konsensusu, „arytmetycznej większości”. Po trzecie – prawo naturalne odnosi się do „agresywnego laicyzmu”, który dąży do wykluczenia wierzących z debaty publicznej32. Po czwarte – prawo naturalne
występuje przeciwko „groźbie nadużycia władzy”, totalitaryzmu kryjącego się pod instrumentalnym prawem pozytywnym czy różnego rodzaju ideologiami33.
Kościół przeto głosi prawo do „sprzeciwu sumienia”, „obowiązek odmówienia posłuszeństwa”, a tym samym nie uznaje kompromisu z prawem niezgodnym z prawem naturalnym. Tylko prawo naturalne gwarantuje: wolność osobistą, broni praw człowieka,
opuszczonych i prześladowanych przez struktury społeczne negujące dobro wspólne34.
Zob. tamże, n 10.
Tamże, n 35. Kościół podkreśla, że: „ludzie posiadają naturalną zdolność uchwycenia przez rozum »etycznego przesłania zawartego w egzystencji« i poznania (...), fundamentalnych norm sprawiedliwego działania
w zgodzie z ludzką naturą i godnością”. Tamże, s. 25.
30 Zob. Benedykt XVI, Przemówienie na międzynarodowym kongresie poświęconym prawu naturalnemu zorganizowanym przez Uniwersytet Laterański (AAS 99/2007, s. 243); Benedykt XVI, Przemówienie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork, 18 kwietnia 2008, „L’Osservatore Romano”, 2008, nr 5, wyd. pl. „Prawa te (prawa człowieka) mają swój fundament w prawie naturalnym zapisanym w sercu człowieka i obecnym w różnych
kulturach i cywilizacjach. Oderwanie praw człowieka od tego kontekstu oznaczałoby zawężenie ich zasięgu i ustępstwo wobec koncepcji relatywistycznej, według której znaczenie i interpretacje praw mogłyby ulegać zmianie, a ich uniwersalność można by negować w imię różnych koncepcji kulturowych, politycznych, społecznych
czy nawet religijnych”.
31 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej..., cyt. wyd., n 35. Kościół przypomina, że: „fundamentalne zasady rządzące życiem społecznym i politycznym nie opierają się jedynie na konwencji, ale mają charakter naturalny i obiektywny”. Tamże, s. 26.
32 Tamże, n 35. Kościół przypomina, że: wystąpienia chrześcijan w debacie publicznej na temat prawa naturalnego (obrona prawa do życia, obrona uciśnionych, sprawiedliwości w relacjach międzynarodowych, obrona
rodziny, wolności religijnej itp.) nie mają charakteru konfesyjnego, ale „wykazują troskę, którą dla dobra wspólnego społeczeństwa powinni dzielić wszyscy obywatele”.
33 Tamże, n 35. Kościół przypomina, że „prawa cywilne nie obowiązują w sumieniu, gdy stoją w sprzeczności z prawem natury”.
34 Zob. Jan Paweł II, Evangelium vitae, cyt. wyd., n 73-74.
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Prawo naturalne a ustrój społeczno-polityczny
Prawo naturalne w świetle wiary stanowi „normatywny horyzont” porządku politycznego państwa, tym samym wyznacza i określa wartości, które obejmują wszystkich
obywateli. Naturalny społeczny porządek to porządek etyczny oparty na prawie naturalnym wyznaczony przez cztery wartości35:
1. Wolność – to warunek porządku politycznego, możliwego do przyjęcia, gdyż bez
wolności nie ma państwa „prawdziwie ludzkiego”36.
2. Prawda – bez prawdy nie ma społeczeństwa wolnego, jest „dyktatura silniejszego”. Prawda narzuca swoją moc, nie może być własnością niczyjej ideologii37.
3. Sprawiedliwość – bez sprawiedliwości nie istnieje społeczeństwo wolne, ale „rządy przemocy”. Sprawiedliwość to dobro, które państwo ma zapewnić38.
4. Solidarność – to sposób rządzenia dający prawo do wzajemnej pomocy i do wzięcia odpowiedzialność za los innych, a „dobrami społeczeństwa” solidarne rządy zaspokajają potrzeby wszystkich39.
W relacji prawa naturalnego wobec porządku państwowego dokonuje się przejścia
do „naturalnych uprawnień”. Jest to przejście od antropologii prawa naturalnego do kategorii prawniczych i politycznych. Tym samym zarówno przepisy prawa pozytywnego,
jak i polityka nie są traktowane jako arbitralne, zatem nie decydują o tym, co jest sprawiedliwe40. Normy sprawiedliwości pochodzą od prawa naturalnego, z natury „bytów naturalnych”, a nie z konwencji, umowy społecznej. Dlatego prawo naturalne jest wyznacznikiem, według którego prawodawca powinien się kierować, formułując normy prawa
służące dobru wspólnemu. Zatem prawo stanowione powinno spełniać warunki stawiane przez prawo naturalne, tj. realizować „uprawnienia naturalne”41. Dlatego prawo stanowione, jeśli wywodzi się z prawa naturalnego, to „obowiązuje w sumieniu”, jeśli nie,
to nie obowiązuje, gdyż „jeśli prawo nie jest sprawiedliwe, nie jest nawet prawem”42.
Zob. Papieska Rada Justitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 192-203; Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne, cyt. wyd., n 87.
36 Tamże, n 87.
37 Tamże.
38 Tamże.
39 Tamże, n 87.
40 Tamże, n 89.
41 Zob. tamże: „Uprawnienia naturalne” są miarą sprawiedliwych relacji pomiędzy członkami wspólnoty, np. w formie wnioskowania – uprawnienie naturalne zakazuje zabijania, natomiast prawo pozytywne zakazuje aborcji lub poprzez dookreślenie: uprawnienie naturalne nakazuje karać winnych, a prawo pozytywne formułuje regulacje prawa karnego, tj. decyduje, jakie kary należy zastosować do poszczególnych przestępstw.
Tamże, n 91.
42 Tamże, n 91, n 97. Oczywiście nie mówi się tu o tym, że porządek polityczny jest porządkiem eschatologicznym, nie realizuje przecież celów ostatecznych, ale powinien być otwarty na Boga, prawdę ostateczną, autentyczną sprawiedliwość. Dlatego państwo powinno troszczyć się o dobro „osoby”, realizując to, co niezbędne do
„pełni życia”, gdyż „jeśli Bóg i wszystko, co transcendentalne, miałoby zostać wyłączone z horyzontu polityki,
nie zostałoby nic, oprócz władzy człowieka nad człowiekiem”.
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Porządek państwa bez transcendencji to porządek bez prawa naturalnego, dlatego
prawo naturalne powinno być podstawą porządku społeczno-politycznego.

Lumen Fidei et Ewangelii Gaudium
Papież Franciszek w encyklice Lumen Fidei zauważa, że „nasza kultura straciła zdolność dostrzegania konkretnej obecności Boga, jego działania w świecie”43. Jeśliby tak było – kontynuuje papież – „wówczas byłoby całkowicie obojętne, czy się w Niego wierzy,
czy nie wierzy”44. Kardynał Jorege Mario Bergoglio w 2005 roku wspominał, że porządek
prawny, życie społeczne, pogrążone w korupcji, zepsuciu, tworzy „prawdziwą kulturę
»pigmeizacji«”45. „Pigmeizacja” moralności, życia społecznego i politycznego prowadzi
do redukcji religii w sferę prywatną, indywidualną, wiara staje się „czczym pojęciem, subiektywną opinią”46.
Prawo naturalne staje się światłem dla świata, odrodzeniem prawdy w świecie, zauważa Franciszek, w którym prawda jest tym, co „człowiek potrafi zbudować i zmierzyć
dzięki swojej wiedzy; jest to prawdziwe, bo funkcjonuje, a tym samym czyni życie wygodniejszym i łatwiejszym”47. Tylko „wielka prawda”, tym samym prawo naturalne w świetle wiary, może, zdaniem papieża, wyjaśnić całość życia indywidualnego i społecznego,
stać się podstawą dialogu między kulturami i religiami.
Prawo naturalne w świetle wiary oznacza prymat moralności wobec prawa, a tym
samym prawo natury staje się de facto prawem moralnym. Kościół formalnie nie sprzeciwia się pluralizmowi światopoglądowemu, jednakże do życia publicznego dopuszcza
tylko jeden model „autentycznych” wartości, poglądów moralnych48. Potwierdzenie tego
stanowiska można odnaleźć w encyklice Lumen Fidei Franciszka, w której stwierdza, że
„wiara jest jedna, bo odnosi się do jednego Pana (...). Wiara jest jedna, ponieważ podziela
ją cały Kościół, będący jednym ciałem i jednym Duchem”49. Franciszek dodaje, że „wszystkie prawdy łączą się w jedno, negowanie którejś z nich (...), oznacza szkodzenie całości”,
dlatego „jedność wiary jest jednością Kościoła”50. Pluralizm i różnorodność w społeczeństwach i kulturach wymaga „oczyszczenia” poprzez nadanie „nowego” wyrazu, tym saFranciszek, Lumen Fidei, cyt. wyd., n 17, s. 45.
Tamże, n 17.
45 J. M. Bergoglio, Zepsucie i grzech, L. Wrona (tłum.), Kraków 2013, s. 54.
46 Franciszek, Lumen Fidei, cyt. wyd., n 22, s. 52.
47 Tamże, n 25.
48 Deklaracja Dominus Iesus ukazuje podwójną „grę dyplomatyczną”, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Z jednej strony, głosi się potrzebę dialogu między kulturami i religiami niechrześcijańskimi, z drugiej strony, deklaracja stwierdza wprost, że poza Kościołem nie ma zbawienia, a autentyczny Kościół jest tylko jeden. Zob. Kongregacja Nauki Wiary, J. Ratzinger, T. Bertone, Deklaracja Dominus Iesus. O jedności i powszechności zbawczej Jezusa
Chrystusa i Kościoła, „L’Osservatore Romano”, 2000, nr 11-12, wyd. pl.
49 Lumen Fidei, cyt. wyd., n 47
50 Tamże.
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mym nie tylko prawo naturalne, ale i wiara jawi się jako uniwersalna, prowadząc do jednego Boga. Wiara pomaga w znajdowaniu sprawiedliwych form rządów, uznania, że źródło władzy jest od Boga i tylko Bóg oraz wiara „oświeca” życie społeczne51.
Papież Franciszek, w adhortacji Ewangelii Gaudium52, wyznacza kierunek działań inkulturacyjnych i ewangelizacyjnych we współczesnej kulturze. Dookreślając wyzwania
kulturowe, a tym samym inkulturacyjne, mówi: „nie” dla ekonomii wykluczenia, „nie”
dla bałwochwalstwa pieniądza i władzy pieniądza, „nie” dla nierówności społecznej, „nie”
dla jałowego pesymizmu, „nie” dla duchowej światowości (pozorności) itp. Współczesny
świat to epoka zglobalizowanej wiedzy i przepływu informacji, świat „nowych form władzy”, dyktatury ekonomii (pieniądza), redukującego osobowy wymiar człowieka do potrzeb konsumpcyjnych53. Tym samym kultura konsumizmu „rozpowszechnia relatywistyczną obojętność, połączoną z rozczarowaniem i kryzysem ideologii, do jakiego dochodzi w wyniku reakcji na to wszystko, co ma posmak totalitaryzmu”54. Jest to kultura „subiektywnych prawd”, realizująca indywidualne i egoistyczne projekty społeczne, negująca realizację chrześcijańskiej doktryny „dobra wspólnego”. Zdaniem papieża Franciszka, „globalizacja doprowadziła do przyspieszonego niszczenia korzeni kulturowych
wraz z inwazją wpływów należących do innych kultur, rozwiniętych gospodarczo, ale
etycznie osłabionych”55.
We współczesnym świecie katolicyzm (wiara) staje wobec różnych wyzwań, m.in.
wobec „duchowości bez Boga”, której przyczynę papież odnajduje w strukturze społeczeństw materialistycznych, konsumizmie i indywidualizmie oraz w „ubóstwie i cierpieniu”
ludzi, którzy szukają „natychmiastowych rozwiązań dla swych potrzeb”56. „Duchowość
bez Boga”, to spadek po „sekularystycznym racjonalizmie”, ale także braku tożsamości
„ochrzczonych” z Kościołem57. Sekularyzacja sprowadziła wiarę do sfery prywatnej, indywidualnego i subiektywnego wymiaru duchowości, powodując tym samym negację
transcendencji, „deformację etyczną”, wzrost relatywizmu osłabiającego „poczucie grzechu”. Taki stan kultury ujawnia także „postmodernistyczny i zglobalizowany indywiduTamże, n 55
Zob. Franciszek, Ewangelii Gaudium, w: http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/ adhortacje-franciszek/art,1,adhortacja-apostolska-evangelii-gaudium,strona,1.html *dostęp: 25 XI 2013].
53 Franciszek, Ewangelii Gaudium, cyt. wyd., n 52; n 55. Zdaniem papieża: „Mechanizmy aktualnej ekonomii
sprzyjają wygórowanej konsumpcji, ale okazuje się, że nieokiełznany konsumizm w połączeniu z nierównością
społeczną podwójnie niszczy tkankę społeczną”. Tamże, n 60.
54 Tamże, n 61.
55 Tamże, n 62. Żyjemy w społeczeństwie informatycznym, dostarczającym nam chaotycznie danych, wszystkich na tym samym poziomie, i w końcu prowadzi to nas do straszliwej powierzchowności w chwili postawienia
kwestii moralnych. W rezultacie potrzebna jest edukacja ucząca krytycznego myślenia i ofiarująca drogę dojrzewania w wartościach”. Tamże, n 64.
56 Tamże, n 63.
57 Tamże. Ów brak przynależności do Kościoła m.in. spowodowany jest: „także przez pewne mało gościnne struktury i klimat w niektórych naszych parafiach i wspólnotach, albo przez biurokratyczną postawę, aby odpowiedzieć na zwykłe lub złożone problemy życia naszych ludów. W wielu miejscach aspekt administracyjny
bierze górę nad duszpasterskim, jak również sakramentalizacja bez innych form ewangelizacji”.
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alizm *który – przyp. R. W.+ sprzyja stylowi życia osłabiającego wzrost i stabilność więzi
między osobami i deformującego więzi rodzinne”58.
Dlatego m.in. istotne są wyzwania inkulturacyjne, które muszą być skierowane na
obronę „autentycznej wiary katolickiej”, przywrócenie poczucia przynależności do Kościoła wiernych. Zdaniem Franciszka, „istnieje nagląca potrzeba ewangelizowania kultur, by
inkulturować Ewangelię”59. Kultury i społeczeństwa potrzebują nowej ewangelizacji,
„oczyszczenia i dojrzewania”, gdyż widoczny jest w nich: rozkład wzoru „naturalnej rodziny”, formowanie świadomości jednostkowej i zbiorowej przez środki masowego przekazu, dominacja relatywistycznego subiektywizmu, totalizm ideologii rynków ekonomicznych, konsumizm, brak wsparcia duszpasterskiego dla ubogich, trudność w umocnieniu pozycji wiary katolickiej w „różnorodnej scenerii religijnej”60. Papież zauważa, że formują się i powstają nowe kultury, w których „chrześcijanin nie jest już promotorem lub
twórcą sensu”, otrzymuje on nowe wzory, przesłania, język i symbole, wizje rzeczywistości, które są często sprzeczne i konkurencyjne wobec Ewangelii Jezusa61. Dlatego „konieczna staje się ewangelizacja, która rzuciłaby światło na nowe sposoby kontaktu z Bogiem,
z innymi ludźmi i ze środowiskiem i która odbudowałaby fundamentalne wartości”62.
Zatem ewangelizacja zakłada dialog, a przestrzenią jego realizacji powinny być wartości wspólne wszystkim kulturom i religiom (prawo naturalne), tym samym dialog powinien prowadzić do osiągnięcia dobra wspólnego w przestrzeni państwowej i społecznej, obejmując dialog z innymi wierzącymi oraz nienależącymi do Kościoła. Dlatego „do
państwa należy troska i popieranie dobra wspólnego społeczeństwa. Na bazie zasad pomocniczości i solidarności, podejmując znaczny wysiłek dialogu politycznego i prowadząc do uzgodnień, w dążeniu do integralnego rozwoju wszystkich, państwo spełnia
fundamentalną rolę, która nie może być delegowana. Rola ta, w obecnych okolicznościach,
wymaga głębokiej pokory społecznej”63.
Uznając, że prawo naturalne jest wyrazem etyki uniwersalnej, a tym samym narzędziem ewangelizacyjnym i inkulturacyjnym, to dialog międzykulturowy stanowi waruTamże, n 65.
Tamże, n 69. W krajach o tradycji chrześcijańskiej będzie chodziło o towarzyszenie, troszczenie się i umacnianie istniejącego już bogactwa, natomiast w krajach o innych tradycjach religijnych lub głęboko zsekularyzowanych będzie chodziło o sprzyjanie nowym procesom ewangelizacji kultury, chociaż zakładają projekty na
dłuższą miarę.
60 Tamże, n 70.
61 Zob. tamże, n 73.
62 Tamże, n 74. Stąd wniosek, że: „należy postulować trzecią zasadę: rzeczywistość przewyższa ideę. Zakłada to unikanie różnych form zasłaniania rzeczywistości: angelicznych puryzmów, totalitaryzmów, relatywizacji,
deklaratystycznych nominalizmów, projektów bardziej formalnych niż realnych, antyhistorycznych fundamentalizmów, intelektualizmów pozbawionych mądrości”. Tamże, n 231.
63 Tamże, n 240. Stąd, zauważa papież: „Głównym autorem, historycznym podmiotem tego procesu (pokoju, dobra uniwersalnego) są ludzie i ich kultura, nie jakaś klasa, grupa czy elita. Nie potrzebujemy projektów
przygotowanych przez niewielu i adresowanych do niewielu, do mniejszości oświeconej, która chce przejąć monopol na wyrażanie zbiorowych uczuć narodów czy społeczeństw. Chodzi o porozumienie, by żyć razem, chodzi o pakt społeczny i kulturowy”. Tamże, n 239.
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nek koniczny do jego realizacji. Dialog między wierzącymi różnych religii stanowi warunek konieczny pokoju światowego, „dialog ten jest przede wszystkim rozmową o ludzkim życiu albo po prostu, jak proponują biskupi Indii, »postawą otwarcia wobec nich,
dzieleniem ich radości i smutku«”64. Zatem dialog w powyższym kontekście jest etycznym zaangażowaniem prawa naturalnego w tworzenie ładu społecznego i politycznego,
warunkiem pokoju światowego. Taka postawa warunkuje uznanie pluralizmu kulturowego, różnych wizji rzeczywistości i światopoglądów, jednakże, zdaniem Franciszka,
„zdrowy pluralizm” nie oznacza prywatyzacji religii, gdyż byłaby to forma dyskryminacji i autorytaryzmu65.
Prawa naturalne w świetle wiary to „kompilacja” elementów mądrości religijnych
i filozoficznych. Poprzez prawo naturalne próbuje się uzasadnić wspólne dziedzictwo
moralne, które ma stanowić podstawę dialogu na tematy moralne. Wspólne dziedzictwo,
które powinno wyrażać uniwersalne przesłanie etyczne – „immanentne dla natury rzeczy”. Uzasadnienie teologiczno-filozoficzne prawa naturalnego wyjaśnia porządkującą
funkcję w życiu społeczno-politycznym, ale swój pełny sens odnajduje w „świetle wiary”,
„wewnątrz historii zbawienia”. Tym samym „nowe spojrzenie na prawo naturalne” wpisane jest w szerszy kontekst strategii kulturowej Kościoła, m.in., w proces „nowej ewangelizacji” poprzez inkulturację66.

Uwagi końcowe
Chrześcijaństwo realizując swoje misyjne zadania nie może opierać się na kulturze
nieautentycznej, „fałszywej”, w której panuje np. ateizm, materializm czy ekonomizm
(konsumizm), „pigmeizacja wartości”. Taka podstawa nie może być nośnikiem wartości
chrześcijańskich, może ona być jedynie obiektem negacji67. Szacunek dla różnych kultur
deklarowany przez Sobór Watykański II, Jana Pawła II, Benedykta XVI i także Franciszka jest przede wszystkim szacunkiem do wartości, mądrości, religijnych tych kultur. Oznacza to, że pluralizm kultur w tym kontekście okazuje się jedynie pluralizmem dróg, po
których człowiek poszukuje Boga.
Należy zaznaczyć, że katolicy nie chcą (w świecie pluralistycznym i indyferentnym
religijnie) być wyodrębnioną grupą społeczną. Wynika to z założenia, że „Kościół pełni
swe posłannictwo w świecie indyferentnym, w społeczeństwach, które nie są wyłącznie
Tamże, n 250.
Zob. tamże, n 255. Zatem, „należnego szacunku dla mniejszości agnostyków lub niewierzących nie można narzucać w sposób arbitralny, tak że wycisza się przekonania wierzącej większości lub ignoruje bogactwo tradycji religijnych. Na dłuższą metę sprzyjałoby to raczej urazom niż tolerancji i pokojowi”.
66 Zob. R. Wójtowicz, Człowiek i kultura. Prolegomena do Wojtyliańskiej myśli antropologicznej, Rzeszów
2010, s. 228-237.
67 Zob. Jan Paweł II, W imię przyszłości. Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980, w: Wiara i kultura.
Dokumenty, przemówienia, homilie, M. Radwan (red.), Rzym – Lublin 1988, s. 51-68.
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chrześcijańskie”68. Dlatego u podstaw prawa naturalnego znajduje się antropologia, i to
jej rozstrzygnięcia w sprawie natury człowieka decydują o charakterze teorii prawa natury. Antropologia natomiast wyznaczona jest przez ontologię, w tym przypadku jest to
substancjalny czy też esencjalny sposób ujęcia bytu, a więc ujęcia bytu w jego trwaniu,
w strukturze, która jest niezmienna. Dopiero w tak pojętym bycie ujawnia się możliwość
wywiedzenia prawa naturalnego jako uniwersalnego, powszechnego, a tym samym wiecznego i niezmiennego69.
Skoro prawo naturalne ma być płaszczyzną dialogu i porozumienia między kulturami, to należy dodać, że w sferze wartości współcześnie nikt nie ma monopolu (przynajmniej w kulturze zachodu), jednak propozycja Kościoła jest próbą stworzenia „monizmu
aksjologicznego”, zapominając, że absolutyzm aksjologiczny nie istnieje70. Pluralizm światopoglądowy staje się zatem tylko postulatem, ideą, gdyż w rzeczywistości przestaje być
możliwy. W takiej sytuacji, „system prawnopaństwowy nabiera charakteru totalitarnego,
co przejawia się we wskazaniu na określoną moralność, którą wszyscy obywatele mają
wyznawać”71. Jeśli prawo podporządkowane jest moralności, to w konsekwencji polityka
zostaje także jej podporządkowana, a pluralizacja życia społecznego staje się fikcją.
Aby prawo naturalne mogło stanowić podstawę dialogu międzykulturowego, powinno być „wartością” wolną od moralności (nie znaczy niemoralne, ale immoralne). Zasada prawa pojętego immoralnie może stać się płaszczyzną porozumienia różnych światopoglądowo grup w państwie. Tym samym nie może ono nakazywać realizację treści
konkretnego kodeksu postępowania moralnego, ale przestrzegania zawartych zarówno
między jednostkami, jak i państwami umów. Wówczas jest szansa, że prawo naturalne
będzie ideałem zadanym do realizacji, aktualizacji w prawie pozytywnym, będzie stanowić podstawę etyki współdziałania (jednostek i państw) opartego na cnocie odpowiedzialności i przewidywalności, a nie recepcji czy „nowym” spojrzeniu na „Wielkie Wartości”.

Ryszard Wójtowicz – THE NATURAL LAW IN THE "LIGHT OF FAITH". SELECTED TOPICS
The act of the International Theological Committee In search of an universal ethics: a new approach
towards the natural law expresses the conviction of the Roman Catholic Church on the existence of
objective and universal moral values. According to this document, moral values constitute moral
norms, and these constitute the legal and political order, and by that fact they should direct the
conduct of individuals and societies independent from their religious convictions and worldviews.
68 M. Szyszkowska, Dociekania nad prawem natury, czyli o potrzebach człowieka, cyt. wyd., s. 65; zob. także:
M. Szyszkowska, Filozofia prawa i jej współczesne znaczenie, cyt. wyd., s. 143. Zdaniem M. Szyszkowskiej, „rozstrzygnięcie relacji prawa i moralności decyduje w konsekwencji o możliwości istnienia demokracji i jej pluralistycznego charakteru, czyli o zakresie wolności człowieka w państwie”.
69 Zob. A. L. Zachariasz, Prawo naturalne jako prawo kultury, w: Powrót do prawa ponadustawowego, M. Szyszkowska (red.), Warszawa 1999, s. 68.
70 Zob. S. Jedynak, Nieporozumienia w sprawie wartości, w: Powrót do prawa ponadustawowego, cyt. wyd., s. 20.
71 M. Szyszkowska, Filozofia prawa i jej współczesne znaczenie, cyt. wyd., s. 146.
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The doctrine of a "renewed" natural law takes as sufficient the recognition of an universal ethical
message, which's full meaning is being revealed in the "light of faith". However, isn't the formula of
a "renewed" natural law, proposed by the Catholic Church, just an attempt of reception of "Grand
Values", an axiological monism? Does the recognition of the natural law as the foundation, an essential
concept of being and moral (Christian) values, contributes to the dialogue and protection of the
human rights? Or does it contribute to the emergence of new (unsurpassable) limits in the Western
culture, a multi-religious, multi-ethnic, pluralistic in the sense of worldviews and ideologies, which
basic assumptions defend the elementary rights and the dignity of man?

„Przegląd Religioznawczy”, 2013, nr 3 (249)

SŁAWOMIR SZTAJER
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych

Pojęcie homo religiosus i jego
filozoficzne interpretacje

Określenie homo religiosus, podobnie jak inne tego rodzaju określenia mające na celu
wyeksponowanie różnych aspektów natury ludzkiej, kryje w sobie pewną tezę, a mianowicie przekonanie, że człowiek wykazuje naturalną skłonność do bycia religijnym. Jest to
pojęcie filozoficzne utworzone w podobny sposób jak homo sapiens czy homo faber. Już przy
powierzchownym zapoznaniu się z tym przekonaniem, dostrzec można jego problematyczność. Polega ona między innymi na tym, że istnieją ludzie, którzy ani nie są przez innych ludzi postrzegani jako religijni, ani samych siebie tak nie określają. Co więcej, ludzie
niereligijni stanowią obecnie pokaźną część ludzkiej populacji1. Po głębszym zbadaniu
dziejów tego określenia, szczególnie w nurcie badań nad religiami określanym mianem
fenomenologii religii, a także po prześledzeniu sposobów uzasadniania przekonania o właściwej człowiekowi religijności, można dojść do wniosku, że przekonanie o istnieniu homo religiosus było bardziej wynikiem spekulacji i wiary aniżeli racjonalnej argumentacji.
Nie odrzucam w tym miejscu zupełnie wartości poznawczej koncepcji homo religiosus
przedstawionej w pracach takich badaczy religii, jak Eliade czy Gerardus van der Leeuw.
Przekonany jednak jestem, że wartość ta była ograniczona, ponieważ koncepcje te nie
udzielały odpowiedzi na pytanie, dlaczego człowiek posiada skłonność do bycia religijnym2. Jak trafnie zauważa Riesebrodt, z punktu widzenia takich badaczy, jak Eliade czy
van der Leeuw, „to raczej niereligijność człowieka aniżeli religijność domaga się wyjaśniania”3. Istnieje jednak możliwość takiego przeformułowania przekonania o religijnej skłonności człowieka, aby zarówno dało się ono pogodzić z istnieniem ludzi niewierzących, jak
i dało się wyjaśnić na podstawie dostępnej wiedzy na temat religijności i jej determinant.
P. Zuckerman, Atheism: Contemporary Numbers and Patterns, w: The Cambridge Companion to Atheism, M. Martin (red.), Cambridge 2007, s. 55.
2 S. Sztajer, Homo religiosus a współczesne przemiany religijności, „Przegląd Religioznawczy”, 2010, nr 2 (236),
s. 17-26.
3 M. Riesebrodt, The Promise of Salvation: A Theory of Religion, Chicago 2010, s. 52.
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W niniejszy artykule zamierzam wykazać, że pojęcie homo religiosus nie należy do repertuaru przestarzałych pojęć filozoficznych oraz religioznawczych, lecz posiada wartość
poznawczą, która pozwala stosować je jako kategorię pomocną w wyjaśnianiu i rozumieniu ludzkich zachowań. Pojęcie to uzyskuje nowe znaczenie w świetle współczesnych
kognitywnych badań nad religią, które nie tylko wnoszą nową wiedzę empiryczną na temat religijności człowieka, ale również dają impuls do nowej filozoficznej reinterpretacji
pojęcia homo religiosus. Podejście kognitywne dostarcza odpowiedzi na pytanie, dlaczego
umysł człowieka podatny jest na idee istot nadprzyrodzonych oraz dlaczego człowiek ma
skłonność do zachowań motywowanych religijnie.
Z perspektywy kognitywnej niektóre aspekty religijności, takie jak wiara w istoty nadprzyrodzone, które mają wpływ na losy świata, zachowania rytualne, a także doświadczenia religijne, uzyskują wsparcie w działaniu i wzajemnej interakcji szeregu mechanizmów poznawczych, stanowiących naturalne wyposażenie ludzkiego umysłu. Choć nie
jest tak, że owe mechanizmy poznawcze generują religijność, ich istnienie w znacznej mierze sprawia, że myślenie religijne przychodzi z łatwością, jest z łatwością komunikowane i wykorzystywane w potocznej interpretacji otaczającego świata.
Historycznie rzecz ujmując, pojęcie homo religiosus rozumiane było na kilka różnych
sposobów. Wśród nich wymienić można takie znaczenie, zgodnie z którym homo religiosus to po prostu pewien typ osobowości lub, jak powiada Max Scheler, typ człowieka, który „cieszy się zaufaniem, znajduje zwolenników i spotyka się z ich ‘wiarą’ wyłącznie ze
względu na własne walory charyzmatyczne”4. W innym znaczeniu homo religiosus utożsamiany jest z człowiekiem społeczności archaicznych i przeciwstawiany człowiekowi nowoczesnemu (homo modernus). To ostatnie znaczenie odgrywa istotną rolę w koncepcji Mircei Eliadego, który uważa, że uniwersum duchowe homo religiosus może być poznane
w pełni dopiero wówczas, gdy przedmiotem badania stanie się religijność człowieka społeczności archaicznych5. Najistotniejsze wreszcie znaczenie określenia homo religosus – istotne z punktu widzenia prezentowanych tutaj rozważań – można utożsamić z tezą o religijnej naturze lub tezą o religijnej skłonności człowieka. Dla niektórych badaczy reprezentujących nurt szeroko pojętej fenomenologii religii (np. Rudolf Otto, Gerardus van der Leeuw, Eliade) owa skłonność jest wynikiem „konstrukcji” ludzkiego umysłu. Jest ona pojmowana jako aprioryczna zdolność, która jednakże wymaga pobudzenia i doskonalenia6.
Przekonanie o istnieniu swoistej skłonności religijnej znaleźć można u wielu filozofów dawnych i współczesnych. Wiąże się ono z przekonaniem o istnieniu wrodzonej wiedzy o Bogu lub przynajmniej idei Boga, które pojawiało się u różnych myślicieli chrześcijańskich. Szczególną rolę odegrało pojęcie sensus divinitatis, które można znaleźć w twórczości Jana Kalwina. Mianem tym kalwiniści określali swoisty „boski zmysł”, tj. daną od
Boga zdolność poznawczą pozwalającą na poznanie tegoż Boga7. Zmysł taki miałby być
M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987, s. 313.
E. Eliade, Sacrum i profanum: o istocie religijności, Warszawa 1999, s. 135.
6 M. Riesebrodt, The Promise of Salvation: A Theory of Religion, cyt. wyd., s. 49.
7 A. Visala, Naturalism, Theism, and the Cognitive Study of Religion, Farnham 2011, s. 186.
4
5

Pojęcie homo religiosus i jego filozoficzne interpretacje

61

dany wszystkim ludziom i leżeć u podłoża wszelkich religii, choć nie wszyscy podążaliby za jego głosem. Wypowiedzi Kalwina sugerują, że „świadomość Boga jest naturalna,
rozpowszechniona i niełatwa do zapomnienia, zignorowania i zniszczenia”8. Pojęcie to
pojawia się również w pracach Alvina Plantingi, który, nawiązując bezpośrednio do Kalwina, traktuje sensus divinitatis nie tyle jako gotową wiedzę wrodzoną, ile jako wrodzoną
zdolność umożliwiającą osiągnięcie wiedzy o Bogu. Definiuje go jako „dyspozycję lub
zbiór dyspozycji do tworzenia przekonań teistycznych w różnych okolicznościach w odpowiedzi na różne warunki lub bodźce, które powodują działanie tego zmysłu boskości9.
Słabość koncepcji Kalwina i Plantingi polega na tym, że postuluje pewien zespół zdolności poznawczych, którego genezy nie jest sposób wyjaśnić. Stwierdzenie, iż Bóg wyposażył człowieka w specyficzny „zmysł” niewiele wyjaśnia, a wręcz przeciwnie, znacznie
komplikuje problem. Odwołanie się do istoty nadprzyrodzonej jako źródła badanych procesów zastępuje jeden problem innym, znacznie bardziej złożonym.
Na podobne zarzuty narażona jest koncepcja homo religiosus rozwijana przez niektórych fenomenologów religii. Skłonność religijna ma według nich charakter aprioryczny,
należy do umysłowego wyposażenia człowieka. Na stanowisku takim stał zarówno Rudolf Otto, który przyjmował istnienie religijnego instynktu, tzn. „skłonności i predyspozycji do religii”10, jak i Mircea Eliade, który sacrum traktował jako „element w strukturze
świadomości”, czyniąc w ten sposób pojęcie homo religiosus pojęciem uniwersalnym, a nie
tylko ograniczonym do człowieka społeczności pierwotnych11. W omawianych koncepcjach w ogóle nie wyjaśnia się pochodzenia owej skłonności, traktuje się ją jako punkt wyjścia, który już nie wymaga uzasadnienia.
Zupełnie nową perspektywą, pozwalającą uzasadnić hipotezę zawartą w określeniu
człowieka mianem homo religiosus, jest perspektywa kognitywna. Jej odrębność względem
przedstawionych wyżej stanowisk polega między innymi na tym, że oferuje ona wyjaśnienia naturalistyczne oraz opiera się na badaniach eksperymentalnych. Kognitywne badania nad religią i religijnością prowadzone są przez badaczy wywodzących się z różnych
dyscyplin oraz przez zespoły o charakterze interdyscyplinarnym. Są to zazwyczaj badania eksperymentalne. Celem badaczy kognitywnych jest nie tylko interpretacja zjawisk
religijnych, ale przede wszystkim ich wyjaśnianie. Można wskazać wielu badaczy, którzy,
przedstawiając empiryczną wiedzę na temat poznawczych uwarunkowań religijności,
proponują jednocześnie pewną interpretację filozoficzną lub teologiczną12.
A. Plantinga, Warranted Christian Belief, New York 2000, s. 173.
Tamże, s. 173.
10 R. Otto, Świętość, Warszawa 1999, s. 136.
11 M. Eliade, W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, Warszawa 1997, s. 6.
12 J. Barrett, Theological Implications of the Cognitive Science of Religion, w: The Evolution of Religion, J. Bulbulia
(red.), Santa Margarita 2008, s. 393-399; K. J. Clark, J. L. Barrett, Reidian Religious Epistemology and the Cognitive Science
of Religion, „Journal of the American Academy of Religion”, 2011, nr 3 (79), s. 639-675; P. Bloom, Religious Belief as
an Evolutionary Accident, w: The Believing Primate: Scientific, Philosophical and Theological Reflections on the Origin of
Religion, J. Schloss, M. J. Murray (red.), New York 2010, s. 118-127.
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Opierając się na kognitywnym podejściu do religii, można wskazać szereg argumentów świadczących o użyteczności pojęcia homo religiosus. Należą do nich: przekonanie
o uniwersalności religii, argumenty skonstruowane na podstawie wiedzy uzyskanej przez
psychologów rozwojowych zajmujących się religijnością i jej uwarunkowaniami, argument z zasadniczo intuicyjnego charakteru przedstawień religijnych, argument z istnienia mechanizmów poznawczych odgrywających istotną rolę w powstawaniu przedstawień istot nadprzyrodzonych, a także argument opierający się na neuronaukowych badaniach nad doświadczeniem religijnym.
Pierwszym kluczowym argumentem świadczącym za religijną naturą człowieka jest
przekonanie, że wierzenia i praktyki religijne należą do uniwersaliów kulturowych. Trudno wskazać społeczność, która byłaby w ogóle pozbawiona religii. Trafnie wyraża to Paul
Bloom: „Nie istnieją i, o ile wiem, nigdy nie istniały społeczności ateistyczne. Nawet w najbardziej zsekularyzowanych społeczeństwach świata, a mianowicie w krajach Europy
Zachodniej, wielu ludzi to osoby przynajmniej do pewnego stopnia religijne, wierzące
w zjawiska nadprzyrodzone (takich jak życie po śmierci) lub uczestniczące w pewnych
praktykach religijnych (takie jak modlitwa). Z kolei w pozostałej części świata – na przykład w Azji, Afryce i obu Amerykach – rytuały i idee religijne stanowią istotną część codziennego życia ludzi”13. Z wypowiedzią Blooma zgodziłoby się wielu antropologów i historyków religii14. Problemem pozostaje jednak to, w jaki sposób owa uniwersalność religii jest rozumiana. Z pewnością nie może być rozumiana w ten sposób, że każdej jednostce ludzkiej można przypisać taką czy inną formę religijności. Uniwersalność religii ma
charakter kulturowy – wszystkie znane kultury zawierają pewne idee lub praktyki religijne. Rozpowszechnienie religii wskazuje na istnienie pewnych pozakulturowych, uniwersalnych determinant religijności. Mogą do nich należeć m.in. struktura i sposób funkcjonowania ludzkiego umysłu oraz własności świata przyrodniczego i społecznego15.
Badacze kognitywni koncentrują się przede wszystkim na działaniu ludzkiego umysłu,
w szczególności zaś na poznawczych mechanizmach leżących u podłoża religijności.
Inne argumenty przemawiające za istnieniem skłonności religijnej, a tym samym za
użytecznością pojęcia homo religiosus pochodzą z badań nad rozwojem poznawczym dzieci. Badania te wskazują na znaczną łatwość, z jaką dzieci przyswajają sobie niektóre kluczowe dla religii pojęcia oraz z jaką się nimi posługują16. Duże znaczenie w nabywaniu
określonych przekonań religijnych odgrywa środowisko, w którym wychowuje się dziecko, jednakże łatwość, z jaką małe dzieci uczą się przekonań religijnych, nie da się wyjaśnić
wyłącznie w kategoriach kulturowego przekazu określonych treści religijnych. Wspomniana łatwość dotyczy przede wszystkim przyswajania idei istot nadprzyrodzonych. Ponadto dostrzeżono u dzieci skłonność do postrzegania zjawisk naturalnych jako powstałych na zamyśle pozaludzkim. Badająca to zjawisko Deborah Kelemen określa tę zdolność
Tamże.
S. Atran, In Gods We Trust, New York 2002, s. 57.
15 P. Boyer, The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion, Berkeley 1994, s. 3.
16 J. Barrett, Why Would Anyone Believe in God, Walnut Creek 2004, s. 76.
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mianem „intuicyjnego teizmu”17. Odpowiedź na pytanie, skąd bierze się u dzieci łatwość
posługiwania się ideami istot nadprzyrodzonych, nastręcza wiele trudności. Jedna z koncepcji wskazuje na właściwy człowiekowi już we wczesnych fazach rozwoju antropomorfizm, czyli skłonności do postrzegania zjawisk naturalnych, w tym również postulowanych istot nadprzyrodzonych, w kategoriach ludzkich. Można ją uzasadnić opierając się
na teorii przedstawionej przez Stewarta Guthrie, który proponuje ewolucyjne wyjaśnienie pochodzenia antropomorfizmu w ogóle, w tym antropomorfizmu religijnego w szczególności18. Inne rozwiązanie sugeruje Justin Barrett, zdaniem którego przyswajanie i posługiwanie się ideami bogów jest wspierane przez narzędzia umysłu, rozwijające się
we wczesnym dzieciństwie19.
Na swoistą naturalność religii wskazuje również psycholog rozwojowy Paul Bloom.
Dostrzega on pewną rolę kultury oraz otaczającej rzeczywistości przyrodniczej w powstawaniu wierzeń religijnych, jednakże zwraca uwagę również na niewyuczony aspekt religii20. Odnosi się to przede wszystkim do zdroworozsądkowego dualizmu, który występuje we wczesnym dzieciństwie, i ujmowaniu tego, co cielesne, i tego, co umysłowe jako
dwóch odrębnych substancjalnie bytów. Dualizm taki jest, zdaniem Blooma, „naturalnym
produktem ubocznym faktu, że posiadamy dwa odrębne systemy poznawcze, jeden zajmujący się przedmiotami materialnymi, drugi zajmujący się istotami społecznymi”21.
Ów dualizm leży u podłoża rozpowszechnionej wiary w możliwość istnienia duszy niezależnie od ciała, a w konsekwencji także u podstaw idei bezcielesnego boga. Stanowi ponadto ważne podłoże wiary w istnienie duszy po śmierci. U dzieci przejawia się to w ten
sposób, że mają one problem z przedstawieniem sobie możliwości ustania procesów umysłowych, pomimo iż mają zdolność reprezentowania ustania procesów fizycznych. W badaniach eksperymentalnych dzieci w wieku przedszkolnym wykazują skłonność do żywienia przekonania, iż pomimo oznak fizycznej śmierci, procesy psychiczne (takie jak
głód, myślenie, pragnienie) trwają nadal22.
Chociaż skłonność religijna, a precyzyjnie rzecz ujmując – zespół mechanizmów
poznawczych leżących u podłoża religijności, nie wydaje się być wrodzona, pojawia się
we wczesnych etapach rozwoju człowieka i w tym sensie może być traktowana jako naturalna. Naturalność nie oznacza po prostu, że skłonność religijna jest wrodzona. Działania i umiejętności można określić jako naturalne wówczas, gdy postrzegane są przez wykonujące je osoby jako nawykowe, bezrefleksyjne i automatyczne. Zdaniem Roberta McCauleya, można wyróżnić dwa typy naturalności: wypracowaną i maturacyjną. Natural17 D. Kelemen, Are Children „Intuitive Theists”?: Reasoning about Purpose and Design in Nature, w: Religion and
Cognition, D. J. Slone (red.), London 2009, s. 99-113.
18 S. Guthrie, Faces in the Clouds: A New Theory of Religion, New York – Oxford 1993.
19 J. Barrett, Why Would Anyone Believe in God, cyt. wyd., s. 77.
20 P. Bloom, Religion Is Natural, „Developmental Science”, 2007, nr 10 (1), s. 148-149.
21 Tamże.
22 J. M. Bering, D. F. Bjorklund, The Natural Emergence of Reasoning About the Afterlife as a Developmental Regularity, „Developmental Psychology”, 2004, nr 2 (40), s. 229.
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ność wypracowana cechuje takie umiejętności, jak pisanie czy gra na fortepianie. Zostały
one wynalezione na pewnym etapie rozwoju kultury, są przekazywane kulturowo, ich
opanowanie wymaga treningu zazwyczaj pod okiem nauczyciela. Stają się naturalne dopiero wówczas, gdy zostaną w pełni opanowane. Z kolei naturalność maturacyjna cechuje takie umiejętności, jak chodzenie czy mowa. Pojawiają się one we wczesnym dzieciństwie w każdej kulturze niezależnie od ukierunkowanego wsparcia ze strony dorosłych.
Nie wymagają istnienia specjalnego kontekstu edukacyjnego i nie są specyficzne dla określonej kultury. „Inaczej niż wypracowana naturalność umiejętności kulturowych, umiejętności maturacyjne są na tyle fundamentalne dla ludzkiego życia, że ich pojawienie się
pomaga określić kryterium »normalności«”23. Ich pojawienie się jest wynikiem wyposażenia biologicznego, które rozwija się w określonych warunkach środowiskowych.
Skłonność religijną pozwalającą określić człowieka mianem homo religiosus można
opisać jako skłonność maturacyjnie naturalną, uwarunkowaną działaniem mechanizmów
poznawczych, które mają charakter adaptacyjny lub miały taki charakter w środowisku
naszych przodków. Stwierdzenie to nie oznacza, że sama religijność jest cechą adaptacyjną. Spór o adaptacyjność religijności ma wiele różnych płaszczyzn. Dodatkowo spór ten
komplikuje fakt, że religie obejmują bogaty repertuar zachowań, z których jedne mogą
sprzyjać przystosowaniu (np. rytuały religijne integrujące społeczność w obliczu zagrożenia), inne zaś nie (np. samobójstwo rytualne)24. Niezależnie jednak od tego, czy religijność można uznać za adaptację w sensie biologicznym, czy też za produkt uboczny cech
będących adaptacjami, spór ten nie ma fundamentalnego znaczenia dla idei homo religiosus.
Obie koncepcje prezentujące ewolucyjne źródła religijności mogą być pogodzone z przekonaniem o religijnej skłonności cechującej człowieka.
Kolejny ważny argument uzasadniający przekonanie o religijnej skłonności zakorzenionej w naturze ludzkiej odwołuje się do sposobu funkcjonowania ludzkiego systemu
poznawczego oraz tego, w jaki sposób owo funkcjonowanie wpływa na powstawanie,
podtrzymywanie oraz rozpowszechnianie przedstawień religijnych, rozumianych jako
przedstawienia istot nadprzyrodzonych. Wskazuje się na szereg mechanizmów poznawczych, których działanie, a w niektórych przypadkach współdziałanie, odgrywa istotną
rolę w powstawaniu idei i przekonań religijnych. Zwraca się przede wszystkim uwagę na
to, że procesy poznawcze mają nie tylko refleksyjny, ale również – co jest niezwykle istotne w badaniach nad religijnością – nierefleksyjny, intuicyjny charakter. Oprócz świadomych procesów poznawczych, umysł opiera się na działaniach nieświadomych, automatycznie i natychmiastowo podsuwających rozwiązania problemów napotykanych w różnych dziedzinach. Badacze religii nie zwracali na owe nierefleksyjne przekonania większej uwagi, koncentrując się, zwłaszcza w przypadku religii posiadających usystematyzowaną doktrynę, na deklarowanych przekonaniach.
23
24

R. McCauley, Why Religion Is Natural and Science Is Not, Oxford – New York 2011, s 25.
Różne stanowiska w tym sporze zaprezentowane zostały w pracy Bulbulia (2008).
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Jakie „narzędzia umysłu”, mechanizmy i procesy poznawcze leżą u podłoża religijności? Nie sposób ich tutaj wyczerpująco przedstawić, ograniczę się zatem do kilku przykładów. Przede wszystkim badacze kognitywni zwracają uwagę na trzy dziedziny wiedzy nierefleksyjnej (potocznej). Są to: intuicyjna fizyka (milcząca wiedza o zasadach rządzących światem obiektów fizycznych), intuicyjna biologia (wiedza dotycząca istot żywych, pozwalająca ujmować i klasyfikować świat przyrody ożywionej) oraz intuicyjna
psychologia (umiejętność przypisywania stanów umysłowych innym ludziom i rozumienia tych stanów)25. Z uwagi na szerokie rozpowszechnienie pojęć intencjonalnie działających istot nadprzyrodzonych w religiach świata słusznie przypuszcza się, że szczególną
rolę w powstawaniu przekonań religijnych odgrywa intuicyjna psychologia, zwłaszcza
zaś potoczna teoria umysłu, która pozwala reprezentować oraz interpretować stany mentalne innych osób. Wskazuje się, że teoria umysłu stanowi biologiczną adaptację, a jej upośledzenie lub brak istotnie zaburza funkcjonowanie jednostki w środowisku społecznym,
jak to ma miejsce w przypadku autyzmu26. Chociaż docelową domeną funkcjonowania
potocznej teorii umysłu jest świat ludzki – poszczególne jednostki i interakcje społeczne,
jej rzeczywistą domeną jest również świat pozaludzki, obejmujący zarówno przedmioty
i zjawiska fizyczne, jak i przedmioty wytworzone przez człowieka (np. przypisywanie intencji zjawiskom przyrodniczym oraz artefaktom). Zdolność umysłowa, która wyewoluowała w odpowiedzi na problemy związane z życiem w grupie społecznej, nieświadomie
jest stosowana do ujmowania kulturowo postulowanych istot nadprzyrodzonych.
Inny mechanizm poznawczy, który może odgrywać istotną rolę w powstawaniu
przekonań dotyczących istot nadprzyrodzonych, leży u podłoża zdolności do szybkiego
identyfikowania w otoczeniu podmiotów działających. Zdaniem niektórych badaczy mechanizm ten, podobnie jak potoczna teoria umysłu, stanowi przyczynek do wyjaśnienia
ludzkiej skłonności do antropomorfizowania, czyli ujmowania świata pozaludzkiego
w kategoriach ludzkich. Ów hipotetyczny mechanizm czy też zespół współdziałających
mechanizmów poznawczych cechuje się superczułością powodującą, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, wykrywanie podmiotów również tam, gdzie ich nie ma (np. wędrując lasem słynącym z obecności w nim niedźwiedzi, mamy intuicyjną skłonność do brania
głazu za niedźwiedzia)27. Mechanizm taki jest przez niektórych badaczy postrzegany jako adaptacja, która pozwalała naszym przodkom efektywnie unikać zagrożenia oraz wykorzystywać szanse związane ze zdobywaniem pożywienia. Jest prawdopodobne, że odgrywa on istotną rolę w powstawaniu i utrzymywaniu się przekonań religijnych dotyczących istot nadprzyrodzonych.
Skłonność religijna przejawia się również w łatwości, z jaką idee istot nadprzyrodzonych są zapamiętywane, oraz w łatwości, z jaką niektóre z nich rozprzestrzeniają się
w kulturze. Idee religijne, zwłaszcza antropomorficzne wyobrażenia bogów, wykorzystyT. Tremlin, Minds and Gods: The Cognitive Foundations of Religion, New York 2006, s. 66-68.
S. Baron-Cohen, Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind, Cambridge 1995.
27 J. Barrett, Why Would Anyone Believe in God, cyt. wyd., s. 42-43; S. Guthrie, Faces in the Clouds: A New Theory
of Religion, cyt. wyd.
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wane do interpretacji różnych wydarzeń zachodzących w świecie życia codziennego, mają wprawdzie zasadniczo intuicyjny charakter, jednakże każda taka idea jednocześnie zawiera reprezentację naruszenia przynajmniej jednego intuicyjnego założenia właściwego
danej kategorii ontologicznej. Przykładowo idea ducha przodka, kategoryzowana jako osoba, w przeważającej mierze posiada cechy właściwe osobom i zachowuje się tak, jak osoby
znane z codziennego życia. W takim stopniu, w jakim posiada te cechy i się tak zachowuje, zgodna jest z intuicyjną wiedzą dotyczącą osób. Jednakże idea taka zawiera również
cechy sprzeczne z intuicją (np. duch przodka jest niewidzialny, co nie przystaje do potocznej wiedzy o osobach). Zdaniem Pascala Boyera, badacza pojęć religijnych, a jednocześnie
antropologa zajmującego się komunikowaniem idei religijnych, intuicyjne cechy pojęć religijnych sprawiają, że pojęcia te są łatwo zapamiętywane, a ich nieliczne cechy sprzeczne
z wiedzą intuicyjną wyróżniają je na tle innych pojęć28. Oba zjawiska wynikające ze struktury reprezentacji religijnych sprawiają, że reprezentacje te są z łatwością przetwarzane przez ludzkie systemy poznawcze, np. są z łatwością dostrzegane i zapamiętywane.
W konsekwencji mają też większe szanse rozpowszechnienia się w określonej kulturze.
Neuronaukowe badania nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu mogą dostarczyć
kolejnych argumentów na to, że skłonność religijna ma podłoże w konstytucji biologicznej człowieka, w szczególności zaś w funkcjonowaniu mózgu. W ostatnich dziesięcioleciach prowadzono badania eksperymentalne, w przeważającej mierze koncentrujące się
na doświadczeniu religijnym, wskazujące na istnienie korelacji między tym doświadczeniem a procesami zachodzącymi w mózgu29. Część badaczy zajmujących się tym zagadnieniem zgadza się z twierdzeniem, że „religijność jest powiązana ze specyficznym i stałym zbiorem procesów biologicznych”30. Interpretacje wyników tych badań są różne, od
skrajnie redukcjonistycznych po religijne. Niezależnie od tego, w jaki sposób badania te
przyczyniają się do oceny racjonalności religii można stwierdzić, że znaczna ich część potwierdza przypuszczenie o istnieniu neurologicznego podłoża skłonności religijnej. Nie
znaczy to jednocześnie, że uzasadnione jest przekonanie o istnieniu jakiegoś „modułu
Boga” czy „religijnych” procesów zachodzących w mózgu. Tego rodzaju proste rozwiązania złożonego problemu wydają się niewiarygodne wobec faktu, że badania nad neurologicznymi korelatami zachowań religijnych nasuwają wiele trudności technicznych, metodologicznych i interpretacyjnych31.
Podsumowując, wiara w istoty nadprzyrodzone uzyskuje wsparcie ze strony wielu
współdziałających ze sobą systemów poznawczych. Choć badając te mechanizmy, nie da
się uzasadnić przekonania, że wytwarzają one konkretne – znane z poszczególnych religii
– idee i przekonania religijne, to jednak można sądzić, że konkretne idee religijne w istotP. Boyer, Religion Explained: The Human Instincts That Fashion Gods, Spirits and Ancestors, London 2001, s. 91.
U. Schjoedt, The Religious Brain: A General Introduction to the Experimental Neuroscience of Religion, „Method and Theory in the Study of Religion”, 2009, nr 21, s. 310-339.
30 P. McNamara, Preface, w: tenże, Where God and Science Meet, t. 2, Westport 2006, s. XIII-XVII.
31 W. J. Wildman, P. McNamara, Challenges Facing the Neurological Study of Religious Behavior, Belief, and Experience, „Method and Theory in the Study of Religion”, 2008, nr 20, s. 213.
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ny sposób uwarunkowane są przez te mechanizmy. Z filozoficznego punktu widzenia
istotne jest to, że wszystkie te mechanizmy, a tym samym postulowana skłonność religijna przez nie konstytuowana może być wyjaśniona w obrębie naukowego badania religii.
Innymi słowy, udzielając z tej perspektywy odpowiedzi na pytanie, dlaczego człowiek
posiada dyspozycje poznawcze sprawiające, że przedstawienia religijne w swej podstawowej postaci są dlań intuicyjne (naturalne maturacyjnie w wyżej określonym znaczeniu),
nie trzeba odwoływać się do nadprzyrodzonej sprawczości. Dyspozycje te można wyjaśnić według teorii ewolucji, na przykład na gruncie psychologii ewolucyjnej.
W jaki sposób można filozoficznie zinterpretować fakt, że umysł ludzki posiada
swoistą dyspozycję religijną, wynikającą z istnienia określonej architektury ludzkiego umysłu? Jedną z zasadniczych interpretacji jest rozumienie tego stanu rzeczy w duchu naturalizmu. Rozumienie takie pojawia się u wielu kognitywnych badaczy religii, takich jak:
Pascal Boyer, Robert McCauley, Scott Atran czy Daniel Dennett. Uważają oni religię za naturalny produkt uboczny działania zwyczajnych mechanizmów poznawczych. Naturalność religii może w tym podejściu oznaczać różne rzeczy. Może być to na przykład naturalność maturacyjna w sensie McCauleya, o której była mowa wcześniej, ale również naturalność rozumiana jako przeciwieństwo nadprzyrodzoności. Tym ostatnim znaczeniem
posługuje się między innymi Dennett, dla którego naturalność religii oznacza, że „jest ona
zjawiskiem ludzkim, złożonym ze zdarzeń, organizmów, przedmiotów, struktur, schematów i innych bytów, z których wszystkie podlegają prawom fizyki lub biologii, a więc nie
zakładają cudów”32. Dopóki stanowisko to ogranicza się do naturalizmu metodologicznego, nie implikuje ono negacji przekonania, że istnieją jakieś nadprzyrodzone źródła
skłonności religijnej. Gdy jednak przybiera ono postać naturalizmu ontologicznego, wyklucza tym samym nadprzyrodzone źródła religii. Skłonność religijna jest wówczas wyjaśniana jako produkt uboczny działania systemów poznawczych, których powstanie
można wyjaśnić w kategoriach teorii ewolucji.
Możliwe są również takie interpretacje skłonności religijnej, które są wprawdzie naturalistyczne w sensie metodologicznym, lecz nie odrzucają możliwości pogodzenia wyników badań nad poznawczymi uwarunkowaniami religijności z istnieniem nadprzyrodzonej istoty. Ograniczę się tylko do jednego przykładu. Zdaniem Justina Barretta, który
w swojej argumentacji nawiązuje do epistemologii Thomasa Reida, jeśli na podstawie badań prowadzonych przez kognitywnych badaczy religii przyjmiemy, że przekonania religijne wytwarzane są przez normalne procesy poznawcze i jednocześnie przyjmiemy, że
zazwyczaj owe procesy wytwarzają wiarygodną wiedzę, na której możemy opierać się
w naszym działaniu, wówczas nie będziemy mieli żadnych powodów do odrzucenia przekonań religijnych. Aby zilustrować swoją argumentację, Barrett porównuje wiarę w Boga z wiarą w istnienie innych umysłów. Na gruncie nauki nie sposób udowodnić istnienia Boga, podobnie jak nie można udowodnić istnienia umysłów innych ludzi. Człowiek
jest przekonany o istnieniu innych umysłów nie dlatego, że dysponuje niewątpliwymi
32

D. Dennett, Odczarowanie: religia jako zjawisko naturalne, Warszawa 2008, s. 50.
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argumentami przemawiającymi za ich istnieniem, lecz dlatego, że automatycznie działające systemy poznawcze wytwarzają przekonania o istnieniu innych umysłów i przypisują tym umysłom określone stany. Przekonanie to wydaje się niezbędne w życiu społecznym. Podobnie jest z wiarą w Boga. Ludzie wierzą w istnienie bogów, ponieważ normalne procesy umysłowe wytwarzają i podtrzymują tego rodzaju przekonania, sprawiają, że są one intuicyjnie zadowalające, „zgodne z przekonaniami nierefleksyjnymi, wytworzonymi przez mnóstwo narzędzi umysłowych”33. Skoro ufamy innym przekonaniom
wytwarzanym przez normalne proces poznawcze, możemy również zaufać intuicjom
religijnym. Przynajmniej dopóty, dopóki nie znajdziemy racjonalnych argumentów przemawiających za ich odrzuceniem.
Należy jednak podkreślić, że chociaż filozoficzne interpretacje osiągnięć religioznawstwa kognitywnego podążają w dwóch przeciwnych kierunkach, jeśli chodzi o kwestię
racjonalności przekonań i działań religijnych, taka rozbieżność nie musi pojawiać się
w przypadku odpowiedzi na pytanie o religijną skłonność człowieka. Niezależnie od tego, czy religia jest racjonalna, faktem jest, że należy do zjawisk występujących we wszystkich znanych kulturach. W związku z tym uzasadnione jest mówienie o kulturowej uniwersalności religii. Innymi słowy, pomimo że religijność nie cechuje każdego człowieka,
ludzie religijni występują we wszystkich kulturach. Istnienie skłonności religijnej można
pogodzić zarówno ze skrajnym naturalizmem, jak i stanowiskiem supranaturalistycznym.
Przekonanie o istnieniu religijnej skłonności napotyka istotną trudność, która została zasygnalizowana już na wstępie: Jak pogodzić naturalną skłonność do religii z istnieniem znacznej liczby ludzi niewierzących? Na to pytanie próbowałem udzielić odpowiedzi w innym miejscu34. Tutaj ograniczę się do kilku uwag. Wyjaśnienie niewiary na gruncie kognitywnych badań nad religią sprowadza się do kilku odmiennych propozycji. Jedną z nich jest wskazanie na czynniki społeczno-kulturowe, które mają istotny wpływ na
kształtowanie się religijności. Środowisko społeczne może zarówno wspierać, jak i ograniczać rozprzestrzenianie się przedstawień będących ubocznym produktem działania
ludzkiego systemu poznawczego. Pomimo iż człowiek jest poznawczo predysponowany do religii, odpowiednie środowisko społeczne może zapobiegać rozwojowi tych predyspozycji. Jako przykład takiego środowiska można podać społeczeństwa nowoczesne,
zwłaszcza społeczeństwa Europy Zachodniej. Rozpowszechnione w nich zjawiska, takie
jak zaawansowany rozwój nauki i technologii, istotna rola zinstytucjonalizowanego sceptycyzmu w funkcjonowaniu nauki i innych instytucji społecznych, rozwój powszechnej
edukacji mogą w istotny sposób przyczyniać się do ograniczenia roli przekonań i zachowań religijnych. Ponadto, jak wskazuje Barrett, środowisko takie może wpływać na systemy poznawcze stanowiące podłoże religijności35. Inna hipoteza odwołuje się do biologicznego zróżnicowania populacji i wskazuje na możliwość istnienia różnic w funkcjonoJ. Barrett, Why Would Anyone Believe in God, cyt. wyd., s. 104.
S. Sztajer, Naturalność religii a istnienie niewiary, „Przegląd Religioznawczy”, 2011, nr 1 (239), s. 41-54.
35 J. Barrett, Why Would Anyone Believe in God, cyt. wyd., s. 116.
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waniu systemów poznawczych wytwarzających nierefleksyjne przekonania religijne36.
Niezależnie od tego, czy wskażemy na biologiczne zróżnicowanie organizmów, czy też
na czynniki społeczno-kulturowe, możliwe jest pogodzenie tezy o naturalności religii z występowaniem niewiary.
Wnioski, jakie można wyciągnąć z kognitywnych badań nad religijnością, pozwalają na obronę przekonania, że poznawcze funkcjonowanie człowieka sprzyja przyjmowaniu przez niego przekonań dotyczących istot nadprzyrodzonych oraz podejmowaniu
działań, które motywowane są wiarą w nadprzyrodzone istoty. Nie oznacza to, że religijność jest wrodzona, jak uważali niektórzy teolodzy i filozofowie. Wrodzoność oznacza
zazwyczaj albo obecność pewnej cechy w momencie narodzin, albo to, że jest ona częścią
lub wytworem biologicznej konstytucji i pojawia się niezależnie od czynników środowiskowych. W przypadku religijności żadne z tych przekonań nie jest prawdziwe: (1) religijność nie jest obecna w momencie narodzin, a ponadto (2) kształtuje się pod wpływem
czynników środowiskowych, zwłaszcza tych, które składają się na środowisko społeczno-kulturowe37. Z drugiej strony nie oznacza to jednak, że religijność jest zdolnością, która
została kulturowo wykreowana i której istnienie zależy wyłącznie od sprawności działania przekazu kulturowego, a także różnych czynników społeczno-kulturowych. Religijność można potraktować jako naturalną skłonność o charakterze maturacyjnym, a więc
jako skłonność pojawiającą się samorzutnie, w wyniku działania zdolności poznawczych
mających swoje źródło w biologicznej konstytucji człowieka i mających pewną historię
ewolucyjną. Będąc naturalną skłonnością, nie jest jednak antropologiczną koniecznością.

Sławomir Sztajer – THE CATEGORY OF HOMO RELIGIOSUS AND ITS PHILOSOPHICAL
INTERPRETATIONS
The category of homo religiosus arouses many controversies because of the associated philosophical interpretation suggesting that man is a naturally religious being. The claim that the religious way
of being is an essential dimension of human existence explains, on the one hand, the ubiquity of
religion, and on the other hand, the revivals of religiosity in human societies. It is surprising that
the conception of the existence of a kind of religious tendency or disposition obtains confirmation
from both phenomenological and cognitive studies of religion. In this article I defend the claim
that the use of the category of homo religious is justified in the light of recent knowledge delivered by
cognitive science. It has a cognitive value that enables to use it as a category helpful in explaining and
understanding human behaviour. This category gains a new meaning from the perspective of the
cognitive science. The latter not only contributes to empirical studies on religiosity but also gives rise
to new philosophical reinterpretations of the concept of homo religious.
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B. Saler, Ch. A. Ziegler, Atheism and the Apotheosis of Agency, „Temenos”, 2006, nr 2 (42), s. 24.
K. J. Clark, J. L. Barrett, Reidian Religious Epistemology and the Cognitive Science of Religion, cyt. wyd., s. 649.
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Projekt pedagogiki religioznawczej w perspektywie
myśli Oświecenia

Uwagi wstępne
W okresie przemian nowożytnych, w aspekcie kulturowym i społecznym, myśl filozoficzna formacji Oświecenia zastanawiała się między innymi nad religią i jej miejscem
w społeczeństwie. Na przełomie XVIII i XIX wieku doszło w ówczesnym centrum cywilizacyjnym kultury filozoficznej – Francji – do szeregu wydarzeń, wzmacniających procesy sekularyzacyjne w ich aspekcie materialnym i instytucjonalnym1. Oprócz przejęcia części dóbr kościelnych przez państwo francuskie, doszło do sekularyzacji2 instytucji małżeństwa, wprowadzenia prawnego usankcjonowania pluralizmu religijnego (przyznanie
praw i swobód protestantom i Żydom), a duchowni zaczęli otrzymywać uposażenia i pensje od państwa3. Sytuacja Kościoła rzymskokatolickiego, niepewna w nowym ładzie rewolucyjnym, ustabilizowała się w okresie rządów Napoleona Bonapartego, jednak Kościół
1 Zdaniem Jana Baszkiewicza: „Słabnięcie religijności w Europie Zachodniej XVII i XVIII wieku to proces
powolny; wcześniej ujawnił się w krajach protestanckich, ale w XVIII wieku mocniejszy już był w Europie katolickiej, a osobliwie we Francji. Dotykał tam wówczas kilku lub kilkunastoprocentowej elity ludzi zamożniejszych
i lepiej wykształconych; do warstw ludowych przenikał także, ale słabo. W wieku XIX tendencja się odwróciła:
w górnych warstwach społeczeństwa wystąpiły powroty do religijności, wśród ludu – jej stopniowy odpływ”.
J. Baszkiewicz, Francja nowożytna, Poznań 2002, s. 101.
2 Uwzględniając liczne dyskusje we współczesnym religioznawstwie, sekularyzację rozumiem nie jako proces zanikania religii, lecz transformację roli religii w życiu społecznym, na różnych jego poziomach. W pracy doktorskiej Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność, obronionej w czerwcu
2013 roku i przygotowywanej do wydania książkowego, wskazałem cztery takie poziomy – materialny, instytucjonalny, indywidualny i kulturowy.
3 Więcej na temat przemian sekularyzacyjnych w rewolucyjnej Francji i towarzyszącej im myśli społecznej
i edukacyjnej w: J. Iwanicki, Koncepcja sekularyzacji życia społecznego Jeana Antoine Condorceta, „Przegląd Religioznawczy”, 2012, nr 1 (243), s. 51-61.
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nie odzyskał już stopnia swojej autonomii i niezależności od państwa, jaką posiadał w okresie przedrewolucyjnym4. Procesy sekularyzacji obejmowały różne sektory i wymiary
ówczesnych społeczeństw europejskich. Miało to swoją inspirację i odzwierciedlenie
w myśli Oświecenia.
Odrębną sprawą, na której skupię się w niniejszym artykule, i jaka pojawiła się w rozważaniach klasyków filozofii XVIII wieku, stała się kwestia reform edukacji i wychowania w odniesieniu do religii. Aby ukształtować społeczeństwo według nowych wzorców
i idei, należało zmienić gruntownie ówczesny system kształcenia. Postęp cywilizacyjny
nie może się bowiem dokonać tylko w obrębie elit kulturowych, powinien, zgodnie z paradygmatem Oświecenia, objąć szersze sfery i obszary społeczeństwa. Eliminowanie tzw.
zabobonów czy przesądów, szerzenie tolerancji wymagało innej edukacji i innych metod
wychowawczych pozwalających przetransformować aksjologię społeczeństwa oraz ukierunkować ją na pożądany tor rozwoju przez czołowych luminarzy Oświecenia. Należy
zwrócić uwagę, że filozofia edukacji Oświecenia miała tu również swoje cele ideologiczne5. Ponieważ reformy edukacyjne i wyznaniowe w porewolucyjnej Francji nie byłyby możliwe bez wcześniejszej inspiracji ideowej ze strony Oświecenia angielskiego – co widać
wyraźnie w Wolterowskich Listach z Anglii6, aby uchwycić sedno pedagogiki Oświecenia
względem religii, odniosę się do kluczowych koncepcji Johna Locke'a.

Edukacja religijna w Oświeceniu – droga angielska
John Locke wskazał pierwotną myśl religijną, która płynie z przesłania Ewangelii7.
Jego zdaniem szerzenie religii za pomocą siły i przemocy nie jest zgodne z duchem chrześcijaństwa i Ewangelii. Najważniejszą cnotą, w jaką powinien być wyposażony prawdziwy chrześcijanin, jest miłość, a to wyklucza stosowanie środków przymusu wobec osób
różnej wiary. Tym samym angielski filozof krzewi ideę tolerancji. Jak pisze: „tolerancja
w stosunku do tych, którzy w sprawach religii wyznają odmienne zapatrywania, do tego
stopnia jest zgodna z Ewangelią i zdrowym rozsądkiem, że po prostu wydaje się rzeczą
Z. Drozdowicz, O racjonalności w religii i religijności, Poznań 2009, s. 11.
Gerald Gutek rozpatruje oświeceniowy liberalizm w kategoriach pewnej ideologii. W kwestii stosunku
oświeceniowych liberałów do religii pisze: „Chociaż w życiu osobistym liberałowie bywali religijni i należeli do
różnych Kościołów, na ogół wyrażali sprzeciw wobec narzucania obywatelom konkretnego wyznania oraz obowiązku wspierania Kościoła państwowego (...). Co się tyczy związków Kościoła ze szkołą, liberałowie prezentowali
różne poglądy – od umiarkowanych, przejawiających się brakiem zainteresowania zagadnieniami wiary, aż po
jawnie antyklerykalne. Starając się znieść patronat Kościoła nad szkolnictwem, dążyli do zmiany polityki czyniącej
z konformizmu religijnego warunek wykonywania zawodu nauczyciela i dostania się do szkoły. Walczyli też
o usunięcie doktryn religijnych z programu nauczania”. G. L. Gutek, Filozofia dla pedagogów, Gdańsk 2007, s. 182-183.
6 Zob. Wolter, Listy o Anglikach albo listy filozoficzne, Warszawa 1953.
7 Fragmenty rozdziału o myśli Johna Locke'a opublikowałem w dysertacji doktorskiej Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność.
4
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koszmarną, jeżeli ludziom w tak jasnym świetle mrok oczy przesłania”8. Locke zatem
w sposób szczególny piętnuje fanatyzm czy skrajną nietolerancję, która każe odmiennym
od siebie wyznawcom wzajemnie się zwalczać. Według niego, prawdziwa chrześcijańska
religijność nie kłóci się ze zdolnością zaakceptowania osób, które nie podzielają tego samego wyznania wiary.
Tym samym angielski myśliciel postuluje po raz pierwszy w historii myśli sekularnej i edukacyjnej ideę pluralizmu religijnego. Taka koncepcja implikuje, iż wpływy jednej,
dominującej religii w obszarze kultury powinny się zmniejszyć, podobnie jak w obszarze
przestrzeni publicznej, gdzie musi powstać miejsce dla różnych konfesji, a nie tylko jednej. Wpływ jednej, dominującej religii słabnie także w obrębie indywidualności, ponieważ jednostka ma, przynajmniej częściowo, możliwość wyboru, którą z obecnych w jej
społeczeństwie religii zamierza wyznawać. Z myśli Locke'owskiej można jednocześnie
wyprowadzić wnioski edukacyjne. Społeczeństwo należy formować według idei tolerancji i pluralizmu. Placówki edukacyjne powinny być zatem wolne od faworyzowania jednej religii, na rzecz wzmacniania pluralnych systemów wartości w państwie.
Sekularyzacja instytucjonalna w myśli Locke'a oraz rozdział państwa od religii jest
uzasadniana następująco. Według filozofa świeckie urzędy publiczne nie mogą zajmować
się sprawami zbawienia dusz ani troską o wiarę obywateli. Wynika to po części z wcześniej już przedstawionej myśli, iż nie da się nikogo zmusić do wyznawania określonej
(i szczerej) wiary i jest to niezgodne z duchem prawdziwej Ewangelii.
Według Locke'a, zadaniem świeckiego państwa jest dbanie o porządek w zakresie
dóbr doczesnych (takich jak ogół dóbr materialnych, ale także wolność i bezpieczeństwo
każdego człowieka) i to jest główną powinnością utrzymujących ład urzędów publicznych.
Władza przestrzega bowiem, aby nikt nie łamał następującego prawa, wyrażonego w innym dziele: „każdy człowiek dysponuje własnością swej osoby. Nikt nie ma do niej żadnego uprawnienia poza nim samym. Możemy więc powiedzieć, że praca jego ciała i dzieło jego rąk słusznie należą do niego”9.
Zatem władza świecka, z wyjątkiem pilnowania porządku w zakresie własności
i dóbr doczesnych, nie ma obowiązku i nie powinna określać korpusu jakiegoś jednego,
publicznego, wspólnego dla wszystkich obywateli i wyznawców w danym społeczeństwie, wyznania wiary10. Co za tym idzie, każdy obywatel powinien samodzielnie dojść
do wniosku, który z dogmatów i wyznań wiary w sposób szczególny mu odpowiada. Można nadal kultywować przekonanie o niepodważalności prawd w danej religii, ale trzeba mieć na uwadze, że tego poglądu nie musi podzielać inny członek społeczeństwa, który ma prawo do odmiennej opinii i innych wniosków w sprawie religii. Nietrudno i tu
zwrócić uwagę na potencjał edukacyjny, jaki rodzi ta myśl – nowa edukacja religijna wymaga podtrzymywania indywidualnej wolności i swobody światopoglądowej w obrębie
J. Locke, List o tolerancji, Warszawa 1963, s. 6.
J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992, s. 181.
10 J. Locke, List o tolerancji..., cyt. wyd., s. 7-8.
8
9
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systemów nauczania w państwie. Edukacja religijna w duchu Locke'owskim byłaby zatem pluralistyczna i nastawiona na różne wybory religijne (lub świeckie), jakie może wybrać każdy wolny człowiek.
Jedną z dalszych konsekwencji tej argumentacji jest także refleksja, iż nikt nie rodzi
się jako członek określonego Kościoła, tylko w toku życia, może świadomie wybrać któreś z istniejących wyznań. Dobrowolność uczestnictwa w danej religii11 jest tu ważnym założeniem. W oryginale łacińskim Locke woli określać Kościoły nie mianem teologicznym
ecclesia, lecz terminem świeckim jako societatis religiosae, czyli jako stowarzyszenia religijne12. Wykluczone jest, w tej argumentacji, aby owe stowarzyszenia religijne prowadziły
inną działalność niż szerzenie i umacnianie we własnym, dobrowolnym gronie idei religijnych. Zatem i edukacja religijna miałaby dobrowolny charakter. Nie wchodzi w zakres
kompetencji Kościołów, aby zajmowały się sprawami dóbr doczesnych – to należy już
zostawić jurysdykcji świeckiego państwa.
Nie ma zatem, w argumentacji Locke'a, możliwości, aby dochodziło do przenikania
się świeckiej władzy i różnych Kościołów. Jak stwierdza: „władza duchowna (...) musi zamykać się w granicach kościoła i w żaden sposób nie może się rozciągać na sprawy świeckie z tego powodu, że sam kościół jest całkowicie rozdzielony i odgraniczony od państwa
i spraw państwowych. Tak jedna, jak druga instytucja ma utwierdzone dla siebie i niewzruszone granice”13. Teza o ścisłym rozdziale państwa i religii jest więc wyraźnie w myśli Locke'a postawiona.
Należy zwrócić uwagę, iż chociaż powyższe propozycje Locke'a znacząco ograniczają wpływ religii na ludzi i społeczeństwo, to jednak nie są ani propozycjami ateistycznymi (skłonność ludzi do wyznawania religii jest naturalną skłonnością człowieka), ani propozycjami, które nie szanowałyby wewnętrznej wolności każdego z Kościołów. Państwo
świeckie nie może na przykład, jak to było dopuszczalne w myśli społecznej Thomasa
Hobbesa14, ingerować w ceremonie i obrzędy, jakie odprawia się w danej religii. Władza
świecka nie może również zmieniać treści wyznań wiary poszczególnych Kościołów.
Konsekwencją Locke'owskiego pluralizmu jest również akceptacja dla istnienia różnorodnych religii, o ile nie godzą one w wolność obywateli oraz pozostają lojalne względem swojego macierzystego państwa15. Locke miał jednocześnie świadomość, iż nie wszy11 Dobrowolne jest również samo uczestniczenie w Locke'owskim społeczeństwie. W myśli teorii umowy
społecznej Locke'a „legitymizowany rząd może być ufundowany jedynie na zgodzie wolnych i równych oraz racjonalnych i rozumnych osób, wychodząc od stanu natury (...) w którym wszyscy są – by tak rzec – w równym stopniu swoimi własnymi suwerenami”. J. Rawls, Wykłady z historii filozofii polityki, Warszawa 2010, s. 170.
12 J. Locke, List o tolerancji..., cyt. wyd., s. 11-12.
13 Tamże, s. 21.
14 Na temat stosunku Thomasa Hobbesa do religii pisałem w: J. Iwanicki, Racjonalność i sekularyzacja religii
w filozofii społecznej Thomasa Hobbesa, w: Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, Z. Drozdowicz, S. Sztajer (red.),
Poznań 2012, s. 121-132.
15 Dotyczy to także tzw. dogmatów spekulatywnych, które nie odnoszą się wprost do życia praktycznego.
Jak zauważa Locke: „urząd *świecki – J. I.] nie powinien żadnemu kościołowi czynić przeszkód w wyznawaniu
i nauczaniu jakichkolwiek dogmatów spekulatywnych, ponieważ rzeczy te w najmniejszym stopniu nie dotyczą
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scy ludzie posługują się w wystarczającym stopniu rozumem, danym człowiekowi przez
Boga. Jak pisał: „siła wyobraźni nigdy nie słabnie i rodzi nieskończenie wiele myśli, dlatego kiedy tylko rozum pozostawi się na stronie, wola będzie gotowa do wszelkich ekscesów (...) Kto bezstronnie przyjrzy się narodom świata, znajdzie tak dużo rządów, religii
i zwyczajów, wśród których takie obyczaje *tj. obyczaje nierozumne i szalone – J. I.] zachowały się, nie będzie miał szacunku dla praktyk, mimo że są one nadal stosowane i wzbudzają zaufanie innych”16. Niemniej, pomimo skłonności niektórych ludzi i Kościołów do
pogrążania się w ideach dziwnych i szaleńczych17, zdaniem Locke'a, każdy obywatel społeczeństwa z osobna, mocą swojego rozumu i wiary18, ma prawo samodzielnie wybrać,
która z religii jest dla niego najodpowiedniejsza. Jednocześnie każdy obywatel ma prawo
zaniedbać swoje kwestie religijne. Jak to ujmuje zwięźle Locke: „do każdego należy wyłączna troska o własne zbawienie”19. Liberalna edukacja w oświeconym społeczeństwie
powinna zatem uwzględniać możliwość różnych wyborów religijnych swoich obywateli.
Interesującym wyjątkiem, w kwestii Locke'owskiego pluralizmu i tolerancji, jest jego
podejście do ateistów, a więc osób nieprzyznających się do żadnej religii i niewierzących
w żadne idee religijne, także pozachrześcijańskie. Dla takich osób Locke nie widzi miejsca
w społeczeństwie20 i jasno stwierdza: „w końcu tych ludzi, którzy przeczą istnieniu bóstwa, w żaden sposób tolerować nie wolno. Dla ateusza bowiem nie mogą być święte żadne poręczenia, żadne układy, żadne przysięgi, które więziami są społeczeństwa: do tego
stopnia, że w następstwie negacji Boga, już bodaj w samej myśli, to wszystko traci warobywatelskich spraw poddanych. Jeżeli któryś papieżnik wierzy że ciałem Chrystusa jest to, co inny nazywa chlebem, nie wyrządza przez to żadnej krzywdy bliźniemu. Jeżeli Żyd jakiś nie wierzy, że Nowy Testament jest słowem bożym, nie narusza przez to żadnych praw obywatelskich. Jeżeli jakiś poganin wątpi zarówno w Stary, jak
i Nowy Testament, nie należy go z tego powodu karać jako niegodziwego obywatela. Słowem, czy ktoś w rzeczy
te wierzy, czy też nie wierzy, władza urzędu i dobro obywateli w obydwu przypadkach pozostają nietknięte
i w równej mierze zabezpieczone”. J. Locke, List o tolerancji..., cyt. wyd., s. 46. W innym miejscu Locke potwierdza tę myśl: „Co więcej, jeżeli wolno szczerze i otwarcie powiedzieć to, co jest prawdą i co przystoi człowiekowi
w stosunku do człowieka, to nawet ani poganin, ani mahometanin, ani Żyd nie powinien z przyczyny religii mieć
zakazanego udziału w życiu publicznym”. Tamże, s. 62.
16 J. Locke, Dwa traktaty..., cyt. wyd., s. 58.
17 Jest to zresztą również przedmiotem rozważań w Locke'owskiej epistemologii. Rozróżniał on bowiem
idee realne, która mają podstawę w przyrodzie i są w zgodzie z istotą i istnieniem rzeczy, oraz idee fantastyczne
(lub chimeryczne), które jego zdaniem są nieugruntowane w naturze rzeczy i niepozostające w zgodności z rzeczywistością bytu. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1, Warszawa 1955, s. 528.
18 W kwestii relacji między rozumem a wiarą, Locke przyznawał pewną rozumność osobom poruszającym
się w sprawach wiary (nie był zatem fideistą), ale dawał mniejszą rangę rozumową twierdzeniom opartym na Objawieniu. Chociaż szukanie prawdy w Objawieniu nie jest pozbawione podstaw rozumowych, to jednak nie daje
całkowitej gwarancji pewności. Zatem rzeczy niesprzeczne z rozumem, które są objawione, stanowią, według niego, przedmiot wiary. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 2, Warszawa 1955, s. 444-453.
19 J. Locke, List o tolerancji..., cyt. wyd., s. 48.
20 Tolerancja Locke'a była również ograniczona względem katolików, do których miał zastrzeżenie, iż pozostają w pierwszej kolejności lojalni wobec Rzymu. J. Waldron, Locke, w: Myśliciele polityczni..., cyt. wyd., s. 243.
Obszernie tę kwestię rozwija również John Marshall w: J. Marshall, John Locke, Toleration and Early Enlightenment
Culture, Cambridge 2006, s. 687 i n.
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tość”21. Zatem liberalna myśl społeczno-edukacyjna Locke'a tutaj okazuje się odnajdywać
swoje granice; ateizm jako światopogląd jest niedopuszczalny, gdyż jest zbyt ryzykowny
dla oświeconego ładu społecznego22.
Innym interesującym aspektem myśli Locke'a w jego filozofii wychowania jest zalecenie wpajania dzieciom idei Boga jako Niezależnej Istoty, Sprawcy i Twórcy wszystkich
rzeczy. Młodzi wychowankowie mieli mieć przeświadczenie, iż od Boga otrzymujemy
wszelkie dobro i rzeczy oraz jego miłość, którą powinniśmy odwzajemnić. Jednocześnie
Locke, choć uważał ideę Boga za wychowawczo istotną, gdyż rozwijającą moralność dziecka, sądził, że nie należy budzić w młodym człowieku skłonności do spekulacji i głębszych
rozważań nad naturą Boga. Jak konkludował: „sądzę też, że byłoby lepiej, gdyby ludzie
powszechnie zatrzymywali się przy takiej idei Boga i nie byli zbyt ciekawi w swoim pojmowaniu Istoty, co do której wszyscy muszą przyznać, że jest niepojęta. Wskutek tej ciekawości bowiem wielu, którzy nie mają dość siły i jasności myśli, aby rozróżnić to, co mogą poznać, od tego, czego nie mogą, popada w zabobony lub ateizm, tworząc Boga na podobieństwo swoje lub (ponieważ nie mogą pojąć niczego innego) nie tworząc Go wcale”23.
Zastanawiające jest zatem, iż Locke, w swojej filozofii edukacyjnej, broniąc idei wolności
i, co za tym idzie, pewnego obszaru samoodpowiedzialności człowieka, jednocześnie nie
miał pełnego zaufania do wszystkich wyborów ludzkich. Uważał, iż zarówno ateizm,
jak i wszelkie zabobonne odmiany religijności powstają, gdy człowiek niewłaściwie używa swojego rozumu.
Jednocześnie Locke, przyznając, że na głębszym poziomie idea Boga jest trudna do
ogarnięcia, konkludował, iż Bóg, chociaż potrzebny jako regulator moralności międzyludzkiej, sam w sobie jest jednak odległym, niepoznawalnym bytem. Jest to zalążek myślenia deistycznego, koncepcja religijno-filozoficzna, w której Bóg nie pełni już funkcji
opatrznościowej względem świata doczesnego, staje się jednocześnie zsekularyzowana względem wcześniejszej tezy teistycznej. Idea Boga, choć zatem nieuchwytna metafizycznie, pełni nadal istotną rolę moralną i społeczną, a także wychowawczą w myśli Oświecenia angielskiego.
Większość badaczy skłania się do przedstawiania Locke'owskiego stosunku do religii jako pewnej postaci zamaskowanego, oświeconego sceptycyzmu. Opinii tej jednak
nie podziela Charles Taylor, który zauważył: „rodzi się wielka pokusa, aby chrześcijaństwo Locke'a widzieć jako w wielkiej mierze szczątkową pozostałość więzi z przeszłością
lub może nawet jako ochronne ubarwienie w czasach, kiedy otwarta niewiara narażała
J. Locke, List o tolerancji..., cyt. wyd., s. 55.
Locke uzasadniał to nie tylko argumentem z filozofii społecznej, iż ateści, jako potencjalni krzywoprzysiężcy mogą łamać zasady współżycia społecznego. Twierdził również w swojej filozofii racjonalistycznej, iż idea
Boga jest jedną z najjaśniejszych w naszym umyśle. Pisał: „idea Istoty Najwyższej, nieskończenie potężnej, dobrej
i mądrej, której dziełem jesteśmy (...) oraz idea nas samych jako istot obdarzonych rozumem, należą do tych, które
są jasne w naszym umyśle; i gdyby je należycie rozważać i badać, dałyby, moim zdaniem, takie uzasadnienie naszych obowiązków i norm postępowania, że zapewniłoby to moralności miejsce wśród nauk, w których możliwy
jest dowód”. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 2, Warszawa 1955, s. 230-231.
23 J. Locke, Myśli o wychowaniu, Warszawa 2002, s. 138.
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się na represje. Mimo że w tamtych czasach nie brakowało oskarżycieli Locke'a, takie jego odczytanie jest błędne i pod pewnymi względami anachroniczne. Locke nie był oczywiście całkowicie ortodoksyjny w kwestiach teologicznych, ale jego wiara nie była odległa od takiego jej rozumienia. Traktował swoją wiarę poważnie. Jeśli tego nie dostrzegamy, to ponadto źle pojmujemy naturę stanowiska moralnego, które propagował”24. Sądzę zatem, że można stanowisko moralno-edukacyjne Locke'a w kwestiach religijnych
uznać za punkt wyjścia przed zarysowaniem projektu pedagogiki religioznawczej w drugiej części artykułu.
Wpływ Johna Locke'a mógł zainspirować Jeana Nicolasa de Condorceta, jednego
z redaktorów francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, mówiącej w punkcie
dziesiątym, iż „Nikt nie powinien być niepokojony z powodu swoich przekonań, także
religijnych, pod warunkiem, że ich wyrażanie nie zakłóca porządku publicznego”. Natomiast w punkcie jedenastym Deklaracji stwierdza się, że „Swobodne wyrażanie myśli
i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw Człowieka”25.

Projekt pedagogiki religioznawczej
Wpływ myśli Oświecenia, w tym idei edukacyjnych Locke'a, takich jak pluralizm
i wolność wyboru religii, jest widoczny w szkolnictwie współczesnej Wielkiej Brytanii26.
Kwestią problemową jest, czy ten wpływ tych idei jest widoczny w edukacji religijnej
w Polsce? W okresie przemian transformacyjnych i ustrojowych od roku 1989 w Polsce
zdecydowano się na wprowadzenie religii do szkół publicznych w 1993 roku. Pewien model edukacji religijnej zatem istnieje i ma on ustalony, prawny charakter27.
Nauczaniu religii w Polsce towarzyszy także rozwój refleksji akademickiej, czyli pedagogiki religii. Na III Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym w Toruniu jedCh. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001, s. 434-435.
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 VIII 1789 r., w: B. Lesiński, J. Walachowicz, Historia ustroju
państwa w tekstach źródłowych, Warszawa – Poznań 1992, s. 124.
26 W szkolnictwie współczesnej Wielkiej Brytanii naucza się religii pod nazwą przedmiotu szkolnego „Religious Education”. Nauczyciele mają w ramach tych lekcji obowiązek nauczać o różnych religiach i tematach związanych z religijnością, uwzględniając jednocześnie rolę chrześcijaństwa. Program w danej placówce jest często tworzony w komunikacji z lokalnymi władzami, które porozumiewają się z różnymi wyznaniami i opcjami światopoglądowymi. Zob. http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/ curriculum/primary/a0064886/religious-education-in-english-schools-non-statutory-guidance-2010 *dostęp: 31 X 2013].
27 Nauczanie religii w szkołach polskich reguluje artykuł 12. konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą z 1993 roku. W pewnych kwestiach ustalenia tego konkordatu wydają się potwierdzać propozycje
Locke'owskiej filozofii edukacji i formacji Oświeceniowej. Np. katecheci otrzymują pensje od państwa (duchowni
francuscy również pobierali pensje od państwa we wcześniejszym okresie), a państwo nie wtrąca się w wewnętrzny program edukacji religijnej w Kościele, co również proponował Locke, zachowując autonomię Kościołów.
Z drugiej strony kwestią problemową jest, czy zapewniony jest jednocześnie przy tym pluralizm idei religijnych
w świeckiej szkole.
24
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ną z sekcji, która współtworzyła program tego wydarzenia naukowego, była sekcja pedagogiki religii, pod kierownictwem ks. prof. Jerzego Bagrowicza.
Analizując główne wytyczne programowe tej sekcji, można się dowiedzieć, iż pedagogika religii jest dyscypliną naukową usytuowaną na pograniczu pedagogiki i teologii,
zajmującą się analizą potencjału edukacyjnego religii28. Przesłaniem programowym tej sekcji było także stwierdzenie, iż pedagogika religii jest teorią procesu religijnego, nauczania i wychowania, zorientowaną na praktykę życia chrześcijańskiego. Zauważa się w tym
programie też, że w kształtowaniu osobowości wychowanie religijne spełnia funkcję utrwalania uznanego przez jednostkę systemu wartości, a katecheza, oprócz funkcji przekazywania wiedzy religijnej, powinna także pełnić funkcję inicjacyjno-katechumenalną oraz
ewangelizacyjną. Wszystkie te powyższe myśli zostały wyłożone we wspomnianych tezach programowych IX sekcji pedagogiki religii na Kongresie Religioznawczym w 2011 r.
Również przeglądając główną i podstawową literaturę akademicką w Polsce, zajmującą się pedagogiką religii, można odnotować potwierdzenie wyżej wyrażonych koncepcji. Pedagogika religii w dominującym dyskursie naukowym w Polsce pełni rolę subdyscypliny teologii, a oprócz zadań poznawczo-teoretycznych powinna zdaniem jej twórców
zajmować się szeroko rozumianym wychowaniem religijnym w np. rodzinie, katechezy
różnych etapów szkolnych, formacji młodzieży i dorosłych oraz przekazów medialnych29.
Po wstępnym przebadaniu istniejącej pedagogiki religii okazuje się zatem, iż współczesna pedagogika religii w Polsce ma charakter wysoce konfesyjny. Jest szczególnie rozwinięta w kierunku pedagogiki katolickiej, a główni przedstawiciele pedagogiki religii
podkreślają, iż należy traktować tę subdyscyplinę w bliskich związkach z teologią (która
w Polsce również ma w zasadzie konfesyjny charakter). Istnieją wprawdzie placówki ekumeniczne, takie jak Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, gdzie rozwija
się pedagogikę chrześcijańską w duchu ekumenizmu oraz tradycji protestanckiej hermeneutyki30. Nie zmienia to jednak przedstawionej konstatacji, iż edukacja religijna w Polsce nie ma szczególnie pluralistycznego charakteru, a przede wszystkim nie ma silnych
związków akademickich z porównawczym religioznawstwem. Tutaj powstaje zasadnicza luka badawcza z perspektywy religioznawczej. Czy można zatem stworzyć pedagogikę religii, która pozostawałaby w silniejszych związkach z religioznawstwem niż z teologią? Uważam, że tak, i proponuję w konkluzjach tego artykułu projekt pedagogiki religioznawczej. Nazwę tę sugeruję, aby odróżnić ten rodzaj proponowanego obszaru badawczego od rozwiniętej już i dominującej w Polsce konfesyjnej pedagogiki religii.
Pedagogika religioznawcza zatem mogłaby korzystać z dorobku myśli filozoficznej
i edukacyjnej okresu Oświecenia. Przedstawione wcześniej poglądy Johna Locke'a na re28 Za: http://www.kongresreligii.umk.pl/sekcje/9 [dostęp: 31 X 2013+. Wyniki obrad sekcji zostały również
opublikowane i te same w pracy zbiorowej. Zob. J. Bagrowicz, J. Horowski, Edukacyjny potencjał religii, Toruń 2012.
29 C. Rogowski, Pedagogika religii, Toruń 2011, s. 55; B. Milerski, Pedagogika religii, w: Pedagogika, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2009, s. 264-265.
30 Zob. B. Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna, Warszawa 2011.
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lację między religią a państwem, a także na edukację religijną byłyby do możliwego, częściowego zastosowania przy pewnej ich aktualizacji.
Można również odnieść się do pewnych propozycji w ramach istniejącej pedagogiki religii. Cyprian Rogowski wspomina w swoich badaniach o istnieniu tzw. modelu religioznawczo-informacyjnego w pedagogice religii. Polegałby on właśnie na nauczaniu
i edukacji opartej nie na teologii, lecz na religioznawstwie. W ramach takiego modelu należałoby nauczać nie tylko o rozwoju, doktrynie i przedstawicielach jednej religii, lecz przedstawić wiele różnych religii, kładąc nacisk na zróżnicowanie kulturowe współczesnego
świata. Jednocześnie wykazywano by łączność problemów religijnych z problemami społecznymi, wykazując, iż religie są częścią większej rzeczywistości. Oznaczałoby to również, iż nauka religii byłaby oparta na procesie uczenia w sposób bardziej informacyjny
niż wartościujący31. Chociaż powyższy model religioznawczo-informacyjny jest wart
uwagi, należy odnotować, że nie jest w zasadzie stosowany w praktyce pedagogicznej
w Polsce. Dominuje zatem model konfesyjny, gdzie pedagogika pozostaje w bliskich związkach z teologią (katolicką lub ekumeniczną).
Istnieje również we współczesnej pedagogice polskiej nurt edukacji międzykulturowej, interesujący się różnicami kulturowymi występującymi w Polsce32. Edukacja międzykulturowa mogłaby również pełnić funkcję pomocniczą dla pedagogiki religioznawczej,
chociaż niewystarczającą, jako że główną kategorią badawczą dla takiej subdyscypliny
pedagogicznej jest „kultura” w swoich różnych przejawach, a nie „religia” i „religie”.
Postulowana pedagogika religioznawcza mogłaby zatem odwołać się do sygnalizowanego modelu religioznawczo-informacyjnego i twórczo rozwijać ten, słabo dotychczas
rozwinięty w Polsce, kierunek myśli w edukacji religijnej. Sądzę, że mogłoby to nastąpić
z pożytkiem zarówno dla religioznawstwa, jak i dla teologii pastoralnej.
Dla religioznawstwa rozwój badań pedagogicznych, pozostających w bliższych związkach z religioznawstwem, przyniósłby pożytek w postaci rozwoju nowej subdyscypliny religioznawczej. O ile bowiem poszczególne działy religioznawstwa, jak socjologia
religii, psychologia religii czy filozofia religii są już w polskim religioznawstwie w wysokim stopniu rozwinięte, to nie można tego powiedzieć o współczesnej pedagogice religii, której ważniejsi przedstawiciele pogłębiają tę dyscyplinę w ramach związków z teologiami konfesyjnymi.
Rozwój pedagogiki religioznawczej mógłby nie tylko stymulować dalszy rozwój religioznawstwa, lecz także zainspirować do dyskusji konfesyjną pedagogikę religii. Wydaje się bowiem, że tradycyjna pedagogika religii nie odnosi się do przemian sekularyzacyjnych w polskim społeczeństwie, widocznych szczególnie wśród młodzieży33. Laicyzująca
C. Rogowski, Pedagogika religii..., cyt. wyd., s. 144-149.
Zob. U. Klajmon-Lech, T. Lewowicki, A. Różańska, Religia i edukacja międzykulturowa, Toruń 2012.
33 Kwestię tę zauważa Rogowski, pisząc, iż: „Obserwując coraz szybciej przebiegające procesy sekularyzacji
i pluralizacji, wzrasta też światopoglądowa różnorodność wśród uczniów i odpowiedzialne podmioty wychowawcze stają przed porównywalnymi wyzwaniami do tych na zachodzie Europy. W tej sytuacji lekcje religii powinny przybierać charakter bardziej dialogowy, otwarty. Także z racji dydaktycznych i politycznych nie mogą
31
32
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się część młodzieży niemająca szczególnych możliwości wyboru we współczesnej szkole
(także nauczanie etyki w polskiej szkole pozostaje sprawą wysoce problematyczną) nie
musi stracić zainteresowania sprawami religii, o ile zostaną one przedstawione w przystępny i możliwie wolny od wartościowania sposób. Taki kierunek edukacji mogłaby wesprzeć pedagogika religioznawcza, która wymagałaby rozwoju akademickiego od podstaw. Religia jest zbyt ważną częścią współczesnej kultury, aby można było ją pominąć
w procesie edukacji, można jednak nauczać o niej w sposób porównawczy i obiektywizujący, uwzględniający realia współczesnych procesów sekularyzacyjnych.
Proponowana pedagogika religioznawcza odwoływałaby się zatem do tradycji Oświecenia europejskiego. Wartością edukacyjną w ramach tego paradygmatu byłaby wiedza religioznawcza, a więc empiryczna i teoretyczna wiedza o różnych religiach i różnych
przejawach religijności we współczesnym świecie. Mniejszy nacisk w ramach tej orientacji badawczej można położyć na wspieraniu określonego systemu wartości, większy zaś
na nakreślanie perspektywy równoległości i ewentualnej paralelności różnych, religijnych
systemów wartości.
Nie musi to, moim zdaniem, prowadzić w sposób konieczny do konfliktu z tradycyjną pedagogiką religii. Na poziomie praktycznym, po pierwsze, pedagogika religioznawcza zajmowałaby się bardziej tym, jak nauczać o religiach w grupach społecznych o wysokim stopniu laicyzacji. Tradycyjna pedagogika religii może przecież być skuteczna
w odniesieniu np. do grup młodzieży, wykazujących wysoki stopień formacji chrześcijańskiej i zainteresowanej tym rodzajem edukacji religijnej. Można również rozważyć różne
rodzaje współpracy, np. poszerzenie istniejących kursów katechetycznych w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych o treści religioznawcze (co może wzmocnić i poszerzyć
świadomość religijną chrześcijańskiej młodzieży; głęboka wiara nie boi się przecież pytań
i porównań, a młodzież ma szczególną skłonność do różnych poszukiwań światopoglądowych). Jednocześnie religioznawstwo, jako ewentualny osobny przedmiot szkolny, mogłoby w swoim programie uwzględniać przede wszystkim religię chrześcijańską jako dominujący (lecz nie jedyny) model religijności w naszym społeczeństwie. Podobny model
edukacji religioznawczej przyjęty jest obecnie w Wielkiej Brytanii.
Na poziomie stricte akademickim pedagogika religioznawcza mogłaby zajmować się
rozwojem refleksji pedagogicznej. Wydaje się bowiem, iż w niewystarczającym stopniu
rozwinięta jest kwestia, jak należy nauczać religioznawstwa? Trudno bowiem postulować
wprowadzenie religioznawstwa lub elementów religioznawstwa do szkół, nie analizując
wcześniej, jakie dokładnie treści edukacyjne znalazłyby się w ramach takiego przedmiotu. Ponadto akademicka pedagogika religioznawcza powinna też badać nauczanie religioznawstwa na poziomie szkół wyższych. Również na poziomie szkoły wyższej istotne wydaje się bowiem pogłębienie refleksji pedagogicznej – jakie należy stosować metody, techbyć już one pojmowane jako „Kościół w szkole”, a tym samym jako rodzaj katechezy w sensie ścisłym”. C. Rogowski, Pedagogika religii..., cyt. wyd., s. 58. Sądzę, że alternatywnym rozwiązaniem jest tu wypracowanie pedagogiki religioznawczej. Na temat laicyzacji wśród młodzieży pisze także J. Baniak. Zob. Religijna i moralna kondycja
młodzieży polskiej: mity i rzeczywistość, J. Baniak (red.), Poznań 2005.
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niki, sposoby prowadzenia nauczania religioznawstwa wśród studentów kierunków humanistycznych i społecznych? Istnieją przecież w Polsce instytuty, katedry i zakłady prowadzące studia lub kursy religioznawcze, zatem powinna im również towarzyszyć wspierająca refleksja pedagogiczno-religioznawcza.
Pedagogika religioznawcza może korzystać z refleksji nad dotychczasową historią
religioznawstwa, a także historią filozofii i historią myśli edukacyjnej. Jak wykazałem
wcześniej, istnieje szczególnie w formacji kulturowej Oświecenia potencjał do rozwijania
pedagogiki religioznawczej. Pewne elementy refleksji pedagogiczno-religioznawczej pojawiły się bowiem już u klasyków myśli europejskiej, jak u Johna Locke'a, ale także u Jeana Condorceta czy u Jeana Rousseau.
Innymi celami i możliwymi zadaniami pedagogiki religioznawczej byłoby zastosowanie metod komparatystycznych w odniesieniu do różnych Kościołów i związków
wyznaniowych w Polsce. Wydaje się, że kwestia nauczania religii w Kościołach chrześcijańskich jest już wysoko rozwinięta, zważywszy na rozwój tradycyjnej pedagogiki religii.
Jednak wiele mniejszościowych Kościołów chrześcijańskich prowadzi własne kursy edukacyjne (np. korespondencyjne kursy biblijne), istnieją również niewielkie wspólnoty
chrześcijańskie, które sprowadzają do Polski duchownych wykształconych na zachodnich uniwersytetach i inspirujących się innymi metodami edukacyjnymi34. Swoją edukację religijną prowadzą też w Polsce małe gminy żydowskie35, muzułmańskie placówki36,
a także orientalne religie wschodnie37. Jest to duża przestrzeń badawcza, która mogłaby
stanowić miejsce do eksploracji badawczej dla pedagogiki religioznawczej, stosującej
metody porównawcze.
Oprócz wyżej zarysowanych celów postulowanej pedagogiki religioznawczej, można
również znaleźć inne, interesujące obszary do rozważań dla takiego programu badawczego. Przedstawiony wcześniej Locke, w odniesieniu do rozwoju dziecka, stawiał pytanie,
jak dziecko postrzega Boga, czy jest w stanie zrozumieć ideę Absolutu lub Boga osobowego? Jest to przecież pytanie, które może być podjęte przez współczesne kognitywne nauki
34 Jednym z przykładów może być aktywność edukacyjno-konfesyjna Polskiej Wspólnoty Episkopalnej,
czerpiącej inspiracje z tradycji anglikańskiej. Wspólnota prowadzi rekolekcje w Poznaniu, Krakowie i Puławach.
Za: http://episkopalianie.pl/ *dostęp: 31 X 2013].
35 W Poznaniu przewodnicząca poznańskiej filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich prowadzi aktywną działalność społeczną i edukacyjną wokół znaczenia judaizmu i kultury żydowskiej. Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze przy Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych zorganizowało w maju 2013
roku spotkanie dyskusyjno-edukacyjne z przedstawicielką gminy żydowskiej.
36 Muzułmanie prowadzą w Polsce swoje placówki edukacyjne. W Poznaniu takim miejscem jest Muzułmańskie Centrum-Kulturalne Oświatowe. Jego przedstawiciele uczestniczą aktywnie w spotkaniach edukacyjnych ze studentami, między innymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
37 Na przykład Organizacja Satha Sai Baba, neohinduistyczny ruch religijny działający także w Polsce, posiada swoje poglądy doktrynalne w zakresie edukacji religijnej. Pisze: „Jest wyższy cel edukacji: prowadzić życie
wewnętrzne w oparciu o pięć wartości ludzkich, a mianowicie o: prawdę, prawość, pokój, miłość i niestosowanie
przemocy. Te wartości ludzkie zapewniają bezpieczne, autentyczne i sensowne życie”. Za: http://www.sathyasai.org.pl/nauki.php?tekst=t2.6.5 *dostęp: 31 X 2013].
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o religii, w badaniach nad procesami poznawczymi. Odpowiednie wnioski mogłyby z kolei zostać przeanalizowane przez pedagogikę religioznawczą również w tym obszarze.
Edukacja religijna nie musi i nie powinna się ograniczać do jednego modelu edukacyjnego. Jest to nie tylko w sprzeczności z przedstawioną Locke'owską tradycją Oświecenia, ale w istocie nie jest ostatecznie w interesie także konfesyjnej edukacji. Nowoczesny
i postsekularny świat wymaga bowiem refleksji nad wieloma obrazami współczesnych
religijnych (i niereligijnych) poglądów. Sądzę bowiem, że chrześcijanie, którzy znają nie
tylko swoją tradycję religijną, ale także inne tradycje religijne oraz kulturę Oświecenia,
mogą stać się nie tylko lepszymi obywatelami i członkami społeczeństwa, ale również
osobami o pogłębionej świadomości religijnej, wynikającej między innymi z większej
wiedzy religioznawczej.

Juliusz Iwanicki – THE PROJECT OF COMPARATIVE PEDAGOGY IN THE PERSPECTIVE
OF THE THOUGHT OF ENLIGHTENMENT
In this article, the first part presents the philosophical and educational ideas of John Locke. It
presents his attitude to religion and the values of tolerance and religious pluralism that he supports.
Describe the Locke's relationship between the state and religions, and his proposals in the field
of philosophy of education (teaching the idea of God). The second part proposes a new model of
pedagogy of religion. The new pedagogy of religion has generated stronger relationships with
religious studies. Both realities of secularization processes, and activity of minority churches and
religious groups may serve as an inspiration for the development of the research of education in the
religious studies.

„Przegląd Religioznawczy”, 2013, nr 3 (249)

JERZY KOJKOŁ
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Duchowość
w świetle pozytywistycznego paradygmatu polskiego
religioznawstwa końca XIX wieku

Oblicze współczesnego religioznawstwa polskiego kształtowało się głównie w ostatnich dziesięcioleciach wieku XIX w intelektualnej atmosferze pozytywizmu oraz następującej po nim epoce neoromantyzmu. Pierwsze inspiracje prowadziły do zainteresowania
problematyką historii religii, w tym jej genezy, ewolucji i przyszłości. Sądzono, że nauka
powinna być jedynym filarem wiedzy o religii i każdego działania. Odrzucano tym samym wszelkie rozstrzygnięcia metafizyczne. Odkrywaniu i opisywaniu faktów nadawano status jedynej prawomocności w tworzeniu systemu wiedzy. Domagano się wyeliminowania sądów wartościujących, w tym dotyczących religii, z dyskursu naukowego. Pogłębiano zainteresowanie kulturami pierwotnymi w kontekście poszukiwania coraz to nowych form świadomości społecznej. Interesowano się, jak pisze H. Floryńska „przedmiotowym, intersubiektywnym funkcjonowaniem religii i jej ról społecznych”1.
Drugiego rodzaju inspiracje zwracały uwagę na filozoficzno-teoretyczne aspekty
religioznawstwa. Analizowano różnorodne strony religii, w tym psychologiczną, socjologiczną czy filozoficzną. Pojawiały się rozważania metafizyczne i spirytualistyczne dotykające szeroko rozumianej duchowości. W poznaniu religii zaczęto przypisywać dużą
rolę intuicji, krytykowano skrajny determinizm, poszukiwano rozwiązań dla problemu
wolności woli.
Jak słusznie zauważał M. Nowaczyk, w początkowej fazie rozwoju religioznawstwa
w Polsce to „atmosfera ideologiczna pozytywizmu stwarzała warunki sprzyjające rozwojowi badań porównawczo-historycznych nad religią. Pozytywistyczny ideał nauki, modelowany według wzoru nauk przyrodniczych, cechowała niechęć do systemów speku1 H. Floryańska, Filozoficzna refleksja nad religią, w: Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, A. Walicki (red.
nauk.), Warszawa 1983, s. 287.
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latywnych i apriorystycznych, którym przeciwstawiano eksperyment i doświadczenie
jako wzór nowoczesnej postawy badawczej (...). Ideałem pracy badawczej było gromadzenie nowych faktów, klasyfikacja i opis prowadzący do twierdzeń uogólniających”2.
W takim duchu tłumaczono dzieła Johna Lubbocka, Lewisa Morgana, Friedricha Maxa
Müllera czy Edwarda Tylora.
Takie scjentystyczne podejście do problematyki religii, prowadziło w tym czasie do
interesujących interpretacji fenomenu religii. Przybliżono szczegółowe badania nad wyobrażeniami i uczuciami religijnymi, zajęto się różnymi stronami religii, w tym takimi zjawiskami, jak animizm, mit, mistyka, kładziono nacisk na kwestie pochodzenia religii oraz
jej form pierwotnych, określano etapy rozwoju religii, rozkwitało „ludoznawstwo” i etnografia. Zgodnie z pozytywistycznym paradygmatem nauki opisywano religię jako zjawisko występujące w różnych warunkach i czasie, dokonywano porównań w celu wykrycia podobieństw między różnymi religiami. W tym duchu, zdaniem Z. J. Zdybickiej, omawiano, systematyzowano i uogólniano fakty tworzące historię religii, budowano hipotezy, a nawet teorie interpretujące pochodzenie i rozwój religii3.
Polscy badacze w latach 80. XIX wieku nawiązywali do tradycji badań religijnych
obejmującej trzy tendencje: pierwsza dążyła do upowszechnienia empirycznego badania
konkretnych religii, druga propagowała stosowanie metody porównawczej w badaniu
różnych religii, trzecia zachęcała do budowania własnych koncepcji rozwoju religii. Słusznie zauważa A. Bronk, że „pod koniec stulecia religioznawstwo porównawcze, jako naturalna historia religii, traktowane jako jedyny naukowy sposób badania religii, zastąpiło
powszechnie teologię naturalną”4.
Dość powszechnie uważa się, że jednym z głównych inicjatorów badań nad religią
był w Polsce Jan A. Karłowicz5. Odwoływał się on do teorii religii A. Kuhna i M. Mülle2 M. Nowaczyk, Jan Aleksander Karłowicz (1836-1903) inicjator badań religioznawczych w Polsce, „Euhemer”,
1963, nr 4, s. 23.
3 Zob. Z. J. Zdybicka, Religia i religioznawstwo, Lublin 1988, s. 322.
4 A. Bronk, Podstawy nauk o religii, Lublin 2003, s. 40.
5 Polski etnograf i historyk religii oraz tłumacz Jan Aleksander Karłowicz urodzony w majątku Subortowicze niedaleko Trok 28 maja1836, zmarł 14 czerwca 1903 w Warszawie. Związany z Litwą przez około 46 lat, mieszkał m.in. w Wilnie, a także za granicą. Studiował historię, filozofię i językoznawstwo na uniwersytetach w Moskwie, Paryżu, Heidelbergu i Berlinie (doktoryzował się w 1866 r. z zakresu historii średniowiecznej). Od 1887 r.
mieszkał w Warszawie. Działacz społeczny, zaangażowany w działalność naukową i kulturalną, redaktor „Wisły”. Publikacje z zakresu folklorystyki, mitologii, lingwistyki, muzyki. Był jednym z pomysłodawców i redaktorów Słownika języka polskiego. Jego główne dzieła to: Mitologia i filozofia, w: tenże, Prawda. Książka zbiorowa dla uczczenia 25-letniej działalności Aleksandra Świętochowskiego, Warszawa 1899; Próba charakterystyki szlachty polskiej, w: tenże, Ognisko. Książka zbiorowa dla uczczenia 25-letniej działalności T. T. Jeża, Warszawa 1882; O człowieku pierwotnym,
Lwów 1903; Słownik gwar polskich (1900-1911), Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia (1894-1905, A-M).
Zob. Słownik języka polskiego, J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Warszawa 1900-1927; Słowniki
dawne i współczesne, M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski (red.), www. leksykografia.uw.edu.pl/ slowniki/35/
slownik-jezyka-polskiego-warszawa-1900-1927 [dostęp: 8 VI 2013]; I. Fedoroviĉ, Korespondencja Jana Karłowicza
z polskimi i litewskimi literatami oraz działaczami kulturalnymi, „Slavistica Vilnensis”, 2012, nr 57, s. 197; Życie i prace
Jana Karłowicza (1836-1903), pr. zbior., Warszawa 1904, s. 388.
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ra, szczególnie w studium porównawczym Piękna Meluzyna i królewna Wanda (1876) oraz
O Żydzie wiecznym tułaczu. Legenda średniowieczna (1873)6.
W pierwszej z rozpraw za podstawę mitów autor uważa wiedzę człowieka pierwotnego na temat słońca, chmur i innych zjawisk przyrodniczych. W pracy Piękna Meluzyna
i królewna Wanda J. A. Karłowicz analizował ewolucję i różne formy mitu o Meluzynie. Widać w niej łączenie przez autora teorii filologiczno-naturalistycznej z historyczno-porównawczą. Odchodził w niej od wyjaśniania religii „poczuciem nieskończoności” i zwracał
się do ewolucjonistycznego traktowania religii jako „pierwotnej filozofii”, która w procesie rozwoju staje się filozofią naukową.
J. A. Karłowicz, stwierdzając, że religia podobnie jak mitologia jest filozofią pierwotną, nawiązywał do twórczości H. Spencera i E. B. Tylora. Sądził, że układ mitologii i jej
ewolucja jest w istocie tożsama z porządkiem filozofii. Stąd uważał, że w procesie analizy religii i mitologii należy, jako prawdziwy, uznać układ faktów. Podobne stanowisko
w tamtym czasie prezentował A. Bastian czy G. Trezza. Różnica polega na tym, że polski
myśliciel uważał pierwotne wyobrażenia mitologiczne za filozofię7.
Nieco później, na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku, pod wpływem twórczości E. B. Tylora i A. Langa, J. A. Karłowicz zaczął krytycznie odnosić się do teorii „filologiczno-meteorologicznych”, akceptując natomiast antropologiczną i psychologiczną teorię religii8. Jego zdaniem, mit rozwija się zgodnie z zasadami postępu w duchu ewolucji.
Stąd, badając mit, należy określić jego genezę. W tym celu trzeba posługiwać się wieloma
metodami, jak: filozoficzna, analogii, historyczna i psychologiczna. Dzięki takiemu podejściu można badać wszystkie fazy rozwoju mitu oraz dokonać jego szczegółowej analizy,
tak aby od ostatecznej postaci dotrzeć do źródeł mitu. J. A. Karłowicz dostrzegał ewolucję
religii od animizmu przez fetyszyzm, magię, totemizm aż do politeizmu i monoteizmu.
Należy pamiętać, że w tym czasie w badaniach nad religią dominowała metoda historyczna oraz sztywny ewolucjonizm9. Sądzono, że rozwój religii jest zdeterminowany
Zob. J. A. Karłowicz, Żyd wieczny tułacz. Legienda średniowieczna. Opowiedział i krytycznie rozebrał Karłowicz,
„Biblioteka Warszawska”, 1873, t. 3, s. 1-13 i 214-232 oraz Piękna Meluzyna i królewna Wanda, „Ateneum”, 1876,
t. 3, s. 165. Pisownia oryginalna.
7 Zob. J. A. Karłowicz, Mitologia i filozofia, cyt. wyd., s. 197-205. Zob. także rec. W. Bugla w „Mittheilungen
der anthropologischen Gasellschaft in Wien”, 1901, t. XXXI, s. 364-365 oraz H. Łopacińskiego „Wisła”, 1901,
t. XI, s. 786-789.
8 Zgodzić się w związku z tym należy ze stwierdzeniem J. Szmyda, że „wypowiedzi o potrzebie wyjaśniania religii ze stanowiska psychologii zaczęły pojawiać się w naszym kraju już w latach 80. XIX w. Formułowane
były sporadycznie na łamach czasopism związanych z warszawskim odłamem pozytywizmu, zwłaszcza w niektórych artykułach publicystycznych i popularnonaukowych zamieszczanych w »Przeglądzie Tygodniowym«,
»Ateneum« i w »Prawdzie«. Od lat 80. XIX wieku datują się też pierwsze próby rozważań teoretycznych psychologicznymi uwarunkowaniami religii. Miały one miejsce we wczesnej twórczości E. Abramowskiego, L. Krzywickiego, w pracach J. Ochorowicza, A. Niemojewskiego i innych”. J. Szmyd, Religijność i transcendencja, Bydgoszcz
– Kraków 2002, s. 49. W tej wypowiedzi nie pojawia się wzmianka o twórczości J. A. Karłowicza.
9 Ewolucjonizm jest uważany za jedną z pierwszych szkół w religioznawstwie. Rozwinęła się ona w ramach antropologii kulturalnej (etnologii). Stosowała w badaniach nad religią idee teorii ewolucji zaczerpnięte
z ewolucjonizmu biologicznego Karola Darwina oraz filozoficznego Herberta Spencera. W ewolucjonizmie można
6
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czynnikami kulturowymi. Stąd należy ją badać, zaczynając od jej przejawów najprostszych, prymitywnych, czyli mitów. Najprostsze formy religii, jak: magia, animizm, totemizm,
stawały się początkiem rozważań o religii oraz faktycznym początkiem rozwoju ludzkości.
Polski myśliciel 3 września 1889 roku wygłosił referat, w którym odróżniał mit od religii na zjeździe orientalistów w Sztokholmie. Szczegółowo ten pogląd został przedstawiony w artykule Mitologia i religja grecka. J. A. Karłowicz pisał: „Gdy więc mitologię nazwać można wyrabianiem światopoglądu, idei, pracą rozumu pierwotnego, kiełkowaniem
pojęć, to religię poczytywać należy za wytwarzanie się woli, objawiającej się w czynach
i postępowaniu, i za układanie pewnych zasad, kierujących życiem. Oba te kierunki mają
stronę podmiotową i przedmiotową. O ile poznawanie stosuje się do siebie samego, do
człowieka i bada własną istotę cielesną i duchową, usiłując dociec przyczyn, celów i związków wszech zjawisk życia materialnego i duchowego, nazwać to można uświadamianiem się podmiotowym. Gdy zaś poznawanie zwraca się ku zjawiskom pozaludzkim, wtedy występuje jako uświadamianie świata zewnętrznego i staje się przedmiotowym. Podobnież przy wytwarzaniu się poczucia obowiązków, gdy się ono zwraca ku sobie samemu, ku podmiotowi, staje się sumieniem, a kiedy się odnosi do świata zewnętrznego (realnego i nadprzyrodzonego), współistot ziemskich i nadziemskich, wówczas wytwarza pewne nakazy etyczne i pewne prawa, które nazwać można sumieniem przedmiotowym”10.
Niewątpliwie stwierdzenia te sytuują J. A. Karłowicza w nurcie ewolucjonizmu klasycznego. Ta intelektualistyczna filozofia religii głosi tezę, że religia jest pewnym rodzajem filozofii. Najniższym jej szczeblem rozwoju, związanym z przednaukowym myśleniem. Trzeba pamiętać jednak, że ewolucjonizm klasyczny miał swoją krytyczną wersję,
w której religia była traktowana jako zjawisko emocjonalne. W tym ujęciu religia to przede wszystkim przeżycia religijne – swoiste i niewyrażalne empirycznie i rozumowo. Stąd
religia nie może być rodzajem „niższej filozofii”, ale naturalnym składnikiem ludzkiej psychiki. Ta aktywistyczna wersja filozofii ewolucjonistycznej tylko częściowo była akceptowana przez J. A. Karłowicza.
Potwierdzają to rozważania, stanowiące syntezę jego poglądów nad wierzeniami
pierwotnymi, zawarte w książce O człowieku pierwotnym siedem odczytów11. Autor zauwamówić o trzech jego fazach rozwoju: klasycznej, krytycznej i neoewolucjonistycznej. Za twórcę pierwszej fazy uznaje się powszechnie E. B. Tylora (1832-1917), który uznaje animizm jako podstawę każdej religii. Współtwórcami
tego typu myślenia byli Lewis Henry Morgan (1818-1881) oraz James George Frazer (1854-1941).
Krytyczną fazę ewolucjonizmu zapoczątkowuje twórczość Andrew Langa (1844-1912). Natomiast prekursorem neoewolucjonizmu był Leslie Alvin White rozpatrujący religię jako integralny element historii kultury, traktowanej jako odrębna klasa zjawisk. Zob. szerzej: A. Bronk, Podstawy nauk o religii, cyt. wyd., s. 471; Antropologia
kulturowa. Zbliżenia epok i problemów, K. J. Brozi (red. i wyb.), Lublin 1995, s. 184; P. Chmielewski, Kultura i ewolucja,
Warszawa 1988, s. 407; Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Toruń 2003, s. 237; M. Nowaczyk, Ewolucjonizm kulturowy a religia, Warszawa 1989, s. 3-8, W. Piwowarski, Socjologia religii. Antologia tekstów,
Kraków 2003, s. 453; M. Rusecki, Istota i geneza religii, Warszawa 1989, s. 267; J. Waardenburg, Religie i religia, Warszawa 1991, s. 222.
10 J. A. Karłowicz, Mitologia i religja grecka, w: Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, Warszawa 1900,
t. XXVI, s. 727. Pisownia oryginalna.
11 J. A. Karłowicz, O człowieku pierwotnym siedem odczytów, Lwów 1903, s. 163.
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ża, że człowiek stanął na szczycie hierarchii ustanowionej przez naturę na skutek wytworzenia mowy w procesie przekształcania przyrody za pomocą narzędzi. Słusznie sądził
on, że niektóre formy języka są wytworami wyobraźni człowieka pierwotnego, który całą
przyrodę traktował jako ożywioną, odczuwającą i działającą. Zdaniem myśliciela, człowiek
był twórcą świata duchów, który odwzorowywał jego własny świat, „uosobił” choroby,
śmierć, przyrodę, utożsamiał rzeczy z istotami żywymi. Taki pogląd określa on antropocentrycznym, ponieważ człowiek wytworzył pojęcie duszy oraz przypisał ją wszystkim
elementom przyrody. Tylor nazywa ten rodzaj wierzeń animizmem, natomiast J. A. Karłowicz „uduchowieniem”, gdy dotyczy istot żywych, oraz „używotnieniem”, gdy określenie stosujemy do przedmiotów. Uduchowienie czy duchowość utożsamiał on z procesem wzrastania człowieka początkowo w świecie przyrody, a później w strukturach społecznych. W tym procesie pojawia się i mitologizuje koncepcja duszy. Jego zdaniem, właśnie tak świadomość człowieka pierwotnego została zdominowana przez mit.
Zdaniem J. A. Karłowicza różnorodne mity dotyczące duszy były główną podstawą
kształtowania się duchowości człowieka. Ich treść była związana z określonym poziomem
bytu i rozumieniem go przez człowieka. Polski myśliciel pisał: „Nierozwiązane, może
nierozwiązalne, dręczące nas, ludzi XX wieku zagadnienie: jaką i czem jest dusza ludzka, człowiek pierwotny rozwiązywał bez długiego wahania, ale bardzo rozmaicie; rozmaitość tę warunkowała mniejsza lub większa dojrzałość umysłowa, więc bliższa lub dalsza
od nas epoka, a także ten lub inny kierunek zdolności lub umysłowości narodu. Każda odpowiedź opierała się na dostrzeżeniach i wnioskowaniach”12.
Zgodnie z pozytywistyczno-ewolucjonistycznym paradygmatem wiedzy Karłowicz
uważał, że podobnie kształtuje się duchowość współczesnego mu Polaka. Pisał: „My podobnież serce utożsamiamy z duszą, z charakterem i z wrażliwością: mówimy prawie bez
różnicy o człowieku bez duszy i o człowieku bez serca; znamy dobre zajęcze serce; mówimy o niem, że się ściska, pęka, boli, rośnie, zamiera, kraje się, tak samo jako o duszy, że się
raduje, jak i o duchu, że rośnie; prawimy o chowaniu w sercu żalu, nienawiści, gniewu”13.
Wydaje się, że w poglądzie tym można dostrzec zainteresowanie J. A. Karłowicza rolą poznania, jego niedokładności, nieścisłości, na powstanie mitu. Człowiek pierwotny, zadając pytania dotyczące zjawisk społecznych i przyrodniczych, wielokroć nie był w stanie udzielić na nie odpowiedzi. Pogląd, który w ten sposób powstawał, był mitologiczny,
z przewagą irracjonalizmu nad racjonalizmem. W tym ujęciu rozwój myśli jest procesem
wyzwalania się człowieka od pierwotnych form myślenia i zastępowania ich naukowym
poglądem na zjawiska przyrodnicze. W ten sposób następuje przemiana duchowości.
Sprzyja temu, jego zdaniem, język, który odzwierciedla myśl i związane z nią skojarzenia.
Z czasem rozwieje się „wiara w cudowną moc słowa ludzkiego”. Bezwiednie używamy
takich pojęć, jak los, przeznaczenie, powodzenie, a obok tego wierzymy, że we wszechświecie panuje prawo przyczynowości, że „przypadek w istocie nie jest przypadkiem”.
12
13

Tamże, s. 50. Pisownia oryginalna.
Tamże, s. 52. Pisownia oryginalna.
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W tej interpretacji mit jest związany z próbą wyjaśniania zbyt złożonej dla człowieka pierwotnego struktury rzeczywistości. Kształtująca się w ten sposób duchowość jest
natury mitologicznej, choć nie religijnej. Autor sprzeciwiał się także redukcjonistycznemu
ujęciu mitologii. Pisał on: „Mitologia, powiadają, to właściwie tylko religia pierwotna. Definicja ta wydaje się mnie takim samym zacieśnieniem sfery mitologii, jak kiedy o filozofii się powiada, że jest tylko samą nauką o formach myślenia, albo samą etyką, albo samą
metafizyką”14. Słusznie zauważał M. Nowaczyk, że dla J. A. Karłowicza w pewnych warunkach mitologia nabiera charakteru religijnego. Filozofia pierwotna dopóki jest poznaniem, dopóty jest mitologią. Kiedy zaś pojawiają się praktyki związane z mitem, to mitologia przekształca się w religię15.
Przyjmując takie założenia, J. A. Karłowicz dostrzegał podstawową dźwignię rozwoju społecznego. Pisał: „jest nią wieczysta dążność do wyzwolenia się, do emancypacji
z form i pojęć, przekazywanych przez najdawniejszą epokę ludzkości”. Sądził, że strukturę
naszej duchowości zawdzięczamy naszym dziejom, które zakorzeniły w niej określone pojęcia. Dalej pisał „walczymy z niemi, ale ani przewidzieć końca walki nie zdołamy. Długo, długo jeszcze tkwić w nas będzie dziki, bezlitosny, samolubny, drapieżny praojciec”16.
Zwolennikiem ewolucjonizmu był również Ignacy Radliński17. Religia była dla niego
dziecięcą fazą rozwoju człowieka, pierwotnym najsłabszym, a zarazem najbardziej doskonałym wytworem ludzkiego umysłu. Myśliciel ten szczególne zasługi położył na polu historii religii, opierając swoje badania na filologiczno-historycznej analizie źródeł.
Uznawał pozytywistyczną bezzałożeniowość badań naukowych. Szczególnie ujawniło
się to w trzech pracach dotyczących „religii judaistyczno-chrześcijańskiej”: Dzieje jednego
Boga (1905), Dzieje jednego z synów bożych (1907), Dzieje trzech osób w jednym Bogu (1915).
J. Grzybowski uważa, że I. Radliński w tych pracach „ukazał historyczną wędrówkę wątków religijnych i przemianę legendy euhemerowskiej w mit, czyli przejście, jakie – według niego – dokonało się od Jezusa historii do Chrystusa wiary”18.
J. A. Karłowicz, Mitologia i filozofia, cyt. wyd., s. 204.
Zob. M. Nowaczyk, Jan Aleksander Karłowicz..., cyt. wyd., s. 29.
16 J. Karłowicz, O człowieku..., cyt. wyd., s. 143. Pisownia oryginalna.
17 Polski religioznawca, filozof, wolnomyśliciel urodził się 13 grudnia 1843 roku w Dubnie na Wołyniu.
W 1862 zdał eksternistycznie egzamin maturalny w I Gimnazjum Kijowskim i rozpoczął studia na fakultecie historyczno-filologicznym Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie. Na studiach największy wpływ na niego wywarły dzieła Henry Thomasa Buckle’a, Charlesa Lyella i Ernesta Renana. Jeden z założycieli w 1886 roku pisma
„Wisła” poświęconego etnografii, wierzeniom, obyczajom, zwyczajom i przesądom ludowym. Współpracownik A. Dygasińskiego, J. Karłowicza i E. Majewskiego. W 1890 r. brał udział w zjeździe historyków we Lwowie,
a w 1905 r. w Kongresie Wolnej Myśli w Paryżu. Współpracownik Wielkiej Encyklopedii Ilustrowanej. Zajmował się
orientalistyką, religioznawstwem w tym historią religii. Zygmunt Poniatowski nazwał go „eklektycznym dyletantem”, ale także ojcem polskiego religioznawstwa. M. Janion dostrzegła w nim historyka religii, którego można nazwać polskim Renanem (pierwszy tego określenia użył literat Leo Belmont). Zmarł 13 sierpnia 1920 r. Zob. I. Radliński, Mój żywot, Łuck 1938, s. 168; Z. Poniatowski, Wstęp do religioznawstwa, Warszawa 1962, s. 67; M. Janion,
Kultura okresu pozytywizmu, cz. 1, Warszawa 1949, s. 312.
18 J. Grzybowski, Radliński Ignacy Józef, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2 (M-Ż), Lublin 2011, s. 439. Takie
samo stanowisko wyraziła H. Floryńska. Zob. taż, Filozoficzna refleksja nad religią, cyt. wyd., s. 302.
14
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Przez długie lata swojej działalności, zajmował się on genezą religii, jej ewolucją rozpoczynającą się, jego zdaniem, od animizmu po religie historyczne, pojawieniem się idei
boga, a także filozoficznymi podstawami religii i jej krytyki. W tych pracach, zdaniem
Z. Poniatowskiego, nie był ani oryginalny, ani odkrywczy19.
Jego praca Pierwsza karta historii religii jest istotną próbą interpretacji religii w kontekście ewolucji. H. Hoffmann uważa ją za pionierską w polskim religioznawstwie teoretycznym20. Niewątpliwie jest ona jedną z jego najważniejszych wypowiedzi dotyczących
teorii religii. W duchu ewolucjonistycznym uzasadnia konieczność rozpatrywania fenomenu religii. Należy uznać, że odnajdujemy w niej teoretyczne podstawy badań I. Radlińskiego. Pisał on: „Upadek metafizyki (...) zaniechanie przez psychologów poszukiwań
w duszy ludzkiej specyficznych uczuć religijnych wprowadziło studya nad religią na zupełnie nowe drogi. Wykluczona z dziedziny filozofii zwróciła religia baczną uwagę na
siebie jako wybitne zjawisko historyczne wszystkich badaczy życia społecznego, jako
potężny czynnik cywilizacyjny stała się przedmiotem gorliwych poszukiwań tych, którzy dla dokładniejszego poznania współczesnego stanu ludzkości, badają wszechstronnie jej przeszłość”21. Ta i wiele innych interpretacji I. Radlińskiego nacechowana jest krytycznym stosunkiem do metafizyki rozumianej jako metodologiczny fideizm. Mogą one
także świadczyć o tym, że polski myśliciel postulował emancypację religioznawstwa od
wszelkiej apologii.
I. Radliński, zauważając, że początki religii sięgają początków życia społecznego, postulował powrót do historycznych korzeni w celu zrozumienia jej teraźniejszego kształ19 Zob. Z. Poniatowski, Początki religioznawstwa w Polsce (1873-1918), „Euhemer”, 1977, nr 1, s. 53. Innego zdania była J. Żurawicka, która uznaje I. Radlińskiego za wybitnego popularyzatora naukowej refleksji o religii. Zob.
taż, Twórczość naukowa I. Radlińskiego (1843-1920), Wrocław 1975, s. 10. Ciekawą opinię na temat I. Radlińskiego wyraził L. Krzywicki, uznając go za „prywatnego uczonego”, którego cechowała „namiętność dociekań naukowych”
i tylko sytuacja społeczno-gospodarcza kraju uniemożliwiła mu tworzenie „wielkiego gmachu naukowego”. Zob.
L. Krzywicki, Wolnomyśliciele, w: Wspomnienia, t. 3, Warszawa 1958, s. 469-470. Jak zawsze krytyczny A. Nowicki
sądził, że I. Radliński był dyletantem, a jego twórczość nie wniosła nic oryginalnego do nauki, choć samo podjęcie badań religioznawczych odegrało „poważną rolę w wyzwalaniu inteligencji polskiej od religii”. A. Nowicki,
Wykład o krytyce religii w Polsce, Warszawa 1965, s. 116. Ten ostatni sąd jest nazbyt krytyczny. I. Radliński najprawdopodobniej nie znał hebrajskiego, często korzystał ze źródeł wtórnych, stąd jego analizy nie mogły być pogłębione, ulegał wpływom różnych badaczy, m.in. E. Renana czy A. Loisy, jednak był także pracowitym, wytrwałym myślicielem, odważnie prezentującym, choć bez ideologicznego zacietrzewienia, swoje poglądy mogące stanowić podstawę polskich badań nad religią. Ponadto w jego pracach odnajdujemy liczne omówienia różnorodnych nurtów obecnych w ówczesnym religioznawstwie. Trzeba się zgodzić z opinią H. Hoffmana, że był on wybitnym popularyzatorem naukowego podejścia do religii. Zob. H. Hoffmann, Radliński Ignacy, w: Religia. Encyklopedia PWN, T. Gadacz, B. Milerski (red.), t. 8, Warszawa 2003, s. 342. Ciekawą opinię wyraził L. J. Pełka, pisząc:
„Mimo tych, jak i szeregu innych jeszcze trudności, w stosunkowo krótkim okresie udało się Radlińskiemu dołączyć do czołówki elity intelektualnej ówczesnej Warszawy, jako znanemu badaczowi starożytności i historykowi
religii”. L. J. Pełka, Polskie religioznawstwo wolnomyślicielskie (Ignacy Radliński i Andrzej Niemojewski), „Przegląd Religioznawczy”, 2008, nr 3, s. 36.
20 Zob. H. Hoffmann, Dzieje polskich badań religioznawczych 1873-1939, Kraków 2004, s. 73.
21 I. Radliński, Pierwsza karta historii religii, w: Ognisko..., cyt. wyd., s. 163. Podobna opinię wyraził L. J. Pełka,
choć niezbyt dokładnie zacytował myśl I. Radlińskiego. Zob. L. J. Pełka, Polskie religioznawstwo..., cyt. wyd., s. 35.
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tu. Słusznie zauważył J. Grzybowski, że badał on „powstawanie religii na tle historycznym, wiążąc je, podobnie jak Renan, z ustrojem społecznym danych grup”22. Traktował
on religię jako zjawisko socjologiczne. Takie stanowisko można klasyfikować jako ortodoksyjnie pozytywistyczne oparte na teorii ewolucji. Trzeba jednak zaznaczyć, że I. Radliński poddał religię nie tylko analizom historycznym, ale także filologicznym. W tym
ujęciu stawała się ona jedną z podstawowych form kultury kształtujących obyczaje i moralność społeczeństwa. Dzięki kulturze dokonuje się, jego zdaniem, proces rozwoju religii od animizmu do monoteizmu. Jednym z podstawowych elementów kształtujących tę
przemianę jest myśl.
W poglądzie tym przewija się epistemologiczne założenie, że idee odgrywają istotną rolę w kształtowaniu i poznawaniu kultury. Pisał on: „Myśl ludzka, będąc za życia
człowieka jedynym łącznikiem jego z otaczającym go światem, wyjątkowym środkiem poznawania przyrody i porozumiewania z takimiż jak on istotami, myśl wyrażona w mowie, stanowi po śmierci człowieka, po zgniciu i rozpadnięciu się jego ciała, jedyny ślad
jego istnienia. Przechowuje się ona bowiem dłużej, niż przetrwa niejeden ślad rąk jego,
w postaci narzędzia czy to dzieła sztuki; dłużej niż w następstwie wypadków odbijają się
skutki jego czynów, którym potomność nadaje wspaniałą nazwę dziejowych. A wszakże
śladów myśli wytwarza właśnie to uprzywilejowane wśród innych stworzeń stanowisko
człowieka na ziemi. W myśli ludzkiej odbywa się uświadomienie człowieka, a przez nie
jakoby i świata w nim całego. W myśli się odtwarza istnienie świata w jego stanie obecnym, a nadto dokonane już stawanie się tego Świata w przeszłości. Myślą człowiek sięga
bezpoczątkowego Czasu istnienia wszystkiego, co tylko istnieje. Myślą przenika on bezgraniczne przestrzenie, obejmujące również wszystko co istnieje”23.
Myśl stawała się w ten sposób jedynym śladem istnienia człowieka, jego dziełem istniejącym w umysłowości niezliczonych pokoleń ludzkich, przejawiającym się w postaci
abstrakcji i systemów naukowych. Myśl w taki sposób ujęta, prezentowana jest w mowie
i piśmie utrwalonym w postaci systemów znaków wytworzonym w danej kulturze. W ten
sposób, zdaniem I. Radlińskiego, myśl staje się rzeczą, przedmiotem istniejącym na zewnątrz umysłu człowieka, w świecie wytworów kultury. Po człowieku pozostaje ten wytwór, związany jednak z umysłowością człowieka nawet wtedy, gdy jego ciało przestało
już istnieć. Myśl ta istnieje w formie pierwotnej, oczekując „czytelnika”, by zabrzmieć na
nowo jako pojęcie, idea, której „wznoszą się gmachy ogólne wiedzy ludzkiej”.
Myśl jako przedmiot, dzieło podlega interpretacji („rozważaniu i poznawaniu”) przez
ludzi, stąd posiada swoje dzieje. I. Radliński pisał: „Myśl ludzka, stawszy się rzeczą jako książka, dzieło, z konieczności musi się poddać losom wszystkich rzeczy ludzkich na
świecie. Jako rzecz trawi ją w swym biegu powolnym, lecz stałym, nieprzerwalnym, czas,
niepokonany wróg wszystkiego, co powstaje w czasie. Niszcząc tysiączne wypadki, stanowiące życie, nadto – złość i ciemnota, okrucieństwo i zaślepienie samych zresztą ludzi.
22
23

J. Grzybowski, Radliński Ignacy Józef, w: Encyklopedia..., cyt. wyd., s. 440.
I. Radliński, Mój żywot, cyt. wyd., s. 141. Pisownia oryginalna.

Duchowość w świetle pozytywistycznego paradygmatu religioznawstwa...

91

Ginęły przeto utwory piśmienne w postaci dzieł przechowywane, nie pozostawiając po
sobie żadnego śladu istnienia. Ginęły, pozostawiając ślad istnienia wyłącznie tylko w tytule, wzmiankowym w innych dziełach późniejszych. Ginęły, pozostawiając ślad jedynie
w urywkach, przytaczanych jako cytaty dosłowne przez innych autorów już w ich własnych pracach. A zdarzało się również tak, że ci autorowie ograniczali się tylko krótkimi
wzmiankami o treści danego dzieła, a zamiast cytatów dosłownych, mieścili tylko zdania o bardziej obchodzących ich przedmiotach, poczerpnięte z tego dzieła, lub powtarzali, w braku dzieła samego pod ręką, zasłyszane o nim twierdzenia różne, przypisywane
jego autorowi. Wtedy to zamiast śladów bezpośrednich dzieł zaginionych w postaci urywków z tych dzieł przechowywanych w innych, otrzymujemy już ślady pośrednie owych
śladów bezpośrednich w postaci oderwanych zdań różnych i twierdzeń niepowiązanych
i częstokroć nawet z sobą sprzecznych, a zawsze luźnych.
Tak więc, zamiast myśli dochodzą do nas niby echa myśli, odbite w cudzym umyśle; niby cienie myśli padłe na obce sobie tło pojęć i obrazów; jej strzępy, wplatane w przeróżne późniejsze tkaniny, obce jej włóknem, obce jej barwą (...). A na takie urywki, cienie,
echo, strzępy, bywała rozbita i poszarpana myśl ludzi, którzy – jako pamiątkowe kolumny znaczą upłynione w tej przeszłości okresy, jako drogowskazy wytykają przebytą przez
ludzkość drogę, a na niej dokonane zwroty w długim jej pochodzie od przeszłości, odgadywanej ze śladów myśli, do przyszłości, potęgę tej myśli przewidywanej, prowadzącej
zaś rodzaj ludzki od zwierzęcości do człowieczeństwa”24.
Ten, może nazbyt długi cytat, interpretować można jako przezwyciężanie, być może
nieświadome, pozytywistycznego paradygmatu wiedzy i stosowanie hermeneutyki na
gruncie polskim. Autor stosuje, tak przynajmniej może się wydawać, ten rodzaj interpretacji w religioznawstwie teoretycznym, jako pierwszy myśliciel w Polsce. Szkoda, że tematyka ta nie została szerzej rozwinięta w jego dziełach.
Rozważania I. Radlińskiego, choć zasadniczo mieszczące się w pozytywistycznym
paradygmacie nauki, wykraczały poza scjentystyczny model religioznawstwa. Oprócz treści faktograficznej, znajdowały się w nich także poglądy podkreślające specyfikę poznania humanistycznego. Niosły one wyraźne przesłanie teoretyczne, ideologiczne i polityczne. Chodziło o to, aby myśl i nauka były wolne. Żadne doktryny, dogmaty, pojęcia nie
były jednostkom narzucane przez władzę publiczną. Człowiek zaś był niezależny od
więzów społeczno-ekonomicznych, posiadał środki i możliwości do rozwijania swoich
zdolności oraz mógł korzystać z owoców swojej pracy. Ustrój społeczny winien być demokratyczny, „oparty na współudziale wszystkich w wolnym rządzie”.
Podsumowując, można stwierdzić, że duchowość w tym ujęciu była myślą, czyli aktem psychicznym, wewnętrznym, z samej swej natury była myślą wolną. Zdaniem I. Radlińskiego, myśl jest także łącznikiem człowieka ze światem zewnętrznym, w tym z innymi ludźmi. Ci inni ludzie, wyrażający swoje myśli w postaci mowy, wpływają w ten
sposób na myśli innych jednostek. W tym kontekście myśl przestaje być wolna, bo podlega
24
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wpływom innych myśli. Staje się niewolnicą teorii, doktryn, ideologii, poszczególnych poglądów obejmujących i wyjaśniających wszelkie zjawiska zachodzące na całym świecie.
Tak powstaje światopogląd. Ma on swoje uwarunkowania w dalekiej przeszłości w animizmie, czyli przekonaniu o aktywnej roli duchów w kształtowaniu naszej rzeczywistości.
Podobnie sądził J. A. Karłowicz. Jego zdaniem to mity związane z koncepcją duszy
były jednym z zasadniczych elementów kształtowania się duchowości człowieka. Ich treść była związana ze stopniem poznania i zrozumienia przez człowieka rzeczywistości
przyrodniczej i społecznej. Sądził, że strukturę naszej duchowości zawdzięczamy naszym dziejom, które wytworzyły i utrwaliły określony paradygmat kultury oraz zakorzeniły w niej takie, a nie inne pojęcia. Dlatego sądził, że jeszcze długo tkwić w nas będzie
dziki „praojciec”.
Należy także stwierdzić, że poglądy obu myślicieli, pomimo ogólnie ich pozytywistycznego charakteru, nosiły znamiona wpływów innych nurtów teoretycznych, w tym
tego, który już w niedługim czasie miał zakwestionować scjentystyczny wzór uprawiania nauki – neoromantyzmu. Prowadziło to do tego, że w niektórych treściach wypowiedzi obu myślicieli można odnaleźć elementy myślenia hermeneutycznego, tak ważne dla
nowo kształtujących się idei humanizmu.
Stąd można uznać, że duchowość w koncepcji obu autorów jawiła się także jako świadomościowo-społeczny wytwór rozumu powstający z jego relacji do ograniczeń empirycznych jednostki bytującej w świecie, jako wytwór rozumu i duszy oraz naszego poznania ujawniającego się w mowie.

Jerzy Kojkoł – SPIRITUALITY IN THE LIGHT OF THE POSITIVIST PARADIGM OF THE
POLISH STUDY OF RELIGION BY THE END OF 19TH CENTURY
In this article we may find an analysis of the problem of spirituality in the context of positivist
paradigm of the Polish study of religion by the end of 19th century. The author stresses out the fact
that despite the domination of the scientistic model of science at that time the Polish study of religion
did already contain some elements which were evident for its humanistic origins. Author of this
article does find them in the works, basically in accordance with the positivistic and evolutionist
current within the Polish study of religion by J. A. Karłowicz and I. Radliński. The author performs
an analysis of their work in the context of the problem of spirituality, which in this view was a thought
or a psychic act, of a inner character by its nature; it was a free thought and the link between man
and the outer world, also with other people. According to the author of this article, both thinkers
acknowledged the fact that myths related to the concept of soul were one of the basic elements that
shape the spirituality of people. Their content was related to the level of cognition and understanding
by man the biological and social reality. Spirituality in the concepts of both authors reveals itself
in this article as a conscious and a social product of reason created by its relations towards the
empirical limitations of an individual existing in the world, as a creation of reason and soul and our
cognition revealing itself in the speech.
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Religiotwórcza moc duchowości w ujęciu
Gerardusa van der Leeuwa

Przypisywanie duchowości mocy religiotwórczej ma za sobą tak długie tradycje, że
trudno jest do tego dodać coś istotnie nowego. Przedstawiciele tzw. ruchu rewaloryzacji
religii pokazali jednak, że takie ujmowanie duchowości nadal pozostawia pewne możliwości – jeśli już nie wykraczające radykalnie poza te tradycje, to przynajmniej wprowadzające do nich takich powiew świeżości, że zdają się one być lepiej przystosowane do
dzisiejszych potrzeb. Taki charakter ma m.in. jej ujęcie zaproponowane przez Gerardusa
van der Leeuwa.
Jego dziełem życia jest Fenomenologia religii. Użyte w tytule pojęcie „fenomenologia”
zapożyczone zostało od Edmunda Husserla. Zapożyczona od niego została również metoda epoché, oznaczająca – poza wszystkim innym – docieranie w poznawaniu i poznaniu
ludzkim do „jądra” duchowości, czy też – jak to określa Husserl – do „mojego Ja transcendentalno-fenomenologicznego, do obszaru transcendentalno-fenomenologicznego samodoświadczenia”1. W swoim dziele van der Leeuw dokonuje jednak korekty zarówno rozumienia fenomenologii, jak i owego epoché. W świetle tego rozumienia, istotę fenomenologii stanowi „mówienie o tym, co się ukazuje”, „religia jest przeżyciem granicznym, wymykającym się postrzeganiu, które zgodnie ze swoją istotą jest i pozostanie ukryte”, natomiast fenomenologia religii dotyczy rozumienia zarówno fenomenu, jak i religii, a ściślej, takiego rozumienia, które zakłada faktycznie epoché i które – jak zresztą każde autentyczne epoché – „jest rozumieniem aż do dna”. Takim rozumieniem (łącznie „z rozpoznaniem siebie jako byciem rozumianym”) staje się jednak dopiero wówczas, gdy osiąga to
„dno”, co z kolei okazuje się równoznaczne z rozpoznaniem sensu, a „każdy sens prowa„Świat, świat obiektywny, który dla mnie istnieje (...) czerpie (...) cały swój sens i swoją bytową ważność,
którą dla mnie w tej chwili posiada, ze mnie samego, ze mnie jako transcendentalnego Ja, wyłaniającego się dopiero wraz z transcendentalno-fenomenologiczną redukcją”. Zob. E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, Warszawa
1982, s. 36 i n.
1
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dzi prędzej czy później do sensu ostatecznego”, który „ostatecznie ma charakter religijny”. Owa religijność z kolei to „pełne miłości spojrzenie miłującego na umiłowany przedmiot. Albowiem wszelkie rozumienie polega na ofiarnej miłości. Gdyby tak nie było, nie
można byłoby mówić nie tylko o tym, co ukazuje się w religii, ale i w ogóle o niczym, co
się ukazuje. Albowiem temu, kto nie kocha, nic się nie ukazuje. Takie jest doświadczenie
zarówno platońskie, jak i chrześcijańskie”2.
W świetle tej – podobnie zresztą jak i każdej innej fenomenologii – owe autentyczne epoché powinno doprowadzić do wskazania takiej racji, która może i powinna stać się
oparciem dla wszystkich innych racji myślenia, mówienia i praktycznego działania. Krótko mówiąc, powinna to być racja absolutna, poprzedzająca inne racje i legitymizująca ich
obecność w dążeniu do zrozumienia samego siebie oraz swojego bliższego i dalszego otoczenia. Według van der Leeuwa i dla van der Leeuwa jako człowieka wierzącego, taką racją jest „rozumienie siebie w Bogu”.
Twierdzi on jednak, że nie miał i nie ma zamiaru ani „zamieniać fenomenologii
w teologię” (zaliczaną do „bezpłodnych domysłów”), ani też stawiać znaku równości między „wiarą, która stanowi podstawę wszelkiego rozumienia”, oraz wiarą religijną. W jednym i drugim przypadku chodzi o oczywistość, ale w pierwszym o „oczywistość metodologiczną”, natomiast w drugim o oczywistość rozumianą jako „gotowość do przyjęcia
objawienia”. Przy pierwszej z nich „fenomenologia religii nie jest poetyzowaniem na temat religii”, natomiast przy drugiej jest, a w każdym razie może nim być. Inaczej mówiąc,
fenomenologia jest nauką, a „fenomenolog jest w swej pracy związany z przedmiotem;
nie mógłby pracować, gdyby się stale i wciąż nie przeciwstawiał istniejącemu chaosowi
i nie pozwalał się ciągle korygować faktom”. Natomiast teologia jest sztuką, a teolog – podobnie jak inni artyści – idzie dalej niż na to pozwalają fakty3.
W świetle tych wyjaśnień fenomenologia religii nie jest również ani historią religii,
ani psychologią religii, ani też filozofią religii. Nie jest i nie chce być żadną z tych części
składowych religioznawstwa, chce bowiem być taką ich nauczycielką, która, „jeśli tylko
się da, nauczy ich umiarkowania” w ich roszczeniu do dominowania lub samodzielnego panowania w religioznawstwie, roszczenia bezzasadnego, gdyż żadna z nich nie jest
w stanie osiągnąć tego, co w poznaniu najistotniejsze, to znaczy właściwego zrozumienia i rozumienia sensu przeżycia religijnego („Przeżycie, w jego »rekonstrukcji«, jest fenomenem”). Każdemu historykowi, w tym historykowi religii, „chodzi przede wszystkim
o skonstatowanie tego, co się wydarzyło. Konstatacji tej nie dokonuje nigdy bez zrozumienia. Ale i wtedy, kiedy nie osiąga zrozumienia, powinien opisać to, co znalazł – nawet gdyby jego opis miał być tylko skatalogowaniem danych. Natomiast fenomenolog, jeśli czeZob. G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, Warszawa 1997, s. 593 i n.
Wyjaśniając dalej tę istotną różnicę między fenomenologią i teologią, pisał: „Teologia mówi o Bogu. W fenomenologii Bóg nie jest ani podmiotem, ani przedmiotem, albowiem musiałby być fenomenem, tj. musiałby ukazywać się. Bóg zaś nie ukazuje się, tj. nie ukazuje się w taki sposób, żebyśmy mogli go rozumieć i mówić z nim.
Kiedy się ukazuje, robi to w zupełnie inny sposób, taki, który nie pociąga za sobą zrozumiałej mowy, lecz zwiastowanie” (tamże, s. 597).
2
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goś nie rozumie, nie ma nic do powiedzenia”4. Podobnie jest z psychologiem i psychologią religii. Problem nawet nie w tym, że psycholog ten nie stara się zrozumieć „pierwiastka psychicznego w religii” (bo niejednokrotnie się stara), lecz w tym, że „w religii przejawia się coś więcej niż tylko element psychiczny” („Cały człowiek ma w niej swój udział,
jest w niej czynny, jest przez nią porywany”). Z kolei filozof religii i filozofia religii może
wprawdzie przygotowywać do fenomenologii religii, to jednak nie może jej zastąpić w jej
podstawowych funkcjach, w tym we wspomnianej wyżej funkcji nauczycielskiej. Brak
umiarkowania (wyrażający się m.in. w tym, że „każdy filozof ma w sobie coś z Boga”) jest
wskazany przez van der Leeuwa jako grzech główny filozofa i filozofii religii („Fenomenolog natomiast nie tylko bałby się myśli o podobieństwie do Boga, ale – co więcej – musi
jej unikać jako grzechu przeciw duchowi swojej nauki”). Tyle tytułem generalnych założeń i postulatów tego religioznawcy. Natomiast to, jak są one realizowane w praktyce i do
czego one prowadzą, pokazują poszczególne części jego sztandarowego dzieła.
W części pierwszej Fenomenologia religii van der Leeuwa pokazuje m.in. że ów przedmiot jest ogromnie zróżnicowany i różnicujący się w procesie historycznych zmian. Zadaniem fenomenologa jest rozpoznanie, opisanie i wyjaśnienie zarówno tego, co w tym
zróżnicowaniu i różnicowaniu jest zmienne, jak i tego, co jest niezmienne. W świetle tych
opisów i wyjaśnień niezmienna jest m.in. wiara w święte moce. Natomiast zmienne i zależne od miejsca oraz czasu występowania jest m.in. postrzeganie i nazywanie tych mocy. Przykładem jest m.in. pojęcie mana. Van der Leeuw przywołuje w swoich rozważaniach
dzieło misjonarza R. H. Codringtona The Melanesians, w którym pojęcie to pojawia się po
raz pierwszy jako „melanezyjska nazwa dla nieskończoności”5. Odpowiednikiem pojęciowym tej melanezyjskiej kategorii jest – jego zdaniem – u Siuksów pojęcie wakanda, u Algonkinów manitu, natomiast u Hebrajczyków el. W każdym przypadku to, co te pojęcia
oznaczają, stanowi podstawę religii (nawet „tam, gdzie moc nie ma wyraźnej nazwy”),
podstawę nie teoretyczną, lecz praktyczną, wyrażającą się m.in. w takich przeżyciach ludzkich, jak „zdziwienie, groza, a w skrajnych przypadkach lęk”.
W różnych religiach i formach religijności występuje jednak również „moc pojęta teoretycznie”. Występuje ona wprawdzie nie „w świecie ludzi pierwotnych”, ale już w świecie tzw. półkultur – takich jak chiński taoizm, indyjski wedyzm czy „wczesna spekulacja
grecka, która zaczęła od szukania arché, prajedności i prasiły”. Za „ostatnie słowo w teorii
mocy” tego świata półkultur uznał van der Leeuw indyjski braminizm, w którym „postawiono znak równości między mocą ludzką i kosmiczną, utożsamiając psychologię z kosmologią” („Atman i brahman są przecież ostatecznie jednością”) oraz przekształcając religijny pluralizm w religijny monizm. Następne religijne progi pokonywane były w procesie historycznego przechodzenia od fetyszyzmu człowieka pierwotnego (dla niego „każda rzecz może być nosicielem mocy”), poprzez wiarę w moc amuletów i relikwii oraz do4
5

Zob. tamże, s. 596 i n.
Zob. tamże, s. 20 i n.
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chodzenia do wiary w moc świętych osób i tabu („Tabu oznacza z pewnością zakaz, a moc
objawia się przede wszystkim jako coś, czego należy unikać...”).
Do tego przeglądowego ujmowania i pojmowania mocy w różnych miejscach i w różnym czasie van der Leeuw dołączył kilka uwag z zakresu psychologii religii (w rodzaju:
„to, co święte, niezależnie od tego, czy wywołuje uczucie nienawiści i lęku, czy też miłości i czci, zawsze stawia człowiekowi jakieś absolutne zadanie”) oraz z zakresu filozofii
religii (w rodzaju: „Gdy wiara w tabu staje się bez reszty obserwacją, pustą skorupą, człowiek zrywa krępujące go więzy”)6. Te elementy historyczne, psychologiczne i filozoficzne łączyło i łączy „rozumienie siebie w Bogu” (ew. w bogach) – rzecz jasna, różne rozumienie różnych ludzi w różnych bogach, w tym rozumienie fenomenologa, który stara
się zrozumieć te różne rozumienia i wskazać zarówno na to, co je różni, jak i na to, co jest
dla nich wspólne.
Swoisty obszar analizy stanowi dla van der Leeuwa tzw. święty świat w głębi (Hinterwelt). Punktem wyjścia do niej jest zakwestionowanie zarówno „dominującego w XIX
stuleciu powierzchownego ewolucjonizmu” (bezzasadnie „ówczesne wyobrażenie Boga
uznano w nim za punkt szczytowy długiego rozwoju, który rozpoczął się od całkowicie
prymitywnych początków”), jak i ówczesnego „antyewolucjonizmu” („ograniczył się on
tylko do odwrócenia kierunku rozwoju, stawiając na jego szczycie pojęcie Boga dominujące w czasach Oświecenia i w XIX wieku”). Za krok we właściwym kierunku uznał on
natomiast odkrycie dokonane przez Andrewa Langa (pierwszy zwrócił on uwagę na istnienie u ludów pierwotnych wiary w „stwórcę zachowującego świat, wiecznego i istniejącego od prapoczątków, dobrego Ojca ludzi, niewidzialnego i wszechwiedzącego, strażnika wszelkiej moralności”) oraz badania terenowe podjęte przez o. Wilhelma Schmidta
(„spróbował wykazać, że u ludów pierwotnych, które rzeczywiście posiadają najstarszą
kulturę (...), wiara w jedynego wzniosłego Boga-Stwórcę, związana z podtrzymywanym
przezeń ładem moralnym, występuje w najczystszej postaci”).
Przełomem okazały się jednak dopiero badania fenomenologów – takich m.in. jak Söderblom czy Preuss (w największym stopniu przyczynić się mieli do „zrozumienia struktury wiary w Najwyższą Istotę”), oraz van der Leeuwa, który, wyjaśniając tę wiarę, zwraca
uwagę na „niezwykle ważne w niej dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest stosunek Najwyższej Istoty do przyrody. Söderblom ma całkowitą słuszność, stwierdzając, że stosunek ten
ma charakter drugorzędny. (...) Drugą, niezwykle ważną cechą tej wiary jest ścisła więź
mocy z moralnością”7. W świetle tej wiary Najwyższa Istota „staje się tłem świata”.
Do tak pojętego „świętego świata w głębi” i związanej z nim wiary odwołuje się wiele różnych religii, ale „jedynie chrześcijaństwo może bronić swego antropomorfizmu, od6 Zob. R. Caillois, L’homme et le sacré (1939); wyd. pol. Żywioł i ład, Warszawa 1973; Z. Freud, Totem i tabu,
Warszawa 1993.
7 „Właściwa ludziom potrzeba podporządkowania swych działań pewnemu ładowi i inna potrzeba: podporządkowania tego, co się w ogóle dzieje, jakieś trwałej regule, przybierają w Najwyższej Istocie dość niewyraźną
postać. Najwyższa Istota jest odwoławczą instancją ludzkiego postępowania i gwarantem regularnego biegu świata. Ale nie miesza się w sprawy ludzkie”. Zob. G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, cyt. wyd., s. 152.
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wołując się do motywu istotnego i teologicznego: Bóg stał się człowiekiem. Ten centralny moment wcielenia daje nam prawo wyobrażać sobie Boga na sposób ludzki. Toteż antropomorfizm w religii chrześcijańskiej nie jest nigdy czymś zastępczym, prowizorycznym. Jest on tu naturalny i nieodzowny”8. Broniąc zasadności chrześcijańskiego antropomorfizmu van der Leeuw wskazuje z jednej strony m.in. na ograniczenia „teogonii i personifikacji w politeizmie greckim („Grecy przez poetycką personifikację wyrazili tylko
w formie najostrzejszej pytanie, które wiele pokoleń kieruje do mocy i w którym zawarta jest cała problematyka teodycei: czego chcecie, o moce, i czemu tego chcecie?”), z drugiej natomiast na występującą w chrześcijańskich wierzeniach postać Ojca oraz „mocy,
która bezimienna, działa we wnętrzu świata, jest ostatecznie jedną mocą, tzn. że poza nią
nie ma żadnej innej”9.
W konkluzjach do tych rozważań nad przedmiotem religii van der Leeuw deklaruje
nie tylko swoje osobiste przywiązanie do religii chrześcijańskiej, ale także swoje przekonanie, że prawdziwe zrozumienie i wyjaśnienie fenomenu religii i religijności powinno
prowadzić do wskazania takiej jedni, w której „znika wszelka granica, wszelkie ograniczenie” („Wszystko spoczywa w jednej, niepodzielnej mocy, wszelka tęsknota zostaje zaspokojona, wszelka walka ucicha”).
W świetle rozważań zawartych w części drugiej Fenomenologii religii – zatytułowanej:
Podmiot religii – owym podmiotem okazuje się człowiek wierzący w różnego rodzaju święte moce i „praktykujący religię, składający ofiary, modlący się itd.” Natomiast zadaniem
fenomenologa i fenomenologii jest „obserwowanie i opisywanie sposobu, w jaki ten człowiek zachowuje się wobec mocy”, a ściślej, w jaki sposób tknięty swoją wiarą i czerpaną
z niej mocą „określa sam siebie lub swoje zachowanie”, i zmienia zarówno to samookreślanie się, jak i to zachowanie, „począwszy od człowieka pierwotnego, który wyczuwając bliskość mocy woła »tabu«, aż po apostoła, który napomina nas, byśmy Boga kochali”. W ten sposób otwiera się szerokie pole badawcze zarówno dla historyka religii, jak
i dla psychologa i filozofa religii10.
W swoich rozważaniach nad tak pojmowanym podmiotem religii van der Leeuw
wychodzi od analizy „świętego życia świętych ludzi”, to znaczy tych wszystkich, którzy
nie zadawalając się zwykłym życiem, poszukują i znajdują różnego rodzaju świętości –
począwszy od tak prozaicznego wydarzenia jakim są narodziny i związana z nimi wiara, że „narodzenie jest odrodzeniem” i „cudem”, po te ryty pogrzebowe, które mają uczynić „śmierć ważną”; w świetle związanych z nimi wierzeń: „kto nie jest pogrzebany, nie
jest także martwy”. Podaje on przy tym szereg przykładów takich praktyk religijnych, które jednym (niewierzącym w ich moc sprawczą) mogą się wydawać dziwaczne, natomiast
8 „Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa w wielkich religiach politeistycznych. W Rzymie antropomorfizm owładnął mocami w IV wieku p.n.e. pod wpływem sztuki greckiej” (tamże, s. 158).
9 „Postać Ojca, który stoi wobec świata, jest jedyna, moc, która przenika wszystko niczym powietrze (...),
jest wszystkim i jednym” (tamże, s. 168).
10 Zob. przykładowo: Z. Freud, Psychopatologia życia codziennego, Warszawa 1987.
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innym (wierzącym w ich moc) nieodzowne do tego, aby dokonać przejścia od codzienności do świętości, w tym uświęcającej mocy narodzin i śmierci.
Według van der Leeuwa, granicę między tym, co uznawane było i jest w życiu ludzkim za święte, i tym, co uznawane było i jest w nim za nieświęte, wprawdzie można wyznaczyć (i wyznaczano ją w przeszłości), ale nigdy nie była ona ani ostra, ani też stała. Nie
była i nie mogła być taką w sytuacji, gdy samo życie posiadające jakąś moc uznaje się za
pewnego rodzaju świętość. Nawet wówczas, gdy człowiek umiera i skłonni jesteśmy wykreślić go z naszego (fizycznego) życia, nie jesteśmy w stanie wykreślić go ze świata naszych wierzeń i praktyk religijnych. Przekonują o tym najstarsze znane nam ryty, takie
np. jak „występujące często w czasach przed- i wczesnohistorycznych chowanie zmarłych w pozycji kucznej” (było ono „przypuszczalnie przygotowaniem do ponownych
narodzin zmarłego”)11.
Przedmiotem jego szczegółowej analizy w tej części Fenomenologii religii jest m.in.
„święta społeczność”. Stanowi ona podmiot zbiorowy (kolektywny), podmiot, który również pojawił się już w okresie człowieka pierwotnego. Pojawił się on w tych odległych czasach z lęku przed samotnością, lęku „zarówno przed śmiercią, jak i przed życiem”, lęku,
który ujawnia najbardziej fundamentalną obawę człowieka, to znaczy obawę stanięcia
samotnie „przed ostatecznością, przed Bogiem”12. Jednak w tych odległych czasach nie
było zróżnicowania w podmiocie zbiorowym na to, co święte, i to, co świeckie, podobnie
jak nie było w nim jakiegoś „szczególnego uprawiania życia religijnego”. Pojawienie się
takiego szczególnego uprawiania wierzeń i praktyk religijnych uznaje van der Leeuw za
równoznaczne z pojawieniem się sekty: „Sekta nie jest religijnym związkiem, który odłączył się od innej społeczności religijnej (Kościoła): odłącza się ona od społeczności w ogóle
i z religii czyni cel specjalny obok ogólnych celów życiowych”13. Historia powstawania
i przekształcania się różnego rodzaju sekt przekonuje, że „własną moc przeżywają one
jako własny charyzmat, wybór zaś – jako powołanie. Zaciera się przy tym najmniejszy
ślad społeczności, zastępując ją czystą możliwością, która realizowana musi być przez
pneumę albo przez pobożną wolę”.
W odróżnieniu od sekt Kościoły to wierzenia i praktyki religijne będące udziałem całego ludu („Izraelski kahal był zarazem zgromadzeniem ludowym i społecznością kultową”). W chrześcijaństwie Kościół nie jest jedynie „społecznością ludu żydowskiego”,
lecz ma charakter »katolicki«”. Oznacza to, że „jest całością organizmu, którego głową jest
Chrystus. (...) Katolickość Kościoła decyduje zarówno o jego jedności, jak i o jego świętości. W niej spełniło się to, co było tylko zarodkiem w innych społecznościach i związkach:
istota społeczności, »święta wspólnota«”. Stąd van der Leeuw wyprowadza wniosek ogól11 „Człowiek zmarły jest przedmiotem czci religijnej (...), ale zarazem należy do tych, którzy tworzą społeczność czcicieli, podmiot religijny”. Zob. G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, cyt. wyd., s. 192.
12 Zob. G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1986.
13 „Sekta jest zjawiskiem wcześniejszym niż Kościół, który w porównaniu z nią stanowi raczej powrót do
społeczności pierwotnej” (tamże, s. 238 i n.). Zob. E. Troetlsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen,
w: Gesammelte Schriften, Tübingen 1912.

Religiotwórcza moc duchowości w ujęciu Gerardusa van der Leeuwa

99

ny, że religia i religijność mają charakter nie prywatny, lecz publiczny (społeczny) i „nie
dlatego jest święta, że jest wspólnotą, lecz dlatego jest wspólnotą, że jest święta, że świętością swoją uświęca plemiona, państwa, narody („nacjonalizm ma zawsze charakter religijny”, czego przykładem mogą być Żydzi), ład społeczny oraz ludzkość”, która – w świetle chrześcijańskiego credo – może i powinna stać się communiosanctorum (wspólnotą świętą lub wspólnotą świętych).
W części trzeciej Fenomenologii religii analizowane jest wzajemne oddziaływanie
przedmiotu i podmiotu religii. W szczególności chodzi tutaj o uważne przyjrzenie się
takiemu ich koegzystowaniu, które sprawia, że człowiek religijny pokonuje naturalny
strach przed tym, co należy do doczesnego świata i – „postępując odpowiednio w stosunku do tego, co święte” – znajduje w owej świętości taką moc, która sprawia, że czuje się
„osobą ważną”. Odpowiadając na pytanie, co to oznacza praktycznie, van der Leeuw
stwierdza, iż oznacza to – najogólniej rzecz biorąc – czynność obrzędową, a w szczególności zajmowanie określonej postawy, „manipulowanie świętością”, „powtarzanie czynów mocy” („Każdy kult jest powtórzeniem”) itd. Przy zejściu na jeszcze niższy szczebel ogólności lub też – co na to samo wychodzi – uważniejszym przyjrzeniu się tym działaniom można i trzeba w nich dokonać rozróżnienia na działania zewnętrzne i wewnętrzne. W każdym razie autor Fenomenologii religii dokonuje takiego rozróżnienia.
Do działań zewnętrznych zalicza on takie czynności, jak: 1. oczyszczenie („Ostatecznym motywem oczyszczenia nie jest uwolnienie od aktualnego brudu w sensie nowoczesnej higieny, lecz wyswobodzenie od zła i stworzenie dobra”); 2. ofiarowanie („Ofiara
ochrania obieg mocy”); 3. sakramentalia, czyli „takie obrzędy, które nadają osobie lub rzeczy uświęcenie lub świętość”, przy czym nie sposób jest dokonać „wyraźnego rozróżnienia między sacramentale (takim np. jak jedzenie i picie) a sakramentami (takimi np. „poświęcenie, błogosławieństwo i egzorcyzmy”); 4. sakrament („stanowi sublimację najprostszej i najbardziej elementarnej czynności życiowej” i „odsłania najgłębsze dno tej życiowej sublimacji”); 5. służba, czyli „święte działanie w sacramentale i w sakramencie” („Ze
świętego działania, ze służby mocy rozwijają się następnie, z jednej strony »liturgia«, z drugiej zaś dramat”); 6. przepowiadanie („jest czymś więcej niż czystym zaspokojeniem ciekawości czy zapewnieniem sukcesu”, bowiem chodzi w nim o to, czy człowiek religijny
„swoim działaniem poruszył moce”); 7. uświęcanie czasu i odróżnienie go od czasu nieświętego (czas święty od czasu nieświętego różni się m.in. tym, że „najczęściej powraca
do siebie samego”); 8. świętowanie (jest to „czas »wyodrębniony« z całości trwania jako
szczególnie potężny”; 9. ustalanie świętej przestrzeni (jest to „takie miejsce, które staje się
siedzibą świętości, ponieważ działanie mocy powtarza się w nim, samo lub przez ludzi”;
10. wypowiadanie słów świętych i uświęcających – w każdym przypadku, „kto wypowiada te słowa wprawia w ruch moce”, natomiast „słowa uświęcające” (takie np. jak słowa przysięgi) mają wzmóc działanie tych mocy; 11. kreowanie mitów („mit nie jest właściwie niczym innym jak słowem”), legendy kultowej (jest to „mit dotyczący wprowadzenia kultu”), historii mitycznej (np. „w formie indyjskich dżatak”, w których „aktualna
moc wydarzeń lub osób połączona została w bezczasową historię Buddy”) oraz historii
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zbawczej (w kulcie chrześcijańskim „jest ona w gruncie rzeczy powtórzeniem wzorcowej
historii Chrystusa”)14.
Według van der Leeuwa, pokazanie, że coraz bardziej wysublimowane czynności
zewnętrzne człowieka religijnego prowadzą go – w miarę upływu czasu – do zrozumienia istoty chrześcijańskiego Boga, stanowi tylko jeden z celów rozważań nad działaniami wewnętrznymi. Drugim z nich jest próba pokazania, że czynności te prowadzą go do
zrozumienia samego siebie jako istoty, która posiada już pewną moc i pragnie posiadania
jeszcze większej mocy poprzez nawiązanie możliwie najbardziej bezpośredniego kontaktu z Bogiem lub z bogami. Jest to zatem człowiek, który się modli („Modlić się to manipulować siłą”), a jego modlitwa może stać się (i niejednokrotnie staje) bądź to „nasyconym
religijną siłą monologiem”, bądź chwaleniem Boga („Chwalić – to odwracać się od siebie i zwracać ku Bogu”), bądź religijnym bełkotem, bądź też religijnym milczeniem („Rozumiane początkowo magicznie favetelinguis, które miało przezwyciężyć moc złego słowa, staje się przez »przesunięcie« pozytywnym wyrazem tego, co niewyrażalne”). Jest to
także człowiek, który – poza wszystkim innym – opanował sztukę pisania, czyli taką
czynność czarodziejską, która generalnie umożliwiła mu „śmielsze działania niż ze słowem tylko mówionym”, natomiast w sferze jego życia religijnego najpierw umożliwiła
zapisanie formuł czarodziejskich (np. w egipskim kulcie zmarłych), następnie spisanie
takich świętych pism, które używane były jako wyrocznie („najlepszy przykład stanowi
chyba otwieranie ksiąg sybilińskich u Rzymian”), a w końcu takich świętych ksiąg, które
– w przekonaniu tego człowieka – zawierają Słowo boże; rzecz jasna, różnych pism, zawierających bądź to różne wykładnie tego samego Słowa, bądź też różne Słowa mające tę
samą wykładnię15. Jest to także człowiek, który „usiłuje w kulcie nadać formę nie tylko
własnemu i zbiorowemu przeżyciu, nie tylko zachowaniu się swojemu i swojej zbiorowości, lecz też zachowaniu się mocy, a nawet bytowi mocy”; i nadaje ją upostaciowując owe
moce oraz umiejscawiając je w konkretnym czasie i w konkretnej przestrzeni, i czcząc te
postacie, miejsca i przestrzenie – tak jak to np. ma miejsce w kulcie świętych obrazów. Istotnym dopełnieniem tych czynności są takie obyczaje, które zwiększają lub wyzwalają
moce, głównie różne formy ascezy, znane i praktykowane w różnych miejscach i w różnym czasie („Obrzędy ascetyczne wyzwalają moc zdolną przerazić nawet bogów”)16.
Działania wewnętrzne to spojrzenie na to wszystko, o czym dotychczas była mowa
od strony wewnętrznej (psychologicznej), to znaczy od strony człowieka przeżywającego
różnego rodzaju przeżycia religijne17. W pierwszej kolejności van de Leeuw zaliczył do
nich takie stany, jak strach („Strach trzyma wszystkie dusze w ryzach” oraz „stanowi warunek przeżycia winy”) i trwoga („Trwogę rozumiemy nie jako racjonalny, lecz znajdująZob. L. Lévy-Bruhl, Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, Paris 1931.
Zob. G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, cyt. wyd., s. 383 i n.
16 Zob. M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, Warszawa 1997.
17 „Przeżyciem religijnym jest takie przeżycie, którego sens odnosi się do całości. Nigdy nie daje się ono zrozumieć na podstawie momentu, lecz zawsze z punktu widzenia wieczności. Jego sens jest ostateczny, ma do czynienia ze »sprawami ostatecznymi«”. Zob. van der Leeuw, Fenomenologia religii, cyt. wyd., s. 401.
14
15
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cy podstawę w konkretnym niebezpieczeństwie przestrach czy rozpacz”). Wyzwoleniem
od tych stanów jest wiara w Boga i służenie Bogu („bezgraniczne ukorzenie się przed potęgą mocy”). Częściami składowymi tego służenia Bogu są: 1. przymierze z Bogiem, czyli taki „kontrakt z Bogiem”, w którym ustanawia się i realizuje „pewne reguły, wedle
których toczyć się powinna gra między bóstwem a człowiekiem”; 2. przyjaźń z Bogiem
(„Z przyjaźni wyziera miłość, błoga zażyłość z Bogiem”); 3. wiedza o Bogu („gdy w grę
wchodzi »wiedza o Bogu«, wtedy nie tylko możność musi oznaczać wiedzę, lecz także
wiedza – ipso facto – musi oznaczać możność”); 4. podążanie za Bogiem, czyli za „mocą
poruszającą się w zrozumiałym dla człowieka kierunku”; 5. wypełnianie bóstwem, które
może oczywiście przybierać różne formy (od „radykalnego opróżnienia, podejmowanego w zamiarze równie gruntownego napełnienia”, do łagodnego „wlewanie w duszę
czystego miodu miłosierdzia”).
Ten katalog części składowych działań wewnętrznych dopełnia ogólna charakterystyka wewnętrznego życia religijnego, z wyodrębnieniem takich kategorii, jak: 1. równowaga („Wewnętrzne życie religijne zaczyna się dopiero wtedy, kiedy równowaga zostaje
zachwiana”), 2. nawrócenie i odrodzenie („w nawróceni chodzi nie tylko o pełne »przyłączenie« się mocy, lecz także o rezygnację z własnej mocy na rzecz mocy przytłaczającej
człowieka, przeżywanej jako święto” i tak pojęte „nawrócenie »jest w istocie odrodzeniem«”); 3. wiary („zrazu jest domniemaniem”, ale później również „prawdą, zaufaniem
i zawładnięciem”) oraz adoracji, która okazuje się skutkiem wiary („Kto wierzy, ten adoruje”, a kto adoruje „ten zna już tylko wspaniałość Boga” i opiewa ją w różny sposób np.
w adoracyjnym hymnie kościelnym Te Deum laudamus).
W komentarzu podsumowującym rozważania van der Leeuwa, chciałbym odpowiedzieć na pytanie: co jest w nich nowego?; bo to, że zawierają one element nowości, nie ulega dla mnie wątpliwości. Z całą pewnością nowość ta nie polega na odejściu od wyznaniowego ujmowania religii i religijności. Co więcej, jest to ujęcie sytuujące się na gruncie
chrześcijańskim. W każdym z proponowanych przez van der Leeuwa ujęć fenomenu religii i religijności na końcu pojawia się chrześcijaństwo jako ta religia, która zasługuje na najwyższe uznanie i praktykowanie przez tych wszystkich, którzy nie tylko pragną w coś
wierzyć, ale także pragną, aby ich wiara była w pełni świadoma. Nie jest to jednak opowiedzenie się za którymś z Kościołów czy wyznań chrześcijańskich. Wprawdzie w końcowych partiach rozważań nad podmiotem religii pojawia się wskazanie na Kościół katolicki jako ten, który decyduje zarówno o chrześcijańskiej jedności, jak i o chrześcijańskich
świętościach, to określenie „Kościół katolicki” wzięte jest przez van der Leeuwa w jego najbardziej podstawowym znaczeniu, tj. jako wspólnota wszystkich wierzących w „Chrystusa Jezusa, który wydał siebie samego na okup za wszystkich” i którzy wierzą w moc zbawczą jego czynu i jego cierpienia na krzyżu. A przecież wierzą w to członkowie wielu, niejednokrotnie mocno różniących się pod innymi względami, wspólnot chrześcijańskich.
Wiara ta stanowi podstawę i najmniejszy wspólny mianownik dla tych wszystkich
chrześcijan, którzy – uczestnicząc w ruchu ekumenicznym – starają się przerzucać pomosty ponad niejednokrotnie wielowiekowymi podziałami i działać na rzecz takich warto-
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ści, jak wzajemne zrozumienie, porozumienie się i współdziałanie w kwestiach najistotniejszych tutaj, na ziemi – takich jak przeciwdziałanie przemocy, głodowi czy chorobom.
Ten duch ekumenizmu obecny jest również w Fenomenologii religii i stanowi istotne wsparcie dla myślenia i mówienia o religii bez tego nastawienia, które zwykle towarzyszy religioznawstwu wyznaniowemu i które doprowadziło do pojawienia się tak głębokich podziałów w chrześcijaństwie, że dzisiaj niejednemu z Kościołów i wyznań chrześcijańskich
łatwiej jest porozumieć się z innowiercami niż ze swoimi „braćmi w wierze”.
Czy to oznacza, że van der Leeuw podpisałby się bez zastrzeżeń np. pod uznaniem:
1. Chrystusa Nazaretu za człowieka, któremu za życia się nie powiodło i który zapłacił za
to najwyższą cenę, bo cenę swojego życia – jednak później odniósł trudny do powtórzenia sukces, stał się bowiem wzorcem do naśladowania przez kolejne pokolenia wierzących:
2. jego najbliższych uczniów za prostych ludzi, którym się za życia różnie wiodło – jednak później również zrobili prawdziwie światową karierę; 3. Piłata Poncjusz za kogoś, kto
– jeśli wierzyć historycznym przekazom – wprawdzie za swojego życia odniósł spory sukces, stał się bowiem ważnym urzędnikiem w cesarstwie rzymskim, tj. zarządcą Judei –
jednak później został przez historyków piszących z pozycji chrześcijańskich i dla potrzeb
chrześcijańskiej wiary uznany za jedną z najbardziej negatywnych postaci w historii. Są
to oczywiście tylko wybrane przykłady tych osób, które miały i mają zasadnicze znaczenie dla historycznego pojawienia się chrześcijaństwa, oraz jego późniejszych sukcesów.
Postawione wyżej pytanie ma raczej retoryczny charakter, takie bowiem postawienie sprawy i takie przedstawianie tych i innych osób odgrywających ważne role w dziejach chrześcijaństwa sytuuje się wprawdzie w obszarze historyzmu, ale historyzmu, które znajduje się w opozycji do chrześcijańskich wierzeń, albo też przynajmniej nie szuka
w nich dla siebie wsparcia. Van der Leeuw w swojej fenomenologii religii z całą pewnością ani nie postulował, ani też nie praktykował takiego historyzmu. Starał się go jednak
zrozumieć i pozostawiał otwartą furtkę do dyskutowania i porozumiewania się z jego
zwolennikami w wielu znaczących dla każdej religii kwestiach – takich chociażby, jak
poszukiwanie w każdej religii jakichś elementów pozytywnych czy konstruktywnych;
poszukiwania ich i wskazywania na ich historyczny, tj. uwarunkowany czasem i miejscem
sens. Wprawdzie był on przy tym przekonany, że każdy z tych sensów prowadzi do „sensu ostatecznego”, i pod tym względem stał na pozycji „dogmatycznej”, to przecież nie stał
na stanowisku, że uznanie tego „dogmatu” stanowi warunek do naukowych dyskusji.
Właśnie w tym dostrzegam główny element nowości jego ujmowania i pojmowania autentycznej religii i religijności.

Zbigniew Drozdowicz – SPIRITUALITY AS A RELIGIOUS CREATIVE FORCE IN THE WORKS
OF GERARDUS VAN DER LEEUW
Adding to spirituality a religious creative force driven from it has such a long tradition that it
makes extremely difficult to add something new to it. Representatives of a so called "revalorization
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of religion movement" had showed however that this kind of presenting religion still leaves some
possibilities, if not reaching radically beyond those traditions, than at least introducing a fresh and
adapting them to modern circumstances. In my opinion such a character has a stance proposed by
Gerardus van der Leeuw – one of the key thinkers of the revalorization of religion movement. His
phenomenology of religion is making an interesting proposal among others due to the fact that it is
an attempt of defending both faith in the poewrof the Christian God and in those powers of Man
which make him influence his own fate, as well when he wasn't and isn't Christian.
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Pielgrzymki religijne: drogi rozwoju z potencjału
światłości. Przyczynek do systemu René Girarda

Pola problematyki i kategorie analizy. Homo viator
Dopóki go na progu Raju nie odda pod opiekę Beatrycze, wiedzie Wergiliusz Dantego pośród tajemnic Piekła i Czyśćca. Boska Komedia jest opowieścią pielgrzyma światów pośmiertnych.
Pielgrzymka jest toposem kultury. Ustanawia jej tematy. Organizuje dyskursy, gatunki literatury, motywy historii i antropologii religii, antropologii kultury. W socjologii religii, etnologii i etnografii jest tematem studiów historycznych i systematycznych, empirycznych, przedmiotem badań porównawczych. Podobnie w religioznawstwach, religioznawstwie porównawczym w szczególności. W historii powszechnej, od czasu prac szkoły Annales, wskazuje pytania o wizje i koncepcje człowieka w granicach struktur społeczno-historycznych, granicach kultur, epok, faz ich przekształceń. Podług Jacques’a Le Goffa
tak się dzieje w średniowieczu. „Pierwsza wizja to homo viator, człowiek podróżny, w nieustannej wędrówce, jaką jest ziemskie życie – przelotna chwila w jego przeznaczeniu –
w którego trakcie zmierza, w zależności od swych postępków, ku życiu lub ku śmierci (...)
Mnich związany (...) ślubami z konkretnym miejscem klauzury, stale przemierza różne
drogi w pielgrzymce. W XIII wieku bracia zakonów żebraczych ze św. Franciszka na czele
będą równie często przebywać w swoich konwentach, jak in via, w drodze. Człowiek średniowiecza jest w swej istocie i z powołania pielgrzymem, a w XII i XIII wieku, w tej najwyższej i najbardziej ryzykownej z pielgrzymek – krzyżowcem”1. Podług historii kultury Hieronima Kubiaka tak dzieje się w kulturach śródziemnomorskich od pierwszych najistotniejszych dokonań antycznych u Homera, Herodota, tragików greckich, Wergiliusza,
1

Człowiek średniowiecza, J. Le Goff (red.), M. Radożycka-Paoletti (tłum.), Warszawa 2000, s. 16-17.
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ich transformacjach w gatunkach literatury modernistycznej, u Jamesa Joyce’a w Ulissesie, w Portrecie artysty z czasów młodości2, Powrocie Odysa Stanisława Wyspiańskiego, Odysei Nikosa Kadzankazisa, esejach i poezji Jorgosa Seferisa czy szesnastowiecznego Joachima Dy Bellaya z grupy Plejady. Aktywna obecność motywu pielgrzymki należy do pierwotnych odkryć antropologii filozoficznej Platona, podjętej sześć wieków później przez
Plotyna. Jego zakorzenienie w rytuałach misteriów eleuzyńskich odkrywa uniwersalność tematu i doświadczenia3 podróży na granicach światów, przejść między nimi upośredniczonych wartościami orfizmu. Orfizm jest nieustanną gotowością przekraczania
granic, wędrówką dusz po oczyszczeniach zakończoną odzyskaniem wolności, to znaczy absolutnej wiedzy.
Inicjacja jest rytem pielgrzymki. Inicjacja, czyli wtajemniczenie jest warunkiem orfickiego sukcesu. Jej mobilizacje w lokalnych kulturowo wersjach znane z badań religioznawstwa porównawczego, komparatystyki mitów, rytów, kultów i symboli religijnych łączą orfizm z przekształceniami lub odmianami mitu Ariadny, figurą i Panią labiryntu. „Jej
wysoka ranga potwierdza sens labiryntu w tym kontekście, a także w mnóstwie innych,
niepisanych kontekstów, jakie w formie rysunkowej, a często i tanecznej już od wczesnej
starożytności rozpowszechniły się po całym świecie”4. Labirynt jest uniwersalnym tematem podróży religijnej od mitów mezopotamskich, starożytnego Egiptu, po antyczną Grecję, Rzym, Afrykę i ponowoczesną kulturę. Labirynt demonstruje trudność drogi ku nieśmiertelności5. „W sztuce chrześcijańskiej przedstawienia labiryntu na posadzkach wielu średniowiecznych kościołów (...) były symbolem ziemskiej egzystencji, podczas której
człowiek musi pokonać długą i krętą drogę pełną prób i trudności, aż osiągnie życie wieczne i zbawienie. Pośrodku labiryntu często umieszczano wyobrażenie Jerozolimy Niebieskiej. Labirynty na posadzkach były również symboliczną trasą pielgrzymkową do
świętych miejsc”6. Istotnie. „Nie każda podróż jest pielgrzymką. Pielgrzymuje się do miejsc
świętych”7. Zbigniew Herbert przypomina, że słowo labirynt pochodzi od labrys, co znaczy topór o podwójnym ostrzu8, dokładniej, topór obusieczny. Historycy i archeologowie
tłumaczą, iż takie topory miały znajdować się w komnacie króla Minosa w Knossos na
Krecie. Królewski pałac zwano labyrinthos, czyli domem obusiecznych toporów. W nim
właśnie, by uwięzić Minotaura, Dedal zbudował pomieszczenie, z którego po zabiciu potwora Tezeusz wydostał się, znacząc przedtem drogę nicią z kłębka darowanego mu przez
2 H. Kubiak, „Eneida” łódeczka na morzu, w: W. M. Publiusz, Eneida, Z. Kubiak (oprac. i tłum.), Warszawa
1998, s. 7-41.
3 K. Kerényi, Dionizos, I. Kania (tłum.), Warszawa 2008.
4 Tamże, s. 90.
5 W oświeceniowych Podróżach Gulliwera Jonathana Swifta opowieść o Struldbrugach czyli Nieśmiertelnych
– jak wiadomo – wykpiona jest formułą kłopotów z nieśmiertelności, która nie gwarantuje nieśmiertelnej młodości. Cóż gorszego nad nieśmiertelnie starą żonę? Są i inne szyderstwa. J. Swift, Podróże Gulliwera, J. Kott (tłum.),
Warszawa 1949. Podróże Gulliwera nie należą wszakże do literatur pielgrzymek.
6 A. P. Chenel, A. S. Simarro, Słownik symboli, M. Boberska (tłum.), Warszawa 2008, s. 133.
7 W pielgrzymce do ojczystej ziemi. Jan Paweł II w Polsce. 2 czerwca-10 czerwca 1979, Paryż 1980, s. 8.
8 Z. Herbert, Labirynt nad morze, Zeszyty Literackie, Warszawa 2000, s. 21.
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córkę królewską, więc Minosa i Pazyfae, Ariadnę. Labirynt nie jest czymś, w czym można
połapać się od razu. Mircea Eliade pozwala w tej sprawie przemówić idei labiryntu. „Labirynt służy obronie (...) centrum kryjącego w sobie jakiś skarb, jakiś sens. Przeniknięcie
przez labirynt może być, jak w micie o Tezeuszu, rytem inicjacyjnym. Labirynt jest symbolem egzystencji, która przez kolejne próby zmierza ku własnemu centrum, ku własnemu »ja«, używając hinduskiego terminu, do atmana”9. Labirynt jest drogą, czyli formą
i naturą duchowego rozwoju człowieka. Takie pojęcie drogi jest źródłowo biblijne, jak
w opowieści o synach Noego w Księdze Rodzaju: „I spłodził Noach trzech synów: Szema, Chama i Jafeta. I skażona była ziemia przed Bogiem, i napełniła się ziemia bezprawiem. I widział Bóg ziemię. A oto skażona; bo skaziło wszelkie ciało drogę swą na ziemi”10. Takie pojęcie drogi należy do pielgrzymki jako sposobu odzyskiwania pierwotnej
natury bytu i egzystencji człowieka. „Przebywać drogi labiryntu (...) uchodziło w średniowieczu, zwłaszcza we Francji, za pobożne ćwiczenie i namiastkę pielgrzymki do Jerozolimy”11. Księgi religijne są labiryntem. W kulturach literackich labirynt nawiązuje, a bywa, odtwarza sens religijny, jak u Conrada Jądro ciemności, u Melvilla Moby Dick. Jorge Luis
Borges jest pisarzem labiryntu12, jak jest nim Tomasz Mann w powieściach Józef i jego bracia, Czarodziejska góra, Doktor Faustus. Bohaterowie powieści, opowiadań, tematy wierszy
– jak u Borgesa, z pedanterią i premedytacją Dedala tkają kłębki znaczeń, zanim dotrą do
ich duchowego centrum. Gdy literatura wypowiada lub choćby zamierza wypowiedzieć
istotę duchowej natury człowieka, wchodzi do labiryntu.
Powrót do centrum stawia warunki. Jako podróż religijna wymaga prawa i spełnienia kryteriów inicjacji. By uzyskać prawo do podróży do krainy umarłych, Eneasz, choć
urodzony z bogów, musi poddać się wtajemniczeniu. „Zobaczyć Tartar ciemny... Jeśli
pragniesz podjąć obłędny trud, słuchaj, co najpierw trzeba uczynić. Na ciemnym drzewie
kryje się – złota liśćmi i łodygą giętką – gałązka. Junonie podziemnej jest poświęcona. Tę
gałązkę cały bór tai, mgliste doliny osnuły cieniami. Ale tylko temu dano zstąpić w zapadłe pod ziemią czeluście, kto pierwej uszczknie złotolistny rozkwit. To złoto każe sobie
przynieść jako dar jej należny piękna Prozerpina. Kiedy się jedną gałązkę oderwie, zaraz wyrasta szczerozłota druga, istniejąc takim samym kruszcem. Przeto oczyma szukaj
jej wysoko. Skoro znajdziesz ją, zerwij nabożnie. A sama z własnej się woli podda, jeśli losy wzywają ciebie. Jeśli nie – to choćbyś najtwardszym szarpał ją żelazem, żadną mocą
nie zdołasz jej zdobyć”13. Wtajemniczenie jest przywilejem i ryzykiem. Działa poprzez wyzwania skrajne, ocalenia życia lub i tak nieuchronnej śmierci. Tak jak u źródeł instytucji
M. Eliade, Próba labiryntu. Rozmowy z Claude-Henri Rocquetem, K. Środa (tłum.), Warszawa 1992, s. 201.
Tora, Pięcioksiąg Miojżesza, I. Cylkow (tłum.), Bereszit [Księga Rodzaju], Warszawa 2009, 6:10-12. W tłumaczeniu z edycji Pardes Lauder: „Zepsuł się świat przed Bogiem i ziemia napełniła się zbrodnią”. Zobaczył Bóg ziemię – była zepsuta, bo każde stworzenie wypaczyło swoją drogę na ziemi. Bereszit 6:10-12, The Ronald S. Lauder Foundation, Kraków 2001.
11 Hasło labirynt, w: D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, W. Zakrzewska, O. Pachciarek, R. Turzyński (oprac. i tłum.), Warszawa 1990, s. 62-63.
12 R. Burgin, Rozmowy z Jorge Luisem Borgesem, M. Kłobukowski (tłum.), Gdańsk 1993, s. 34.
13 Eneida. Ks. VI. 191-210.
9
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kapłana według Złotej Gałęzi Jamesa G. Frazera, jego antropologii mitu i kultu Diany Taurydzkiej w Nemi. „W sanktuarium Nemi rosło pewne drzewo, z którego nie wolno było ułamać ani jednej gałęzi. Mógł to uczynić jedynie niewolnik, który uciekł od swojego
pana. Gdy uciekinierowi udało się ułamać gałąź, otrzymywał prawo stoczenia walki z kapłanem, a po zwycięskiej walce i zgładzeniu kapłana zostawał jego następcą, otrzymując
tytuł Króla lasu (Rex Nemorensis). W powszechnym mniemaniu starożytnych, owa fatalna gałąź arycyjska była Złotą Gałęzią, którą Eneasz, posłuszny przepowiedni Sybilli, ułamał, wybierając się w niebezpieczną podróż do krainy umarłych”14. Pielgrzymka odsłania warunki swojej labiryntowej skuteczności. Jest podróżą odnawiającą pierwotne motywy religii i jej społecznie uniwersalnych instytucji.
Podróż religijna jako temat religioznawczego i socjologicznego badania jest zadaniem
antropologii i socjologii pielgrzyma. Co głosi jej elementarna idea? Pielgrzymka jest podróżą ku centrum świętości po okręgu ziemi. Kult religijny wymaga terytorium15. Terytoria mają granice, inaczej są bezładem, mętem – zamętem z Księgi Rodzaju, pustką i ciemnością, zagrożeniem. Ład religijny wskazuje na ograniczone lokalizacje przestrzenne.
Lokalizacja i określenia ładu religijnego nie dokonują się arbitralnie. „Zgodnie z dobrze
znanymi wierzeniami, spotykanymi już w społecznościach plemiennych, obszary przestrzenne diametralnie różniły się między sobą z magiczno-religijnego punktu widzenia.
Niektóre uważano za święte, zamieszkane albo przynajmniej kontrolowane przez bogów
lub inne boskie istoty; inne były nieczyste, niebezpieczne, zamieszkane przez złe siły; większość zaś miała charakter profaniczny... wyłącznie miejsca święte mogły być ośrodkami
kultu”16. W socjologii humanistycznej Floriana Znanieckiego – do której należy ta obserwacja – miejsca kultu odsłaniają funkcjonalnie zróżnicowane relacje religijne i odpowiaJ. G. Frazer, Złota Gałąź, H. Krzeczkowski (tłum.), Warszawa 1962, s. 27.
W nowoczesnym świecie sieci cyberprzestrzeń jest podkategorią jakiegoś terytorium, jakiejś mapy, jakiejś
drogi. Cyberpielgrzymki transformują sieć w terytoria i trajektorie, w mapy i drogi digitalnych podróży religijnych. Czy są to już pielgrzymki? Trzeba czekać na wyniki antropologii digitalnej. To jest całkiem nowe zjawisko
i nowy temat tej antropologii. Jej zwolennicy sądzą, że jego podjęcie jest okazją do dekonstrukcji i przewartościowania tradycji samego zjawiska i sposobu jego socjologicznych opracowań. Ich pytaniami są kwestie następujące:
– co badanie cyberpielgrzymki dodaje do znanych już w antropologii pielgrzymki teorii? Co takiego zawiera cyberpielgrzymka, że może być przedmiotem badań antropologii religii? Autentyczność komputerowego doświadczenia cyberpielogrzymki? Czy komputerowo upośredniczone cyberpielgrzmki mogą ułatwić pielgrzymom osiągnięcie wyższego poziomu duchowości? Jakie korzyści cyberpielgrzymki dostępne są pielgrzymom? Czy cyberpielgrzymka może wywierać jakieś wpływy na religie, duchowość lub cyberprzestrzeń? Czy wiara jest wymaganiem cyberpielgrzymki? Czy cyberpielgrzymki mogą ułatwić powiązania między zróżnicowanymi kulturowo
i społecznie ludźmi i określenia ich wspólnego krajobrazu lub ich wspólnej tradycji? Czy warto lub należy traktować cyberpielgrzymkę jako konkurencję pielgrzymek terytorialnych, być może jako wprowadzenie do nich?
Czy może ona odgrywać jakąś rolę w upośredniczeniu ścieżki więzi fizycznych i metafizycznych? Jakie są potencjalne relacje cyberpielgrzmek z pojęciem i zjawiskiem iluzji? Czy konstytuują one znaczące i autentyczne ujawnienia pielgrzymki tradycyjnej? Jakie są jej religijne i polityczne wartości zarówno dla tych, co ją podejmują, jak i tych,
co ją digitalnie programują i digitalnie umożliwiają? Cyberpielgrzymki i diaspory. Zob. Tematy konferencji:
The Japanese Society of Cultural Anthropology (JASCA) Conference & IUAES..., Tokyo 15th-18th May 2014.
16 F. Znaniecki, Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna, E. Hałas (tłum. i Przedmowa), Warszawa 2011, s. 451.
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dające im religijne role społeczne. Centrum pielgrzymkowe jest tedy miejscem kultu świątynnego, w którym spotykają się pielgrzymi „przybywający z mniej lub bardziej odległych
terenów. Pragnęli oni zaskarbić sobie łaskę bóstwa, zyskać ochronę przed złymi siłami,
opiekę boską dla swoich bliskich, zapewnić sobie narodziny wartościowych dzieci i ich
akceptacje przez grono wiernych, zadbać o zbawienie dla zmarłych, wreszcie – zmazać
własne grzechy, by uniknąć gniewu bogów. Zazwyczaj ofiarowywali oni dary na rzecz
świątyni”17. Z punktu widzenia celu, bezsprzecznie, miejsce pielgrzymkowe obdarza tym,
co oferuje kult świątynny, sanktuaryjny w szczególności. Jest wszakże czymś ponadto.
Owo „ponadto” czyni je terytorium o nadzwyczajnych regularnościach. Miejsce pielgrzymkowe określa swą strukturę, także funkcjonalnie wyodrębnioną spośród innych, łącznie z drogą doń prowadzącą, procesami strukturalizacji i tożsamości społecznej. Są one
alternatywami tradycji i przynależności, religijnością w ruchu uwalniającym od struktury, reprezentacją jej swobodnego, bywa odwróconego lokalnie schematu, antystrukturą
wobec wzoru, nieuporządkowaniem względem instytucji, instancjalizacją, to znaczy, praktyką konstruowania z jednej strony religijności z tekstów, rytów, zachowań i działań należących do centrum religii i wyznania, z drugiej, jest projektem ich rozpuszczenia w ruchu, zmienności sytuacji i relacji18. Instancjalizacja religijności jest pierwotnym projektem
pielgrzymki. Pielgrzym jest w drodze, jak misjonarz. Owszem, akcje misyjne, przynajmniej te, co przeciwstawiały się użyciu siły i ją wykluczały, reprezentowały „vita vere apostolica, postawę pielgrzyma”, ubóstwo oraz idee perswazji19.
Miejsca i misje pielgrzymkowe są translokalne. Ich społeczna charakterystyka należy do procesów tworzenia się wielkich całości społecznych i kulturowych. Choć są one
chronicznie poddawane naciskom różnorodności, utrzymują pozycje centralne właśnie
dlatego, że obiektywizują główne, centralne wartości jedności danej całości. Emanuel Rostworowski trafnie zauważa: „Podobnie jak chrześcijaństwo, miał też islam swoje herezje
i schizmy (zwłaszcza podział na sunnitów i szyitów), ale jeden był prorok, jeden Koran
i odwiedzane przez pielgrzymów święte miejsca”20. Miejsca święte, odziedziczone i tworzone wokół wydarzeń, współcześnie częściej wokół postaci dla islamu granicznych, Mohammada Rezy Pahlavi (1919-1980), Ayatollaha Ruhollaha Khomeyniego (1902-1989),
Ahmada Shaha Massouda (1953-2001), Yassera Arafata (1929-2004), Saddama Husseina
(1937-2006), Muammara al-Gaddafiego (1942-2011) czy Osama Bin Ladana21 są koncentracją ruchu nowoczesnego Bliskiego Wschodu. Należą do polityki, kultury i społeczeństwa zarazem, do najnowszej historii ostatnich dwu dekad wieku dwudziestego i pierwTamże, s. 452.
Zob. Pojęcie instancjalizacji i religijności instancjalizowanej w: A. Wojtowicz, Standardowe i niestandardowe
modele religii, religijności, sekularyzacji: Podstawowe problemy współczesnej socjologii religii, w: Socjologia życia religijnego
w Polsce, S. H. Zaręba (red. nauk.), Warszawa 2009, s. 72-93.
19 M. Rechowicz Bp, Myśl teologiczna w Polsce od czasu założenia wydziału teologicznego w Krakowie, ZNKUL
9:1966, nr 1-2, s. 88 i n.
20 E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1980, s. 214.
21 Pisownia imion i nazwisk wedle upowszechnionych wzorów angielskich.
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szych dekad wieku dwudziestego pierwszego. Ich śmierć i ceremonie pogrzebowe, miejsca ich kremacji i pochówku, grobowce i mauzolea wpisane są w procesy konstruowania
tożsamości narodowych i państwowych, w repertuary symbolicznych legitymizacji, także w architekturalne pejzaże miast i terytoriów przestrzeni publicznych. Ich rola w kształtowaniu społecznych struktur i form pamięci, narracji gatunkowo różnych, ideologicznych, historycznych, każdorazowo kulturowych i społecznych, mapowaniu przestrzeni
urbanistycznych, a przede wszystkim w kreacji nowych rytuałów i przedstawień symbolicznych, nowych bohaterów i typów świętości, sakralizacji i odkrywania innowacyjnych,
konkurencyjnych stron kultu i polityczno-religijnych pielgrzymek, także religijnego turyzmu, jest współczynnikiem nowoczesnych konfrontacji i konfliktów globalnych.
Miejsce, które nie skupia pielgrzymów, nie ma znaczenia. Drogi pielgrzymie ustanawiają trasy odsłaniania znaczeń. Znaczenia mają granice, reguły dostępu, formy ekspresji,
procesy obiektywizacji i interioryzacji. Znaczenia wskazują na źródła egzystencji i wartości. Znaczenia są częścią religijnego pola kultury, o ile są lub chcą formatywnie lub performatywnie wystąpić jako jego część, forma prezentacji, interpretacja, wykonanie, gotowość ujawnienia się słowami i rytem tekstu świętego.
Miejsca, w których odsłaniają się znaczenia, są terenem jakiejś świętości, epifanią. Podróż ku centrum po okręgu ziemi jest formułą kondycji człowieka z księgi Hioba. Znać
w niej więź z psalmami Dawida, księgi Przysłów (Prz. 8, 30-31). „Idźcie dokładnie drogą
wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego” – z księgi Powtórzonego Prawa22 jest normą wcześniejszą. Epifanea oznacza w języku greckiej Biblii (jak i w pogańskim otoczeniu)
pomocne ukazanie się ukrytego zazwyczaj bóstwa23. Obecność Pana (epifanes) jest gwarantem możliwości jego poznania. Epifanią jest dzień sądu. Ujawnienie Boga – epifania. Epifania wymaga drogi. Droga w strukturze symbolu religijnego, chrześcijańskiego w szczególności, ale także w hinduizmie, buddyzmie, judaizmie i islamie, jest ideą i tematem kanonu doświadczenia, myśli, organizacji, kultu, nauczania religijnego. W chrześcijaństwie
jest pierwotną eklezjologią i antropologią Kościoła od czasu pism i praktyki eklezjologicznej św. Pawła. „W języku biblijnym oznacza trzymanie się pewnych zasad etycznych
w życiu, styl postępowania. W NT (Dz) nabiera znaczenia szczególnego – jest niemal synonimem Kościoła”24. Jan Paweł II użyje we współmiernej swemu nauczaniu antropologicznej stylizacji formuły: „Człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła”25, i będzie ją stosował nieustannie w rozmaitych konfiguracjach w całej swej nauce na gruncie
prymatu perspektywy chrystologicznej. W bulli Incarnationis Mysterium ogłaszającej rok
2000 Rokiem Świętym Jan Paweł II ideę drogi i pielgrzymowania wpisuje w ryt świętowania historii. Pisze: „Praktyka obchodów jubileuszowych wzbogaciła się w ciągu dziejów o pewne znaki, które są świadectwem wiary i wspomagają religijność chrześcijańskiego ludu. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim pielgrzymkę. Znak ten uświaPwt. 5,33.
K. H. Schelke, Teologia Nowego Testamentu, M. L. Dylewski (tłum.), Kraków 1984, s. 10.
24 Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Słownik, Poznań 1965, s. 1546.
25 Redemptor Hominis, 14.
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damia nam kondycję człowieka, którego życie często opisuje się jako wędrówkę. Od narodzin do śmierci każdy z nas, znajdując się w szczególnej kondycji homo viator (...) jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela”26. W modlitwie Jana Pawła II na obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 owe „ślady Odkupiciela” należą do inauguracji nowej perspektywy historii powszechnej. Uniwersalizacja
pielgrzymki usprawiedliwia się chrystologicznie, bowiem: „On stał się naszym towarzyszem drogi i nadał nowy sens historii, która jest wspólnym wędrowaniem, pośród trudów i cierpień, drogą wierności i miłości ku nowym niebiosom i nowej ziemi”27. Teologiczne teorie Kościoła, eklezjologia w terminach Kościoła jako wspólnoty wędrującej wertykalnie i horyzontalnie, w czasie i przestrzeni wykłada się dogmatycznie ideą nowego
przymierza28. Kościół jest w sytuacji Abrahama, „który udał się w drogę nie wiedząc dokąd zmierza, poruszony wiarą. Nasze Życie... to wędrówka, robienie, szukanie, widzenie... Boga spotyka się idąc, w drodze”29.
Droga w strukturze religii Wschodu ma inną regularność, odmienne odniesienie –
i by nie wikłać się w powierzchowne najczęściej analogie mitologii i religioznawstwa porównawczego – inną racjonalność. Tao-te-king (droga) przypisywana jest Lao Tse30. Sura I,
otwierająca (Al-Fatiha) Koran suplikuje: „Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których
obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, co
błądzą”31. Nauki Buddy uprzytamniają szczególne doświadczenie buddyjskiego Oświecenia jako drogę, „która oczy otwiera i wiedzę daje, która prowadzi do spokoju, do poznania, do oświecenia, do wygaśnięcia... I jakaż to jest Droga, która leży pośrodku *między
26 Zob. Dekret Penitencjarii Apostolskiej z 29 XI 1998 dołączony do Incarnationis Mysterium. Zob. Pielgrzymi
w Rzymie i Pielgrzymi na modlitwie, opracowania komisji Sekretariatu Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu
Roku 2000, Warszawa 2000.
27 Tamże. O znaczeniach drogi w symbolice chrześcijańskiej zob. D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński (tłum. i oprac.), Warszawa 1990, s. 86-92. Szczegółowa interpretacja drogi jako pielgrzymowania w góry w arcywyjątkowym opracowaniu ks. Romana E. Rogowskiego, Mistyka gór, Wrocław 1983.
28 J. Ratzinger kard., Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary. J. Kard. Ratzingerowi na 75 urodziny – uczniowie,
S. O. Horn, V. Pfnür (red.), Kraków 2005. To jest koncepcja eklezjologii Vaticanum II. Mówi o tym rozdz. 7 pt: Kościół Pielgrzymujący Lumen Gentium, Dogmatycznej Konstytucji tego soboru.
29 Wywiad z papieżem Franciszkiem: Leczmy rany, „Tygodnik Powszechny”, 2013, nr 39.
30 Zob. Ch. Ni Hua, The Complete Works of Lao Tse, Shrine of the Eternal Breath, Malibu – California 1979; Tao:
The Watercourse Way – tytułuje swą książkę Allan Watts (polskie wydanie: Tao strumienia, współpr. A. Chung-Liang,
M. Obarski (tłum.), Poznań 1996. Jeden z tomików mów i konferencji Jego Świątobliwości Dalajlamy nosi tytuł
Droga do wolności. Rdzeń nauk buddyzmu tybetańskiego, S. Musielak (tłum.), Poznań 1998. O wynikach integracji tak
różnych sposobów doświadczenia religijnego najlepiej dowiedzieć się u źródeł. Zob. prace Th. Mertona OCD, Zen
i ptaki żądzy, A. Szostkiewicz (tłum.), Kraków 1995; Las, wybrzeże, pustynia, E. Tabakowska (tłum.), Kraków, 1995;
Zapiski współwinnego widza, Z. Ławrynowicz, M. Maciołek (tłum.), Poznań 1994; Szukanie Boga, cyt. wyd. i liczne
mowy, konferencje Anthony de Mello SJ wydane w Polsce nakładem Księża Jezuici, Kraków oraz Przebudzenie,
przygotował do druku J. F. Stroud SJ, B. Moderska (tłum.), Poznań 1996. Pielgrzymowanie jako temat studiów
rozmaitych, w szczególności geografii religii, przedstawiają prace Antoniego Jackowskiego. Zob. Pielgrzymowanie,
Wrocław 1998; tamże bibliografia; Szlaki pielgrzymkowe Europy, A. Jackowski, I. Sołjan (red.), Kraków 2000.
31 Koran, J. Bielawski (tłum. i komentarz), Warszawa 1986, s. 5.
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skrajnościami zmysłowego, hedonistycznego ego i skrajnymi wyczynami samoudręki –
przyp. A. W.+, którą poznał Doskonały? Jest nią szlachetna, z ośmiu części złożona ścieżka: słuszny pogląd, słuszne postanowienie, słuszne słowo, słuszny czyn, słuszny żywot,
słuszne dążenie, słuszne skupienie, słuszna medytacja”32.
Trzej Królowie-Magowie (magowie, mędrcy) z tradycji wczesnochrześcijańskiej idą
za promieniem gwiazdy ze Wschodu: ex Lux Oriente33. Wędrówka za promieniem gwiazdy powtórzy się nieraz. Magom zdarzyło się błądzić. Zeszli do Jerozolimy, by pytać
o adres nowo narodzonego króla. „Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy
złożyć Mu pokłon”34. W opowieści ewangelicznej przyjmujący Magów król Herod przeraził się. Strach nie ustąpi narracjom, gdy mówią one o drodze błądzących. Droga błądzących Magów znaczona jest strachem Heroda. Ustępuje, gdy pojawi się światłość. „A oto
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się
uradowali”35. Światłość jest przeciwieństwem ciemności otchłani. W księdze Rodzaju, by
ziemia wykształciła formę i ład, potrzebna jest światłość. Tora księgi pierwszej czyli Bereszit, w edycji Pardes Lauder, w pojęciu światłości w wyjątkowy sposób uwydatnia akt
stwórczej mocy boskiej. „Na początku stwarzania przez Boga nieba i ziemi, kiedy ziemia
była bezkształtną pustką i ciemność *była+ nad powierzchnią otchłani, a Boska Obecność
unosiła się nad powierzchnią wód, Bóg zechciał, aby było światło *duchowe+. I było światło. Bóg wiedział, że światło jest dobre i oddzielił Bóg światło od ciemności”36. Pojawia się
światło i ziemia, i droga po okręgu ziemi, i odtąd ziemia wyznaczone ma granice swych
dróg podług światłości, pomyślności i niedoli. Motyw ten należy do przesłania proroctwa
Izajasza: „Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę”37. Droga i światłość w repertuarze Izajaszowych proroctw kwalifikują je, zwłaszcza
w interpretacjach chrześcijańskich, do tekstów zapowiedzi mesjańskich: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło”38. „Ślepi pójdą po nieznanej drodze, powiodę ich ścieżkami, których nie znają, ciemności zmienię ich w światło, a wyboiste miejsca w równinę”39.
Herman Broch w Śmierci Wergilego odkrywa w związku ziemi i światłości miejsce graniczne kondycji człowieka godnej swego zmierzchu: „Większa od ziemi jest światłość,
większa od człowieka jest ziemia i nigdy nie zdoła ostać się człowiek, dopóki nie zacznie
oddychać powietrzem ojczyzny, wracając ku ziemi, na ziemską modłę wracając ku światłości, na ziemi ziemską modłą światłość przyjmując i jedynie przez nią w światłość przyTłumaczenie za: M. Mejor, Buddyzm, Warszawa 1980.
Metaforyczny, historyczny i systematyczny kulturowo sens tego wyrażenia i tego procesu przedstawiony
jest gruntownie w: L’Orient dans l;historie religieuse de l’Europe. L’invention des origines, M. A. Amir-Moezzi, J. Scheid
(red), Brepoilss 2000.
34 Ewangelia św. Mateusza, 2:2. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Poznań 1965, s. 1223.
35 Tamże, 2:10.
36 Tora, P. Lauder, S. Pecaric (red. i tłum.), Kraków 2001, s. 1.
37 Proroctwo Izajasza, 45:7.
38 Tamże, 9:1.
39 Tamże, 42:16.
32
33

Pielgrzymki religijne: drogi rozwoju z potencjału światłości

113

jęty, przez ową ziemię, która światłością się staje. I nigdy też ziemia nie jest serdecznie
bliższa światłości ani światłość ziemi poufale bliższa niż w nadchodzącym zmierzchu
obu granic nocy”40. Podróż Wergilego w powieści H. Brocha oswaja motywy pielgrzymki: drogi ku światłości wedle jej mocy na miarę i modłę ziemską. Religioznawcze i socjologiczne badanie znajduje antropologiczny trop pielgrzymki: odzyskiwanie ziemi w światłości mocy je stwarzających. Ma go w swym repertuarze Gabriel Marcel, którego egzystencjalizm metafizyczny mocno trzyma się ziemi, dbając o jej ochronę w kondycji człowieka jako pielgrzyma przed całkowitą ruiną i kompromitacją: „kto wie, czy trwały porządek ziemski nie może być wprowadzony tylko pod tym warunkiem, że człowiek zachowa wyraźną świadomość tego, co można by nazwać kondycją pielgrzyma”41. Archetyp ten ma konfiguracje biblijne expressis verbis. Ma je także w ich konstelacjach pozaindygenicznych, w religiach Wschodu i Zachodu, jeśli wolno identifikować ich kulturowe uniwersalia. Strukturę tego badania wyznaczają uzupełnienia systemu René Girarda. Pierwotny jego schemat uwzględniał trzy pola symboliczne kultury: „(1) przemoc jest fundamentem wszystkich społeczeństw; (2) religijny ryt jest fundamentem wszelkiej kultury;
(3) chrześcijańskie Objawienie całkowicie zburzyło owe fundamenty, zastępując przemoc
miłością”42. Czego domaga się uzupełnienie? Droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi – tytuł
pracy Girarda korzystający z wersetu 15 rozdziału 22 księgi Hioba, jest doświadczeniem
jej postaci głównej, niewinności skazanej na nienawiść, na wykluczenie, zło radykalne, na
ciemności, unicestwienie światła, na zwrot ku granicznie w reakcjach społecznych zdefiniowanemu cierpieniu. Gdy ono zachodzi, wyzwala wołanie: „Niech dzień ten zamieni
się w ciemność/ Bóg w górze niech nie dba o niego/ Niechaj mu światło nie świeci/ Niech
porwie go mrok i ciemności/ Niech się chmurą zasępi/ Niech targnie się nań nawałnica”43.
Uzupełnienie systemu Girarda wskazuje na drogi sprawiedliwych w sensie biblijnym, ludzi wiernych Bogu, idących w stronę jego epifanii.

Arche i typy podróży
Podróż ku epifanii bywa kanonizowana rytualnie, moralnie, obyczajowo, doktrynalnie. Ma swoje drogowskazy. Należy lokalnie do zachowań penitencjarnych. Służy dyscyplinie, sankcjom, zadośćuczynieniom. Pielgrzymka do Canossy cesarza Henryka IV nie
jest wydarzeniem jednorazowym, choć rzecz prosta zdarzyła się raz właśnie. Pielgrzymki ku centrum – bywało – przekształcały dzieje, jak wyprawy krzyżowe. Wyprawy krzyH. Broch, Śmierć Wergilego, Warszawa 1963, s. 18.
G. Marcel, Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, P. Lubicz (tłum.), Warszawa 1984, s. 158.
42 G. Sorman, Powrót człowieka religijnego, w: R. Girard, Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi, M. Goszczyńska (tłum.), Warszawa 1992, s. 5.
43 Ks. Joba, 3:4-6, Biblia Tysiąclecia.
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żowe miały ważną legitymację44. Ustanowiły nowe struktury społeczne, warstwy, instytucje. To uruchamia inne perspektywy, także zamieszanie i motyw rekonstrukcji na wyższym poziomie znaczenia i symbolizacji. Trzeba znaleźć drogę do centrum świętości i zażegnać kryzys. Spójność interesów władzy z religijnym entuzjazmem jest korzystna dla
obu stron krucjatowego przedsięwzięcia: pierwsza powiększa wpływy, druga ziszcza się
w bezpośrednim starciu z przyrodzonym wrogiem lub jakimś ograniczeniem: saracenem,
Turkiem, albigensem, czy tam kto się do tej roli akurat nadaje: wdowy, sieroty, kobiety,
ubodzy. Mniejszości. Tych bez liku. Krucjaty za ich wyzwoleniem już przekształcają się
w naśladowczo religijne inicjatywy, mają swych bohaterów. Rewolty wyzwoleńcze w społeczeństwach postmodernistycznych obfitują bezmyślną inercją mimetycznej pożądliwości45. Tandentne to, ale gdzie szukać dobrych, gdy odnowicielskie źródła wysychają.
Droga ku centrum jest poświęceniem, wywołaniem sacrum in exercitu46. Sakryfikacja
drogi jest odniesieniem pielgrzymki. Pielgrzymka konsekruje codzienność, zawieszając
jej rutynę. Oddaje ją w pacht ofiarom, prawie po szekspirowsku. Nieodległy jest wszak
Szekspir od tego rozumienia, gdy Tezeuszowi w Śnie nocy letniej pozwala Hermii przepowiadać dziewiczy los dość mało szczęsny: „Trzykroć szczęśliwe panny bogobojne/ które
w panieństwie swoim pielgrzymują/ ale szczęśliwsza jest zerwana róża/ niż ta, co więdnąc na cierniu dziewiczym/ żyje przez chwilę, by umrzeć w świętości”47.
Ofiary należą do dziejów pielgrzymowania. Są religie ofiar szczególnych. Taką jest
katolicyzm, ale nie protestantyzm, jeśli pominąć na chwilę jego radykalnie chrystocentryczną strukturę dogmatyczną i doktrynalną z ofiarą Chrystusa, poza którą nie widać znaczeń jakichkolwiek ofiar innych. Taką jest islam, buddyzm, także judaizm i hinduizm. Religie z rytem ofiar otwierają drogi pielgrzymom. Protestantyzm nie zna pielgrzymowania
innego niż w głąb. Dobrze to widać w sztuce, zwłaszcza w literaturze. Duchowość protestancka, zwłaszcza purytańska, ta od wielkich dzieł Melville’a, Faulknera, Caldwella nie
stroni od pytań religijnych. Grzech, łaska , potępienie i skrucha są sprawami osobistymi
Poza gruntownymi studiami S. Runcimana, Dzieje wypraw krzyżowych, J. Schwakopf (tłum.), t. 1-3, Warszawa 1988 (szczególnie t. 1, rozdz. Pielgrzymi Chrystusowi, s. 47-56), zob. R. W. Southern, Kształtowanie średniowiecza, H. Pręczkowska (tłum.), Warszawa 1970.
45 Mimetyczna pożądliwość to kategoria systemu Girarda. Zob. R. Girard, Dawna droga, którą kroczyli ludzie
niegodziwi, cyt. wyd., s. 6; 51-66; 151-154.
46 O niektórych uwikłaniach tego zjawiska w warunkach religijności polskiej zob. A. Datko, Sanktuaria i pielgrzymki – pątnictwo w Polsce po roku 1945, w: Kościół i religijność Polaków 1945-1999, W. Zdaniewicz SAC, T. Zembrzuski (red.), Warszawa 2000, s. 309-327. Zob. także studium socjograficzne ruchu pielgrzymkowego w Polsce,
M. Ziółkowski, Sanktuaria i pielgrzymki, w: Kościół katolicki w Polsce 1918-1990, Rocznik Statystyczny, L. Adamczuk,
W. Zdaniewicz SAC (red. nauk.), GUS, Warszawa 1991, s. 224-234. Zob. A. Jackowski, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Warszawa 1991.
47 W. Szekspir, Sen nocy letniej, K. I. Gałczyński (tłum.), w: W. Szekspir, Dwanaście dramatów, Warszawa 1999,
s. 204. Z nie mniej urodziwym współczuciem, mniej jednak złośliwym względem Gałczyńskiego przekładu, oddaje ten fragment klasyczna translacja Stanisława Koźmiana: „Trzykroć te szczęsne, które krew uśmierzą/ By odbyć taką panieńską pielgrzymkę/ Lecz ziemsko szczęśniej róży, co zerwana/ Niż tej, co więdnąc na cierniu dziewiczym/ Wzrasta i żyje, i mrze w samotności”. Sen nocy letniej, w: W. Szekspir, Pięć dramatów, Warszawa 1955,
s. 21 (w tym wydaniu w pisowni imienia jedno „l”).
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protagonistów tej literatury. Nie szukaj w nich interwencji nieba, pomocy Kościoła, zbawiennych technik rytuału. Spodziewaj się raczej – jak w Charles’a Baudelaire’a Kwiatach
Zła – uwodzicielskiego przerażenia łatwością występku, bo „C’est que notre âme, hélas! N’est
pas assez hardie [bo dusza zbyt w śmiałość uboga+”48. Co innego w religiach lub wyznaniach
o dogmatycznie określonej pozycji pielgrzymki w rycie i kulcie, jak w przypadku pielgrzymek do miejsc relikwii. Relikwie (łac. reliquiae – szczątki, resztki), ich rozliczne formy49,
drogi przemieszczeń i znaczeń, religijnych i politycznych, kulturowych i psychologicznych, znajdują się u źródeł pielgrzymek najbardziej upowszechnionych, zuniwersalizowanych w kulturach kształtujących reguły i granice tożsamości społecznej.
Równocześnie sytuowane są na terytoriach błogosławieństw, w pewnym sensie są
lokalizacjami miejsc szczęśliwych, obfitości daru życia, odmianami raju zasobnym bogactwem i weselem, jak w mieście ptaków Arystofanesa czy Storia Vera Lukiana, miast legendarnych o strukturze niewyczerpalnych łask i słodyczy. W pewnym greckim traktacie z IV wieku znanym z tłumaczenia łacińskiego Expositio totus mundi mowa jest o kraju,
gdzie lud szczęśliwy nie zna chorób, żywi się mlekiem, miodem i chlebem spadającymi
z nieba50. Umberto Eco w Storia delle terre e dei luoghi leggendari bada je w świetle porównawczej analizy mitu51. Socjologiczne badanie pielgrzymek wkracza na terytoria i drogi
kreujące lud szczęśliwy.

Modele religijności i kultu. Typologia
Polska religijność terytorialna ma dystrybucję charakterystyk reprezentujących osobliwości społeczno-kulturowej i kulturowo-historycznej mapy dziejów kraju, państwa,
społeczeństwa powiązane z mistagogią religijności mirakularnej. Mistagogia określona
jest przez doświadczenia i przekazy tajemnic w akcji jakiejś teofanii. Jasna Góra jest typem
tej religijności, jej arche w kulturze definiowanej poprzez dzieje narodu. To miejsce, nie najstarsze miejsce pielgrzymkowe w Polsce, bo najstarsze należą do dziedzictwa św. Wojciecha w Gnieźnie i św. Stanisława w Krakowie, najstarsze kultu maryjnego zaś należy do
Górki Klasztornej koło Łobżenicy (Wielkopolska), skupia blisko 3 mln pielgrzymów rocznie z różnym nasileniem w okresie ostatniego stulecia52. Inne sanktuaria, z blisko 500, czyli ponad 10 na diecezję we współczesnej Polsce, są ośrodkami rozmaitych kultów, obrzę48 Ch. Baudelaire, Do czytelnika [Kwiaty Zła], M. Leśniewska, J. Brzozowski (wybór), J. Opechowski (tłum.),
Kraków 1990, s. 6-7.
49 J. Kracik, Relikwie, Kraków 2002.
50 Nowe Jeruzalem chrześcijaństwa, „Miasto święte – Jeruzalem Nowe (...) przybytek Boga z ludźmi (...) gdzie
Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu (...) bo pierwsze rzeczy przeminęły...” z Dziejów Apostolskich (Ap. 21, 2-4) ma identyczną semiotyczną strukturę pierwotną
radykalizującą wszakże transformację kondycji człowieka, której nie znają ani judaizm, ani inne religie.
51 U. Eco, Storia delle terre e dei luoghi leggendari, Bompiani 2012; Historia krain i miejsc legendarnych, T. Kwiecień (tłum.), Poznań 2013.
52 Zob. J. Baniak, Pielgrzymka, w: Leksykon socjologii religii, Warszawa 2004, s. 288-291.
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dów lokalnych, rozmaitych typów duszpasterstwa, form duchowości, typów semiozy religijnej, ideologii, organizacji i skupiają od 1,5 mln w Licheniu do kilkuset w małych sanktuariach. Są wśród nich, gdy pytać o pochodzenie, fundacje magnackie, jak Kodeń n. Bugiem od roku 1631 (ród Sapiehów) czy Kobylanka na Podkarpaciu od roku 1681 (ród Wielopolskich), Kalwaria Zebrzydowska od roku 1600 (ród Zebrzydowskich), fundacje ludzi
możnych, jak Wejherowo od połowy siedemnastego wieku z Kalwarią Wejherowską Jakuba Wejherta, wojewody malborskiego z lat 1643-1657. Najczęściej jednak polskie sanktuaria pielgrzymkowe są dziełem zakonów lub zgromadzeń zakonnych, głównie: dominikańskich, franciszkańskich i jezuickich, zarówno w centrach życia publicznego: Wilno
– jezuici, Lwów – dominikanie, Kraków – dominikanie, franciszkanie, jezuici, Gniezno –
franciszkanie, którzy mają pierwszeństwo w promocji kultów sanktuaryjnych w Polsce,
w Krakowie i na Kresach, gdzie ustanawianie kultów sanktuaryjnych należało do wzoru
organizacji kościelnej. Nowe centra pielgrzymkowe pojawiają się wedle mirakularnego
ich znaczenia, jak Sokółka na Podlasiu, gdzie cud eucharystyczny z 2008 roku uruchomił
translokalne oddziaływania, lub według historycznego znaczenia postaci wyniesionej do
poziomu kultu co najmniej krajowego, jak kult św. O. Kolbego, bł. ks. Popiełuszki, św. Edyty Stein, św. ś. Faustyny Kowalskiej, św. O. Pio53. Translokalność odróżnia pielgrzymkę
od praktyki kultu sanktuaryjnego i praktyk religijnych kultu zwykłego. Pielgrzymka jest
modelem religijności i religii w ruchu społecznej przynależności, religijności w mobilności społecznej, tak jak konwersja jest modelem religijności i religii z poziomu osobowości
i jej tożsamości religijnej w kontekście mobilności54. Si le pélerin peut servir d’emblème à une
modernie religieuse caractérisée par la mobilie des croyances et des appartenances, la figure du converti est sans doute celle qui offre la meilleure perspective pour identifier les processus de la formation des identités religieuses dans ce contexte de mobilité55 – zauważa Daniele Hervieu-Léger. Różnice między modelem praktyk kultu zwyczajnego, sanktuaryjnego i pielgrzymkowego wyłaniają się z charakterystyk ich kategorii kryterialnych.
Tabela 1. Różnice między modelem praktyk kultu zwyczajnego, sanktuaryjnego i pielgrzymkowego
Kryterium
standard
norma
cykl
struktura społeczna
kontrola
struktura kulturowa
kapitał

Kult zwyczajny
obowiązkowy
instytucjonalna
stały
wspólnotowa
administracyjna
powtarzalna
ortodoksji

Kult sanktuaryjny
adoracyjny
kulturowa
nieregularny
rozproszona
kulturowa
sytuacyjna
negocjacyjny

Kult pielgrzymkowy
swobodny
autonomiczna
modulowany
indywidualna
terytorialna
nawigacyjna
teofaniczny

53 Pielgrzymki do O. Pio odbywały się – jak wiadomo – za jego życia. Uchodził on bowiem za healera,
uzdrowiciela.
54 D. Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, Flammarion 1999, s. 89-155.
55 Tamże, s. 119.
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Kategorie modelu religijności definiują społeczny wzór danego kultu w poszczególnych sanktuariach, jego konfigurację kulturową i społeczną, znaczenie lokalne lub translokalne, miejsce w organizacji kościelnej, misje historyczne, wagę w systemach klasyfikacji przestrzeni sakralnej, typ rytu i odpowiadającej mu narracji mitologicznej, funkcje przypisane, oczekiwane i ekstraordynaryjne, poziom regulacji instytucjonalnej, gatunek kapitału religijnego i symbolicznego. Większość sanktuariów w Polsce należy do kultu zwyczajnego, modelu religijności zwyczajnej dodatkowo wyposażonego w regularności kultu sanktuaryjnego. Kult pielgrzymkowy ogarnia z definicji mniejszości społeczne odnajdujące w nim teofaniczne kapitały religijne, więc każdorazowo wyjątkowe, do zdobycia
i przygody, jak Navigatio Sancti Brendani (św. Brendana) mnicha irlandzkiego z przełomu
V i VI wieku, którego podróże w poszukiwaniu raju spisane w wieku IX są archetypem
pielgrzymki teofanicznej56. Sanktuaria w Polsce gromadzą pielgrzymki wedle swego kapitału ortodoksji. Są tedy religijnymi i kościelnymi ośrodkami konstrukcji ortodoksji. Należą do struktury ortodoksji57.

Katastrofa i odkupienie.
Religioznawcze i kulturowe sensy pielgrzymki religijnej
Hinduizm, islam, buddyzm, katolicyzm i judaizm rządzą religijnością pielgrzymek,
religijnością terytorialną, religijną kategoryzacją przestrzeni i czasu, systemami religijnej
klasyfikacji podstawowych układów odniesienia kultury i społeczeństwa. To z nich bierze się doniosłość twierdzenia, że pielgrzymka jest podróżą w zaprzeczeniu jej zwykłych
znaczeń. Jest wędrówką religijną. Wędrówka religijna jest peregrinatio, ōnis (pobyt za granicą, od pērē-grē i ī: na obczyźnie, za granicą, z obczyzny). Wędrówki, łac. peregrinationes,
są dobrowolnym opuszczeniem jakiegoś miejsca stałego, jakiejś struktury w podążaniu
ku miejscom świętym, w poszukiwaniu stron głosu i mocy sacrum, stref liminoidalnych58,
stref granic absolutnych, zasadniczego i bezkonkurencyjnego znaczenia, jak ad limina apostolorum – ku progom (grobom) apostołów w tradycji i obowiązkach biskupich w Kościele łacińskim, ustanowionej od 990 roku z pomysłu, troski i ofiary Sigera, arcybiskupa Canterbury, udającego się do Rzymu, by odebrać paliusz z rąk papieża Jana XV. Motyw drogi i kult poszukiwania granic świętości nieodmiennie pojawia się we wszystkich tradycjach religijnych, które aktywizują w rozlicznych formach niebiańskie pochodzenie człowieka i kosmogoniczne ustanowienie ładu społecznego. „Człowiek wychodzi (exitus) ze
56 La Navigatio Sancti Brandani, tekst i ilustracje F. Novati, Bergamo 1982; wydanie anastatyczne z edycji wydawnictwa Forni, Bologna 1973. Zob. U. Eco, Historia krain i miejsc legendarnych, T. Kwieciń (tłum.), Poznań 2013,
s. 154-155.
57 M. J. Loveland, Pilgrimage, Religious Institutions, and the Construction of Orthodoxy, „Sociology of Religion”,
2008, vol. 69, nr 3, s. 317-334.
58 V. Turner, E. Turner, Image and Pilgrimage in Christian Culture. Anthropological Perspective, New York 1978.

ANDRZEJ WÓJTOWICZ

118

swego źródła i powraca do niego (reditus)”59. Gdy sacrum mówi o przeznaczeniu drogi,
wędrówka realizuje tropy obietnicy. Tak wędruje Abraham z Ur do Ziemi Obiecanej. Judaizm jest religią obietnicy, pielgrzymki w stronę przeznaczenia. Podobnie chrześcijaństwo, katolickie i ortodoksyjne60. Islam ustanawia pielgrzymkę jednym z pięciu swych
filarów, obok wyznania wiary, dobroczynności, postu, modlitwy. Pielgrzymki w islamie,
jakkolwiek różne – hadżdż, pielgrzymka do Mekki, umra, mniejsza pielgrzymka do Mekki,
ziara, pielgrzymka do grobów świętych islamu – to praktyka kultowa i rytualna związana
z wędrówką do centralnych miejsc aktywności Mahometa i innych ważnych bohaterów
islamu. Pielgrzymka w islamie jest źródłowym kultem i podstawą jego rytu, aktualizacją
pierwotnego wezwania do wierności. Islam znaczy wierność, poddanie się Bogu. Pielgrzymki świeckie, jak do mauzoleum Lenina w Moskwie czy do miejsc pochówku bądź innych
miejsc związanych z gwiazdorami kultury masowej, polityki, kultury, itp., imitują mahometańską ziara. „Bądź wierny – idź!” To ich zaprzeczenie w wersji poetyckiej Zbigniewa Herberta. „Życie przeżywa się idąc, spotykając” – powiada Tadeusz Różewicz. To obserwacja zgoła conradowska, topos kultury. Pielgrzymka religijna jest archaicznym, to znaczy odnawiającym arche toposem kultury. Pielgrzymka świecka eksploruje więzi z bohaterem, czyni go centrum jakiejś więzi społecznej, postacią jakiegoś spektaklu, idolem publiczności, autorytetem w odtwarzani jej tożsamości poprzez reaktywację ikonicznie uosobionego źródła. Lenin, jak Presley czy inny bohater w roli idola, jest oczywiście wiecznie
żywy. Kultury masowe znają pielgrzymki idololatryczne, nieustanne bałwochwalstwo
w służbie płynnej tożsamości społecznej. Fenomen pielgrzymek idololatrycznych jest zjawiskiem względnie nowym, w odróżnieniu i przeciwieństwie od i do pielgrzymek sentymentalnych, do miejsc szczególnego znaczenia, rodzinnego pochodzenia, ku heimat lub
vaterland, źródłom plemiennej genezy. Obie inaczej należą do epoki nowoczesności.
Buddyzm, hinduizm są religiami pielgrzymek regeneracji, ku miejscom odzyskiwania mocy. Pielgrzymki obietnicy i pielgrzymki regeneracji mocy wielokrotnie nakładają
się na siebie, choć programowo są typami odmiennymi. Wędrówka wedle obietnicy jest
dobrowolnym wygnaniem, tułaczką, błądzeniem, rozpoznawaniem labiryntu, dotarciem
do centrum, środka świata. Wędrówka wedle regeneracji jest odwrotnością wygnania. Jest
powrotem z wygnania, z jakiejś katastrofy. Jest powrotem z obczyzny, z miejsca lub czasu, gdzie i kiedy nie mówi jakieś sacrum. Pielgrzymka jest powrotem do ojczyzny. Jest jej
odkupieniem. Ojczyzna jest terytorium mowy sacrum. Tak jest u romantyków polskich,
u Mickiewicza. Punkt czwarty statutu założycielskiego Legionu Polskiego Mickiewicza
z 29 marca 1848 roku głosi: „Ojczyzna pole życia Słowu Bożemu na ziemi”61. Mowa sacrum wskazuje na najważniejsze określenia miejsca i czasu. Ono mówi granicznie. Ustanawia granice, odsłania przejścia czasu, jak w neolitycznych pielgrzymkach do Stonehenge, na równinie Salisbury w Anglii, do megalitycznej budowy z koncentrycznych kół kaJ. E. Cirlot, Słownik symboli, I. Kania (tłum.), Kraków 2000, s. 313.
J. Chélini, H. Branthomme, Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijańskich, kard. F. Marty (Przedmowa),
E. Sieradzińska, M. Stafiej-Wróblewska (tłum.), Warszawa 1996.
61 A. Mickiewicz, Legion Polski. Trybuna Ludów. Dzieła t. XII, Warszawa 1997, s. 10.
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miennych, których układ odpowiada położeniu słońca w różnych porach roku. Miejsce
to 21 czerwca skupia pielgrzymki, których uczestnicy obserwują ze środkowego głazu,
zapewne ołtarza, przenikanie pierwszego promienia wschodzącego słońca przez jedną
z bram, poniekąd na ich oczach odtwarzanej świątyni kultu heliolitycznego (Słonce i kamień)62. Kalendarz i kult ofiarniczy są archetypalnymi gatunkami wiedzy tajemnej, warunkami kapłaństwa jako roli społecznej kultu świątynnego w społeczeństwach rolniczych, elementarnymi i powszechnymi warunkami systemów religijnych. Pielgrzymka
jest instytucją regularnej, jak w kultach religii kosmicznych, regeneracji świata63 i losowej
regeneracji świata jak w kultach religii historycznych. Ich dokumentacje rejestrują wzory
instytucji religijnych, wzory rytu dogmatycznego, jego czasu, miejsc, formy, programu
teologicznego. Tak jest w Itinerarium Egeriae, liście, jak mówią historycy wczesnego chrześcijaństwa, pewnej Galeatki z IV wieku n.e. Egerii albo Aetherii, zwanej też Sylwią, podróżującej po Ziemi Świętej w latach 381-384, liście do wspólnoty kobiet w Galacji. Oprócz
pierwszeństwa w piśmiennictwie dokonanym przez kobietę w dziejach chrześcijańskiej
kultury zachodniej, dokument ten zwany także Peregrinatio Aetheriae (Pielgrzymka Aetherii) lub Peregrinatio ad Loca Sancta (Pielgrzymka do Ziemi Świętej), przechowuje istotne dane
z gramatyki i słownictwa Vulgar Latin, „łaciny ludowej”, z której biorą początki liczne socjolekty romańskie. Zawarte w nim informacje o kalendarzu religijnym, cyklach, obrzędach i obowiązkach liturgicznych starożytnego chrześcijaństwa, zwłaszcza cyklu i rycie
Wielkiego Postu, triduum paschalnego w szczególności, charakteryzują reguły pierwszych
jego wspólnot. Rejestrują pierwsze reguły gyrovague, czyli wędrujących wspólnot monastycznych opisanych później w regule monastycznej świętego Benedykta, który – jak wiadomo – podejmował wędrówki od klasztoru do klasztoru. Odkrywa on zasady wtajemniczania poprzez ryty procesyjne. Z ich przekształcenia biorą się procesje chrześcijańskie,
w szczególności procesje dni krzyżowych, które usankcjonował św. Mamert, biskup Vienne w drugiej połowie wieku czwartego. Są one rytem pielgrzymkowym jako kategorią wędrującego Kościoła, nieustannego przechodzenia z jednej kondycji moralnej do drugiej,
z jednej kondycji społecznej do następnej. Procesje religijne są reprezentacją rytualną
drogi pielgrzyma i kondycji chrześcijanina jako nieustannego pielgrzyma w drodze do raju, z jego wygnania do jego odzyskania.
Wygnanie jest egzystencją nieprawdziwą. Powrót do egzystencji prawdziwej jest
pielgrzymką do ojczyzny, ku jej odzyskaniu. Egzystencję prawdziwą określa bycie u siebie, wolność umożliwiająca istnienie w stronę najwyższych wartości. Istnienie prawdzi62 Pojęcie kultury heliolitycznej (Słońce i kamień) zawdzięczamy Elliotowi Smithowi (1871-1937) i W. H. Riversowi (1864-1922), angielskim antropologom. Istotnie, lepiej jest stosować pojęcie kultu solarnego, by złagodzić
wymaganie jego praktyk łącznie ze strukturą przejścia do paleolitu. Zob. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, S. Tokarski (tłum.), Warszawa 1997, s. 78.
63 Religioznawstwo Mircei Eliadego jest systematycznym materiałem tego typu obserwacji i teorii historii
religii. Zob. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, S. Tokarski
(tłum.), Warszawa 1997, zwł. s. 28-60; t. 2: Historia wierzeń i idei religijnych. Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, S. Tokarski (tłum.), Warszawa 1994.
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we zakłada wartości najwyższe. „W imię Boże... Idziemy do ojczyzny. Bóg opiekował się
garstką naszą, widzi ducha naszego. Bóg i opieka Jego nad nami, póki trzymać będziemy
ducha, w jakim połączyliśmy się. Oby duch ten objawiał się w pielgrzymce naszej, w obozowaniu naszym, w walkach naszych”64. Topos romantyczny wikłany jest w religijne
uzasadnienia, bez których traci na eschatologii. Z nimi buduje wezwania w mandacie
przeznaczenia, alternatywę względem gnuśności wygody zniewolonego umysłu. Wskazuje na stabilitas loci, ojczyznę pamięci, marzenia niepraktycznego poza nią właśnie. Jest
odzyskiwaniem bądź, częściej, reinwencją tradycji, która – gdy odkrywana w drodze,
w ruchu – wskazuje na jej miejsce we wspólnocie ludzi na nowo interpretujących jej przekaz, jej narracje. Kult pielgrzymkowy pozwala na indywidualne ryty i na indywidualizację więzi wspólnotowych, na odkrycie swoistego monastycyzmu w drodze korzystającego bez paradoksu z uproszczonych modeli kultury postnowoczesnej, mianowicie, z redukcji ekspresji norm na rzecz ekspresji emocjonalnych, otwarcia na aktywną rolę świeckiego świata wewnątrz religijnej struktury, praktyki utopii tymczasowego monastycyzmu,
działania zbiorowego w służbie zindywidualizowanych celów.

Uwagi końcowe. Odróżnienia i powinowactwa
Wędrówki jako dobrowolne wygnania trzeba odróżniać od wyboru wygnania, emigracji jako nieprzynależności ostatecznej do jakiegokolwiek terytorium fizycznego, kulturowego, społecznego. Exilium, wygnanie z wyboru charakteryzuje liczne przypadki niezgody z tym, co miejsce lub czas egzystencji prawdziwej zaciemnia spustoszeniem wolności. Trzeba je odróżniać od podróży spokrewnionych, podróżami do źródeł, z podróżami do „jądra ciemności” Józefa Conrada, z podróżami conradowskiego typu, odzyskiwania sensu i rekonstrukcji kultury, jak u Sebalda w Pierścieniach Saturna65 ze znamiennym podtytułem angielska pielgrzymka, z podróżami wypraw bohaterskich oswojonych
w każdej kulturze pośród opowieści i bajek magicznych66, od podróży rytuałów szamańskich umożliwiających doświadczenia ponadnaturalnych wymiarów, rytuałów inicjacji,
od wędrówek orfickich i praktyk świąt eleuzyjskich, mitów Argonautów, podróży z eposu o Gilgameszu, podróży i wędrówek z religii misteryjnych67, od podróży Wergilego,
Dantego, Ulissesa, podróży onirycznych, co są drogą filozofii w poszukiwaniu mądrości
Tamże, s. 12.
W. G. Sebald, Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka, M. Łukasiewicz (tłum.), Warszawa 2009. Wśród
mott Pierścieni Saturna jest fragment listu Conrada do Marguerite Paradowskiej: Il faut surtout pardon ner à ces âmes
malheureuses qui ont élu de faire le pèlerinage à pied, qui côtoient le rivage et regardent sans comprende l’horreur de la lutte
et le profond désespoir des vaincus.
66 W. Propp, Morfologia bajki, W. Wojdyga-Zagorska (tłum.), Warszawa 1976.
67 Zob. W. Burkert, Stwarzanie świętości, L. Trzcionkowski (tłum.), Kraków 2006, szcz. rozdz. III., s. 85-112;
tenże, Starożytne kulty misteryjne, K. Bielawski (tłum.), Kraków 2007.
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ostatecznej – jak w Songe de vieux pèlerin Filipa de Méziéres68. Trzeba je odróżniać, by zobaczyć ich wspólną strukturę, powinowactwa motywów, obrazów, sensów podstawowych, reguł przekształceń, wielostronnych zapożyczeń.
Pielgrzymują bogowie, bohaterzy, ludzie i obrazy. Pielgrzymka obrazu wskazuje
drogi i miejsca jedynego miejsca przeznaczenia, w którym objawia swą epifanijną moc.
Zjawisko wędrującego obrazu znane jest katolicyzmowi, polskiemu w szczególności,
z akcji milenijnej pielgrzymki kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po wszystkich
parafiach w Polsce w latach 1956-1966, znane jest chrześcijaństwu ortodoksji (prawosławiu). Ten typ pielgrzymki ustanawia axis mundi, osie przestrzennej specjalizacji kultu, rytu i ich źródeł. Zjawiska te należą jednak do innej problematyki. Są podstawą pytań o drogi samego sacrum.

Andrzej Wójtowicz – RELIGIOUS PILGRIMAGES: PATHS OF DEVELOPMENT FROM THE
POTENTIAL OF ENLIGHTENMENT. A STUDY IN THE SYSTEM OF RENÉ GIRARD
A pilgrimage is a topos of culture. It sets its topics. It organizes its discourses, genres of literature, motives of history, anthropology of religion and cultural anthropology. Within sociology of
religion, ethnology and ethnography it is a topic of historical, empirical and systematic studies, and
an object of comparative studies. Accordingly in comparative study of religion in a special manner.
In general history, since the works of the Annales school, it points out questions on visions and
concepts of man within the socio-historical structures, cultural boundaries, époques, and the phases
of their transformations. Hinduism, Islam, Buddhism, Roman Catholicism, and Judaism rule over
religiosity of pilgrimages, territorial religiosity, religious categorization of space and time, systems
of religious classification of basic units of relevance. The study of religion and sociological examination
finds an anthropological trait of the pilgrimage: reclaiming soil in the light of forces creating them.
Its presentation and analysis is the addition of the René Girard's system.

68 A. Loba, Krystyna de Pizan i Filip de Mezieres: w poszukiwaniu mądrości, „Fenomen Mądrości. Zeszyty Naukowe Centrum badań im. Edyty Stein”, 2013, nr 10, s. 293-305.

„Przegląd Religioznawczy”, 2013, nr 3 (249)
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Aldo Moro a historia Chrześcijańskiej Demokracji
we Włoszech

Biograficzne determinanty
Tragiczna śmierć Aldo Moro (ur. 23.09.1916 roku w Maglie, zm. prawdopodobnie
9.05.1978 roku w Rzymie) w znacznym stopniu negatywnie wpłynęła na przeprowadzenie w sposób wyważony i harmonijny badań naukowych dotyczących jego osoby. Wielu
autorów opracowań dotyczących A. Moro skupiało szczególną uwagę na dramatycznej
fazie ostatnich dni jego życia, zapominając o wielu istotnych cechach charakteryzujących
polityczną biografię, pełną odniesień zarówno do historii państwa włoskiego, jak i kształtowania się Chrześcijańskiej Demokracji we Włoszech (wł. Democrazia Cristiana – DC) .
Pełna polityczna biografia Aldo Moro wymaga przedstawienia jej z różnych punktów widzenia, związanych również z kolejnymi etapami życia, naznaczonymi bogatym
i złożonym doświadczeniem politycznym, kulturowym czy duchowym włoskiego premiera (A. Moro dwukrotnie sprawował funkcję premiera Włoch w latach 1963-1968 i 19741976). Powinna być opracowaniem, które w kontekście badań historycznych spełnia wszystkie kryteria naukowe i jest oparte wyłącznie na rzetelnych materiałach archiwalnych.
Biografie A. Moro, które ukazały się przede wszystkim w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, mają generalnie charakter dziennikarski, w wielu przypadkach związane są z bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Dobrym przykładem takiego przedstawienia sylwetki A. Moro jest praca Corrado Pizinelliego z 1964 roku, która
ukazała się w momencie pojawienia się nowych wyzwań przed włoską centrolewicą1, czy
publikacja Gino Pallotty2, której pierwsze wydanie ujrzało światło dzienne w 1975 roku,
mająca za zadanie ukazać A. Moro jako przykład prawdziwego przywódcy Chrześcijań1
2

Zob. C. Pizzinelli, Moro, Milano 1969.
Zob. G. Pallotta, Moro: ritratto di un leader, Isola del Liri 1975.
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skiej Demokracji, dając w ten sposób impuls dla odrodzenia całej formacji. Następnie,
o podobnym charakterze, pojawiła się biografia opublikowana w 1976 roku, autorstwa
Aniello Coppoli3 oraz wydana w 1980 roku praca Eugenio Cutolo4. Kolejna publikacja Giorgio Campaniniego, w której autor stara się uchwycić istotne cechy osobowości oraz priorytety polityczne Aldo Moro, ukazała się tuż po śmierci polityka w formie dwóch esejów,
z których pierwszy wydano we Włoszech, a następny we Francji5. Szczegółową analizę
konkretnego etapu życia politycznego Aldo Moro, dotyczącego jego działalności centrolewicowej, przedstawili w swoich badaniach w 1983 roku Gianni Baget Bozzo oraz Giovanni Tassani6. Godne uwagi są również dwie prace, które ukazały się prawie trzydzieści
lat po śmierci włoskiego męża stanu, opublikowane przez Giovanni Galloniego i Corrado
Guerzoniego, które dzięki osobistym powiązaniom autorów z Aldo Moro ukazują jego
osobę i zachowanie w przełomowych momentach jego życia politycznego7. Prace te znajdują się na pograniczu historycznej rekonstrukcji wydarzeń oraz wspomnień osobistych.
W roku 1979, czyli rok po śmierci Moro, znany włoski polityk i historyk Pietro Scoppola stwierdził, iż: „zebrać z jednej strony dokumenty będące świadectwem historycznym
i usunąć, z drugiej strony, narosłe uprzedzenia jest i długo będzie zadaniem do wykonania na rzecz wielkiej postaci, jaką był apulijski mąż stanu”8. Pomimo upływu trzydziestu
lat, słowa P. Scoppoli wydają się nadal nie tracić swojej ważności.
Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim ukazanie roli, jaką Aldo Moro odegrał w kształtowaniu się włoskiej Chrześcijańskiej Demokracji. Identyfikacja, w miarę
możliwości, sposobu postrzegania jego obecności w ponad trzydziestoletniej historii państwa włoskiego oraz jak została ona zinterpretowana przez obecnych badaczy w kontekście życia politycznego Włoch.

Początkowa działalność w Chrześcijańskiej Demokracji
Pierwszym istotnym aspektem dotyczącym biografii politycznej Aldo Moro jest okres kształtowania się poglądów młodego polityka oraz wstąpienie w struktury Chrześcijańskiej Demokracji. Szczególną uwagę temu etapowi życia włoskiego polityka poświęcił w swoich badaniach Renato Moro, koncentrując się na religijnych ramach kulturowych
lat trzydziestych ubiegłego wieku, które ukształtowały zarówno duchowo, jak i politycznie przyszłego premiera9. Okres ten związany jest ze szkolną działalnością w stowarzyszeniach katolickich w Taranto, a następnie wzmożoną aktywnością w La Federazione
Zob. A. Coppola, Moro, Milano 1976.
Zob. E. Cutolo, Aldo Moro: la vita, l’opera, l’eredità, Milano 1980.
5 Zob. G. Campanini, Aldo Moro, Roma 1982; Paris 1988.
6 Zob. G. Baget Bozzo, G. Tassani, Aldo Moro. Il politicodellacrisi. 1962-1973, Firenze 1983.
7 Zob. G. Gallonii, 30 anni con Moro, Roma 2008; C. Guerzoni, Moro, Palermo 2008.
8 P. Scoppola, De Gasperi e Moro, w: Moro, la Democraziacristiana e la culturacattolica, Roma 1979, s. 14.
9 Zob. R. Moro, La formazionedellaclassedirigentecattolica (1929-1937), Bologna 1979.
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Universitaria Cattolica Italiana(FUCI)10 w Bari, której przewodniczył w latach 1939-1942,
dzięki poparciu wieloletniego narodowego asystenta kościelnego włoskiej sekcji uniwersyteckiej, Giovanniego Battisty Montini, czyli późniejszego Pawła VI. Natomiast szczególne zainteresowanie polityką A. Moro zaczął przejawiać w latach 1943-45, początkowo kierując się w stronę Włoskiej Partii Socjalistycznej (wł. Partito Socialista Italiano – PSI), jednakże z powodu silnych przekonań katolickich zaangażował się w tworzenie politycznego
ruchu chrześcijańskiego. W 1945 roku A. Moro został redaktorem naczelnym przeglądu
Studium przedstawiającego oficjalne stanowisko FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) oraz został wybrany na przewodniczącego Movimento Laureatidell’ Azione
Cattolica, ruchu, którego głównym zadaniem było przygotowywanie przyszłych katolickich elit intelektualnych. Okres kształtowania się poglądów A. Moro w czasie studiów
i działalności w FUCI wyczerpująco ujął w 1980 roku w pracy Eugenio Fontana11.
Należy również zwrócić uwagę na wpływ, jaki na A. Moro wywarło w tym czasie
nauczanie ojców dominikanów, oparte na intelektualizmie wyrażającym się w dogłębnym
studium, oraz osoba arcybiskupa Bari Marcello Mimmiego, będącego zarazem szanowanym wówczas wykładowcą i mentorem przyszłego premiera. Posiadając taki fundament12,
A. Moro nie do końca przekonany był co do sposobu funkcjonowania Chrześcijańskiej
Demokracji, w której wyczuwalna była chęć odcięcia się od katolickiej przeszłości politycznej, co podkreśla Renato Moro, pisząc, iż w poczynaniach chadecji wyraźnie „słabnie
i zatraca się wszelki ślad historyczny działalności poprzedzających czasy faszystowskie”13.
W tym kontekście przystąpienie Aldo Moro do chadecji kierowanej przez Alcide De Gasperiego nie przebiegało w sposób naturalny i doszło do niego ze znacznym opóźnieniem.
Główną przeszkodą dla pełnego zaangażowania się w działalność partii w początkowej
fazie było przekonanie, iż niedostatecznie reprezentuje ona złożony punkt widzenia na
tematy dotyczące spraw społecznych i politycznych środowisk katolickich.
Jednakże pomimo pewnych wątpliwości Renato Moro wskazuje również czynniki,
które ostatecznie przekonały Aldo Moro do zasilenia szeregów Chrześcijańskiej Demokracji. Przeważyła przede wszystkim chęć działalności w partii centrowej mogącej pełnić
rolę mediacyjną, szerzenie przez liderów chadecji Luigiego Sturzo i Alcide De Gasperiego tradycji katolicko-demokratycznej oraz społeczny wymiar politycznego zaangażowania na rzecz demokracji14. Na te właśnie aspekty zwraca również uwagę w swoim obszernym opracowaniu dotyczącym Chrześcijańskiej Demokracji Agostino Giovagnoli15.

10 La Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) – Włoska Katolicka Federacja Uniwersytecka powołana do życia w 1896 roku w Fisole. Zob. „Społeczeństwo”, 2012, nr 3; A. Ratti, Giuseppe Toniolo i narodziny Włoskiej Katolickiej Federacji Uniwersyteckiej (FUCI), s. 135-144.
11 E. Fontana, Aldo Moro: dal progetto per unademocraziaintegraleaiproblemidellademocraziadifficile, Breno 1980.
12 R. Moro, La formazionegiovanile di Aldo Moro. Dall’impegnoreligioso a quellopolitico, w: Convegno di studi in
memoria di Aldo Moro nelventennaledellasuascomparsa. Bari, 28 maggio 1998, Bari 2001, s. 51-961.
13 Tamże, s. 69-70.
14 Tamże, s. 91-92.
15 Zob. A. Giovagnoli, La culturademocristiana, Roma – Bari 1991.
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Porównanie z innymi przywódcami
Chrześcijańskiej Demokracji
W czasach przewodnictwa w partii Alcide De Gasperiego działalność Aldo Moro
opierała się zarówno na piastowaniu stanowisk państwowych (przede wszystkim pełnił
on od maja 1948 roku do stycznia 1950 roku funkcję podsekretarza w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych), jak również przewodniczeniu klubowi parlamentarnemu Chrześcijańskiej Demokracji (od czerwca 1953 roku do lipca 1955 roku). Ten etap obecności A. Moro
w DC nie został szczegółowo zbadany, dlatego też nie można określić, jaką rolę odegrał
on w tym trudnym okresie dla włoskich chadeków, związanym przede wszystkim z porażką dotyczącą zmiany ordynacji wyborczej, upadkiem ostatniego rządu De Gasperiego czy zmianami na włoskiej scenie politycznej zaistniałymi w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku16.
Próbując jednak porównać sposób działania Alcide De Gasperiego i Aldo Moro, można stwierdzić za Giampiero Caroccim, iż choć obaj byli konserwatystami, to pierwszy
z nich opierał się przede wszystkim na klasie burżuazyjnej, drugi natomiast starał się bazować na współpracy burżuazji z częścią klasy robotniczej. Konserwatyzm De Gasperiego był sztywno przywiązany do prawej strony włoskiej sceny politycznej, tymczasem Moro, po raz pierwszy w historii partii katolickiej, zdecydował się na współpracę na szczeblu rządowym z przedstawicielami lewicy17.
Był to, według G. Carociego „strategiczny plan konserwatystów, oparty o próbę podziału ruchu robotniczego za pomocą sottogoverno”18, czyli systemu zatrudniania, awansowania i faworyzowania pracowników służby cywilnej, sprzyjających partii rządzącej.
Interpretacja ta została stosunkowo szybko i pochopnie przyjęta oraz dość kontrowersyjnie opisana m.in. w historii Chrześcijańskiej Demokracji przez Lidię Menapace, która
stwierdza, iż „Moro, podobnie jak inni liderzy chadecji, był typowym przedstawicielem burżuazji politycznej południa, delikatnie zmienionym doświadczeniem nabytym
w stolicy, jednakże wciąż opierającym się na osobach o nieczystych intencjach ze swojego okręgu politycznego”19.
Osądy podobnego typu, powodowane różnymi motywacjami politycznymi, powtarzane były w tamtym okresie wielokrotnie. W podobnym tonie pisze m.in. Gianni Baget
Bozzo, stwierdzając, iż: „W przeciwieństwie do De Gasperiego, Gronchiego czy Fanfaniego, Moro ignoruje perspektywę hegemonicznej roli Chrześcijańskiej Demokracji. DC staje się pod jego kierownictwem, nie partią kierującą, lecz partią mediacyjną, której zadaniem nie jest wprowadzanie pewnego projektu politycznego, lecz znalezienie punktu
wspólnego dla często diametralnie różnych środowisk i partii politycznych. Działania
F. Malgeri, Aldo Moro nellestoriedellaDemocraziacristiana, w: Aldo Moro nellastoriadell’Italiarepubblicana, s. 73-74.
Cyt. za: G. Carocci, Storiad’Italiadall’Unità ad oggi, Milano 1975, s. 354.
18 Tamże.
19 Cyt. za: L. Menapace, La Democraziacristiana. Natura, struttura e organizzazione, Milano 1974, s. 117.
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Moro stanowią wyższy poziom dezideologizacji sceny politycznej ze szczególnym uwzględnieniem Chrześcijańskiej Demokracji”20.
Ten sam autor, w artykule opublikowanym w 1978 roku21, zmierza do podkreślenia
roli A. Moro w procesie laicyzacji Chrześcijańskiej Demokracji oraz uległości premiera
w stosunku do władz amerykańskich, mających wówczas szerokie wpływy na Półwyspie
Apenińskim. Natomiast Pietro Scoppola, w świetle zachodzących procesów związanych
z rozwojem gospodarczym kraju, działania dotyczące sekularyzacji i laicyzacji partii określa mianem konieczności, wskazując, iż poprawa sytuacji gospodarczej i wzrost dobrobytu objęły całe Włochy. Dlatego też Aldo Moro (podobnie jak wcześniej Alcide De Gasperi) stara się, aby coraz lepsza sytuacja ekonomiczna społeczeństwa nie wpłynęła na osłabienie pozycji Kościoła katolickiego w społeczeństwie włoskim, wskazując rolę, jaką Kościół odgrywa w propagowaniu demokracji oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się nadal silnych prądów faszystowskich czy komunistycznych22. Widoczny jest tutaj wpływ
i nadzieje, jakie Aldo Moro wiązał z decyzjami Soboru Watykańskiego II, szczególnie dotyczące większego zaangażowania ze strony Kościoła w przemiany społeczne i szerszego udziału wiernych w kształtowaniu wspólnoty chrześcijańskiej23.
W podobnym tonie P. Scoppola odniósł się do roli Chrześcijańskiej Demokracji, uznając ją za „zawias systemu politycznego Włoch”. Systemu, w którego centrum znajdują
się partie polityczne prezentujące różnorodne światopoglądy mające wpływ na społeczeństwo włoskie, a Chrześcijańska Demokracja zapewnia mu stabilizację24.

Aldo Moro a główne nurty ideowe
w Chrześcijańskiej Demokracji
W opracowaniach poświęconych A. Moro znajdziemy próby przypisania jego działalności do różnych głównych nurtów programowych występujących w Chrześcijańskiej
Demokracji. Jednakże bez większych wątpliwości można zauważyć, iż największy wpływ
na kształtowanie się postawy apulijskiego męża stanu miały trzy z nich. W początkowych
latach identyfikowany jest on z polityką kształtowaną przez Giuseppe Dossettiego, następnie związał się z nurtem zwanym Inicjatywą Demokratyczną (wł. Iniziativa Democratica),
by od 1959 roku być przedstawicielem poglądów związanych z prądem dorotei25.
20 Cyt. za: G. Baget Bozzo, Il partito cristiano e l’apertura a sinistra. La DC di Fanfani e di Moro 1954-1962, Firenze 1977, s. 367.
21 G. Baget Bozzo, DC, Moro, partito americano, „Argomentiradicali”, 1970, nr 10.
22 P. Scopolla, De Gasperi e Moro..., cyt. wyd., s. 12-13.
23 Zob. G. Alberigo, Brevestoria del ConcilioVaticano II (1959-1965), Bologna 2005.
24 P. Scoppola, La concezionemorotea del partito e le societàcomplessse, w: Aldo Moro e la crisidella forma-partito,
A. Ambrogetti (red.), Napoli 1993, s. 64.
25 Dorotei – główny nurt w Chrześcijańskiej Demokracji reprezentujący konserwatywną część partii, antykomunistyczny, dbający o interesy Kościoła katolickiego oraz sektora przemysłowego. Zob. F. Vander, Aldo Moro.
La culturapoliticacattolica e la crisidellademocraziaitaliana, Genova 1999, s. 87-88.
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Po wstąpieniu do DC A. Moro natychmiast zaznaczył swoje socjaldemokratyczne
poglądy, przyłączając się do nurtu skupionego wokół Giuseppe Dossettiego. Jednak należy podkreślić, iż nie była to działalność oparta na ślepym podporządkowaniu się wytycznym danego prądu, gdyż pomimo zgodności co do głównych założeń i celów grupy,
cechowała go autonomiczna ocena poszczególnych zagadnień. Bez wątpienia Aldo Moro
identyfikował się z poglądami Giuseppe Dossettiego czy Giorgio La Piry (z którym miał
możliwość pracować w czasopiśmie „Cronache Sociali”) dotyczącymi potrzeby współpracy z ugrupowaniami lewicowymi. Z drugiej strony nie podzielał przesadnych obaw
twórców nurtu dotyczących zachodzących przemian społecznych czy zanikania wartości chrześcijańskich w życiu codziennym obywateli. Także, jak podkreśla Nicola Antonetti, dość twarde i szorstkie zachowanie G. Dossettiego w stosunku do De Gasperiego nie
do końca było zgodne z zasadami kultury politycznej, którymi kierował się Aldo Moro26.
Następnie, po wycofaniu się z życia politycznego G. Dossettiego, A. Moro był jednym
z promotorów ruchu związanego z Inicjatywą Demokratyczną27 oraz zwolennikiem przejęcia władzy w Chrześcijańskiej Demokracji, po partyjnym kongresie w Neapolu z 1954
roku oraz śmierci de Gasperiego, przez Amintore Fanfaniego. Ich drogi rozeszły się jednak, gdyż A. Moro nie akceptował koncepcji funkcjonowania partii oraz jej roli w społeczeństwie forsowanej przez nowego przewodniczącego. W jednej ze swoich prac Giorgio Campanini podkreśla, iż A. Moro nie uważał partii za „centrum politycznej organizacji społeczeństwa obywatelskiego” oraz „narzędzia do przeprowadzenia dogłębnej
transformacji państwa” bazującej głównie na zdyscyplinowanej i scentralizowanej strukturze. Wręcz przeciwnie, jak dalej pisze G. Campanini, A. Moro wyobrażał sobie partię
jako „formację opartą na wymianie opinii oraz mediacjach, zaangażowaną w promowaniu przepływu idei, a nie sztywnej transmisji ustalonych odgórnie założeń społeczeństwu”28. Również Pietro Scoppola wyraźnie stwierdza, że „Moro nie reprezentował jednego nurtu, lecz był mediatorem pomiędzy poszczególnymi frakcjami. Sprawił, iż jego
koncepcja mediacji stała się jednym z głównych elementów wewnętrznego funkcjonowania DC”29. Pogląd ten potwierdza również Agostino Giovagnoli, pisząc, iż: „model partii, o jakim myślał Moro, był odmienny od modelu Fanfaniego, oparty na bardziej złożonej i elastycznej strukturze będącej w stałym kontakcie ze społeczeństwem obywatelskim.
Uważał partię za narzędzie służące aktywizacji mas tradycyjnie wykluczonych, funkcjonujących na marginesie życia państwowego”30.
Analogiczne wnioski przedstawiają również Gianni Baget Bozzo i Giovanni Tassani, według których A. Moro odróżniał się od innych chadeków i miał tego świadomość.
Cecha ta dawała mu możliwość spoglądania na partię z innej perspektywy, dzięki czemu
N. Antonetti, La DC neglianni di De Gasperi, w: Storia del movimento cattolico in Italia, t. V, Roma 1981, s. 241.
Zob. L. Radi, La Dc da De Gasperi a Fanfani, Soveria Mannelli 2009.
28 G. Campanini, Aldo Moro..., cyt. wyd., s. 35.
29 P. Scoppola, Democraziacristiana, w: Dizionariostorico del movimento cattolico, Torino 1981, vol. I, t. 2, s. 286.
30 A Giovagnoli, Il partito italiano. La Democraziacristiana dal 1942 al 1994, Roma – Bari 1996, s. 106.
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był w stanie identyfikować potrzeby społeczeństwa i szukać rozwiązania dającego satysfakcję wszystkim stronom31.

Aldo Moro jako przywódca Chrześcijańskiej Demokracji
Aldo Moro przewodniczył partii w latach 1959-1964. Postrzegany był wówczas za
mistrza negocjacji i szukania konsensusu, co niezmiernie pomagało mu w koordynowaniu i zarządzaniu Chrześcijańską Demokracją, w strukturze której ścierały się różne nurty i frakcje. Swoje działania na początku lat sześćdziesiątych skupił przede wszystkim
na forsowaniu sojuszu swojej partii z Włoską Partią Socjalistyczną, w celu utworzenia
rządu centrolewicowego. Często też zwracano uwagę na istotną rolę Kościoła katolickiego w życiu przewodniczącego; wedle Mino Martinazzoli, „Moro był pobożnym i praktykującym katolikiem, a jego wiara w Boga znajdowała odzwierciedlenie w jego działalności politycznej”32.
Opisując rolę A. Moro jako sekretarza politycznego Chrześcijańskiej Demokracji, Roger Orfei umieszcza go w przestrzeni oddziaływania nurtu dorotei, stwierdzając nawet, iż
„należy uznać go za głównego przedstawiciela doroteismu”, ponieważ opierał się on
„o model rozwoju partii wykraczający poza zwykłe sprawowanie władzy, mający za cel
wprowadzenie projektu politycznego dotyczącego współpracy z socjalistami, którego realizacja była również ambicją przedstawicieli frakcji Amintore Fanfaniego i lewej części
DC”33. Także Claudio Giovannini uznawał działalność Moro jako „niewątpliwą oznakę
doroteismu”, choć „naznaczoną imienną pieczęcią w kontekście celów długoterminowych
oraz minimalnym zainteresowaniem bieżącą strategią spójności partii”34. Szczególnie surowo działalność Moro na polu partyjnym ocenia Baget Bozzo, stwierdzając iż „Fanfani
próbował utrzymać kształt partii chrześcijańskiej w jej klasycznej formie. Natomiast Moro starał się być realizatorem nowej formuły politycznej (...) »dwuznaczności« chadecji,
która jest wyrazem pojmowania partii w sensie doroteistycznym”35.
W rzeczywistości, wybór A. Moro, będącego przedstawicielem nurtu dorotea, na sekretarza politycznego partii uznawano najprawdopodobniej za rozwiązanie tymczasowe, gdyż był on bardziej przekonywającym orędownikiem opcji przesunięcia się ku centrolewicy, o wiele bardziej wyważonym i spokojnym niż A. Fanfani, co było istotne w momencie potrzeby podjęcia decyzji o dalszym kierunku działania chadecji.
Należy jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tego znaczącego kroku w historii Chrześcijańskiej Demokracji, który podkreśla Paola Gaiotti De Biase, pisząc, iż: „Moro jako sekretarz DC rozpoczyna nowy etap w historii partii, w pewnym sensie dokonuG. Baget Bozzo, G. Tassani, Aldo Moro..., cyt. wyd., s. 6.
Cyt. za: M.Martinazzoli, Uno stranodemocristiano, Milano 2009, s. 61-66.
33 Cyt. za: R. Orfei, L’occupazione del potere. I democristiani ’45-’75, Milano 1976, s. 196.
34 C. Giovannini, La DemocraziaCristianadallafondazione al centro-sinistra (1943-1962), Firenze 1978, s. 81.
35 Cyt. za: G. Baget Bozzo, Il partito cristiano e l’apertura a sinistra..., cyt. wyd., s. 7.
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je jej odnowienia. (...) Dzięki rozważnemu zarządzaniu oraz mądrej mediacji realizuje
się w rzeczywistości w sensie politycznym, nie tylko formalnie, lecz przede wszystkim
kulturowo, synteza różnych środowisk, które współtworzyły powojenną Chrześcijańską Demokrację”36.
Po przejęciu przewodnictwa w DC, A. Moro skupił się również na dwóch najważniejszych zadaniach istotnych dla wewnętrznego prawidłowego funkcjonowania partii,
czyli stworzeniem warunków dla kształtowania przyszłej klasy politycznej, która będzie
kierowała państwem, oraz posiadaniem jak najlepszego kontaktu ze społeczeństwem. Innymi słowy, jak podkreśla G. Campanini, A. Moro dążył do zastąpienia modelu zarządzania partią swojego poprzednika A. Fanfaniego opartego na tworzeniu mocnej struktury
wewnętrznej, na „model partii bardziej elastycznej i sprawnej” zwróconej w kierunku „polepszenia relacji z instytucjami państwowymi z jednej strony i społeczeństwem obywatelskim z drugiej”37. Okres przewodnictwa A. Moro w DC dał więc nie tylko początek poważnym zmianom, jakie zaszły w historii Republiki Włoskiej na początku lat sześćdziesiątych, lecz także, jak zaznacza A. Giovagnoli, wskazał nową drogę, zmieniającą całkowicie
oblicze partii: „Jeżeli wcześniej szczególnie ważne dla partii było samo powołanie rządu
z DC na czele, tak w okresie A. Moro istotną staje się jakość rządzenia, rola partii i jej zdolność programowa do wprowadzania w życie swoich ideologicznych założeń”38.

Świecki charakter partii a stosunki z Kościołem katolickim
W kwestii laicyzacji i odrębności partii działania A. Moro pokrywają się z działaniami powziętymi przez jego poprzedników, którzy równie dobrze znali specyfikę stosunków z Kościołem katolickim we Włoszech. Najwięcej cech wspólnych zauważymy, porównując je do działania Luigi Sturzo i Alcide De Gasperiego, choć towarzyszyły im całkiem odmienne warunki historyczne. L. Sturzo dojrzewał do świeckiego wymiaru zaangażowania politycznego, począwszy od walk na Sycylii pod koniec XIX wieku, poprzez
wygłoszenie słynnej mowy Caltegirone w 1905 roku, kończąc na jasnym określeniu w 1919
roku w momencie narodzin partii inspirowanej nauką chrześcijańską, jej świeckiego i niekonfesyjnego przesłania39. De Gasperi natomiast budował swój laicyzm, obserwując rzeczywistość czasów imperium Habsburgów, złożoność stosunków pomiędzy państwem
a Kościołem na przykładzie „kwestii rzymskiej” czy trudne relacje z Kościołem katolickim
prowadzonym przez Piusa XII w latach powojennych40.
Aldo Moro, korzystając z doświadczeń wcześniejszych przywódców chadeków, musiał dopasować odziedziczoną tradycję i kulturę do nowej rzeczywistości, do relacji mięCyt. za: P. Gaiotti De Biase, La lezioneculturale e politica di Aldo Moro, Udine 1979, s. 13-14.
G. Campanini, Aldo Moro..., cyt. wyd., s. 38.
38 Cyt. za: A Giovagnoli, Il partito italiano..., cyt. wyd., s. 106.
39 Zob. P. Stella, Don Luigi Sturzo, Roma 2009.
40 Zob. A. Canavero, Alcide de Gasperi. Cristiano, democratico, europeo, Milano 2003.
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dzy państwem a Kościołem naznaczonej pontyfikatem Jana XXIII i okresem soborowym
oraz posoborowym, otwierającym przed katolikami zaangażowanymi w politykę nowe
perspektywy, ale zarazem stawiającym przed nimi nowe wyzwania. Sytuację tę szczegółowo ujął Agostino Giovangnoli w swojej pracy Religione e politica in Aldo Moro, podkreślając przede wszystkim niezmienność aspiracji chrześcijańskiej w działaniu apulijskiego męża stanu, w którym nie brakuje jednakże nacisku na autonomię w działalności politycznej, nawet jeśli charakterystyczną cechą DC, wedle Moro, „był ścisły związek z historyczną misją Kościoła katolickiego na świecie”41.
Opis relacji pomiędzy A. Moro, jego partią i hierarchami kościelnymi znalazł się również w najnowszych opracowaniach opartych na nieznanych wcześniej źródłach archiwalnych. Szczególnie interesujące opracowania na ten temat przedstawili: Augusto D'Angelo, Pierluigi Totaro, Michele Marchi i Eliana Versace42. Ukazują oni przede wszystkim
relacje A. Moro z ówczesnym arcybiskupem Mediolanu Giorgio Montini, które przekładają się na późniejsze stosunki, już po wybraniu arcybiskupa na papieża Pawła VI, w kontekście konkretnych wydarzeń politycznych mających miejsce we Włoszech na początku
lat sześćdziesiątych. Problemy w relacjach A. Moro z episkopatem włoskim dotyczyły
oczywiście decyzji w sprawie otwarcia się DC na współpracę z partią socjalistyczną, co
nie znalazło poparcia i zrozumienia zarówno w samej partii, jak i środowiskach katolickich wraz z najwyższymi hierarchami Watykanu.
Aldo Moro obawiał się utrudnień ze strony środowiska katolickiego oraz hierarchii
kościelnej w stosunku do jego projektu politycznego. Nie brakowało również widocznych
i niepokojących go objawów takiego zachowania. W artykule Punkty stałe, który ukazał się
w „L’Osservatore Romano” 18 maja 1960 roku, stwierdzono wyraźnie, iż: „Kościół nie
może pozwolić na współpracę i wspieranie przez wiernych ruchów, które przyjęły i kierują się ideologią marksistowską”.
Nie brakowało też krytycznych opinii dotyczących sposobu działania partii ze strony biskupów. Dlatego też zrozumiałe jest, iż w celu poparcia swojego planu Moro starał
się – nawet z pominięciem konserwatywnego przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Włoch, kard. Siriego – dotrzeć do jak największej części członków episkopatu. Bezpośredni kontakt miał za zadanie, jeśli nie uzyskanie aprobaty, to przynajmniej zapewnienie sobie braku wrogiego nastawienia, co do działań dotyczących współpracy z lewicą.
W swoim opracowaniu Augusto D’Angelo rekonstruuje, na podstawie oryginalnej
dokumentacji znalezionej w archiwum Chrześcijańskiej Demokracji, konsultacje A. Moro z episkopatem włoskim dotyczące weryfikacji opinii biskupów z poszczególnych diecezji co do decyzji otwarcia się DC na lewo, zatwierdzonej przez Kongres partyjny w Nea41 A. Giovagnoli, Religione e politica in Aldo Moro, w: Democrazia e culturareligiosa. Studi in onore di Pietro Scoppola, C. Brezzi (red.), Bologna 2002, s. 489.
42 Zob. A. D’Angelo, Moro, i vescovi e l’apertura a sinistra, Roma 2005; P. Totaro, La strategia dellapersuasione.
La corrispondenza di Aldo Mro con i vescoviitalianiall’avvento del centro-sinistra, Napoli 2004; M. Marchi, La Chiesa
e l’apertura a sinistra, w: Ricerche di storiapolitica, 2 VIII 2006, s. 147-180; E. Versace, Montini e l’apertura a sinistra:
ilfalsomito del vescovoprogressista, Milano 2007.
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polu43 i wchodzący w życie wraz z formowaniem się rządu A. Fanfaniego dzięki wstrzymującemu się głosowi Socjalistycznej Partii Włoch44.

Rządy solidarności narodowej
Ostatni istotny aspekt, w bogatym i złożonym obrazie obecności A. Moro w życiu
swojej partii, dotyczy negatywnej reakcji części członków partii w stosunku do wyborów
podjętych przez A. Moro w sytuacji kryzysu włoskiego systemu politycznego pomiędzy
1976 a 1978 rokiem, związanego z wprowadzeniem Komunistycznej Partii Włoch (wł. Partito Comunista Italiana – PCI) w strefę rządową. Etap zakończony utworzeniem rządu solidarności narodowej w dniu, tragicznym dla A. Moro, 16 marca 1978 roku. Delikatna decyzja dotycząca współpracy, jak podkreśla Agostino Giovagnoli, „miała sens, patrząc
z perspektywy ochrony roli Chrześcijańskiej Demokracji we włoskim systemie politycznym, dając jej czas do odczekania, aż pojawią się nowe możliwości”45.
Badania nad tym okresem historii politycznej Włoch oraz roli, jaką odegrał w niej
A. Moro, koncentrują się przede wszystkim na związanej z nurtem morotea koncepcji „trzeciej fazy”, podczas której pojawiają się aspekty dotyczące skomplikowanych relacji pomiędzy A. Moro a partią. Istotne informacje dotyczące tego trudnego okresu w biografii
A. Moro można znaleźć w pamiętnikach Gullio Andreottiego46 czy stosunkowo niedawno wydanym opracowaniu Giovanniego Galloni47. Związane są one przede wszystkim
z sytuacją, w której A. Moro przechodzi najważniejszy etap w tym delikatnym okresie historycznym Chrześcijańskiej Demokracji, dotyczącym ciągłych napięć wynikających
z transformacji życia politycznego we Włoszech. Widoczny jest także podziw dla jego
umiejętności, dzięki którym grupa parlamentarna DC podjęła 28 lutego 1978 roku jednogłośną decyzję o zgodzie na współpracę z lewicą. Przemówienie, które wygłosił z tej okazji Aldo Moro, należy odczytywać jako wyraz jego niezwykłych zdolności prowadzenia
partii i przekonywania do podejmowania bardzo trudnych, przełomowych decyzji.
Według Sandro Fontany, A. Moro w swojej działalności politycznej stanął przed trudnym zadaniem pogodzenia ze sobą wartości chrześcijańskich oraz coraz bardziej popu43 Podczas słynnego Kongresu Chrześcijańskiej Demokracji w Neapolu w 1962 r. udało się A. Moro przekonać do swojego projektu kierownictwo partii. Podobnie było na początku 1978 r. (tuż przed porwaniem), kiedy to nakłonił deputowanych chadecji do konieczności powołania „rządu jedności narodowej” z udziałem Komunistycznej Partii Włoch. Celem jego stworzenia było poszerzenie bazy systemowej dla rządu, który jako najważniejszy element władzy wykonawczej miał reprezentować jak największą liczbę partii, a co za tym idzie wyborców. Jednakże podstawowym warunkiem była akceptacja takiego sojuszu przez Chrześcijańską Demokrację,
która jako jego główny punkt podparcia byłaby w następstwie gwarantem prawidłowego rozwijania się systemu demokratycznego we Włoszech.
44 A. D’Angelo, Moro, i vescovi e l’apertura a sinistra..., cyt. wyd., s. 123.
45 A Giovagnoli, Il partito italiano..., cyt. wyd., s. 186.
46 Zob. G. Andreotti, Diari 1976-1979. Gliannidellasolidarietà, Milano 1981.
47 Zob. G. Galloni, 30 anni con Moro, Roma 2009.
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larnych w społeczeństwie tendencji laickich i liberalnych. „Cud gospodarczy”, który sprawił, iż w przeciągu kilku lat Włochy stały się jedną z głównych potęg gospodarczych, doprowadził również do szerokich zmian społecznych, charakteryzujących się większą
aktywnością obywateli, chcących mieć większy wpływ na życie polityczne państwa. Aldo Moro, stwierdzając, iż „nawet wzrost gospodarczy może umrzeć”48, wyrażał swoje
obawy związane z ryzykiem dynamicznego rozwoju ekonomicznego państwa. Przebudzenie mas dotyczyło przede wszystkim nowych silnych grup społecznych (między innymi młodzieży, kobiet i robotników), których potencjał należało wykorzystać w ramach
istniejącego systemu politycznego, tak aby nie skierowały się w stronę pozasystemowych
ugrupowań radykalnych.
Masy społeczne według niektórych, czuły chęć wyrażenia w sposób „emocjonalny
i mitologiczny” swojej potrzeby bezpośredniego udziału w sprawowaniu władzy. Według innych natomiast, społeczeństwo włoskie było i jest – ze względów historycznych,
polityczno-kulturowych czy też z powodu kruchości klasy intelektualnej – niestabilne,
co może doprowadzić do powrotu rządów autorytarnych. W tym kontekście, głównym
zadaniem, jakie stawiał przed Chrześcijańską Demokracją A. Moro, było neutralizowanie w społeczeństwie wpływów faszystowskich oraz angażowanie je w budowanie systemu demokratycznego49.
Z tego powodu A. Moro znalazł się w sytuacji konieczności „zharmonizowania” rzeczywistości, która pozornie wydawała się nie do zrealizowania50. Głównym problemem
były powstające grupy terrorystyczne, które były owocem zamknięcia dostępu do sprawowania władzy przez niewielką grupę społeczną. Potęgowało to frustrację wśród wykluczonych, którzy ujścia dla swoich emocji szukali w aktywności pozaparlamentarnej,
często agresywnej w stosunku do przedstawicieli władzy.
Z drugiej strony, silnie odczuwalna była również chęć utrzymania dotychczasowego
systemu politycznego, opartego na precyzyjnych zasadach bez potrzeby ciągłego szukania
kompromisu oraz granic tolerancji społecznej. Sandro Fontana, podsumowując dylematy
A. Moro, zadaje następujące pytania: „Jak można pogodzić radykalną transformację społeczną z ciągłością struktur przedstawicielskich? Jak integrować masy społeczne w ramach państwa, nie ulegając autorytarnym pokusom? Jak rozwijać nie szkodząc?”51
W ocenie A. Moro, odpowiedzi na te pytania nie dał kompromis polityczny, zwany
„otwarciem na lewo” skierowanym w stronę Włoskiej Partii Socjalistycznej pod przewodnictwem Pietro Nenni na początku lat sześćdziesiątych52. Pomimo wielkiego przełomu
jakim było rozpoczęcie współpracy z socjalistami, sytuacja ta była całkowicie odmienna
od tej, z którą przyszło mu się zmierzyć w następnym dziesięcioleciu. PSI już od 1956 ro48 S. Fontana, Moro e ilsistemapoliticoitaliano, w: Cultura e politicanell’esperienza di Aldo Moro, P. Scaramozzino
(red.), Milano 1982, s. 183.
49 S. Fontana, Moro e ilsistemapoliticoitaliano..., cyt. wyd., s. 184.
50 P. Italo, Moro fuvera gloria?, Milano 1983, s. 111-114.
51 S. Fontana, Moro e ilsistemapoliticoitaliano..., cyt. wyd., s. 184.
52 P. Italo, Moro fuvera gloria?..., cyt. wyd., s. 111-114.
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ku, czyli od rewolucji węgierskiej, całkowicie odseparowała się od ruchu komunistycznego, podążając własną, zdecydowanie mniej radykalną drogą, co w dużej mierze ułatwiło A. Moro uzyskanie zgody wśród chadeków na wspólne działania z socjalistami. Natomiast w latach siedemdziesiątych, a szczególnie po wyborach parlamentarnych z 1976
roku, kiedy to Włoska Partia Komunistyczna osiągnęła najlepszy wynik w swojej historii, uzyskując ponad 34% wszystkich głosów, A. Moro wskazał na konieczność powołania „rządu jedności narodowej”, opartego na szerokiej bazie parlamentarnej, obejmującej
również PCI. Decyzja ta stała się przedmiotem gorącego sporu, krytycy oskarżali A. Moro o chęć zapisania się szefa chadecji w historii jako autora kolejnego „historycznego kompromisu” o wiele bardziej sensacyjnego niż z socjalistami, gdyż dotyczącego współpracy rządowej z komunistami pod przewodnictwem Enrico Berlinguera, znajdującego się
nadal w radzieckiej strefie wpływów.
Eurico Berlinguer w swoich oficjalnych wypowiedziach po wyborach z 1976 roku
wskazywał na możliwość zdystansowania się jego partii od Moskwy i niezależnego funkcjonowania na włoskiej scenie politycznej53. Aldo Moro był jednym z pierwszych polityków, który dostrzegł, iż deklaracje E. Berlinguera dotyczące uniezależnienia się PCI od
Związku Radzieckiego mają za cel przejęcie części wyborców chadecji. Dodatkowo sekretarz Włoskiej Partii Komunistycznej zaproponował umowę solidarności politycznej między komunistami i katolikami w czasie głębokiego kryzysu społecznego i politycznego,
jaki dotknął Włochy w drugiej połowie lat siedemdziesiątych.
Od początku 1978 roku A. Moro jako Przewodniczący Krajowej Rady Chrześcijańskiej Demokracji dążył do powołania rządu „solidarności narodowej” obejmującego PCI.
Zakładał on, iż w pierwszej fazie działania rządu komuniści nie objęliby żadnej teki ministerialnej, aby nie doprowadzić do zablokowania projektu przez własne ugrupowanie.
Powołanie tak szerokiej koalicji budziło jednak sprzeciw nie tylko na włoskiej scenie politycznej. Przeciwne takiemu rozwiązaniu były także dwa najważniejsze mocarstwa międzynarodowe54. Stany Zjednoczone nie chciały dopuścić do sytuacji, w której osoby mające bliskie kontakty z Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego miały dostęp do tajnych informacji NATO, których Włochy były członkiem. Poza tym byłoby prestiżową porażką dla USA na scenie międzynarodowej dopuszczenie komunistów do władzy w państwie znajdującym się w ich strefie wpływów. Podobne obawy miał Związek Radziecki,
którego przywódcy uczestnictwo PCI w rządzie interpretowali jako formę uniezależnienia się spod sowieckiej kontroli i zbliżenia się do USA włoskich komunistów.
Chęć niedopuszczenia do realizacji planów A. Moro przez różne środowiska sprawiła, iż próbowano zdyskredytować chadeckiego polityka w oczach opinii publicznej.
Został on m.in. oskarżony o przyjmowanie łapówek wypłacanych przez przedstawicieli
amerykańskiej branży lotniczej w tzw. Aferze Lockhead. Jednakże z oskarżeń, które z pewG. Pansa, Berlinguer conta „anche” sulla NATO per mantenerel'autonomia da Mosca, „Corrieredella Sera”,
15 VI 1976.
54 M. Veneziani, Ma è oggichetrionfa in Italia la formulachiamatamoroteismo, Il Messaggero, 16 III 1998.
53
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nością zniweczyłyby jego projekty polityczne, został oczyszczony przez sąd 3 marca 1978
roku. Trzynaście dni przed porwaniem i późniejszą tragiczną śmiercią Aldo Moro55.

Wojciech Jaślar – ALDO MORO AND THE HISTORY IF THE CHRISTIAN DEMOCRATS
IN ITALY
In the works related to the role played by Aldo Moro on the Italian political scene their authors
attempted more or less to deal precisely with this complex issue. However we still miss a biography
based on documents that not raise any controversies. In this article the author attempts to present
the role which Aldo Moro played in the shaping of Italian Christian Democrats and to gather and
present the most interesting bibliographical positions describing the life stages of the Apulian man
of state, that had been published in the past thirty years. The beginnings of the political career of
A. Moro and entering the Christian Democratic Party is being most honestly described by professor
(and privately the grandson of the Italian prime minister) R. Moro. On the other hand, in the context
of the political views presented by the author to the most interesting monographies we may count
those presented by G. Carocci, L. Menapace and G. BagetBozzo. Relations of A. Moro with particular
fractions and leaders of the Christian Democrats we may find in the research of G. Campanini, A. Giovagnoli and P. Scoppola. The time of leadership of A. Moro in the Christian Democrats, the problem
of secularization of this party, and the relations with the Catholic Church are being fully and precisely
described mostly by A. Giovagnoli, A. D'Angelo and P. Totaro.
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Estetyzacja jako przejaw duchowości
Estetyzacja jest jednym z dominujących procesów we współczesnej rzeczywistości.
Swoim zakresem obejmuje wiele dziedzin życia społeczno-kulturowego, najczęściej jednakże akcentowana jest estetyzacja życia codziennego, gdzie podkreśla się każdorazowe odbieranie czasu jako ciągłego „teraz” wraz z towarzyszącą mu mnogością doznań.
Owe procesy estetyzacji życia codziennego są promowane i kształtowane w znacznym
stopniu przez przedstawicieli kultury konsumpcyjnej. Ponad to, już w nowoczesności akcentowano, iż postępujące „projekty estetyzacji i artystycznego kształtowania życia codziennego, a także romantyczna tradycja cyganerii wraz z jej szkołami artystycznymi wyraźnie się łączą i nakładają na siebie”1.
M. Featherstone wyróżnia trzy aspekty estetyzacji. Po pierwsze, wskazuje na aspekt
uwalniania dzieł sztuki spod wpływu tzw. polityki kulturalnej. Prowadzi to do zmian tradycyjnego pojmowania funkcji sztuki, przejawiającego się przede wszystkim w dążeniu
do pozbawienia sztuki jej metafizycznych odniesień, a także w tym, iż sztuką może być
dobrowolna rzecz w każdym miejscu. Podkreślić należy, że za sztukę uznawane były również antydzieła, jak: „happeningi, przemijające, »ulotne« zdarzenia performance’u nie nadające się do muzeifikacji, a także ludzkie ciało i wszystko, co żywe. Warto również odnotować, że liczne strategie i artystyczne techniki dadaizmu, surrealizmu i awangardy zostały przejęte przez reklamę i popularne środki przekazu z kręgu kultury konsumpcyjnej”2.
1 M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, P. Czapliński, J. Lang (tłum.), w: Postmodernizm. Antologia przekładów, R. Nycz (red.), Kraków 1997, s. 303. O różnych przejawach estetyzacji, z których kontynuacją mamy do czynienia obecnie, z tym że w bardziej zaawansowanej i zróżnicowanej formie, pisał W. Benjamin w Pasażach. Zob. W. Benjamin, Pasaże, I. Kania (tłum.), R. Tiedemann (red.), Kraków 2005.
2 M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, cyt. wyd., s. 304-305. M. Featherstone przypomina, iż już w epoce modernizmu znaczenie sztuki jako złudzenia zostało przeniesione do sfery „codziennej”,
sfery produkcji przemysłowej, przejawiając się przede wszystkim poprzez kulturę masową, reklamę, „sztukę użytkową”. Mówiąc o nowoczesnych źródłach ponowoczesnej estetyzacji życia, zazwyczaj podkreśla się przewagę
obrazu, podprogowość doznań, dążenie do wyrażenia tego, co niewyrażalne. W epoce kapitalistycznego uprzemysłowienia nastąpił „szczególny zwrot, który sprawił, iż »rzeczywistość« i »sztuka« zamieniły się miejscami. Rzeczywistość staje się nienaturalną fantasmagorią towarów i budowli, które pojawiły się dzięki nowych technologiom”. Tamże, s. 317.
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W drugim aspekcie podkreśla dążność do wypracowania oryginalnego, indywidualnego stylu życia, który zgodnie z „duchem” artystycznej kontrkultury końca XIX wieku poświęcony byłby „estetycznej konsumpcji oraz potrzebie kształtowania egzystencji
w estetycznie zadawalającą całość”3.
W trzecim z kolei aspekcie (najważniejszym dla prowadzonych tutaj rozważań), estetyzacja rozumiana jest jako proces stawania się, ciągłego konstruowania siebie i rzeczywistości. Można powiedzieć, iż przypomina to swoiste spektakle stworzone z odwzorowań i zarazem stymulacji rozmaitych potrzeb, fantazji, pragnień. Z kolei „struktura autoreferencyjnych odniesień i odesłań tworzy symulowany świat, w którym to, co realne, wyobrażone i pożądane, splata się w produkującą i reprodukującą siebie quasi-rzeczywistość,
odbieraną już nie tylko za pośrednictwem pojęć i sądów, ile za pośrednictwem – fascynujących, bulwersujących lub epatujących – przeżyć”4. Ma to doniosłe znaczenie dla rynkowej manipulacji obrazami dokonującej się za sprawą reklam, mass mediów, wystaw sklepowych, wielkomiejskiej struktury życia codziennego, sprawia bowiem, iż owe obrazy
przemodelowują nasze pragnienia. Społeczeństwo konsumpcyjne wyzwala zatem nie tylko postawy materialne, ukazuje także ludziom obrazy ich marzeń, które, przemawiając
do pragnień, estetyzują, ale i odrealniają rzeczywistość: „w epoce uprzemysłowienia potęga sztuki jako złudzenia, jej znaczenie wynikające z twórczego działania, które jest źródłem jej uroku, zostały przeniesione do dziedziny produkcji przemysłowej: aby tedy wytwarzać kulturę masową, malarstwo przekształciło się w reklamę, architektura w inżynierię budowlaną, rzemiosło i rzeźba we wzornictwo przemysłowe”5.
Procesy estetyzacji dotyczą niemal wszystkich dziedzin ponowoczesnego świata,
z tą różnicą, że w jednych obszarach zachodzą szybciej, w innych napotykają na mniejszy
lub większy opór. Wydaje się, że miejscem, które w znacznym stopniu podlega owym
procesom, jest przestrzeń miejska, przechodząca w ostatnich latach „kompleksowe” przeobrażenia; w zakres tych działań zaczynają wpisywać się także dzielnice podmiejskie
i wioski. Przeobrażenia te związane między innymi z procesem modelowania pięknego,
estetycznego wyglądu mają służyć jak najgłębszemu przeżywaniu świata, jak pisze W. Welsch: „każdy butik, każda kawiarnia są aranżowane pod kątem »aktywnego przeżywania«. Niemieckie dworce nie nazywają się już dworcami, lecz – odkąd je garniruje sztuka – »światem przeżyć z torami kolejowymi«. Każdego dnia z biura, gdzie przeżywamy,
idziemy do sklepu, gdzie przeżywamy; odpoczywamy w restauracji, gdzie przeżywamy;
w końcu lądujemy w mieszkaniu, gdzie przeżywamy”6. Kategoria „przeżycia” stanowi
jedno z haseł ogólnego trendu estetyzacji powierzchownej, gdzie „przeżycie i rozrywka
w ostatnich latach stały się ideą przewodnią kultury. Ekspandująca Festivalkultur i Funkultur dostarcza rozrywki i zabawy »społeczeństwu wolnego czasu i przeżywania«”7. Z koTamże, s. 306.
H. Perkowska, Postmodernizm a metafizyka, Warszawa 2003, s. 153.
5 M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, cyt. wyd., s. 317.
6 W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, K. Guczalska (tłum.), Kraków 2005, s. 33.
7 Tamże, s. 34.
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lei do przejawów tzw. estetyzacji głębokiej W. Welsch zalicza przeobrażenia zachodzące
w rzeczywistości materialnej, głównie w szeroko pojętej technologii, mediach i w rzeczywistości społecznej, egzystencji indywidualnej, estetyzacji naszych nastawień praktycznych i postaw moralnych, estetyzacji epistemologicznej.
Rozwój nowych technologii, często z wykorzystaniem symulacji komputerowej, nie
posiada już tylko imitacyjnego charakteru, ale spełnia kreatywną funkcję. W tej sferze
także „estetyka wysuwa się na pierwsze miejsce – zarówno jeśli chodzi o procedurę, jak
i o uzyskiwane rezultaty. Rzeczywistość, którą niegdyś nazywano »twardą rzeczywistością«, okazuje się możliwa do przeobrażenia, do zestawiania w nowe kombinacje i otwarta na realizację dowolnych wymagań estetycznych”8. Wbrew krytykom kultury ponowoczesnej akcentujących negatywne skutki rozwoju technologicznego, takich jak: automatyzacja człowieka, znieczulenie go na rzeczywistość, zerwanie więzi społecznych, W. Welsch podkreśla, iż po infostradzie powinniśmy dziś poruszać się tak, jak po autostradzie.
Nowe technologie, będąc wszechstronnymi i twórczymi, powiększają wolność człowieka. Doświadczenie wirtualności inspiruje zwrot ku prymarnej rzeczywistości: intensyfikuje i przewartościowuje zwykłe doświadczenia. Tworzące się za pośrednictwem, na przykład, Internetu wspólnoty nie stanowią zagrożenia dla demokracji, raczej ją wzmacniają,
są dobrym środkiem do odbudowy więzi i solidarności międzyludzkiej.
Zapoczątkowane przez modernizm „odczarowanie świata”, destabilizowanie opozycji między takimi dystynkcjami kulturowymi, jak: sacrum-profanum, świąteczne-codzienne itp. prowadzi do niwelowania różnic i przekraczania granic dotąd narzucanych przez
owe kulturowe dystynkcje. Daje się zauważyć postępujący proces desakralizacji przypisanych przez tradycję metafizycznych odniesień, a także z drugiej strony sakralizację poprzez estetyczną symulację wszystkich codziennych, trywialnych aspektów życia (jak robienie zakupów, poszukiwanie pracy, oglądania TV, itp.). Zatem należy zaznaczyć, że
estetyzacja życia codziennego nie sprowadza się do „tworzenia rzeczywistości symulowanych, lecz nadaje symulowany charakter również stosunkom człowieka z tymi rzeczywistościami. (...) Sprawia to, że człowiek naszych czasów funkcjonuje w zawieszeniu między zaangażowaniem a obojętnością, pomiędzy wtapianiem się w »uwodzący« go przedmiot a trzeźwą obserwacją własnego bycia »uwiedzonym«”9. Na tak rozumianą rzeczyTamże, s. 36.
H. Perkowska, Postmodernizm a metafizyka, cyt. wyd., s. 156. W sferze indywiduum współczesna estetyzacja
zdaje się osiągać spełnienie. „Nowi” piękni ludzie dokonują stylingu ciała w salonach piękności, zaś na kursach
medytacji i na seminariach New Age zajmują się estetyczną spirytualizacją psychiki. Kontakt z innymi jednostkami jest nierzadko determinowany estetycznie. Wydaje się, że kompetencje estetyczne propagowane przez różnorodne czasopisma i programy zajmujące się savoir vivre – mają rekompensować utratę założeń i wskazówek
postępowania w dziedzinie moralności. Zatem homo aestheticus wykształcony i posiadający wyborny smak staje
się dominującym modelem nastawionym na zmysłowe, hedonistyczne doświadczanie świata. Zob. także R. Shusterman, Postmodernist Aestheticism: a New Moral Philosophy?, „Theory Culture and Society”, 1988, nr 5. Natomiast
R. Rorty przez estetyzację życia pojmuje te wartości „udanego życia”, które wiążą się z pragnieniem „poszerzenia osobowości, poszukiwaniem nowej estetyki i nowych doznań, a także drążeniem coraz nowych możliwości”.
M. Featherston, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, cyt. wyd., s. 305.
8
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wistość wpływa wszechobecnie dominujący paradygmat konsumpcji, sprawiający, iż
zmianie ulegają dotychczasowe cele i priorytety człowieka.
Konsumpcja, a także rynkowa manipulacja obrazami dokonująca się przy pomocy
reklamy, mass mediów, sklepowych wystaw, sprawia, iż ludzkie pragnienia są bez przerwy przemodelowywane. Zdaniem J. Baudrillarda, wszelkie komunikaty i treści, jakie docierają do człowieka, oderwane są od jakiejkolwiek rzeczywistości, są tzw. simulacres, znakami bez odniesienia, mapami bez terytorium, kopiami bez oryginału, tworzą swoistego
rodzaju hiperrzeczywistość10. We współczesnej, konsumpcyjnej kulturze czerpanie doznań i przyjemności z życia wydaje się być podstawowym celem dla wielu ludzi, co nierzadko prowadzi do hedonizmu oraz ambiwalencji sądów moralnych. Współczesny tzw.
konsument-kolekcjoner wrażeń tworzy swoją przestrzeń życiową według kryteriów estetycznych. Podąża śladem przedmiotów dopasowanych do przeżyć, jakich poszukuje, dlatego też „estetycznie zorganizowana przestrzeń społeczna jest osadem pogoni za przeżyciem, za nowym wciąż i niedoznanym jeszcze przeżyciem, i przeżyciem intensywniejszym
od przeżyć poprzednich”11.
Utylitarny model życia społecznego, gdzie naczelną wartością staje się przyjemność,
jest związany z tzw. społeczeństwem samorealizacji, gdzie „wolne decyzje według zasady »wszystko jest dla wszystkich możliwe« łatwo mogą prowadzić do upowszechniania
się narcystyczno-hedonistycznego ego, będącego centrum spartykularyzowanego i zindywidualizowanego społeczeństwa”12. Możliwość wyborów z bogatej gamy wartości pragmatycznych, używanie i czerpanie przyjemności z efektów dokonanych wyborów jest
ściśle związane ze współczesnym rozumieniem wolności. J. Mariański podkreśla, iż najbardziej korzystną perspektywą w sferze pluralizmu aksjologicznego jest synteza wartości „starych” z „nowymi” nie do końca jeszcze ukształtowanymi. Model taki miałby pogodzić wartości obowiązku i wartości samorealizacyjne, miałby przyczynić się do wzrostu wytwarzanych dóbr materialnych oraz inspirować do poszukiwania nowych rozwiązań i wartościowań moralnych.
Ponadto należy podkreślić, iż współczesny tzw. estetyczny człowiek to nie tylko
Kierkegaardowski „Don Juan”, który swoje życia spędza w ciągłym wirze zmysłowych
doznań, ale przede wszystkim to człowiek skazany na autokreację, stojący przed zadaniem tworzenia siebie. Owa autokreatywność stanowi często ogólną kategorię organizującą wizję świata i ludzkiego życia, cechuje się także ucieczką od konieczności. Należy
tutaj zaznaczyć również, iż „wraz z przesunięciem życia duchowego ze sfery konieczności do sfery możliwości estetycznych rodzi się nowożytna indywidualizacja. Jednostka
tworzy teraz siebie samą jako jednostkę – jako unikatowe i niepowtarzalne dzieło sztu10 Zob. J. Baudrillard, Precesja symulakrów, T. Komendant (tłum.), w: Postmodernizm. Antologia przekładów, cyt.
wyd.; Zob. także A. Szahaj, Jean Baudrillard – między rozpaczą a ironią, „Kultura Współczesna”, 1993, nr 3.
11 A. Zeidler-Janiszewska, Hegel, romantyczna ironia, ponowoczesność, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, S. Czerniak, A. Szahaj (red.), Warszawa 1996, s. 402.
12 J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości, w: Imponderabilia wielkiej zmiany, P. Sztopmka (red.),
Warszawa – Kraków 1999, s. 250.
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ki”13. Proces odkrywania siebie, zdaniem Ch. Taylora, dokonuje się poprzez ekspresję.
Idea ta wskazuje na związek pomiędzy odkrywaniem siebie a twórczością artystyczną,
która stanowi swoisty wzorzec na drodze do samookreślenia, zatem „jeśli stajemy się sobą, dając wyraz temu, co w nas tkwi, i jeśli – z założenia – stajemy się czymś oryginalnym,
pozbawionym wzorca, w takim razie to, czemu dajemy wyraz, nie jest imitacją czegoś już
danego, lecz nowym tworem”14. Odkrywanie siebie, podobnie jak sztuka, związane jest
z twórczością oraz wyobraźnią.
Odo Marquard zaznacza, że procesy estetyzacji oraz autonomizacji sfery estetycznej
stanowią swoistą reakcję kompensacyjną na „eschatologiczną utratę świata”. W ponowoczesnej rzeczywistości zachwiana zostaje wiara w postęp bazujący na wierze w istnienie
wartości absolutnych, co stanowi źródło funkcjonowania zjawisk kompensacyjnych, m.in.
sztuki w jej zestetyzowanej formie: „estetyczna postawa pozostawania »poza dobrem
i złem« interpretowana jest tu jako postać estetycznej neutralizacji zła, co według Marquarda stanowi formę nowoczesnej teodycei, swoistego odprężenia, neutralizacji czy kompensacji przez estetykę i nauki humanistyczne zła cywilizacyjnego”15. Należy przy tym
podkreślić, iż estetyzacji towarzyszy proces anestetyzacji, gdzie sama sztuka coraz bardziej
zostaje wchłonięta przez rzeczywistość, „ta zaś coraz bardziej podlega procesom estetyzacji: pojmowana tak, jak pojmowało się dzieło sztuki autonomicznej, staje się efektem dowolnego kształtowania, pozbawionym zobowiązań metafizycznych i moralnych”16.
Procesy „odczarowania świata” stanowiły źródło wykształcenia się nowego typu estetycznej wrażliwości, nastawionej między innymi na ideał samorealizacji oraz „przyjęcie” przez artystę roli „paradygmatycznego przywódcy duchowego tych, którzy dążą do
odkrywania siebie wbrew obowiązującym normom, ale i przez wyostrzenie świadomości zła obecnego w nowoczesnym świecie, przez wypracowanie form neutralizacji tego
zła”17. Współcześnie mające miejsce oderwanie wielu kategorii od metafizycznych przesłanek związane jest z potrzebą poddania namysłowi ich dzisiejszej przydatności. Owa
próba podyktowana sceptycyzmem wobec metafizyki prowadzi nierzadko do odkrycia
jej nowych interpretacyjnych zastosowań18. Dla człowieka przednowoczesnego zarówno
prawda, jak i istniejąca rzeczywistość były wytworem Bożego zamysłu, poddawanego
ewentualnej kontemplacji. W nowoczesnym świecie permanentnego tworzenia i zmienności, akcentowania konieczności autokreacji i samopotwierdzania „coraz trudniej postrzeA. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 25.
Ch. Taylor, Etyka autentyczności, A. Pawelec (tłum.), Kraków 1996, s. 53.
15 I. Lorenc, Minima aesthetica. Szkice o estetyce późnej nowoczesności, Warszawa 2010, s. 32.
16 Tamże, s. 17.
17 Tamże, s. 32.
18 Zob. tamże, s. 178. I. Lorenc podkreśla, iż w kulturze współczesnej za brak stabilności i „trwałości tego
co realne naszemu doświadczeniu »usuwanie się podstaw« odpowiadają cechy dzisiejszego, zapośredniczonego
przez technikę doświadczenia estetycznego wraz z jego tymczasowym i powierzchownym charakterem”. Tamże,
s. 182. Owa tymczasowość i nieprzystawalność lekkości formy wobec ważkości tego, co niewypowiadalne prowadzi do tego, że przybierają często postaci ironii, szyderstwa, cynizmu. Stanowi to także skutek marginalizowania wartości humanistycznych w naszej rzeczywistości.
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gać rzeczywistość świecką jako »daną« raz na zawsze mocą nadludzkiej woli; to, co przedtem było z góry uautentycznione raz na zawsze kształtem stworzonego świata, trzeba teraz autentyfikować dopiero wysiłkiem samokreacji”19.
Samorealizacja, afirmacja zwyczajnego życia doprowadziły do nowego pojmowania
swoich życiowych celów. Obecnie wiele jednostek czuje się wezwanych do wykreowania własnego niepowtarzalnego stylu życia, realizacji własnego człowieczeństwa wolnego od zewnętrznych wpływów o charakterze społecznym, religijnym czy politycznym20.
Możliwość zmiany życia na lepsze upatruje się nierzadko w procesie doskonalenia się,
zmianie świadomości, dążeniu do poszerzania własnych horyzontów i autokreacji21. Kategorie te prowadzą zazwyczaj do świadomego przekształcania swojej tożsamości, a także kładą nacisk na estetyzację przestrzeni i otoczenia życia. R. Rorty podkreśla, iż ideałowi życia dobrego, które nie oznacza już bezwzględnego spełniania obowiązku i posłuszeństwa wobec powszechnych zasad, powinna „przyświecać” priorytetowa wartość bycia
prywatnym, irracjonalnym i estetycznym w swoim postępowaniu, w takim stopniu, w jakim poszczególna jednostka sobie życzy.
Autokreacja swoją siłę moralną najpełniej akcentuje właśnie w opisywanej przez
R. Rorty’ego kulturze samorealizacji22, zdominowanej przez etykę estetyczną. Zwolennicy owej etyki uważają, iż podstawą dobrego życia jest życie twórcze przejawiające się
w poszukiwaniu harmonijnej i atrakcyjnej wizji siebie, w rozwijaniu indywidualnych możliwości. Coraz większe znaczenie zaczynają przypisywać wartościom witalnym i egzystencjalnym, takim jak: autentyczność, samorealizacja, godność, bezpieczeństwo, zdrowie
czy życie. Owe wartości, idee, zasady zaczynają pełnić rolę przewodników wyboru działań w różnych sytuacjach.
Proces estetyzacji, przenikając różne obszary życia i kultury, sprawia, że „wartości
estetyczne infiltrują naszą współczesność, stale nam towarzyszą, obecne są w różnych
przemianach naszego życia”23. Współcześni badacze kultury zgodnie podkreślają, iż procesu estetyzacji nie można bezkrytycznie ani afirmować, ani bezwzględnie odrzucać. Generalnie krytyce poddajemy powierzchowne formy estetyzacji, jeśli zaś chodzi o głębsze
procesy, to oprócz tego, że są nie do odparcia, to w przypadku implikacji społecznych
i politycznych kultury poddanej estetyzacji mogą przyczynić się do uwrażliwienia na różnice oraz dokonać wielu wartościowych przemian24.
Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 217.
Zob. W. M. Nowak, Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre’a, Rzeszów
2008, s. 146-147.
21 Rorty zaznacza, iż autokreacja człowieka nie implikuje idei życia podporządkowanego temu, co estetyczne. Mimo istniejących sprzeczności między różnymi wzorcami życia estetycznego, postuluje on dążność do utożsamiania autokreacji i życia estetycznego. Zob. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, W. J. Popowski (tłum.),
Warszawa 1996, s. 138 i n. Zob. także A. Szahaj, Co to jest postmodernizm?, w: Postmodernizm. Teksty polskich autorów, M. A. Potocka (red.), Kraków 2003, s. 44.
22 Zob. C. Dziekanowski, Maslow i Rogers o samorealizacji, „Studia Filozoficzne”, 1983, nr 7.
23 I. Lorenc, Minima aesthetica. Szkice o estetyce późnej nowoczesności, cyt. wyd., s. 20.
24 Zob. W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, cyt. wyd., s. 73.
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Beata Guzowska – ESTHETIZATION AS A MANIFESTATION OF SPIRITUALITY
Postmodernity regarded as an era of post-metaphysics, in a large extent promotes what is
human and possible to realize. The processes occurring in the Western culture make a specific
compensation reaction towards the "eschatological loss of the world" and appear as a process of
experiencing the values of the "new one". In a "disenchanted world" the place of traditional, absolute
values is being taken by authenticity, self-realization, self-creation, and an individual esthetic
experience. In contemporary consumer culture drawing sensations and pleasures from life seems
to be the fundamental aim for many people, what often leads to ambivalent character of moral
judgments. Contemporary so called consumer/collector of sensations creates his own life space due
to esthetical criteria. Also the esthetic experience – in a broader sense – proposes a "new" vision of
man and, in consequence, a new vision of his spirituality.
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Nastoletni egzorcyści.
Nowe wymiary duchowości amerykańskiej młodzieży

Problem dynamiki zmiany dokonującej się w obrębie religijności grup młodzieżowych stanowi znaczące wyzwanie dla współczesnych badań religioznawczych. Uwaga
ta dotyczy w równiej mierze metodologii badań tego obszaru, jak i samego przedmiotu
naukowych dociekań, tj. rozmaitych form duchowości przynależnej ludziom znajdującym się na tym etapie życia, w którym formują się ich postawy i osobowości. Religijność
grup ludzi w okresie adolescencji jest bowiem rzeczywistością charakteryzującą się dużym stopniem płynności swych ram strukturalnych, hybrydowością treści nań się składających, a niekiedy też kontradykcyjnością i dialektycznym wymiarem procesów i społeczno-kulturowych emanacji będących jej bezpośrednią konsekwencją. Kwestia tego, jak badać tak dalece złożony przedmiot, jest zatem pytaniem o naturę nie tyle przedmiotu, co
wiedzy naukowej zdolnej dostarczyć adekwatny do tego przedmiotu rodzaj opisu. Zadanie to jest dziś utrudnione m.in. ze względu na kompleks czynników o charakterze kulturowym, które w znaczący sposób wpływają na wiele form religijności, nie tylko w odniesieniu do grup młodzieżowych. Zgodzić możemy się z dużą dozą pewności z konstatacją, iż kultura współczesna stała się już dawno źródłem religijnych i parareligijnych doświadczeń sporej części mieszkańców globu. Co więcej, świadomość kulturowego osadzenia treści religijnych nie jest rzadkim zjawiskiem wśród uczestników nowych ruchów
religijnych, nadając tym ostatnim metanarracyjny wyraz, jeśli chodzi o rozumienie przez
ich członków znaczenia danych kulturowych odniesień, ich wplecenia w praktykę religijną i tezy doktrynalne. Kulturowe, a coraz częściej także popkulturowe, umocowanie
staje się w takich przypadkach instrumentalnie wykorzystanym elementem stanowiącym
o fundamentach tożsamości młodych ludzi, w których istotne znaczenie zaczyna odgrywać religia i religijność. Te dwa, wydawałoby się, sprzeczne porządki zostają nierzadko
splecione razem w amalgamatyczną formę artykulacji samoidentyfikacji tak jednostkowych, jak i zbiorowych. Dynamizm tego zjawiska przybiera w ostatnich latach na sile,
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zwłaszcza w kontekście dyskusji na temat sekularyzacji zachodnich społeczeństw w dobie bezwzględnej dominacji wzorców materialnych i konsumpcyjnych. Daje to asumpt do
szerszej debaty, która wskazałaby nie tyle na zanik religijności jako takiej, co bardziej radykalną transformację dokonującą się w sferze formy i partykularnych manifestacji, jakie
przybiera religijność obecnie.
Relacje łączące kulturę współczesną i sferę religijną znajdują szczególnie interesujący
wyraz w przypadku religijności młodych Amerykanów. Wspomniana powyżej transformacja wzorów religijności dotyka w tym przypadku w pierwszej kolejności różnych odmian amerykańskiego protestantyzmu, choć z pewnością nie ogranicza się wyłącznie
do niego. Niemniej to, co dla wielu Amerykanów stanowi część anglosaskiej spuścizny,
wiąże się także z protestantyzmem w tym czy innym wydaniu. Purytańskie korzenie amerykańskiego ewangelikalizmu uwidocznione zostają w procesie socjalizacji młodzieży,
w szczególności wywodzącej się z białej klasy średniej. Składową tego procesu pozostają nadal elementy religijne, niekiedy wplecione subtelnie w mitologię narodową, historyczne narracje lub wzory społecznie akceptowalnych zachowań. Transmisja samych
wzorów religijnych przebiega zatem w kontekście amerykańskim wielopłaszczyznowo,
poprzez i dzięki reprodukcji określonych wzorów amerykańskiej kultury, w którą wplecione zostały treści religijne w taki sposób, iż wydają się one być naturalną niejako częścią
bagażu American Way of Life.
Jakkolwiek tenże proces socjalizacji zostaje dziś poddawany krytycznej dekonstrukcji na skutek szeregu czynników społecznych i politycznych w USA (jak choćby w kontekście spuścizny ruchów kontrkulturowych lub debaty otaczającej kwestię nauczania
teorii kreacjonistycznej w opozycji do teorii ewolucji), pozostaje on nadal znaczący dla samych Amerykanów pod względem swojego kulturowego osadzenia. Religijność amerykańska charakteryzuje się jednak w tym względzie dużym stopniem zróżnicowania form
kultu, co w tym przypadku identyfikowane jest przez religioznawców z koncepcją religijności ludowej, choć realizowanej w praktyce w specyficznie amerykańskim stylu. W tym
świetle religijność ludowa w USA zawiera się w zespole zjawisk o szerokim spektrum
praktyk religijnych – poczynając od rytuałów zielonoświątkowców polegających na ekstatycznych uniesieniach, w których istotną rolę odgrywają jadowite węże, po telewizyjnych kaznodziei nawołujących do zwrotu ku Chrystusowi poprzez przelanie na ich konta odpowiednio wysokich sum pieniędzy. Tym samym amerykańska religijność w wariancie protestanckim zyskuje dziś zupełnie nowe oblicze. Jest to twarz nowego pokolenia
amerykańskich wiernych, którzy operują i racjonalizują na równi treści religijne, jak i popkulturowe leitmotivy; łączą w jednolitą formę religijnego doświadczenia praktyki codzienności i tradycyjny kult, jak też konstruują złożone światopoglądy, w których religia stanowi ważną oś recepcji rzeczywistości i uporządkowania otaczającego nas świata. Połączenie porządku kulturowego i religijnego nie stanowi w amerykańskiej religii „ludowej”
lub „popularnej” żadnego dysonansu poznawczego. Wręcz przeciwnie – religia uzupełnia znaczące luki społeczno-kulturowej struktury, wchodząc ze wzmożoną siłą tam, gdzie
kultura wycofuje się, uznając swoją porażkę.
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O ile pojęcie religijności ludowej w kontekście europejskim, w szczególności w odniesieniu do europejskiego katolicyzmu jest dobrze znane, to jednak przypadek amerykański jest na tym tle szczególny. Mówiąc o amerykańskiej religijności ludowej, zmuszeni jesteśmy do uwzględnienia odmiennej specyfiki kulturowej, ale także do wskazania na
zmiany dokonujące się w obrębie kultury na poziomie globalnym. Jest to założenie tym
istotniejsze, iż wiele z form amerykańskiej nowej religijności zostaje często przenoszone
na grunt europejski i zyskuje coraz szersze grupy zwolenników na Starym Kontynencie.
Oryginalna forma doświadczenia religijnego w Stanach Zjednoczonych kryjąca się pod
pojęciem „ludowej” religijności dotyka zazwyczaj problemu lokalnego zakorzenienia wielu denominacji, jak np. ma to miejsce w regionie Appalachów, gdzie olbrzymie zróżnicowanie lokalnych kościołów, wspólnot i zborów wynika na równi z przestrzennej ich izolacji, jak i głębokiego związku z poczuciem wewnętrznej wspólnoty i zażyłości społecznej ich członków, a tym samym nieufności wobec ludzi z zewnątrz czy innowierców. Niemniej istotne jest również przedefiniowanie pojęcia religijności ludowej.
Klasyczne studium tego fenomenu, autorstwa Louisa Schneidera i Sanforda Dornbusha pt. Popular Religion: Inspiritional Books in America, opiera się na założeniu, że ludowa
wersja religii jest z natury funkcjonalna i służy pragmatycznym celom w życiu codziennym, prozaicznym problemom, z jakim zwykli ludzie konfrontowani są w swym życiu1.
Konsekwencją bliskości sacrum i profanicznej praktyki społecznej jest wytworzenie silnego poczucia więzi, której nie dostarczają relacje oferowane przez religię instytucjonalną,
a tym bardziej rozważania o charakterze teologicznym. Poczucie intymności i zażyłości,
jakie towarzyszy ludowej religijności, przekłada się na zborność organizacyjną wielu
grup religijnych realizujących rozmaite formy religijności w Stanach Zjednoczonych. Ich
członkowie budują wspomniane poczucie niekiedy poprzez położenie nacisku na intensywność doświadczenia religijnego, co w warunkach amerykańskich wyrażone zostaje
nierzadko poprzez doktrynę estetycznego szoku dla niewtajemniczonych, ekskluzywności członkostwa w ruchach religijnych. W warunkach dominacji modelu popkulturowego ten ostatni element jest jednak coraz trudniej spełnić. Dostrzega to wiele nowych ruchów religijnych jak również ludzie, którzy upatrują w odświeżonej religijności zagrożenie dla tradycji i doktryn denominacji o znacznie dłuższej historii.
Koncepcja religijności ludowej rozpatrywana jest przez niektórych autorów w kategoriach opozycji i swoistego wynaturzenia religii instytucjonalnej, jak np. przez Louisa
Mendonaldo, który upatruje w tej pierwszej dysfigurację prawdziwej religii, jaka następuje poprzez zarysowane powyżej emocjonalne zaangażowanie lub intuicyjne rozumienie określonych treści religijnych. Wtórują mu Jean Seguy i Wade Clark Roof, którzy również naświetlają w podobnej manierze relacje łączące ludową i oficjalną wersję religii2. Nie
inaczej odnosi się do tego problemu William McKinney, który wskazuje w swych badaZob. L. Schneider, S. Dornbusch, Popular Religion: Inspiritional Books in America, Chicago 1958.
Ch. H. Lippy, Being Religious, American Style: A History of Popular Religiosity in the United States, Westport
1994, s. 4.
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niach na wyraźną w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych tendencję zmiany tamtejszej religijności, objawiającą się w utracie zaufania do istniejących instytucji chrześcijańskich
przy jednoczesnym wzroście zainteresowania religiami peryferyjnymi. Z drugiej strony
nie oznacza to jednak, iż większość badaczy przedmiotu odrzuca ludową religijność jako
zjawisko nieistotne dla ogólnego kształtu danego wierzenia czy kultu. Perspektywy te
przenoszą ten rodzaj religijności w sferę prywatną lub też nakreślają na jej podstawie zarys procesu prywatyzacji sfery religijnej jako takiej. Czyni tak m.in. Thomas Luckmann
lub Ernst Henau. Niemniej w przypadku religijności ludowej (popularnej) w Stanach Zjednoczonych, realizującej się obecnie w różnych obszarach życia tamtejszego społeczeństwa,
nie trudno zauważyć, iż religia pozostaje kluczowym elementem tożsamości kolejnych
pokoleń Amerykanów, pomimo gwałtownych zmian, jakie zachodzą w polu samej kultury amerykańskiej. Fenomen ten wykracza poza sferę prywatności i intymności głównie za sprawą obszaru, w jakim coraz śmielej funkcjonuje nie tylko amerykańska religijność, lecz również wiele innych obszarów życia leżących poza sferą publiczną. Mowa tu
o nowych mediach. Pole medialne nie wyklucza obecnie popularnego wymiaru religii,
a często jest wręcz przeciwnie. Nadaje ono religijności charakter zbliżony do pozostałych, niereligijnych, treści lansowanych w cyberprzestrzeni lub telewizji i poddaje je oddziaływaniu ekonomicznej racjonalności rynku. Zaakceptowanie obecności religii w mediach amerykańskich jest dla samych Amerykanów pewnym wyznacznikiem narodowej
tożsamości, łącząc się np. ze sferą symboliczną w postaci barw flagi amerykańskiej lub postawami patriotycznymi znanymi z wypowiadaną wielokrotnie przez kolejnych prezydentów formułą God Save America.
Koegzystencja amerykańskiego dyskursu religijnego i pozareligijnego realizuje się
jednak w określonej przestrzeni społeczno-kulturowej, warunkując znacząco ten pierwszy. Przez to też religia poddawana jest tym samym czynnikom transgresji, co inne obszary amerykańskiej kultury. Wpływ mediów zaznacza się w tym przypadku nie tylko
w kształcie, jaki przybiera ów dyskurs religijny, tj. staje się on medialny jako forma przekazu, lecz zyskuje przez to globalny wydźwięk i staje się elementem kultury globalnej. Jaskrawym przykładem tego rodzaju globalizacji amerykańskiej religijności jest przypadek
wielebnego Boba Larsona oraz trzech jego wiernych uczennic, Brynne Larson (jego córki) oraz Savannahy i Tess Sherkenbeck. Sprawa pastora Larsona stała się w ostatnich latach głośna w Stanach Zjednoczonych za sprawą doniesień telewizyjnych ukazujących
jego i jego podopieczne jako niespotykany dotąd i intrygujący przykład nowej formy amerykańskiej religijności zyskującej w zawrotnym tempie światowy rozgłos. Larson, pochodzący z Nebraski samozwańczy kaznodzieja, aspirujący muzyk i telewizyjny showman,
swoją karierę medialną rozpoczynał w latach osiemdziesiątych od programu Talk-Back,
w którym skupiał się głównie na realizacji wysiłków ewangelizacyjnych względem amerykańskiej młodzieży, uznając, iż jest ona zinfiltrowana przez treści i idee dalekie od prawdziwie amerykańskiej duchowości, tzn. intensywnie doświadczanego chrześcijaństwa.
Na wspomniane idee, które posiadać miały zły wpływ na młode pokolenie, składały się
na równi muzyka rockowa, modne od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku religie orien-
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talne oraz lewicowe idee polityczne. W tym samym okresie rozpoczął on również przeprowadzać rytuał egzorcyzmu na widzach swojego programu, w tym także wyłącznie
za pośrednictwem łącza telefonicznego. Do lat dziewięćdziesiątych zaangażował się on
silnie w walkę z mniej lub bardziej urojonymi przejawami wpływów satanizmu, co wpisywało się w dość popularne w tamtym czasie formy chrześcijańskiej aktywności prozelitycznej znanej jako Satanic Panic. Sam Larson bez skutku starał się nawrócić podczas
bezpośredniej konfrontacji w studiu Nikolasa Schrecka i Zeenę Lavey, znane postacie
Kościoła Szatana w USA, a później także Świątyni Setha.
Działalność Larsona zyskała nowego rozpędu przed paroma laty, kiedy to przeprowadzane przez niego rytuały egzorcystyczne zaczęły ukazywać się w wiadomościach
telewizyjnych i reportażach. Popularność Larsona wzrosła tym bardziej, od kiedy zaangażował do pomocy swoją córkę i jej dwie przyjaciółki znane jako „Nastoletnie Egzorcystki”. Prowadzona przez nich działalność opiera się na popularyzacji forsowanej przez
Larsona wizji chrześcijaństwa rozumianego jako czynnik stabilizujący rozedrgany współczesny świat, w jego przekonaniu pozbawiony substancji duchowej na skutek upowszechniania się postaw materialistycznych wśród amerykańskiej i światowej młodzieży, fałszywych religii, takich jak hinduizm lub buddyzm, a także popkulturowych fałszywych
bożków w postaci medialnych celebrytów. Zwrot ku autentycznej wierze i głębokie przeżycie duchowe prowadzić ma w tym ujęciu do wyzwolenia się z okowów szatańskiego
planu uosabianego przez liberalnych amerykańskich polityków lub muzykę rockową. Zło
czaić ma się także w postaci szeregu demonów przenikających ludzką psyche, nierządko zaburzoną przez wcześniejsze przeżycia traumatyczne lub obcowanie z pokusami
współczesnej kultury konsumpcyjnej. Przeprowadzane przez Larsona i Nastoletnie Egzorcystki egzorcyzmy mają na celu ich wypędzenie z ciał i dusz opętanych jednostek, dając im możliwość ponownego zjednoczenia się z Bogiem, nierzadko werbalizowanym
poprzez odniesienia do tradycji starotestamentowych. Ukazuje to jedno z tzw. świadectw
publikowanych na oficjalnej stronie internetowej Larsona: „A demon of Death violently
manifested, claiming he went back 50 generations »to the time of Napoleon«. The evil spirit
gave his name in Hebrew, claiming that he came from an area in northern African were
people consider themselves descendants of King Solomon and claim the Jewish faith as
Sephardic Jews. After an intense struggle, the curse was broken and Brandon was freed,
rejoicing in this »chance« encounter with the real exorcist”3.
Temu podobne zeznania i nagrania publicznie odprawianych rytuałów można mnożyć. Ich osadzenie w tradycji chrześcijańskiej jest jednak dość luźne i poddawane jest nieustannym reinterpretacjom ze względu na kontekst, w jakim zostają one przedstawione.
Larson i jego podopieczne starają się adaptować do zmieniającej się sytuacji, także w sensie odmiennego kontekstu kulturowego. Ukazują to dobitnie materiały dotyczące sesji
egzorcyzmów przeprowadzone przez Larsona na Ukrainie w 2012 r., nie tylko te publikowane na oficjalnej stronie internetowej, lecz także (a nawet bardziej) zawarte w progra3

Za: www.boblarson.org *dostęp: 1 XI 13].
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mach dokumentalnych poświęconych fenomenowi Nastoletnich Egzorcystek4. Znajdujemy w nich obraz prozelitycznej działalności Larsona poza USA, którą jest on w ostatnich latach żywotnie zainteresowany. Znaczący jest ukazany w tych dokumentach ładunek emocjonalny cechujący zarówno samego Larsona wobec osób niepodzielających jego przekonań, jak też ludzi będących obiektem jego egzorcyzmów. W przypadku wizyty
na Ukrainie Larson odwiedził głównie ubogą wschodnią część kraju, cechującą się znacznym stopniem bezrobocia, patologii społecznych i dużą liczbą osób wymagających wsparcia psychologicznego. To do tej grupy skierowane były spotkania z Larsonem, a frekwencja była podczas większości z nich spora. W przypadku osób, które jednak nie poddały się
sugestii Larsona, wykazywał on wrogość naznaczoną mocno religijną retoryką. Podejście
to było tym bardziej widoczne, iż sytuacje te zostały udokumentowane przez obecną tam
ekipę telewizyjną. Płynna adaptacja do pojawiającej się nagle porażki wyrażona została
przez amerykańskiego pastora w kategoriach wyjątkowo trudnego do zwalczenia demona, któremu poświęcić należy znacznie większy wysiłek egzorcystyczny aniżeli początkowo sądzono. Przebieg sesji egzorcyzmów przeprowadzanych przez Larsona zawsze
posiada jednak mniej lub bardziej wymiar dramatyczny, przeradzający się niekiedy
w ekstatyczne uniesienia religijne przypominające sytuacje typowe dla amerykańskich
wspólnot zielonoświątkowców lub anabaptystów. Niemniej sukces działań Larsona poza Stanami Zjednoczonymi jest dyskusyjny. Sami uczestnicy spotkań na Ukrainie w 2012 r.
wyrażali się dość powściągliwie na temat tak postaci amerykańskiego ewangelisty i jego
podopiecznych, jak i przebiegu oraz sensu prowadzonej przez nich ceremonii. Co więcej, nierzadkie były uwagi krytyczne wobec tego rodzaju religijnego show, którego znaczenie dalekie było od doświadczenia i tradycji religijnej wschodniej Ukrainy.
Działalność Larsona posiada także wymiar instytucjonalno-edukacyjny. Jej przykładem jest założona przez niego samego International School of Exorcism. Jest to internetowa
szkoła, dzięki ukończeniu której zyskujemy certyfikat sygnowany przez Larsona i będący poświadczeniem posiadanych przez nas fachowych umiejętności egzorcyzmowania
demonów. Oferta edukacyjna tej placówki zawiera kompleksowe przygotowanie w dziedzinie egzorcyzmów zawierające się w trzech poziomach nauczania: poziomie ucznia,
wojownika i egzorcysty. W oferowanym przez szkołę curriculum możemy znaleźć następujące przedmioty: na poziomie ucznia są to m.in. wprowadzenie do egzorcyzmów, egzorcyzmy nowotestamentowe, egzorcyzmy biblijne czy też egzorcyzmy chrześcijańskie
i niechrześcijańskie; na poziomie wojownika znaleźć możemy takie przedmioty, jak: katolickie nauczanie w kwestii egzorcyzmów, wprowadzenie do walki duchowej, szatan
i narodziny zła, hierarchia zła, techniki łamania zaklęć, podstawy prawne; na etapie końcowym, tj. egzorcysty, kurs zamykają przedmioty pokroju: podstaw samoleczenia, leczenia rozczłonkowanej duszy, broń i techniki walki *z demonami – J. D.], praktyki egzorcystyczne, procedura obchodzenia się z demonami czy też opieka po dokonanych egzorcyzmach. Przedstawiona tu oferta edukacyjna pokrywa się z misją szkoły. Larson uznaje
4

Mowa tu o programach dokumentalnych zrealizowanych przez brytyjską telewizję BBC i magazyn VICE.
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bowiem, że obecnie zapotrzebowanie na egzorcyzmy jest większe niż kiedykolwiek5. Dzieje się tak ze względu na charakter współczesnej rzeczywistości, w której pierwiastek duchowy zanika w sposób wyraźny, a w powstającą w ten sposób pustkę wkradać mają się
rzekomo siły nieczyste. W odpowiedzi zatem, tak jak w przypadku Kościoła katolickiego czy Kościoła anglikańskiego, gdzie wskazane jest przypisanie jednego egzorcysty do
każdej parafi lub diecezji, tak obecnie wymagana jest znacznie silniej zaznaczona obecność ludzi wyszkolonych do walki ze złem i mogących się mu skutecznie przeciwstawić. Misją szkoły jest nauczanie tych, którzy są powołani „do wypełnienia nakazu Chrystusa, by uleczać ludzi o złamanych sercach i uwolnić zniewolonych”6. Służyć temu ma
specjalnie w tym celu zaprojektowane curriculum, stanowiące swoistą odpowiedź na zapotrzebowanie „rynku”.
Dodać należy, iż niemniej istotną częścią działalności tak Larsona, jak i Nastoletnich
Egzorcystek, są inne inicjatywy organizacyjne i projektowe. Należą do nich grupy duchowego wsparcia zwane Do What Jesus Did („Rób to, co robił Jezus” – DWJD) oraz projekt
CSI (Christian Spiritual Investigators – „Chrześcijańscy Detektywi Duchowi”)7. Druga z inicjatyw ma na celu dostarczenie odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania typu: czy istnieje Bóg?, czy istnieje szatan?, czy demony i anioły są rzeczywiste?, czy istnieje prawdziwa miłość? Pytania tego typu mają być najwyraźniej, w przekonaniu młodych adeptów
sztuki egzorcyzmowania, esencją rozterek duchowych młodego pokolenia poszukującego
sensu rzeczywistości jednocześnie osadzonej w świecie pełnym wartości konsumpcyjnych,
a z drugiej pełnej erodujących religijnych tradycji i ikonograficznych do nich nawiązań.
Ekonomiczna analogia zastosowana wobec grupy Larsona nie jest zupełnie bezpodstawna. Działalność egzorcystyczna kaznodziei i jego pomocnic jest także dobrze przemyślanym planem biznesowym. Na oficjalnej stronie zakupić możemy bowiem nie tylko książki jego autorstwa czy też płyty DVD z nagraniami sesji, ale również krucyfiks będący podstawowym narzędziem pracy współczesnego egzorcysty. Działania marketingowe są w tym przypadku ściśle powiązane z działaniami na polu popularyzacji lansowanej przez Larsona wersji protestanckiej duchowości. Obie sfery ukierunkowane są na
te grupy docelowe, które są najbardziej podatne, zdaniem Larsona, na wpływ sił demomicznych, demoralizacji lub zaniku wartości duchowych – tj. amerykańskiej młodzieży.
Oferując atrakcyjny produkt religijny, opakowany w popkulturową wizualną otoczkę
i odniesienia znaczeniowe, Larson umiejętnie porusza się w świecie na pograniczu religii
i biznesu. Niezmierną pomocą są w tej dziedzinie Nastoletnie Egzorcystki, które stanowią
istotne tło wizerunkowe całego przedsięwzięcia.
Przypadek Nastoletnich Egzorcystek i Boba Larsona ukazuje jednak szerszy problem
związany z obecnością sfery religijnej i duchowej dziś, w szczególności w kontekście amerykańskiej religii ludowej. W oczywisty sposób odpowiada on i wpisuje się w dzisiejsze
Za: http://internationalschoolofexorcism.org/mission-statement/ *dostęp: 12 XI 13].
Tamże.
7 W tym drugim przypadku zbieżność nazw z popularnym serialem telewizyjnym jest zamierzona.
5
6

152

JAREMA DROZDOWICZ

potrzeby wielu grup ludzi, których sfera duchowości kształtuje się w specyficznym, kulturowo nasyconym, środowisku społecznym, w którym instytucjonalna religijność wycofuje się ze sfery publicznej ze względu na rosnący zanik zainteresowania tą formą wyrażania związku z polem transcendencji. Z kolei zainteresowanie innymi formami ekspresji potrzeb duchowych, w tym i obecnymi we współczesnych Stanach Zjednoczonych,
zyskuje zdecydowanie od kilkudziesięciu lat na tendencji wzrostowej. Począwszy od rewolucji New Age, a skończywszy na dzisiejszych ruchach oferujących odpowiedzi na pytania ostateczne lub oferujących alternatywne sposoby zyskania spokoju duszy – większość z nich odwołuje się do postawienia autentycznej duchowości w kontrze do istniejących instytucji religijnych lub wielkich religii światowych. W ten obszar wkracza również formuła amerykańskiej religii popularnej, której przykładem jest zdecydowanie Bob
Larson i Nastoletnie Egzorcystki. Komercjalizacja doświadczenia religijnego, także w jego
skrajnym przykładzie rytuału egzorcyzmowania, stanowi w tej mierze konsekwencję ekonomicznej racjonalizacji działalności religijnych przywódców, kaznodziei czy też wszelkiej maści szarlatanów aspirujących do bycia autorytetem w dziedzinie nowej duchowości. Czynniki, które kształtują ten fenomen, są z jednej strony wypadkową procesów globalnej zmiany kulturowej, z drugiej zaś wynikają z wymogów współczesności, które poddane są silnej ekonomizacji wszelkich dyskursów, w tym religijnego. Zderzenie dwóch,
wydawałoby się, przeciwstawnych porządków – ekonomii i religii – owocuje jednak ciekawym efektem wyłaniania się nowych zjawisk, w których dychotomia ta nie stanowi
żadnego dysonansu. Niekiedy wręcz przedstawienie sfery duchowości czy symboliki
religijnej w oderwaniu od tradycyjnych sensów, a bardziej jako atrakcyjnego produktu
wypracowuje nową jakość tak w znaczeniu samego fenomenu nowej duchowości, jak
i wyłaniających się w ten sposób nowych obszarów badawczych.
Współczesna religijność ludowa, jakkolwiek by jej nie definiować, jest tego rodzaju
zjawiskiem. Tym bardziej kontekst amerykańskiej religijności ludowej dostarcza w tym
względzie szeregu przykładów pokroju Nastoletnich Egzorcystek, które znacząco podważają rozumienie duchowości i religijności w ujęciu identyfikującym te problemy w perspektywie religii jako niezależnego i zamkniętego pola. Problem polega jednak na tym, że
religijność i duchowość, podobnie jak cała kultura, stanowi rzeczywistość dynamiczną,
wykraczającą poza teoretyczne modele proponowane przez badaczy, dla których zjawiska religijne funkcjonują poza wszelkim kontekstem niereligijnym, a tym samym są odporne na zmiany charakterystyczne dla późnej nowoczesności. Przenikanie się sfery ekonomii i religii jest jednak faktem znaczącym i doskonale dziś widocznym. Jego dostrzeżenie i akceptacja jako podstawy badań nad nową duchowością sprawia, iż rozumienie
fenomenu zmiany tak samej duchowości i religijności, jak i sposobów ich społecznego
postrzegania, zyskuje nowy, bliższy rzeczywistości kształt. Istotne jest przesunięcie ciężaru dyskusji religioznawczych w stronę współczesnej religijności ludowej realizującej się
w dobie nowych mediów, wszechobecności wzorów popkultury i powszechnego znużenia tradycyjną religijnością. Ucieleśniająca w dużym stopniu te zjawiska młodzież w Stanach Zjednoczonych wyraża często potrzebę artykulacji sfery duchowej w terminach ję-
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zyka popkultury, tzn. w ramach dyskursu współczesności. Nadążanie za tym trendem
przez religie instytucjonalne jest niewystarczające, choć nie można powiedzieć też, że instytucje takie jak Kościół katolicki nie starają się podążać za zarysowanymi powyżej zmianami8. Tendencje modernizacyjne nie posiadają jednak w takich przypadkach tej samej
nośności i zasięgu, co ruchy duchowe i religijne odwołujące się bezpośrednio do młodzieżowych tożsamości, estetyki, norm zachowań czy też idei kontestacji tego, co zastane.
Konfrontacja religii instytucjonalnej i religii ludowej w wydaniu amerykańskim realizuje się dziś w znacznym stopniu w przestrzeni specyficznie amerykańskich dyskursów kulturowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych. Jednakże na podstawie
obserwacji aktualnych procesów transgresji wewnątrz społeczeństwa amerykańskiego,
w tym także w sferze religijności, skonstatować możemy, iż model amerykański ulega
obecnie wyraźnej proliferacji w kontekście procesów globalizacyjnych. Chodzi tu nie tyle
o obecność amerykańskiej kultury w wymiarze globalnym, lecz bardziej o upowszechnienie się określonego zespołu postaw oraz struktur predyspozycji wobec kwestii transcendentnych. Stąd też przypadek B. Larsona i Nastoletnich Egzorcystek wpisuje się w pewien
szerszy problem. Jest nim głęboka zmiana w konceptualizacji oraz artykulacji potrzeb duchowych młodego pokolenia żyjącego i funkcjonującego w sieci globalnych powiązań.

Jarema Drozdowicz – TEENAGE EXORCISTS. NEW DIMENSIONS OF SPIRITUALITY OF
AMERICAN YOUTH
The article presents an analysis of the phenomenon of Bob Larson and the Teenage Exorcists,
an American reverend and TV preacher and his three young disciples, in the context of popular
religion in the United States today. The paper tackles also the issue of the significant transition in
approach to spirituality and religiosity among the youth groups, not just in America, but also in
a global scale. This issue is being presented as a consequence of a wider problem – i.e. a widespread
process of combining religious symbols with popular culture. The presented problem is being put
into the sphere of phenomena and processes specific for modernity and the issue of commercialization
and privatization of religion in general.

8

Przykładem prób uwspółcześnienia języka Kościoła może być obecny pontyfikat Franciszka.
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Duchowość w czasach popkultury.
Metafizyczne eksperymenty w filmowej fantastyce
I
Jakie wnioski powinien sformułować współczesny, uważny czytelnik plotkarskich,
kolorowych magazynów oraz ich internetowych odpowiedników? Przede wszystkim może odnieść wrażenie, że dzisiejsi odbiorcy popkultury koncentrują swoją uwagę głównie
na podszytych dość infantylną seksualnością wybrykach Miley Cyrus. Konsumenci popkulturowych „eventów” wydają się być również zaciekawieni kolejnymi ekscesami Lady Gagi, które usytuowały się pomiędzy modową inwencją i swoistą misją przełamywania fizjologicznego tabu płciowości. Pamiętają jeszcze o prowokacjach Madonny, które
w miarę upływu lat uzyskały wprawdzie status swoiście klasycznych, ale w gruncie rzeczy kiczowatych w swojej erotycznej/obyczajowej zawartości1. Okazało się więc, że kontrkulturowa apoteoza zmysłowości/fizyczności z lat sześćdziesiątych przerodziła się w inspirowane przez papierowe i elektroniczne media banalne epatowanie własną, czyli celebrycką cielesnością. Czy oznacza to, że współczesna popkultura ekscytuje się i karmi
jedynie coraz bardziej chirurgicznie zmodyfikowanymi ciałami oraz ich elektronicznie
udoskonalonymi zdjęciami? Na szczęście nie tylko.
Jerzy Prokopiuk w jednym ze swoich znakomitych esejów wyinterpretował Gwiezdne wojny Georga Lucasa w kategoriach gnostyckiej metafizyki2. Zainteresował się więc
1 Na temat epatowania obyczajową prowokacją we współczesnej popkulturze zob. R. Sankowski, Hannah
Montana jest naga, „Gazeta Wyborcza”, 26-27 października 2013, s. 29.
2 Zob. J. Prokopiuk, Chłopiec wśród potworów, czyli film gnostycki, „Film”, 1983, nr 24 (1771); zob. też stronę
Star Wars Retro. Z kolei na temat gnozy, gnostycyzmu, a także jego religijnych, filozoficznych, literackich i kulturowych konsekwencji zob. np. H. Jonas, Religia gnozy, M. Klimowicz (tłum.), Kraków 1994; J. Prokopiuk, Gnoza
i gnostycyzm, Warszawa 1998; tegoż, Labirynty herezji, Warszawa 1999; Oblicza gnozy, E. Przybył (red.), Kraków 2000;
G. Quispel, Gnoza, B. Kita (tłum.), Warszawa 1988; A. Jocz, Przypadek „osy rozbójniczej”. Rozważania o gnostycyzmie
i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, Poznań 2009.
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sztandarowym produktem kinowej popkultury, w którym dostrzegł nie tylko komercyjne ambicje. Pisał zatem o duchowej walce Dobra i Zła, cesarza, władcę Imperium nazwał
„gnostyckim demiurgiem”, a czarnego Lorda Vadera uznał za jednego z „archontów”
Ciemności. Tymczasem Lucas w swoim „pragnieniu demiurgii”3 powiódł własne fantazje w całkiem innym kierunku. Już w Mrocznym widmie, czyli w pierwszej części drugiej
gwiezdnej trylogii (chronologicznie pierwszej części całego cyklu) ta omawiana przez Prokopiuka duchowa tajemnica sprowadzona została do fenomenu sił quasi-biologicznych.
Czyżby kreatorzy/widzowie filmu obawiali się ducha? Może nie rozumieją już ducha?
Dlatego zasadniczym celem tych przemyśleń będzie dążenie do ukazania fenomenu pewnego rodzaju materializacji rzeczywistości duchowej, którą można obserwować
na wybranych przykładach współczesnego kina fantastycznego. Przeanalizowane zostaną następujące filmy: Mroczne widmo, czyli jeden z epizodów filmowej sagi Gwiezdne wojny, Matrix, Zagubiony pokój, Avatar. Sygnalizowany problem jest ciekawy również z tego
powodu, że autorzy przywołanych filmów starają się w ten sposób, mogą to robić również bezwiednie, interpretować kategorie klasycznej metafizyki. Zagadnienie wzajemnych
relacji duchowości/cielesności znajdowało się przecież w obszarze jej zainteresowań od
wieków. Wspomniane zjawisko jest interesujące również dlatego, że sygnalizowane filmy stanowią jeden z flagowych produktów dzisiejszej popkultury. A zatem ich kinowa
dystrybucja ma powszechny, globalny charakter. Tego rodzaju sytuacja sprzyja ich oddziaływaniu na całe społeczeństwa.

II
Chcąc przybliżyć wspomniany już fenomen swoistej materializacji świata duchowego, warto rozpocząć od jego artystycznych wizualizacji, które zawarte zostały w Mrocznym widmie. Przede wszystkim w efekcie rozwoju filmowej akcji okazuje się, że wszelka
duchowa moc rycerzy Jedi, a także Moc czyniąca, podtrzymująca kosmos4 uzależniona
jest od poziomu stężenia „midichlorianów”. Z namysłu nad filmem i z lektury różnych
internetowych forów poświęconych Gwiezdnym wojnom można wywnioskować, że owe
„midichloriany” to jakieś mikroskopijne istoty (może quasi-wirusy), które znajdują się
w komórkach większości bytów ożywionych (np. ludzi) i umożliwiają im więź z Mocą.
Oczywiście, nie do końca wiadomo, dlaczego tylko „midichloriany” mogą swobodnie
i bezpośrednio łączyć się z Mocą. Warto natomiast zauważyć, że pomiędzy człowiekiem,
innymi istotami żywymi i ową duchową Mocą (jasną/ciemną) właśnie one usytuowały
się jako pewnego rodzaju byt pośredni. Twórcy filmowej mitologii wykreowali go więc
Owo „pragnienie demiurgii” pożyczyłem oczywiście od B. Schulza. Zob. tenże, Traktat o manekinach albo
Wtóra Księga Rodzaju, w: tenże, Opowiadania. Wybór esejów i listów, BN Seria I, nr 264, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1989, s. 35.
4 Nawiązuję tutaj do korzeni greckiej filozofii i fundamentalnego rozróżnienia chaos – kosmos (świat
uporządkowany).
3
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z rzeczywistości czysto biologicznej. W ten sposób operowanie Mocą, współdziałanie
z nią stało się działaniem właściwie czysto fizjologicznym. Ona sama zaś, pozostając w istotowym związku z „midichlorianami”, nabrała również charakteru zjawiska quasi-naturalnego, a nawet wręcz zmysłowego. Jeżeli konstytuująca filmową rzeczywistość mitologia zawiera tego rodzaju rozumienie Mocy, to bez większego wysiłku można wskazać
w niej szereg niejasności. Przede wszystkim nie wiadomo, dlaczego owe „midichloriany” umożliwiają tak swobodny dostęp nie tylko do jasnej, ale również do ciemnej strony
Mocy, czyli do czystego zła. Z jakiegoś powodu nie sytuują się one w jednoznacznej opozycji wobec jego siły. Być może w pewien sposób pozostają ponad dobrem i złem oraz pilnują swoistej równowagi pomiędzy nimi. Czyżby zatem rycerzom Jedi wydawało się
tylko, że strzegą wszechświatowego porządku przed całkowitym unicestwieniem? Czy
w ogóle istnieje jakiekolwiek zagrożenie totalnym zwycięstwem ciemnej strony Mocy?
Niestety, zrewidowana w Mrocznym widmie mitologia Gwiezdnych wojen nie zapewnia
tutaj jednoznacznych odpowiedzi.
Z kolei dzięki jasnej stronie Mocy rycerze Jedi potrafią kontaktować się ze swoimi
zmarłymi mistrzami i wpływają na zachowanie innych istot żywych. Świat duchowy
i psychiczny staje się więc dostępny za sprawą swoistego biologicznego wzmocnienia,
które człowiek zawdzięcza „midichlorianom”. Rzeczywistość transcendentna nie może
więc być istotowo różna od zmysłowej. Wszystko wskazuje nawet na to, że jest z nią tożsama. Dlatego nie ma mowy o nieprzekraczalnej, trwałej granicy, która oddzielałaby te
dwa porządki. Istnieje przecież biologiczny most, który je łączy. Dusze mistrzów Jedi wiodą zatem jakiś rodzaj quasi-biologicznej egzystencji, ponieważ ujawniają się w świecie
materialnym jedynie dzięki specyficznym właściwościom „midichlorianów”. Jeszcze innym rodzajem użycia siły Mocy jest umiejętność panowania nad położeniem wszelkich
bytów w przestrzeni, którą rycerze Jedi bardzo często wykorzystują w trakcie walki. Tutaj również specyficzne właściwości „midichlorianów” wydają się być niezbędne. Za ich
pośrednictwem energia Mocy manifestuje się w postaci materialnej przyczyny sprawczej
ruchu przedmiotów.
Inny problem powinien natomiast zająć uwagę widzów Matrixa (1999, reżyseria
Larry i Andy Wachowski) i Zagubionego pokoju (2006, reżyseria Craig R. Baxley). Te dwa
filmy różni właściwie wszystko. Matrix jest kinową superprodukcją z Hollywood, a Zagubiony pokój to skromny serial telewizyjny (premiera odbyła się w ABC), który składa się
zaledwie z trzech odcinków. Jednak w jednym i drugim obrazie zaskakuje fenomen przemieszczania się głównych bohaterów pomiędzy światem zmysłowym i tym, który jest
wobec niego transcendentny (oczywiście w niniejszym tekście świadomie pominięte zostały niuanse związane z fabułą filmów, a omawiany jest tylko jeden z wielu problemów
metafizycznych, którymi są nasycone).
W filmie Wachowskich transcendentną/wirtualną rzeczywistością jest świat „matrixa”. Uwięzieni są w niej ludzie, których światem zmysłowym są „pola, na których są
uprawiani”. Innymi słowy, chodzi o to, że produkowana przez ich ciała energia elektryczna jest wykorzystana do zasilania superkomputerów, które konstytuują zbiorowy, sa-
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moświadomy byt, czyli „Architekta”. To właśnie on kreuje, programuje „matrixową” rzeczywistość. Istota tego fenomenu uwięzienia sprowadza się zatem do procesu swoistego
narkotyzowania ludzkiej psychiki/duszy, czyli totalnego indoktrynowania poprzez wirtualną rzeczywistość „matrixa”. Dzięki temu zabiegowi wszystkie fizyczne zmysły człowieka zostają uwiedzione przez ów „matrixowy” byt. Człowiek wierzy więc, że żyje w realnym, zmysłowym świecie. Tymczasem jego psychika/dusza karmiona jest wirtualną
projekcją, którą generują wspomniane już superkomputery. Jednakże również one są podatne na hakerskie włamania. Dlatego wykorzystują to ludzie, którzy uwolnili się spod
ich władzy, czyli mieszkańcy „Syjonu”. Potajemnie zakradają się do tej sztucznej rzeczywistości, która została wytworzona w celu zniewolenia człowieka. Każdorazowe wejście
bohaterów filmu do „matrixa” uświadamia widzowi odwieczny problem dualizmu duszy i ciała. Okazuje się, że w filmowym świecie zmysłowym pozostaje żyjące ciało, a w filmową rzeczywistość transcendentną/wirtualną wkracza „awatar”, który jest osobowością,
a może duszą człowieka. Można oczywiście na potrzeby filmowej rzeczywistości wyobrazić sobie swoiste zeskanowanie ludzkiej osobowości i przesłanie całej uzyskanej w ten
sposób informacji do wspomnianego wirtualnego świata. Ten pewnego rodzaju transfer
danych odbywa się dzięki urządzeniom, które wydają się być efektem technologicznej
ewolucji złącz USB. Jeśli byłaby to jednak tylko/aż osobowość, to śmierć „awatara” powinna prowadzić jedynie/aż do jej utraty, czyli choroby psychicznej. Tymczasem jego
unicestwienie wiedzie wprost do śmierci człowieka w realnej rzeczywistości filmu. A zatem ta część człowieka, która znajduje się w „matrixie” musi być czymś więcej niż tylko/
aż osobowością. Jeśli jest duszą, to przedostaje się do niego za sprawą impulsów elektrycznych, czyli ulega jakiejś swoistej materializacji. Być może ze swej natury jest pewnego
rodzaju fizycznym, zmysłowym bytem. Naturalnie twórcy tego omawianego filmowego
świata niczego nie wyjaśniają.
Z kolei w Zagubionym pokoju transcendentnym wobec zmysłowego świata filmu stał
się tytułowy pokój nr 10, który pierwotnie znajdował się w motelu Sunshine w Nowym
Meksyku. Zgodnie z fabułą filmu do tego niesamowitego wydarzenia doszło 4 maja 1961
roku o godzinie 13.20. Wówczas na skutek jakiegoś quasi-naukowego lub quasi-magicznego eksperymentu ów pokój zniknął z materialnej rzeczywistości. Pozostały jednak pewne ślady jego obecności w zmysłowym świecie filmu. Jest nim przede wszystkim porzucony motel Sunshine, w którym fizycznie nie istnieje pokój nr 10, a także klucz od tego pokoju i niektóre obiekty będące na jego wyposażeniu. W toku dalszych rozważań zagadnienie statusu ontologicznego owych obiektów będzie jeszcze przywołane. Uwaga zostanie jednak skoncentrowana głównie na samym pokoju i kluczu. To dzięki niemu zawsze
udaje się otworzyć dowolne drzwi i z każdego miejsca na świecie trafić do „zagubionego” pokoju. Przywołane elementy fabuły są naturalnie sprzeczne z regułami klasycznej
metafizyki, które głoszą, że byty nie znikają z przestrzeni zmysłowej, a przedmioty ze
świata materialnego nie mogą swobodnie przechodzić do rzeczywistości transcendentnej. Przyjmowanie nowych form przez poszczególne byty ma przecież zawsze teleologiczny charakter. Twórcy Zagubionego pokoju wykreowali jednak w swoim filmie świat, w któ-
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rym obowiązują inne, odrębne podstawy metafizyczne. Przede wszystkim powołali do
istnienia rzeczywistość, w której materia, zmysłowość może stać się niestabilna i pewne
jej fragmenty po prostu ulegają „zagubieniu”. Dzięki istnieniu klucza możliwe jest „odnalezienie” „zagubionych” bytów/pokoju i wejście w ich transcendentną już rzeczywistość. Czy jest to jednak rzeczywistość materialna? Z fabuły omawianego utworu wynika, że nie, ponieważ klucz w filmowym świecie materialnym jest niezniszczalny, podobnie jak inne obiekty z pokoju. Równocześnie owe obiekty mogą być wniesione w rzeczywistość zmysłową, współistnieć z nią, a nawet na nią wpływać. Chodzi na przykład o to,
że one wszystkie wzajemnie przyciągają się i dzieje się to nawet pomimo oporu ich chwilowych właścicieli. Są również zdolne do bezpośredniego przekształcania wykreowanej
w filmie rzeczywistości materialnej, tzn. w określony sposób formują jej czasoprzestrzenną strukturę, np. spowalniają czas lub przenoszą ich właściciela do konkretnego miejsca
w świecie. Jednakże tylko klucz staje się quasi-materialnym pośrednikiem pomiędzy istotowo różnymi rzeczywistościami. Podobnie zachowują się „midichloriany” w Mrocznym
widmie i przepływające przez swoiste złącza USB impulsy elektryczne z Matrixa.
Kwestią równie interesującą jest sposób zaprezentowania w Avatarze sygnalizowanego już metafizycznego problemu. Został on wpleciony w dominujący w tym filmie wątek proekologiczny5. James Cameron – scenarzysta i fundator tej filmowej metafizyki sugeruje, że pomiędzy wszystkimi istotami żywymi (lud Na´vi, zwierzęta i rośliny), które
zamieszkują wykreowaną w filmie Pandorę, istnieją nie tylko czysto biologiczne, ale i metafizyczne więzi. Początkowo wydaje się, że manifestują się one jedynie poprzez planetarną sieć neuronowych połączeń pomiędzy roślinami, ludźmi Na´vi i zwierzętami. Fizycznie jednak owa neuronowa jedność funkcjonuje jakby na dwóch poziomach. Pierwszy tworzą wzajemne połączenia korzeni wszystkich roślin Pandory. Istotą poziomu drugiego jest zdolność do bezpośredniego, fizjologicznego zjednoczenia świadomości człowieka Na´vi z dowolnym organizmem zwierzęcym. Odbywa się to za pomocą specjalnych splotów nerwowych, które są częścią anatomicznej struktury ich ciał. Także w filmowej rzeczywistości Pandory, podobnie jak w tych już przywoływanych, fizyczną podstawę owej łączności zapewniają impulsy elektryczne. W szczególnych sytuacjach (np.
globalne niebezpieczeństwo) obydwa poziomy mogą się ze sobą połączyć dzięki tzw.
Drzewu Dusz, które jest utożsamione w mitologii mieszkańców Pandory z bóstwem Eywą. Fizycznie jest to możliwe dlatego, że rośliny z natury są już zjednoczone z Drzewem
Dusz dzięki korzeniom, a ludzie Na´vi i zwierzęta stają się częściami tej sieci dzięki swoim splotom nerwowym. Powstaje w ten sposób planetarny mózg, który jest zdolny do
rozwiązania wszelkich problemów. Oczywiście echa newage´owej wizji Gai są tutaj ewidentne6. Jednakże wspomniany fundament metafizyczny posiada też swój głębszy, trzeci poziom. Sugeruje się w nim, że w momencie śmierci (do przedstawienia tego zjawiska
Film Avatar oglądałem z ogromną przyjemnością, a także zapoznałem się z informacjami na jego temat,
które znalazłem na stronie http://avatar.net.pl
6 Na temat koncepcji Gai zob. np. dokument Papieskiej Rady Kultury, Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus dawcą wody życia. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, Kraków 2003, s. 36-38.
5
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warto wykorzystać kategorie zaproponowane przez Arystotelesa) cały zapis wegetatywnej duszy rośliny, zmysłowej duszy zwierzęcia i rozumnej duszy człowieka Na´vi wraca do jedności z Eywą (czyżby echo gnostyckiej Pleromy?) za pośrednictwem (dzięki opisanemu już systemowi wzajemnych połączeń) Drzewa Dusz i istnieje niezależnie od
zmysłowego ciała.

III
Poszukując źródeł tego rodzaju popmetafizycznych eksperymentów w obszarze filmowej fantastyki, warto odwołać się do tradycji neognostycznej (antropozoficznej i teozoficznej), która m.in. za sprawą popularności ruchu New Age zaczęła przenikać do współczesnej kultury i popkultury7. Dobrą ilustracją tego transferu idei mogą być np. dyskusje,
które Ken Wilber, jeden z twórców psychologii transpersonalnej, prowadzi na temat przemyśleń sformułowanych przez fundatorów New Age8. Wilber w niektórych fragmentach
swoich rozważań porównuje nawet owe dociekania z duchowymi efektami, które zostały uzyskane dzięki wielowiekowej ewolucji wielkich światowych religii, np. chrześcijaństwa i buddyzmu9. Tego typu intelektualno-duchowe konfrontacje wydają się świadczyć
o dobrym społecznym odbiorze idei, które rodzą się w ruchu New Age.
Chcąc jednak przede wszystkim przybliżyć fenomen artystycznej, filmowej kreacji
rzeczywistości, w której pierwiastek duchowy uzyskał swój fizyczny ekwiwalent, należy
przywołać następujące słowa: „Musimy się nauczyć, aby o materialności i duchowości
mówić zawsze nie tylko jako o przeciwstawnych zasadach, ale właśnie w zmysłowym
pojmowaniu świata musimy poznać wzajemne wgrywanie się w siebie materialności
i duchowości jako pewnej jedności”10.
Ich autor Rudolf Steiner (1861-1925), twórca neognostycznej antropozofii, sugeruje,
że ufundowane przez klasyczną metafizykę substancjalne rozdzielenie materialności
i duchowości jest pewnego rodzaju nieporozumieniem. Dlatego proponuje zacieranie
granic pomiędzy nimi, tzn. dostrzeżenie, że świat zmysłowy jest w rzeczywistości manifestacją substancjalnej jedności obu pierwiastków. Oczywiście przemyślenia Steinera są
pewnego rodzaju odwróceniem procesów myślowych, które legły u podstaw omawianych
7 Na temat fenomenu obecności elementów antropozoficznych (Rudolf Steiner) oraz teozoficznych (Edouard Schuré) w nauczania przedstawicieli ruchu New Age zob. np. w przywoływanym już dokumencie Papieskiej
Rady Kultury, Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus..., cyt. wyd., s. 104, 116. Z kolei więcej na temat samej istoty New Age i jego duchowości zob. np. w: F. Capra, Jedność wszystkich rzeczy, „Nomos”, 1992,
nr 1, s. 23-34; M. Ferguson, Sprzysiężenie Wodnika. Na rozdrożu: przemiana ludzi, „Nomos”, 1993, nr 3/4, s. 52-80; New
Age, P. Macura (wyb. i tłum.), Kraków 1993; B. Dobroczyński, New Age, Kraków 1997; M. Lacroix, Ideologia New
Age, M. Gałuszka (tłum.), Katowice 1999.
8 Zob. K. Wilber, Śmiertelni nieśmiertelni. Prawdziwa opowieść o życiu, miłości, cierpieniu, umieraniu i wyzwoleniu,
A. Biała (tłum.), Warszawa 1991, s. 62-63, 258, 294.
9 Zob. tamże, s. 62-63.
10 R. Steiner, Posłannictwo Archanioła Michała, E. i M. Waśniewscy (tłum.), Gdynia 2001, s. 102.
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już filmowych projektów. Antropozofowi chodzi głównie o zauważenie i docenienie znaczenia duchowego fundamentu świata materialnego. Myśliciel istnienie tego problem
zaakcentował także w swojej kolejnej wypowiedzi: „Wszędzie we wszechświecie zawarta jest w materialności – która jest tylko zewnętrznym wyrazem tego co duchowe –
właśnie duchowość”11.
W cytowanych rozważaniach znajduje się jednak sugestia, którą można wykorzystać
do interpretacji przywoływanych już filmów. Chodzi naturalnie o stwierdzenie głoszące, że „materialność jest zewnętrznym wyrazem duchowości”. Steiner po prostu uważa,
że w fizycznym świecie pierwiastek duchowy manifestuje się w zmysłowym kostiumie.
Na podobnej zasadzie wydają się funkcjonować omawiane filmowe rzeczywistości, w których byty duchowe używają pewnego rodzaju materialnego przebrania. Jednak w antropozoficznym/neognostycznym nauczaniu natura owego kostiumu sprowadza się do
przeświadczenia, że jest on efektem ewolucji bytów duchowych, która polegała na powolnym zgęszczaniu/materializacji ich substancji12. Tymczasem niecierpliwi filmowcy proces ten zwyczajnie przyspieszyli. Wykreowali świat, w którym materializacja duszy człowieka w postaci impulsów elektrycznych trwa właściwie sekundy.

Artur Jocz – SPIRITUALITY IN THE POP-CULTURE ERA: METAPHYSICAL EXPERIMENTS
IN SCIENCE-FICTION MOVIES
The main purpose of the present considerations would be to capture the phenomenon of
materialisation of spiritual reality, which can be studied on the basis of selected contemporary
movies. The analysis would involve: Star Wars Episode I – The Phantom Menace, The Matrix, The Lost
Room, and Avatar. This problem is all the more interesting as the authors of these productions attempt
– often unwittingly – to provide interpretations of classical metaphysical categories. The issue of
mutual interrelationships between the corporal and the spiritual has obviously been within the
scope of metaphysical interest for centuries. The analysed phenomenon is also interesting due
to the fact that these movies belong to the flagship products of contemporary popular culture.
Consequently, their cinematic distribution assumes a universal and global character, which facilitates
their impact on entire societies.

11
12

R. Steiner, Myśleć sercem, M. Waśniewski (tłum.), Gdynia 2000, s. 80.
Zob. R. Steiner, U bram teozofii, M. Waśniewski (tłum.), Gdynia 1997, s. 68-69.
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Niebezpieczne związki terroryzmu i religii
w optyce kinematograficznej

Obecność tytułowych związków religii i terroryzmu1 w obszarze współczesnej kultury wizualnej jest dość powszechna. Tak się jednak składa, że obrazów terroru dostarczają nam głównie media, co sprzyja m.in. utrwalaniu poglądu, że terroryzm religijny to
wyłącznie islamski fenomen. Specyfika tej medialnej reprezentacji jest zatem zgodna z logiką newsową: w przeważającej mierze operuje skrótami, uproszczeniami; każde wydarzenie musi zostać skondensowane do kilkudziesięciu sekund strumienia wideo (czyli
wybór najatrakcyjniejszych, dynamicznie zmontowanych ujęć). Wszystko to dokonuje
się przy minimum komentarza lub z komentarzem podsyconym propagandą – niezależnie czy oglądamy stacje typu FOX News czy Al-Jazeera. Sceny mijają tak szybko, że nie
1 Sam termin terroryzm, pomimo ok. 200 definicji funkcjonujących w obiegu wciąż jest nieostry i przypuszczalnie na długo jeszcze taki pozostanie. Normą bowiem w dzisiejszej komunikacji jest nagminne wartościujące
lub emocjonalne użycie epitetu terrorysta – dla celów propagandowych, politycznych – zależnie od perspektywy
– czyli po której stronie lufy się właśnie stoi. Wykładnię relatywistyczną zaproponował niegdyś Jaser Arafat: One
man’s freedom fighter is another man’s terrorist (z przemowy na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1974 roku).
Po 11.09.2001 r. media niezbyt przejmowały się względami politycznej poprawności w zakresie używania epitetu terrorysta, może z wyjątkiem BBC (Zob. P. Rees, Kolacja z terrorystą, Kraków 2008). W niniejszym tekście używam zatem terminu terroryzm bez zabarwień wartościujących, tj. jako opartą na przemocy (lub jej groźbie) nielegalną taktykę działania mającą prowadzić dla uzyskania celów politycznych czy ideologicznych. Jestem jednocześnie przekonany, że dzisiejszy terrorysta jest właściwie pustym znakiem, powszechnie przydatną figurą retoryczną, doskonałą, elastyczną i łatwą we wszelkich instrumentalizacjach ideologicznych. Jeśli natomiast idzie
o terroryzm religijny – „Bruce Hoffman proponuje, aby o takowym mówić jedynie wtedy, kiedy »sprawcy traktują
przemoc jako boski obowiązek lub akt sakramentalny«, kiedy to zastosowanie znajdują wyraźnie teologiczne imperatywy, a sposoby legitymizacji są zdecydowanie odmienne niż w terroryzmie »świeckim«” (B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, s. 84). Według Hoffmana powstanie nowoczesnego terroryzmu religijnego początkowo było związane z rewolucją islamską w Iranie (1979), by w kolejnych dekadach stopniowo narastać –
oczywiście nie tylko w środowiskach muzułmańskich. W 1982 r. powstaje w Libanie szyicki Hezbollach, w 1987
– palestyński sunnicki Hamas. A sięgając do innego przykładu: w roku 1995 żydowski ekstremista Yigal Amir
po zamordowaniu premiera Icchaka Rabina wyznaje: „Nie żałuję. Działałem sam i z rozkazu Boga”.
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nadążają nabierać znaczeń – jak wielokrotnie wskazywał Jean Baudrillard2. Sytuuje nas
to w zintensyfikowanym przeżywaniu: z jednej strony płytkim i chwilowym, z drugiej
– w doznaniu emocjonalnie bardzo mocnym, gęstym i natrętnym, porównywalnym do
schizofrenicznego poczucia „wiecznego teraz”3.
Z rutyny tymczasowości i minimalizmu poznawczego wybijają nas co najwyżej katastroficzne maratony medialne przynoszone przez spektakularne ataki czy porwania.
Jednak również w trakcie takich wydarzeń, jak 11 września (które wypełniało 100% czasu dzienników telewizyjnych i programów publicystycznych), nie znajduje się zbyt wiele miejsca na głębszy namysł nad motywowaną religijnie przemocą. Refleksja i analiza ze
zrozumiałych poniekąd względów są wówczas wypierane przez emocje, żałobne egzaltacje czy polityczne manichejskie retoryki o potrzebie walki dobra ze złem. Zanim jednak
pojawiły się migotliwe strumienie obrazów telewizyjnych, mieliśmy przecież do czynienia z fotografią prasową z terenów dotkniętych różnymi konfliktami. Choć w zakresie lektury fotografii już dawno wykształciły się kulturowe kompetencje, to i ta sfera okazała się
nie być wolną od kontrowersji. Susan Sontag wielokrotnie wskazywała na paradoksy tego medium, które wydaje się służyć zarówno dokumentowaniu rzeczywistości, jak i tworzeniu sztuki. Oczekiwania względem reportera wojennego i artysty są często rozbieżne.
Toteż w momencie, w którym mamy do czynienia z pokazywaniem cierpienia wywołanego aktami terroru, zaczynają mnożyć się dywagacje: co fotoreporterowi wolno, a czego nie; czy śmierć pokazana na zdjęciach może być estetyczna, w jakimś sensie piękna?
„Zdjęcie wysyła sprzeczne sygnały. Połóżcie temu kres, przekonuje, lecz jednocześnie
wykrzykuje: co za widowisko!”4. Zagrożenia zatem dopatrywano się głównie w tym, że
uwaga widza przesuwa się z bolesnego tematu obrazu na samo medium. Paradoksalnie
wiele takich zdjęć właśnie dzięki znakomitym walorom estetycznym (kompozycja, dynamika, światłocień itp.) utrwaliło w kolektywnej pamięci rozmaite wydarzenia, które raczej skłonni bylibyśmy wyprzeć jako nieprzynoszące chluby ludzkości. Z kolei w sytuacjach, kiedy pamięć bywa akcentowana nadmiernie czy wręcz fetyszyzowana, niezwykle
trudno podjąć pokojowe rokowania zwaśnionych stron. „Być może zbyt wysoko cenimy pamięć, a zbyt nisko myślenie”5.
Obszarem kultury wizualnej, który nie posiada podobnych jak media ograniczeń,
wydaje się być kinematografia. Choć scenariusze filmowe nie stronią przecież od ludzkich emocji, ideologicznych napięć, propagandowych instrumentalizacji, to jednak w dwugodzinnym filmie potencjalnie jest miejsce na postawienie problemu i pogłębioną jego
analizę. Od reżysera będzie zależało, jak z tej szansy skorzysta: ile postawi pytań, jak je
postawi, ile pozostawi widzowi miejsca na własne rozstrzygnięcia, a ile rozwiązań będzie forsowanych jako gotowe pakiety światopoglądowe. Historia kina ostatnich dekad
Zob. J. Baudrillard, Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, Warszawa 2005.
Metaforą „schizofrenicznego wiecznego teraz” posłużył się w podobnym duchu F. Jameson w odniesieniu
do logiki kapitalizmu. Zob. F. Jameson, Postmodernizm czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, Kraków 2011.
4 S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, Kraków 2010, s. 93.
5 Tamże, s. 136.
2
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wskazuje, że temat religijnego terroryzmu najchętniej brali na warsztat hollywoodzcy
twórcy filmów sensacyjnych. Dla nich bowiem temat jest nie tyle łatwy, ile wdzięczny, bo
stwarzający okazję do spektakularnych wybuchów, pościgów, poza tym w budowaniu
emocji wykorzystuje gotowe, zastane uprzedzenia widza (i je skutecznie utrwala). Niezależnie od tego, czy poruszamy się w świecie fikcji, czy historie te bazują na wydarzeniach historycznych, celem zasadniczym jest rozrywka (czego raczej nikt nie ukrywa –
bezzasadne byłoby zatem artykułowanie względem tego gatunku pretensji o brak intelektualnych stymulacji, zakłamywanie historii czy stronniczość).
Filmów wartościowszych (tj. wykraczających znacznie poza ramy rozrywki) wokół
religijnie motywowanego terroryzmu powstało jednak kilka. Z konieczności zastosowania jakiegoś klucza wyboru przykładów, na potrzeby niniejszego tekstu przytoczę jedynie te stosunkowo świeże, których swoistym lejtmotywem był motyw duchowej drogi
bohaterów do dobrowolnej ofiary z życia na ołtarzu religijnych przekonań (choć inni rzekliby po prostu: motyw samobójstwa religijnych fanatyków). Dobór filmów może wydać
się dość tendencyjny – w ich recenzjach, komentarzach i omówieniach pojawiały się właśnie dywagacje na temat duchowych przemian bohaterów w sytuacjach doświadczeń
granicznych. W wielu wypadkach były to wręcz egzaltowane rozważania egzystencjalne z widoczną nutą pretensji do ich kwantyfikacji w obszarze duchowości, religii i cywilizacyjnych zderzeń.
W 2008 roku na ekrany kin wszedł Hunger Steve’a McQueena. Jak się rychło okazało – film gęsto nagradzany na prestiżowych festiwalach (m.in. Złota Kamera w Cannes, BAFTA).
Obraz wzbudził skrajne emocje. Widzów, którzy znali historię Irlandii Północnej
ostatnich dekad, zaskoczyła dosadność filmowego języka oraz sposób postawienia problemu. Z kolei młodsi odbiorcy, którzy oczekiwali komfortowej lekcji historii, utyskiwali, że właściwie niczego się nie dowiedzieli (niektórzy byli wręcz zakłopotani i dopytywali na forach, czy bohater przeżył...). Trzecią grupę poruszonych do głębi widzów stanowią strony wciąż żywego konfliktu, czyli ulsterscy katolicy i protestanci – generalizując
nieco: dla pierwszych obraz był hagiograficzny, dla drugich – wiktymizujący terrorystów,
legitymizujący (czy wręcz propagujący) terroryzm. Reżyser istotnie nie zamierzał odrabiać za kogokolwiek lekcji historii, zwyczajnie wyjął z niej jeden epizod i jednego bohatera, by drobiazgowo i hiperrealistycznie rzecz przedstawić. Punktem wyjścia stał się tzw.
brudny strajk członków Irish Republican Army osadzonych w Maze Prison pod Belfastem, pokazany bardzo naturalistycznie, surowo, bez kinowych estetyzacji i upiększeń,
ale i bez charakterystycznej dla kina przesady. Jak wspomniałem, autor dydaktyzmem
nie grzeszy, toteż z treści filmu w znikomym stopniu dowiadujemy się, że ów strajk wynikał z odebrania bojownikom IRA statusu jeńców wojennych w 1976 roku. Początkowo
odmawiano więc noszenia odzieży, jaka przydzielana była pospolitym kryminalistom,
stąd więźniowie chodzili nadzy lub w kocach; zrezygnowali również z golenia się i higieny. Od 1978 do 1980 roku protest eskalował w kierunku smarowania ekskrementami
ścian w celach. Kolejną fazą protestu była akcja głodowa zainicjowana przez Bobby’ego
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Sandsa – głównego bohatera filmu. Reżyser konsekwentnie nie rekonstruuje jego wcześniejszej aktywności społecznej i politycznej, przez co właściwie sprowadza film do trzech
części. Pierwsza z nich to niemal pozbawione dialogów obrazy nieludzkiego traktowania więźniów i brudny strajk. Druga to dość kluczowa rozmowa Bobby’ego Sandsa z księdzem. Warto nadmienić, że jest to prawie dwudziestominutowa scena nakręcona z jednego ujęcia. W trzeciej części następują po sobie kolejne fazy wyniszczania ciała bohatera i agonii w wyniku głodówki – jest to również część prawie pozbawiona dialogów. Steve McQueen zrezygnował z wszelkich retrospekcji dotyczących przeszłości Sandsa, toteż z samego filmu nie dowiemy się, że był już wcześniej skazywany za posiadanie broni, ani że właśnie odbywa karę za udział w zamachu bombowym i strzelaninie. Nie dowiemy się również o sporym szacunku, jakim się cieszył wśród katolickiej społeczności,
ani że podczas pobytu w więzieniu uzyskał mandat w wyborach parlamentarnych (i choć
jako osadzony w posiedzeniach Izby Gmin oczywiście nie uczestniczył, to jego puste
miejsce znaczyło bardzo wiele). Te wszystkie przemilczenia paradoksalnie z jednej strony pozwoliły reżyserowi uniknąć grafomańskich manipulacji emocjami widza, z drugiej
– w tych właśnie przemilczeniach dopatrywano się zabiegów propagandowych. Kontrowersyjna antydydaktyczna retoryka przyjęta przez McQueena wydaje się być mimo wszystko trafiona. Spokojnie można bowiem założyć, że żaden film i tak nie zdoła przekonać
obu stron konfliktu do nowego spojrzenia. Reżyser ma świadomość, że nie można jednocześnie „wkładać kija w mrowisko” i pretendować do roli obiektywnego obserwatora,
który chce nam objawić jakieś uniwersalne prawdy o kondycji ludzkiej wiary i gotowości do poświęceń. Ma też świadomość, że, tendencyjnie dobierając konteksty, nie jest w stanie oddać złożoności ulsterskich napięć społeczno-polityczno-religijnych. Świadomie
zatem „sterroryzował” odbiorcę, aby ten sam albo zmagał się z historią, szukając wyjaśnień, albo poprzestał na poziomie interpretowania wyłącznie cielesnych epizodów filmowych. Trudno jest jednocześnie zgodzić się z tymi krytykami filmowymi, którzy dość
automatycznie dekodują takie dzieła jako próbę uniwersalizowania jakichś egzystencjalnych prawd o człowieku i tryumfie ducha nad ciałem.
Jeszcze inaczej spojrzymy na autorską strategię, jeśli uwzględnimy, że film ten jest
reżyserskim debiutem człowieka, który miał już dość ugruntowaną pozycję w świecie
sztuki6, szczególnie tzw. sztuki krytycznej czy społecznie zaangażowanej. Sztuka ta, często z inspiracji lekturą Michela Foucaulta, bardzo chętnie odwoływała się do problematyzowania politycznych uwikłań cielesności. Poprzez swoistą wiwisekcję somatyczności
człowieka chętnie balansowała na granicach tabu, prowokowała, wywoływała niełatwe
problemy ze szczelin kulturowych dyskursów. McQueen, korzystając z tak wypracowanych taktyk artystycznych, nie chce wytyczać nowych granic instrumentalizowania ciała, nie chce uczyć historii, ale raczej z nas z tych zagadnień odpytywać w odniesieniu do
konkretnych wydarzeń. Ciało i głód nie dadzą się pozbawić kontekstu i uniwersalizować.
6 W 1999 roku S. McQueen otrzymał prestiżową nagrodę Turnera, jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych plastykom w Wielkiej Brytanii.
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Głód w Irlandii zawsze będzie miał znaczenie fundamentalne, głównie poprzez odniesienia do okresu Great Famine (wskutek zarazy ziemniaczanej w latach 1845-1849 populacja wyspy zmniejszyła się o 20%), który w świadomości narodowej Irlandczyków funkcjonuje niemal jak mit założycielski.

Fotografie 1 i 2. Kadr z filmu Hunger, reż. S. McQueen.

Wobec pokazanej w filmie cielesności niejednokrotnie oskarżano reżysera wręcz
o pornografię. Tymczasem, jeśli sięgnąć do jednego z poradników dla bojowników pt.
Irish Republican Army „Green Book”, dowiadujemy się, że ciało aresztowanego bywa jego
ostatnim bastionem oporu – i jako takie powinno pozostać nieujarzmione przez śledczych
i strażników. Do wszelkich typów tortur (fizycznych, psychicznych, poniżania etc.) członek IRA jest zatem przygotowywany już od momentu rekrutacji. Green Book opisuje z detalami, jak wyglądają przesłuchania, godzina po godzinie, jakie metody po kolei stosują
przesłuchujący (np. znana i dość powszechna psychomanipulacyjna taktyka: śledczy sadyści vs. śledczy „przyjaciele” itp.).
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„1. Tortury fizyczne: nastąpi bicie, kopanie, wykręcanie kończyn, nawet przypalanie papierosami (...).
2. Tortury psychiczne: przybiorą formy pogróżek względem rodziny, przyjaciół jak
i samego aresztowanego, łącznie z groźbą zabójstwa lub kastracji (...).
3. Poniżanie: przyjmie formę obnażania więźnia z odzieży i obelżywych uwag na
temat organów seksualnych. Ta faza przesłuchania może trwać dwie godziny lub więcej
i doprowadzić do faktycznego lub fikcyjnego przyznania się do winy. Gdy śledczy takowego nie uzyskują, zwykle opuszczają celę, oznajmiając, że kiedy wrócą, połamią podejrzanemu wszystkie kości. Ów proceder może trwać nieprzerwanie przez 7 dni, przy minimum lub całkowitym zakazie snu. Brak snu powoduje u więźnia dezorientację”7.
Poradnik uczy również, jak można się na tortury uodpornić, nie tylko przez samą
wiedzę, ale i skuteczne metody behawioralne, psychologiczne, m.in. wizualizacje: „Najlepszą techniką radzenia sobie podczas przesłuchań jest wyobrażenie sobie funkcjonariuszy policji jako ludzi prymitywnych, przyodzianych w głowę martwego zwierzęcia, liczących, że tym sposobem przejmą jego siłę i przebiegłość. Zatem wszyscy ochotnicy *volounteers = bojownicy IRA – przyp. J. Z.+ powinni postrzegać takich krzyczących policjantów, jakby ci wykonywali jakiś prymitywny taniec wojenny”8.
Niekiedy jednak dowody w procesach o terroryzm są na tyle mocne, że do skazania
nie jest wymagane przyznanie się, co za tym idzie, zbędne są i tortury. Tak czy owak, więzienny „mikroklimat” społeczny i warunki izolacji nie stwarzają wielu opcji dla kontynuacji walki o sprawę. Czynny opór, strajki i protesty bojowników osadzonych w niesławnych H-Blocks w Maze Prison nie dawały oczekiwanych rezultatów, ustępstw M. Thatcher: „Nie ma czegoś takiego, jak polityczne morderstwo, polityczne bombardowanie czy
polityczna przemoc. To tylko kryminalne morderstwo, kryminalne bombardowanie i kryminalna przemoc. Nie pójdziemy na kompromis. Nie nadamy statusu politycznego”9.
Stąd przypuszczalnie powstało przekonanie, że misja jedynie w tych warunkach skuteczna to zostanie męczennikiem. Filmowa rozmowa Sandsa z księdzem rekonstruuje
wprawdzie, jak rodziła się ta decyzja, jednak wyzwaniem reżyserskim i aktorskim było
przeprowadzenie jej tak, aby uniknąć zbędnej egzaltacji czy emocjonalnej pornografii.
„– Dlaczego mnie tutaj wezwałeś?
– Dlaczego miałem cię unikać?
– Zasady księdza. Zaczynam od łatwej rozmowy.
– Dużo nauczyłem się o kapłaństwie, Don.
7 Fragmenty z Irish Republican Army „Green Book”, pełna wersja: http://tensmiths.files.wordpress.com/ 2012/08/15914572-ira-green-book-volumes-1-and-2.pdf *dostęp: 18 XI 2013].
8 Tamże, s. 16. Warto nadmienić na marginesie, że członkowie IRA (sami niestroniący od przemocy) na potrzeby codzienne stworzyli własny system kar oparty na cielesności, np. za lżejsze epizody związane z kolaboracją lub/i handlem narkotykami – dla mężczyzn tzw. kneecapping (przetrącanie rzepki kolanowej), zaś dla kobiet
– golenie głowy, smarowanie smołą i obsypywanie pierzem. W Irlandii Płn. jest to intersubiektywnie zrozumiały
kod wizualny, służący stygmatyzacji określonych postaw w ramach własnej społeczności.
9 Autentyczna wypowiedź M. Thatcher, zacytowana przez McQueena w filmie Hunger.
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– Nie chciałbyś nim zostać?
– Po co?
– Dobry mówca, człowiek z zasadami, przywódca ludzi.
– Terrorysta polityczny.
– Kościół kocha nawróconych oszustów.
– Tak. (...)
– To, co czyni ten protest odmiennym, jest to, że zgadzasz się na śmierć, Bobby?
– Może do tego dojdzie.
– Zaczynasz strajk głodowy, w obronie tego, w co wierzysz. Nie zaczynasz go pogodzony ze śmiercią, czy coś pominąłem?
– To w ich rękach. Nasze przesłanie jest proste. Oni stanowią dla nas determinację.
– Więc parę osób zginie, może pięć albo sześć, ale ty masz 75 innych?
– Tak, ale do tego nie dojdzie.
– W porządku, może Brytyjczycy ulegną po 20. Ale co ciebie to obchodzi? Już jesteś
martwy, prawda? Zastanawiałeś się nad tym, na co prowadzisz tych chłopaków? Znaczy, co się stanie z ich biednymi rodzinami. Będziesz negocjował z rządem brytyjskim,
który gardzi republikanami, którzy są niezachwiani. Z łatwością mogą żyć z trupami albo, jak to nazywają, terrorystami.
– Lecz tym razem stawka jest znacznie wyższa.
– Wiem o tym. (...)
– Wojna trwa. Myślałem, że to zrozumiesz. Mówisz jak obcy.
– Ty mówisz do mnie jakbym był obcy. Myślisz, że ja nie znam Północnej Irlandii?
– Mieszkam tutaj, człowieku.
– To nas poprzyj.
– Poparłem pierwszy strajk głodowy, pod przykrywką, że był to protest, a nie jakieś
planowanie śmierci i utrudnianie negocjacji, inne niż całkowite poddanie się Thatcher. To
jest śmieszne, Bobby. To destrukcyjne.
– Co tu się działo przez ostatnie cztery lata? Przemoc, poniżanie. Podstawowe prawa ludzkie zostały nam odebrane.
– To wszystko musi się skończyć. (...)
– Chcę wiedzieć, czy twoje intencje nie skończą się tylko na samobójstwie.
– Chcesz, abym się kłócił o moralności, co chcę zrobić, czy naprawdę popełnię samobójstwo?
– Ty to nazywasz samobójstwem. A ja morderstwem.
– I to kolejna mała różnica pomiędzy nami.
– Obaj jesteśmy katolikami. Obaj republikanami. (...)
– Czuję twoją nienawiść.
– Szukasz męczeństwa?
– Nie.
– Jesteś pewny?
– Tak.
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– Bo słyszałem twój zarozumiały ton. McConnely, Mike Sweeney, ci wszyscy mężczyźni. Nie myśl, że twoje nazwisko znajdzie się we wszystkich książkach historycznych.
– Myślisz, że to dla mnie ma jakieś znaczenie?
– Wiem, że tak.
– Więc się mylisz.
– Mówisz, że jesteście żołnierzami. To wszystko o wolności. A nie masz szacunku do
życia, Bobby. Już nie wiesz, czym jest życie, młody człowieku. Cztery lata w tych warunkach, nikt nie oczekuje od ciebie, abyś był normalny. Nie ma w tobie nic normalnego. Właśnie teraz ruch republikanów utknął w martwym punkcie. Ty i IRA wystawiacie tylko
głowę zza rogu. Przez całą historię. Wszyscy martwi mężczyźni i kobiety. A ty wciąż nic
nie mówisz. Twoją odpowiedzią jest zabić wszystkich, jesteś zaślepiony. Jesteś wystraszony, aby to zatrzymać. (...) Zamknięty 24 godziny na dobę, w szczynach i gównie... i podejmujesz decyzję o śmierci wielu ludzi? Budowanie posągu Bobby Sandsa. Śmieszysz mnie.
Bojownik o wolność? (...)
– Bóg mnie ukarze?
– Jeśli nie za samobójstwo, to powinien ukarać cię za twoją głupotę. (...)
– Bo moje życie jest prawdziwe, nie jakieś teologiczne ćwiczenia, religijne chwyty,
niszczące całe życie”.
Choć gotowość udziału w głodówce zadeklarowało ponad 70 więźniów, to ostatecznie po śmierci dziesiątej osoby strajk przerwano. M. Thatcher wprawdzie nie ustąpiła,
ale trudno było jej mówić o zwycięstwie. Skupiła na sobie nienawiść republikanów i nie
tylko; wzmocniła się pozycja partii Sinn Fein, IRA zaś zyskała rzesze nowych rekrutów.
Ówczesna społeczność katolicka Irlandii Północnej potrzebowała takich integrujących
wzniosłych figur jak męczennik Bobby Sands – m.in. dla podtrzymania morale, propagandy republikańskiej sprawy etc. Tu zatem można dostrzec sporą zasługę McQueena,
który w scenie z księdzem dość rzetelnie wydobył paradoks, z którym niechętnie mierzą
się współcześni chrześcijanie: samobójstwo dla sprawy. Choć w Żywotach świętych figur
męczenników nie brakuje, to jednak wciąż problematyczne jest uchwycenie fenomenu samobójstwa altruistycznego. W analizach socjologicznych10 często bywa ono skutkiem
zbyt silnej integracji ze środowiskiem, zbyt silnej identyfikacji z celami, ideologią, religią,
interesami i oczekiwaniami grupy, zbyt daleko posuniętej socjalizacji. Idzie to w parze
z pewnym przeszacowaniem co do oczekiwań grupy względem własnej osoby. Kategoria ta obejmuje wiele zjawisk, w dodatku bardzo od siebie odmiennych. Trudno bowiem
porównywać samospalenia buddyjskiego mnicha w Tybecie i Ryszarda Siwca podczas
dożynek w 1968 roku (w proteście przeciw inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację), zestawiać śmierć głodową Sandsa z postawą Maksymiliana Kolbe czy taktyczne zamachy japońskich kamikaze i szahidów Hamasu czy Al-Fatah.
Kategoria samobójstwa altruistycznego została szerzej opisana przez E. Durkheima. Zob. E. Durkheim,
Samobójstwo: studium z socjologii, Warszawa 2006; zob. A. Czabański, Samobójstwa altruistyczne, Kraków 2009.
10
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Ostatnimi czasy szczególnie z tymi bliskowschodnimi przykładami zwykliśmy kojarzyć religijnie motywowane samobójstwa. Znakomitym studium tego zjawiska okazał
się obraz Paradise Now (2005) Hany’ego Abu-Assada (również gęsto nominowany i nagradzany). Reżyser to Palestyńczyk urodzony w Nazarecie, który od 1980 roku przebywa i pracuje w Holandii. Film okazał się na tyle kontrowersyjny, że nawet narodowość
nie uchroniła go przed pogróżkami ze strony islamskich ekstremistów. Na ironię zakrawa więc fakt, że z kolei w młodości musiał unikać głównie zagrożeń ze strony izraelskich
rakiet i min.

Fotografia 3. Kadr z filmu Paradise Now, reż. Hany Abu-Assad.

Film opowiada historię Khaleda i Saida – dwóch młodych Palestyńczyków, których
wejście w dorosłość przypada na kolejną fazę zaognienia stosunków palestyńsko-izraelskich. Bohaterowie nie są religijnymi fanatykami, jednak życie codzienne, zwykłe sytuacje i czynności okazują się do tego stopnia przesycone politycznym konfliktem, że wymagają przyjmowania określonych postaw, deklaracji, opowiedzenia się po jakiejś stronie. Splot takich właśnie okoliczności i rozmaitych presji wpływa na ich decyzję o podjęciu samobójczej misji na terenie Tel Awiwu. Dopełniają więc wszystkich niezbędnych
rytuałów, pożegnań z rodziną, kręcą propagandowe wideo dla lokalnej społeczności
i przyszłych szahidów. Przy tej okazji reżyser oksymoronicznie zderza patos i napięcie
wygłaszającego swe orędzie Khaleda z niemal slapstickowymi problemami technicznymi kamerzysty z organizacji terrorystycznej; gdy zaś kamera zaczyna wreszcie rejestro-
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wać, z kolei przyszłego samobójcę opuszcza powaga i upiera się, że koniecznie musi
w tym nagraniu podpowiedzieć matce, gdzie ta ma kupić tańsze filtry do uzdatniania
wody, o czym zapomniał jej powiedzieć wcześniej... Motywy stricte religijne pojawiają się
wkrótce po nagraniu: modlitwa, rytualna ablucja, ujęcia te sugestywnie przeplatane są
sceną konstruowania pasa szahida przez jednorękiego pirotechnika.

Fotografia 4. Kadr z filmu Paradise Now, reż. Hany Abu-Assad.

Bohaterowie wzajemnie utwierdzają się w swej decyzji; jednak po drodze do Tel Awiwu coś idzie niezgodnie z planem, Khaled i Said muszą się rozdzielić, co tworzy każdemu z nich pretekst do przemyślenia sensu swego działania. Okazuje się, że zdjęcie ładunków wybuchowych wiąże się zarówno z psychiczną rozterką, jak i fizycznym bólem (szahidzi na ogół nie miewają potrzeby demontażu ładunku i odrywania taśmy klejącej od
klatki piersiowej). Sceny tego typu służą za dobry pretekst do pokazania dylematów, miotania się bohaterów z własnymi myślami oraz napięcia płynącego z konieczności ponownej konfrontacji podjętej heroicznej decyzji z banalnymi okolicznościami. Natomiast
w zakresie ocen skuteczności określonych strategii palestyńskiego oporu niebagatelną
rolę pełnią przygodne dialogi, np. ze sprzedawcą:
„– Przepraszam, co to za kaseta? Pożegnanie męczennika?
– Tak.
– Mam również o bojownikach.
– Co?
– O tym jak do nich strzelali.
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– Musimy iść.
– Sprzedajesz czy wypożyczasz?
– I to, i to.
– Ile chcesz?
– Jeśli chcesz kupić, to każda kosztuje 15 szekli, wypożyczenie tylko 3 szekle.
– Dzięki, idziemy?
– Koszt jest ten sam? Niezależnie czy jest to męczennik, czy bojownik?
– Prawdą jest, że mógłbym brać więcej za filmy o bojownikach. Jest większy popyt.
Ale musiałbym przeprogramować kasę fiskalną.
– Dobrze, do widzenia”11.
Choć pozornie rozmowa ta brzmi jak lokalny szmonces, to w istocie zawiera coś
o wiele bardziej ważnego dla dylematów niedoszłego zamachowcy-samobójcy. Oto materiał wideo z jego wzniosłej misji męczennika wyląduje na półkach tandetnego sklepiku, w dodatku przegrywając pod względem popularności z filmikami z akcji bojowych,
a nie samobójczych. W innym dialogu – Khaleda i Suhy (córki znanego męczennika i sympatii Saida) dokonuje się kolejna światopoglądowa wiwisekcja, gdzie argumenty świeckie przenikają się z religijnymi:
„– Dlaczego to robisz? Powiedz mi!
– Żyjąc tutaj, nie jesteśmy równi, jesteśmy równi tylko w obliczu śmierci.
– Byłbyś zdolny zabijać i umrzeć dla tej równości, ale możesz znaleźć drogę.
– Tak, z twoimi prawami człowieka?
– Dlaczego nie? Przynajmniej Izraelczycy nie mieliby wytłumaczenia dla zabijania
naszych.
– Nie bądź naiwna, nie będzie wolności bez walki.
– W chwilach niesprawiedliwości, ktoś musi się poświęcić.
– To nie jest poświęcenie, to jest zemsta. Jeśli zabijasz, nie ma żadnej różnicy między
ofiarami i napastnikami.
11 Wieloznaczny status takich amatorskich produkcji filmowych omawiam szerzej w swoim kolejnym
tekście na łamach „Przeglądu Religioznawczego”, pt. Niebezpieczne związki religii i terroryzmu w optyce kultury wizualnej. Filmiki takie mają charakter wideoklipów opartych na utrwalonym schemacie: dokamerowe wyznanie męczennika zawierające przesłanie do współwyznawców, rodziny i potencjalnych naśladowców (bohater kadrowany jest koniecznie na tle logotypów organizacji, opasany pasem z materiałem wybuchowym, często dodatkowo
uzbrojony w kałasznikowa); dalej drobiazgowa wideodokumentacja samej misji, po której często następuje krótki
wywiad z przepełnionym dumą rodzicem dzierżącym oprawiony w ramkę portret syna/córki; ten sam portret
jako plakat zawiśnie na murach i parkanach w najbliższej okolicy i będzie wisiał aż nie spłowieje, albo nie przykryje go kolejny, podobny plakat z kolejnym wizerunkiem. Materiały tego typu mają z naszej perspektywy oczywisty wymiar propagandowy, szkoleniowy, ale i upamiętniający postacie szahidów i ich oddanie sprawie. Na
gruncie lokalnym dochodzi do tego jeszcze inny – nieco zaskakujący dla nas – wymiar rozrywki. Khaled Ramadan (libański artysta zamieszkały w Kopenhadze) wyjaśnia, że nagrania takie: „są terrorystyczno-heroicznym produktem na potrzeby rozrywkowe wytwarzanym dla chwały i estetyzacji terroryzmu/heroizmu”. Jako rozrywka
właśnie stwarzają młodym muzułmanom okazję „penetracji realnego”, wywołując dalece lepszy efekt niż telewizyjne programy typu reality show.
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– Gdybyśmy mieli siły powietrzne, nie potrzebowalibyśmy męczenników – taka
jest różnica.
– Różnicą jest to, że jest tak jak jest, Izraelczycy kontynuują walkę przy pomocy potężnych sił.
– Wobec śmierci jesteśmy równymi. Raj czeka na nas.
– Raj nie istnieje! To istnieje tylko w twojej głowie! Allah ciebie nie chce!
– Miłosierny Allah ci wybaczy. Gdybyś nie była córką Abu Assama... Wolę wierzyć
w raj niż życie w piekle. Żyjąc tym życiem, jesteśmy już martwi. Wybieram śmierć, bo alternatywa jest dużo bardziej gorzka.
– A co staje się z nami? Z tymi, którzy pozostają? Sądzisz, że czujemy się zwycięzcami? Nie widzisz, że ten typ działania niszczy nas? Dajesz Izraelowi doskonałe wytłumaczenie do kontynuowania okupacji”.
Ostateczny pakiet motywacji Said wygłasza, zapewniając o swej lojalności i determinacji Abu-Karema – szefa lokalnej komórki bojowników: „Kiedy zostaje się sam na sam
z napastnikiem, żaden inny środek nie pozostaje, żeby zatrzymać niesprawiedliwość.
Oni muszą zrozumieć, że jeśli my nie będziemy bezpieczni, oni nie będą również. Muszą
przekonać swoje władze, bo ta władza nie służy żadnemu celowi. Zamierzam dostarczyć
im to przesłanie i tylko ta forma przychodzi mi do głowy. Dostarczę je. Najgorsze jest to,
że oni nadal będą przekonywać świat o tym, że to oni są ofiarami. Czy to jest możliwe,
aby być napastnikiem i ofiarą równocześnie? Ale skoro oni już przyznali się sami do roli napastnika i ofiary, to nie ma żadnego innego sposobu niż samemu być ofiarą, jak również zabójcą”.
Nie znajdziemy w Paradise Now romantycznych uproszczeń (projektowanych często
pod kątem zachodnich widzów i jurorów festiwali filmowych), ani generalizujących tez
typu: opór w słusznej sprawie to nie terroryzm itp. Film zatem dość zręcznie wymyka się
stereotypowym ujęciom – nikt nie wykrzykuje Allah Akbar przy byle okazji, nie oferuje prostego schematu utożsamienia się widza z bohaterami i ich wyborami, bo ci sami miewają problem z ich uzasadnieniem. Jeśli odnajdujemy w treściach krytykę okupacyjnej polityki Izraela, terroryzmu państwowego, to jest ona doskonale równoważona raczej negatywnym wizerunkiem palestyńskiej organizacji bojowej, nie stroniącej od prania mózgów i manipulacji ludźmi. Patrząc na zjawisko z perspektywy socjologicznej, na Zachodnim Brzegu młodzi ludzie w wieku od 16 do 22 lat znajdują się pomiędzy dwoma etapami życia: sami nie są już dziećmi, a własnych rodzin dotąd nie założyli12. Jeśli nałożyć na
to czynnik ekonomiczny, wysiedlenia, upokorzenia czy śmierć najbliższych w wyniku
okupacji, stwarza się przestrzeń dla nacjonalistyczno-religijnych radykałów i ich taktycznego marketingu gloryfikującego samobójcze ataki. Mamy zatem do czynienia z precyzyjnie zaprojektowanym i udatnie wdrożonym kultem męczenników, wzmacnianym
z jednej strony przez oficjalne instytucje, spektakle teatralne, produkcje filmowe, a z drugiej strony – oddolnie podtrzymywanym przez gloryfikację dżihadu w lokalnym hip-ho12

Zob. M. Juergensmayer, Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence, Berkeley 2000.
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pie czy podwórkowych zabawach najmłodszych. Dzięki temu wybór drogi męczennika
dla wielu jawi się jako potencjalnie jedyna szansa na wybicie z nędzy, na poczucie indywidualności, sukces na miarę celebryty, a wszystko to w atmosferze szacunku wspólnoty i w poczuciu słuszności misji. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest fakt, że np. organizacje takie jak Hamas to nie tylko komanda zamaskowanych i uzbrojonych fanatyków, ale i motywowana religijnie działalność prospołeczna, humanitarna, dobroczynna,
edukacyjna czy medyczna. To zaś przekłada się na ułatwienia w rekrutowaniu szahidów13, a ci – w tak niesymetrycznym konflikcie – wciąż stanowią gwarancję dużych strat
u wroga i uwagę mediów, przy minimalnych kosztach operacji. Natomiast spoglądając
z perspektyw teologicznych, wciąż nierozstrzygnięta jest debata imamów, czy samobójstwa w imię dżihadu są zgodne z naukami Koranu. Rozstrzygnięcia w tej kwestii nie zależą wyłącznie od stopnia radykalizmu różnych gałęzi islamu, gdyż ponadto dadzą się
również mierzyć geograficzną odległością od Izraela. Dla przykładu, w sierpniu 2001 roku w meczecie Sheikh Ijlin w Gazie szejk Ibrahim Mahdi wygłosił przesłanie: „Koran mówi jasno: największymi wrogami nacji islamskiej są Żydzi, Allah może z nimi walczyć
(...). Ludzie, którzy są najbardziej wrogo nastawieni do wierzących, to Żydzi i politeiści
(...). Nic ich nie powstrzyma – jedynie nasze ochotnicze detonowanie się pośród nich”14.
Dalece odmienną interpretację Koranu odnaleźć można w Turcji, w intelektualnych kręgach skupionych wokół idei Fethullaha Güllena: „Muzułmanin nie może powiedzieć: zabiję kogoś, a potem pójdę do raju. Nie można zdobyć aprobaty Boga, zabijając ludzi. (...)
Terroryści wzrastali wśród nas. Są naszymi dziećmi. Dlaczego stali się »złymi facetami«?
Czemu wyrośli na łotrów? Dlaczego zbuntowali się przeciw wartościom ludzkim? Czemu przybywają do własnego kraju i wysadzają się w powietrze jako samobójcy? Ich edukacja musiała być niewłaściwa. (...) Niezadowolona młodzież utraciła swoją duchowość.
Pewni ludzie uzyskują nad nimi władzę, dając parę dolarów, lub zwyczajnie zmieniają
młodych ludzi w roboty, manipulują nimi. Wykorzystano ich jako morderców pod pretekstem obłąkańczych idei lub celów i doprowadzono do tego, że zabijali”15. Hamza Atkan również ubolewa nad nagminnym utożsamianiem terroryzmu z islamem. Opierając
się na Koranie i sunnie Proroka Muhammada, wskazuje dla odmiany na takie militarne
aspekty dżihadu, jak miłosierne traktowanie pokonanego wroga, szacunek do jego zwłok,
zakaz atakowania cywilów i niewinnych. Z całym przekonaniem zatem wnioskuje, że:
„nie można uważać za dżihad działań tych, którzy zabijają cywilów, kobiety, dzieci i star13 Według Georga Elwerta chętnych nie brakuje, a selekcja jest bardzo ostra: bierze się pod uwagę nie tylko
stopień zaangażowania, ale i sprawność fizyczną, odporność psychiczną; osoby depresyjne i posiadające skłonności samobójcze są na wstępie wykluczane (!), podobnie nie angażuje się do misji samobójczych osób zbyt młodych, jedynych żywicieli rodzin itp. Zob. G. Elwert, Charismatische Mobilisierung und Gewaltmärkte. Die Attentäter
des 11. September, w: Gewalt statt Anerkennung? Aspekte des 11.09.2001, D. Sack, G. Steffens (red.), Frankfurt – Main
2003, s. 58; zob. również B. Hołyst, Terroryści-samobójcy, „Suicydologia”, t. 1, nr 1, Gdańsk 2005, s. 98-108.
14 A. Moghadam, Suicide Bombings in the Israeli-Palestinian Conflict: A conceptual Framework, 2002, wersja on-line:
http://www.e-prism.org, cyt. za: A. Czabański, Samobójstwa altruistyczne, cyt. wyd., s. 273.
15 N. Akman, W prawdziwym islamie terroryzm nie istnieje. Wywiad z Fethullahem Güllenem, w: Terroryzm i zamachy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia, Warszawa 2007, s. 18 i n.
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ców na zatłoczonych ulicach naszych miast, tych, którzy palą lub wysadzają w powietrze
samochody i budynki, tych, którzy torturują i uśmiercają uprowadzonych przez siebie
ludzi i zakładników. Nie mają również nic wspólnego z dżihadem działania samobójców,
wysadzających w powietrze, za pomocą bomb przymocowanych do ciał lub samochodów-pułapek, zarówno siebie, jak i wiele niewinnych osób. Akcje, które wykonują, nie mają żadnego oparcia ani w Koranie, ani w sunnie. (...) Terror nie mieści się w żadnym z aspektów autentycznego dżihadu”16.
* * *
Przytoczone przykłady filmowe, metaforycznie mówiąc, operowały na dużym zbliżeniu, pozornie widząc problem wąską perspektywą. Dzięki temu zabiegowi udało się
uniknąć grafomańskiego efektu zbytniego dydaktyzmu czy propagandy. Pomimo zawężonego ujęcia kino takie nie izoluje tytułowego związku religii i terroryzmu z kontekstu
społeczno-kulturowego, ale też nie wyolbrzymia różnic kulturowych w imię politycznie
poprawnego pseudo relatywizmu. Jednocześnie nie ma w nim pokus do estetyzacji przemocy, czy to z potrzeby jej rozwadniania, czy legitymizowania, czy w imię jakichś innych
perwersyjnych przyjemności (nawet jeśli miałyby to być doznania spod znaku kantowskiej wzniosłości). Tak uprawiane kino pokazuje za to wyraźnie, że religie stanowią bardzo często nie tyle bodziec spustowy dla terroryzmu, ile rodzaj atrakcyjnego „opakowania”. Religii nie da się tu oddzielić od polityki, ekonomii, nacjonalizmów, napięć kulturowych, społecznych etc. Terroryzm, często pasożytując na religii czy duchowości, instrumentalizuje wiarę – szczególnie tam, gdzie w grę wchodzi śmierć. W sytuacjach konfliktów to, czego nie da się uzasadnić racjonalnymi argumentami politycznymi czy ekonomicznymi, uzasadnia się potencjalnymi korzyściami metafizycznymi. I tak dla szahidów
z Paradise Now w aspekcie jednostkowym nagrodą za ich ofiarę miał być natychmiastowy raj, 72 czarnookie Hurysy, odpuszczenie grzechów, bezpieczeństwo przed piekłem,
przywilej wstawiennictwa dla 70 krewnych i status męczennika (a ze spraw doczesnych
– bytowy „parasol ochronny” dla rodziny), natomiast w aspekcie politycznym i taktycznym – uderzenie w infrastrukturę wroga, nagłośnienie sprawy, niekiedy nawet wymuszenie spełnienia postulatów. Z kolei w przypadku Bobby’ego Sandsa religia, choć nie była bez znaczenia, zeszła jednak na bardzo odległy plan. Pierwsza część filmu wpuściła
odbiorców w pewnego rodzaju „koleiny interpretacyjne”: nawykowo narzucały się platońskie tropy typu: ciało jest więzieniem duszy; cierpienie ciała sprzyja wyrafinowanej
duchowości, uszlachetnia duszę; lub też tropy odwrotne – Foucaultowskie: dusza jest
więzieniem ciała. Znakomicie napisany (i dobrze zagrany) dialog Sandsa z księdzem skutecznie sprowadza nas na ziemię – cele głodówki okazują się racjonalne w 100%, zaś w pakiecie uzasadnień taktyki brak metafizyki, religijne kodeksy nawet przeszkadzają, toteż
16 H. Atkan, Działania terrorystyczne i zamachy samobójcze w świetle Koranu i tradycji Proroka, w: Terroryzm i zamachy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia, cyt. wyd., s. 45 i n.
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ksiądz szybko wycofuje się z tej ścieżki argumentacji. Męczennicy (zarówno IRA, jak i ci
arabscy) stwarzają ponadto okazje do spektakularnych pogrzebów. Liczebność żałobników oraz hasła przez nich niesione i skandowane pozwalają zaobserwować coraz większe zatarcie granic pomiędzy sacrum religijnym i kulturowym. Konkurują bowiem ze sobą żal po zmarłym i wzniosła potrzeba manifestacji kultu religijnego z doraźną potrzebą
wytworzenia atrakcyjnego widowiska, które przyniesie medialny rezonans dla politycznej sprawy (w imię której poległ dany męczennik).
Między innymi stąd właśnie moja skromna niezgoda na nierzadkie przypisywanie
terrorystom duchowości jako katalizatora działań – dzieje się to niejako ex-post (czy też ad-hoc), jednak niespecjalnie słusznie. Duchowość jako praktyka kulturowa wydaje się być
czymś odpowiednim na czas względnego (s)pokoju i harmonii, a w sytuacjach konfliktowych, wojennych to właśnie religijność z zestawem stosownych praktyk i obrzędów sprawdza się lepiej – np. jako czynnik integracyjny czy precyzyjniej: integracyjno-różnicujący.
Właśnie ta sytuacja przyczynia się w największym stopniu do nagminnego w mediach
obwiniania religii za wszystkie czyny swych wyznawców. Religia jest bowiem skutecznym parawanem, poza którym niechętnie dziś dostrzega się ludzkie emocje wywoływane przez czynniki ekonomiczne, narodowe czy polityczne17.

Jacek Zydorowicz – DANGEROUS LIAISONS OF RELIGION AND TERRORISM IN THE
CINEMATOGRAPHIC PERSPECTIVE
The presence of liaisons between religion and terrorism in the contemporary visual culture is
quite common. Images of terror are provided mainly by the media, which promotes, among other
things, perpetuating the notion that religious terrorism is an exclusively Islamic phenomenon. The
specificity of the media representation is in line with the logic of the news: it operates mostly with
shortcuts, simplifications and emotions coming from sensationalism. Unlike the media, the cinematography seems to be an area that does not have such restrictions. Although screenplays do not
avoid human emotions, ideological tensions, propaganda instrumentalization, the film is potentially
a place for a formulation of the problem and its in-depth analysis. It is up to the director to take
advantage of this opportunity: how many questions he will pose, in what way he will pose them,
how much ideological space he will leave the viewer and how many solutions will be proposed as
ready packages of world views.

17 Refleksja zamiast postscriptum: kręci się dobre filmy z terroryzmem i religią w tle i są one coraz częściej
doceniane na międzynarodowych festiwalach, co świadczy o dostrzeganiu społecznej doniosłości tej problematyki. Na marginesie, acz nieuchronnie pojawia się jednak pewien niepokój: czy przypadkiem równolegle na naszych oczach nie powstaje nowy i uniwersalny schemat pewnego „przepisu” na Oscara, gdzie Holocaust zostaje
zastąpiony przez terroryzm?
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„Kościół” w Kościele – zrzeszeniowość laikatu

Zgodnie z danymi Annuarium Statisticum Ecclesiae w 2010 r. katolików w skali świata
było niemal 1,2 mld, czyli stanowili oni 17,5%1. Nad potencjałem tym czuwa m.in. 5,1 tys.
biskupów, nieco ponad 412 tys. księży (w tym diecezjalnych 277 tys.), blisko 40 tys. diakonów, 54,6 tys. braci zakonnych i niemal 722 tys. zakonnic, którzy działają w 455,8 tys.
parafii i innych centrach, prowadząc w nich m.in. 70,5 tys. przedszkoli, 92,8 tys. szkół podstawowych, 43,5 tys. szkół średnich oraz 121,5 tys. placówek wsparcia społecznego (szpitale, przychodnie, domy dla osób starszych i przewlekle chorych, domy dziecka, żłobki,
poradnie małżeńskie, ośrodki wychowania społecznego)2. Poza wymiarem w pełni identyfikowalnym jako kościelny działalność tej organizacji wspierają ruchy i stowarzyszenia
wiernych, których zgodnie z wykazem Papieskiej Rady ds. Świeckich zamieszczonym
na stronie Watykanu jest – tych o charakterze międzynarodowym – 1223. Wykaz zawiera – zgodnie z Postsynodalną Adhortacją Apostolską Christifideles laici – „zrzeszenia uznane
przez Stolicę Apostolską”4, działające na prawie papieskim. Są wśród nich ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia różniące się między sobą stopniem sformalizowania struktur, zasięgiem oraz zróżnicowaną ofertą. Począwszy od ewangelizacji (np. Odnowa w Duchu
Świętym); poprzez orientację pomocową (np. Cenacolo), ukierunkowaną m.in. na pomoc
Annuarium Statisticum Ecclesiae 2010, Città del Vaticano 2012, s. 18.
Tamże, s. 43, 101, 289, 365.
3 International Associations of the Faithful. Directory, Liberia Editrice Vaticana, www.vatican.va. W zestawieniu
opublikowanym natomiast na stronie Papieskiej Rady ds. Świeckich (www.laici.va) także jest mowa o 122 ruchach
i stowarzyszeniach, lecz lista obejmuje 121 organizacji, z których podwójnie wymieniony jest FIRMAC (Fédération
Internationale des Mouvements Adultes Ruraux Catholiques). Wykaz nie uwzględnia stowarzyszeń podlegających
pod inne struktury Watykańskie np. Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego czy Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Zob. tamże.
4 Jan Paweł II, Postsynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles laici. O powołaniu i misji świeckich w Kościele
i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, 30 XII 1988, źródło: www.opoka.pl, 31.
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młodzieży uzależnionej z problemami oraz wspieranie jej rodzin; a skończywszy na ekumenizmie (np. Cooperators of Opus Dei)5.
Większość z tych ruchów powstała w II połowie XX w. na bazie realizacji postanowień soborowych, gdzie podkreślano znaczenie apostolstwa zespołowego i zorganizowanego6, jako czynnika wspierającego krzewienie idei i przesłań ewangelicznych przy
wykorzystaniu czy raczej szczególnym zaangażowaniu laikatu. W kontekście przemian
społeczno-ekonomicznych uwypuklano rolę struktur międzynarodowych, zasługujących
na szczególne wyróżnienie, które przez integrację i koordynację mogą efektywniej osiągać
założone cele7. Jednocześnie przestrzegano przed prostym implementowaniem form organizacyjnych z jednych krajów do innych8 ze względu na możliwą nieadekwatność poszczególnych rozwiązań strukturalnych, a także „rozpraszania sił” przez nadmierne rozdrobnienie dzieł9. Świeccy mogą zatem – w duchu posoborowym – „zakładać stowarzyszenia, kierować nimi i wstępować do już istniejących”10, przy „zachowaniu należytego
stosunku do władz kościelnych”11, realizując w nich cele m.in. ekumeniczne, ewangelizacyjne i formacyjne, diagnozując wyzwania i planując działania12.
Przyzwolenie świeckim na dość szeroko zakreśloną działalność – w tym także na
głoszenie idei ewangelicznych, zastępowanie duchownych13 – wywołało głosy krytyki
i sprzeciwu mówiące m.in. o: nadużywaniu kategorii „posługi”, „myleniu (...) kapłaństwa
powszechnego i urzędowego”, „dowolnej interpretacji »zastępstwa«”, „»klerykalizowaniu« świeckich”14, a także niebezpieczeństwie powstania „odrębnej struktury posług”15.
Jednocześnie dostrzegano w ich aktywności znaczący potencjał w propagowaniu Ewangelii i budowaniu Kościoła16. W efekcie zrzeszeniowość laikatu jest traktowana jako dar
dla Kościoła, odnowa czy nawet rewitalizacja, określona przez Jana Pawła II jako „wiosna
International Associations of the Faithful, www.laici.va
Zob. Dekret o Apostolstwie Świeckich, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 18, s. 607.
7 Zob. tamże, 19, 21, s. 609-611.
8 Tamże, 19, s. 609.
9 Tamże, 19, s. 609.
10 Tamże.
11 Tamże.
12 Zob. tamże, 20, s. 609-611.
13 Zob. tamże. Te formy działalności świeckich „podlegają całkowicie kierownictwu władzy kościelnej”.
Tamże. Zob. także: Jan Paweł II, Postsynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles laici..., cyt. wyd., 23.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Zob. tamże oraz zob. Dekret o Apostolstwie Świeckich, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje,
cyt. wyd., 18, 20, s. 607, 609-611; Jan Paweł II, Wiele charyzmatów i ruchów, ale jedna misja. Przemówienie Ojca Świętego
do przedstawicieli ruchów kościelnych, 30 V 1998, „L`Osservatore Romano”, 1998, nr 8-9 (205), 6. Rozkwit wspólnot,
ruchów i stowarzyszeń świeckich można potraktować jako odpowiedź Kościoła na dynamiczny rozwój tzw. nowych ruchów religijnych, zarówno o proweniencji dalekowschodniej czy eklektycznej, jak i chrześcijańskiej, o czym
świadczy raport opublikowany w marcu 1986 r. pt. Il fenomeno delle Sette o nuovi movimenti religiosi: sfida pastorale
(Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie), „L´Osservatore Romano”, wyd. pl, 1986, nr 5.), w którym
podkreślono, że zjawisko to jest problemem i wyzwaniem duszpasterskim (zob. tamże, 1.3, 1.6, 3), uwarunkowanym – przynajmniej częściowo – „brakami (...) w aktualnej postawie Kościoła”. Tamże, 3.
5
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Kościoła”17 czy „wiosna Ducha”18, będąca formą reakcji na współcześnie występujące trendy i nurty sekularyzacyjne19, stanowiące „dramatyczne wyzwanie schyłku (...) tysiąclecia”20. Ruchy i wspólnoty są także siłami wspomagającymi krzewienie idei ewangelicznych na tych obszarach społecznych, gdzie Kościół nie jest obecny lub w pełni ukonstytuowany21. Dla Benedykta XVI – jeszcze jako Prefekta Kongregacji Nauki Wiary – inicjatywy te były natomiast przestrzenią, która pozwala wiernym „odnaleźć dom” w perspektywie Kościoła widzianego jako „międzynarodowej organizacji”22. Mają one być „szkołami wolności”23 i „jedności”24, wspierającymi ewangelizację we „wszystkich środowiskach
społecznych i kulturowych”25, a także czynnikami „zaangażowanymi w działalność misyjną”26 i stymulującymi powołania27. Formy oddolnej mobilizacji laikatu jawią się zatem
jako źródła witalności religijnej o szczególnym potencjale, umożliwiającym propagowanie, a także reprodukowanie określonej aksjologii, która współcześnie jest przysłaniana
czy nawet wypierana przez narracje spod znaku liberalizmu, konsumpcji i hedonizmu.
W tym duchu można spróbować spoglądać na aktywność laikatu w Polsce, gdzie ze
względu na jednolitą strukturę wyznaniową potencjał organizacyjny Kościoła jest znaczący. Zgodnie bowiem z danymi Annuarium Statisticum Ecclesiae w 2010 r. było m.in. 133 biskupów, nieco ponad 29,7 tys. księży (w tym diecezjalnych 23,2 tys.), ponad tys. braci zakonnych, niemal 21,9 tys. zakonnic, działających w ponad 11,6 tys. parafii i innych centrach, prowadząc w nich ponad 5,2 tys. rozmaitych placówek (szkół, żłobków, szpitali
itp.)28. W tej rozbudowanej przestrzeni instytucjonalnej pojawiają się oddolne formy mobilizacji świeckich w ramach ruchów i stowarzyszeń. Nurt ten zaczął się wyraźnie rozwijać od lat. 90. XX w., kiedy to przemiany ustrojowe, instytucjonalne, prawne w tym Ustawa z 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego umożliwiły wiernym zakładanie stowarzyszeń religijnych. Współcześnie działa w Polsce ponad 150 większych organizacji, a obok nich funkcjonuje kilkaset mniejszych wspólnot niejednokrotnie o charak17 Jan Paweł II, Jesteście bogactwem Kościoła. Przesłanie Jana Pawła II do uczestników Światowego Kongresu Ruchów
Kościelnych, „L`Osservatore Romano”, 1998, nr 8-9 (205), 2. Zob. także Jan Paweł II, Przyjdź Duchu Święty, Homilia
wygłoszona podczas Mszy św. Dla przedstawicieli ruchów kościelnych, 31 V 1998, „L`Osservatore Romano”, 1998,
nr 8-9 (205), 2.
18 Jan Paweł II, List Apostolski Novo Millennio Ineunte, „L`Osservatore Romano”, 2001, nr 2 (230), 46.
19 Zob. Jan Paweł II, Wiele charyzmatów i ruchów, ale jedna misja..., cyt. wyd.,
20 Tamże.
21 Zob. Jan Paweł II, Jesteście bogactwem Kościoła..., cyt. wyd., 4.
22 J. Ratzinger, cyt. za: S. Gryko, Wprowadzenie, w: J. Ratzinger, Benedykt XVI, Nowe porywy ducha. Ruchy odnowy w Kościele, Kielce 2006, s. 10.
23 Benedykt XVI, Życie, wolność, jedność, współodpowiedzialność. Homilia Papieża w wigilię uroczystości Zesłania
Ducha Świętego, 3 VI 2006, „L`Osservatore Romano”, 2006, nr 8, s. 11.
24 Benedykt XVI, Nieście światło Chrystusa do wszystkich środowisk. Przesłanie Benedykta XVI do uczestników
II Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot, „L`Osservatore Romano”, 2006, nr 8, s. 8.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Zob. tamże.
28 Annuarium Statisticum Ecclesiae 2010, cyt. wyd., s. 41, 99, 288, 363.
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terze diecezjalnych czy parafialnym29. Pejzaż zrzeszeń świeckich tworzą m.in. wspólnoty
międzynarodowe, ruchy, bractwa i stowarzyszenia o różnym apostolacie i zasięgu. Ponadto stowarzyszenia branżowe i zawodowe, które skupiają osoby z danej profesji (np. lekarzy, dziennikarzy, prawników, psychologów), których łączy określona aksjologia, a także
chęć propagowania i stosowania standardów wynikających z etyki chrześcijańskiej. Dla
przykładu Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – zarejestrowane w 1995 r.,
zrzeszające 960 osób30, mające charakter ekumeniczny31, którego celem jest m.in. propagowanie „chrześcijańskich koncepcji osoby ludzkiej”32 oraz rozwijanie psychologii zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym przy uwzględnianiu chrześcijańskiej koncepcji człowieka33.
Wspólnoty międzynarodowe różnią się apostolatem i stopniem rozbudowania struktur w naszym kraju. Dla przykładu odwołajmy się do trzech wspólnot. Po pierwsze Foyers
de Charité czyli Ogniska Światła i Miłości – zainicjowane w 1936 r. z inspiracji Marty Robin34. Funkcjonują na wzór rodzin, którym przewodniczy duchowny-ojciec, matką jest
– Maryja, zaś członkowie pracą, aktywnością codzienną, modlitwą starają się „dawać
świadectwo Światła, Dobroci i Miłości”35. Członkowie zajmują się głównie działalnością
rekolekcyjną, ale także edukacyjną-wychowawczą w ramach prowadzonych dzieł. Są one
obecne w 41 krajach, w których działa 75 wspólnot/ognisk36. W Polsce inicjatywa pojawiła się w latach 90. Obecnie działają 2 ogniska: w Archidiecezji Łódzkiej (Olsza, gdzie
wspólnotę tworzy 7 osób – 5 kobiet, 2 mężczyzn w tym opiekun/ojciec ks. S. Sosnowski)37
oraz w Archidiecezji Lubelskiej (Stare Kaliszany, gdzie mieszka 8 osób – 5 kobiet i 2 mężczyzn oraz ks. M. Bielecki)38.
Po drugie Comunione e Liberazione – Komunia i wyzwolenie - ruch założony w 1954 r.
we Włoszech przez ks. Luigi Giussaniego. CL traktuje idee chrześcijańskie jako formę praktyki, którą należy wdrażać i stosować się do niej39. Potwierdzeniem tego są wspólnoty CL,
będące świadectwem życia Kościoła. Poprzez ich działalność następuje uświęcanie przestrzeni życia społecznego. Ruch jest głównie zorientowany na działalność misyjną, reali29 A. Schultz, Wiosna Kościoła w Polsce, w: A. Pietrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele,
Warszawa 2000, s. 9; tenże, Tak dynamiczne, jak radykalne, „Wiadomości KAI”, 21 V 1999, nr 21, s. 15.
30 Dane dotyczące marca 2013 r. Za udzielenie informacji dotyczącej liczby osób należących do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich bardzo dziękuję Pani Annie Czyżewskiej (Sekretarz Zarządu Głównego).
31 Zob. §8 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich tekst jednolity uwzględniający uchwały
Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11 III 2012 r., źródło: www.spch.pl
32 Tamże, §8 punkt 4.
33 Zob. tamże, §8 punkt 5. Zob. także Kodeks etyczny psychoterapeuty Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, źródło: www.spch.pl
34 Zob. Foyers de Charité, w: International Associations of the Faithful, cyt. wyd.; Ogniska Światła i Miłości (Foyers
de Charité), w: A. Pietrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, cyt. wyd., s. 30-31.
35 Zob. www.ogniskomiłosci.pl
36 Foyers de Charité, w: Associations of the Faithful. Directory, cyt. wyd.
37 Zob. www.ogniskomilosci.pl
38 Zob. www.ognisko-milosci.pl
39 Komunia i wyzwolenie, w: A. Pietrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, cyt. wyd.
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zowaną w ramach cotygodniowych spotkań/katechezy (Szkoła Wspólnoty) i charytatywną40. Szczególną wagę w CL przykłada się do obszaru wychowawczego, a także dbałości o chrześcijański charakter kultury. Ponadto ruch wykazuje orientację czy wrażliwość
społeczną oraz ekonomiczno-polityczną41. CL obecne jest w Polsce od lat. 70. XX w.42 „Odpowiedzialnym krajowym” jest ks. Jurek Krawczyk. Cotygodniowe spotkania obywają
się w 34 miejscach w Polsce43.
Po trzecie Wspólnota Chemin Neuf (Nowa Droga) założona we Francji (Lyon) w latach 70. z inicjatywy o. Laurenta Fabre (jezuity). Wyrosła ona ze spotkań grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym. Ideą przewodnią jest odbudowa jedności w Kościele afirmując przy tym wizję Chrystusa ubogiego i pokornego44. Członkowie funkcjonują bądź
we fraterniach życia (domach wspólnoty), gdzie żyją rodziny, małżeństwa, kobiety i mężczyźni, osoby konsekrowane, bądź we fraterniach dzielnicy, czyli strukturach tworzonych
przez członków mieszkających w dzielnicy45. Obok aktywności zawodowej angażują się
40 Hasło: Comunione e Liberazione (E. Weron), w: Leksykon duchowości katolickiej, M. Chmielewski (red.), Lublin
– Kraków 2002, s. 146-148, a także Komunia i wyzwolenie (Comunione e Liberazione), w: A. Pietrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, cyt. wyd., s. 20-22.
41 Egzemplifikacją owej wrażliwości społeczno-ekonomicznej może być materiał wydany przez włoską
część ruchu pt. Kryzys wyzwanie dla przemian, w którym nie tylko dokonano oceny sytuacji ekonomicznej, ale także zaprezentowano w nim niejako środki zaradcze np.: „ochrona życia w każdej jego fazie i we wszystkich jego
aspektach; inwestowanie w system oświaty i kształcenia zawodowego (...); zapewnienie niezbędnych możliwości
zdolnym i wykształconym młodym ludziom (...); preferencyjne wspieranie przedsiębiorstw (...); ochrona środowiska zdegradowanego (...); wsparcie dla federalizmu fiskalnego”. Kryzys, wyzwanie dla przemian, źródło:
www.cl.opoka.org.pl/artykuly/0187.html *dostęp: 17 IX 2013+. Diakonia Ruchu CL w Polsce zamieszczając ulotkę
na stronie ruchu opatrzyła ją wprowadzeniem, w którym czytamy: „Prosimy, aby ten tekst traktować, jako pomoc
w podjęciu próby wspólnego odniesienia się do sytuacji kryzysu, uwzględniając w szczególności sytuację nas samych i naszego kraju, będącego świeżo po wyborach parlamentarnych, gdzie widzimy m. in. jak siły lewacko-liberalne próbują przejąć kontrolę nad edukacją, czy ponownie podejmują walkę z krzyżem, media tendencyjnie
pokazują wiadomości lub całkowicie zniekształcają rzeczywistość, a władza, która wygrała wybory z hasłem,
że w Polsce kryzysu nie ma, po wyborach nagle zmieniła radykalnie zdanie i każe nam przygotować się na najgorsze”. Tamże.
42 Hasło: Comunione e Liberazione (E. Weron), w: Leksykon duchowości katolickiej, cyt. wyd., s. 146; zob. także:
Komunia i wyzwolenie (Comunione e Liberazione), w: A. Pietrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, cyt. wyd., s. 21.
43 Dla przykładu w Warszawie są to: Parafia Nawiedzenia NMP, gdzie osobą odpowiedzialną jest Piotr
Szular, dla studentów zaś jest to Soli Deo przy UW, a osobą odpowiedzialną – Zofia Jurek. We Wrocławiu: UE
bud. Z, osoba odpowiedzialna – Marek Biernacki; dla studentów – kampus PWr bud. C7, osoba odpowiedzialna
– Michał Piechowicz; w Lublinie: KUL Collegium Jana Pawła II, osoba odpowiedzialna ks. Marek Rudź, dla studentów – KUL Gmach Główny, osoba odpowiedzialna – Arkadiusz Gudaniec. Źródło: www. cl.opoka.org.pl
*dostęp: 17 IX 2013]. Przedsięwzięciem charytatywnym Ruchu jest Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut unum
sint”. Zob. Komunia i wyzwolenie (Comunione e Liberazione), w: A. Pietrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń
w Kościele, cyt. wyd., s. 22, a także www.murdzek.pl
44 Zob. Wspólnota Chemin Neuf (Nowa Droga), w: A. Pietrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń
w Kościele, cyt. wyd., s. 52.
45 Zob. tamże, s. 53, a także Oficjalny folder Wspólnoty Chemin Neuf: Współnota Chemin Neuf, VII 2011, bmw,
s. 6, źródło: www.chemin-neuf.pl *dostęp: 11 VIII 2013]; Chemin Neuf w Wesołej – jak to będzie?, wywiad J. Krzemińskiego z o. M. Tłokińskim z Chemi Neuf oraz z Z. Słupem, wesoła-gazeta.pl – gazeta internetowa o warszawskiej dzielnicy Wesoła, źródło: www.wesoła-gazeta.pl *dostęp: 12 VIII 2013+.
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oni w dzieła należące do wspólnoty jak chociażby: domy studenckie i międzynarodowe
centra formacyjne. Prowadzą także przedsięwzięcia związane z ewangelizacyjno-ekumeniczną orientacją wspólnoty typu misje dla młodych, szkoły językowe czy rekolekcje.
W ruchu dominuje formacja odwołująca się do duchowości ignacjańskiej46. W Polsce
wspólnota jest obecna od lat. 90 i przynależy do niej 80 osób47. Fraternie życia są w: Łodzi;
Miastowie k. Mińska Mazowieckiego, Ćmiłowie k. Lublina, Warszawie, Warszawie-Wesołej. Dodatkowo Chemin Neuf prowadzi 2 domy studenckie: w Łodzi i w Warszawie,
a także sprawuje opiekę duszpasterską nad parafiami: pw. Matki Bożej Fatimskiej w Miastowie (od 2009 r.) oraz pw. Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej (od 2011 r.), w której
proboszczem jest o. M. Tłokiński z Kleryckiego Instytutu Zakonnego Chemin Neuf48. Odpowiedzialnym za wspólnotę w Polsce jest Z. Słup, będący także członkiem Zespołu ds.
Nowej Ewangelizacji i Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym.
Działalność ruchów i stowarzyszeń jest wspierana przez Ogólnopolską Radę Ruchów
Katolickich założoną w 1990 r., która ma charakter federacji zrzeszającej ok. 80 organizacji, skupiających ponad 750 tys. członków49. Jej przewodniczącym jest o. Adam Schulz
SJ50. Organem ORRK jest Rada Programowa złożona z liderów organizacji przynależących
do federacji oraz przedstawicieli Diecezjalnych Rad Ruchów Katolickich *dalej DRRK+51.
Celami ORRK są pomoc ruchom i stowarzyszeniom: począwszy od ułatwienia współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami, na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
poprzez struktury administracji państwowej, samorządowej i Kościelnej, a skończywszy
na działaniach z zakresu PR informacyjno-promocyjnych52. W prace ORRK zaangażowani są przedstawiciele 29 DRRK53.
Ogląd wymiaru strukturalnego i liczebnego ruchów i stowarzyszeń wskazuje na dość
znaczące zróżnicowane. Dla przykładu dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego
z 2003 r. mówią o szacunkowej liczbie członków przynależących do ruchów i stowarzyszeń religijnych wynoszącej ponad 2,5 mln osób54. Zrzeszeni oni byli w 337 różnych strukZob. Oficjalny folder Wspólnoty Chemin Neuf: Współnota Chemin Neuf, cyt. wyd., s. 14-16.
W skali świata Wspólnota zrzesza ok. 1000 osób. International Associations of the Faithful. Directory, cyt. wyd.
W ruchu jest ok. 300 osób duchownych (150 księży i braci w trakcie formacji, którzy należą do Instytutu Zakonnego
Chemin Neuf oraz 150 sióstr). Oficjalny folder Wspólnoty Chemin Neuf: Współnota Chemin Neuf, cyt. wyd., s. 8.
48 Zob. www.chemin-neuf.pl *dostęp: 11 VIII 2013+.
49 Konferencja Episkopatu Polski, Informator 2013, Tarnów 2013, s. 162
50 Tamże.
51 W obecnej kadencji w skład Rady wchodzą m.in.: ks. Marek Andrzejuk (Ruch Światło-Życie); o. Arkadiusz Sosna (Ruch Szensztacki); Teresa Bazylko-Boratyn (Legion Maryi); Barbara Dziewulska (Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich); Jerzy Grzybowski (Spotkania Małżeńskie); Henryk Koch (Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”); Anna Maria Kolberg (DRRK Diecezji Pelplińskiej); Jolanta Łubkowska (Polski Związek Kobiet Katolickich); Piotr Stelmach (Odnowa w Duchu Świętym). Serwis ORRK, Biuletyn liderów i asystentów
ruchów oraz stowarzyszeń katolickich, Warszawa maj 2012, nr 27.
52 Serwis Ruchów Katolickich, www.orrk.pl *dostęp: 28 VIII 2013].
53 Konferencja Episkopatu Polski, Informator 2013, cyt. wyd., s. 162.
54 Wykaz Parafii w Polsce 2006, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa 2006, t. 1, s. 19. Nowsze wydanie w trakcie przygotowania.
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turach. Zestawienie to zrobione na podstawie informacji przesłanych przez proboszczów
obejmuje nie tylko ruchy i stowarzyszenia wiernych, ale także inne podmioty, jak np. prasę (Gazetka Parafialna, Gość Niedzielny) czy Zarząd Cmentarza. Ruchami o największej
liczbie członków były: Żywy Różaniec występujący w ponad 6,4 tys. parafii z liczbą członków – 1 114 967; Ministranci – w ponad 3,7 tys. parafii i 134 802 członkami; Koło Różańcowe – w 624 parafiach z liczbą członków – 96 464; Liturgiczna Służba Ołtarza – 1708 parafii i 72 967 członkami; Schola – w 2416 parafiach z 71 415 członkami55. Ale jednocześnie
w wykazie tym pojawiają się grupy o zasięgu lokalnym, występujące tylko w jednej parafii (takich przypadków było 69). Wśród nich są „wspólnoty” o nieznacznej liczebności
jak chociażby: Wspólnota Brewiarza – 4 osoby; Grupa Katechetów – 5; Bractwo Kościelne
– 6; czy Duszpasterstwo Słowa Drukowanego – 856. Zestawienie to ukazuje zrzeszeniowość laikatu z perspektywy deklaratywnej proboszczów.
Obraz zaangażowania laikatu w ten obszar aktywności mogą dopełnić dane sondażowe. Zgodnie z badaniami CBOS z 2011 r. do wspólnot religijnych działających w parafiach (typu: Rodziny Nazaretańskie, Oaza, Żywy Różaniec) przynależało 7% badanych,
z których 6% deklarowało afiliację do „swojej parafii” i 1% poza nią57. Analogicznie wyniki były w 2008 r., zaś w 2005 r. łączne deklaracje wynosiły 8%, w tym w ramach parafii
własnej 7%, poza nią 1%58. Członkami tych wspólnot są głównie osoby: praktykujące „zazwyczaj kilka razy w tygodniu” (49%), starsze powyżej 65 r.ż. (23%), a także emeryci (18%)
i ludzie w wykształceniem podstawowym (15%)59. W badaniach zrealizowanych w 2012 r.
przez ISSK przynależność do ruchów i stowarzyszeń religijnych w parafii zadeklarowało
8,5% badanych. Dla porównania dekadę wcześniej było to 8,1% badanych, w 1998 r. –
9,8%, w 1991 r. – 7,8%60. W badaniach tych uwzględniano dwa wymiary afiliacji: aktywną
oraz nieco pasywną, z których pierwsza pojawiała się częściej (5,4%)61. Ruchami do których przynależeli badani w 2012 r. to m.in.: Koła Różańcowe – 3,1%; struktury ogólnopolskie: Radio Maryja, Odnowa w Duchu Świętym, Rycerz Niepokalanej – 1,6%; młodzieżowe (Duszpasterstwo Akademickie, Oaza itp.) – 0,3%; rodzinne (Ruch Rodzin itp.) – 0,2%62.
Pewnym dopełnieniem pejzażu aktywności laikatu jest środowisko związane z Radiem Maryja, a dokładniej struktury tworzące Rodzinę Radia Maryja. Zgodnie z przytaTamże, s. 21-26.
Tamże.
57 Komunikat z Badań CBOS, O religijnym i społecznym zaangażowaniu Polaków w lokalnych parafiach, oprac.
R. Boguszewski, Warszawa XI 2011, s. 4.
58 Tamże, a także Komunikat z badań CBOS, Polacy o swoich związkach z lokalną parafią. Opinie z lat 2005 i 2008,
B. Wciórka (oprac.), Warszawa IX 2008, s. 5.
59 Komunikat z badań CBOS, O religijnym i społecznym zaangażowaniu Polaków w lokalnych parafiach, cyt.
wyd., s. 4.
60 Zob. E. Firlit, Wspólnotowy wymiar religijności, w: Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz (red.), Warszawa 2013, s. 144.
61 Tamże, s. 145.
62 Rozkłady częstotliwości brzegowych z badania w 2012 r., w: Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012,
cyt. wyd., s. 271.
55
56

EWA STACHOWSKA

186

czanymi już danymi ISSK z 2003 r. ruch ten występował w 499 parafiach i skupiał 18,8 tys.
członków63. Jednak poziom słuchalności tej radiostacji jest raczej umiarkowany. W pierwszym kwartale 2013 r. wynosiła ona – zgodnie z badaniami Radio Track – 2,6%. Dla
porównania w tym samym okresie słuchalność Radia RMF FM wyniosła – 25,5%, zaś Radia Zet – 15%64. Deklaracje natomiast dotyczące słuchalności tego radia wynoszą – zgodnie z danymi CBOS – kilka razy w tygodniu 7%, kilka razy w miesiącu – 3% rzadziej – 5%,
w ogóle – 85%. Słuchaczami Radia Maryja częściej są osoby starsze powyżej 65 r.ż. (29%);
z wykształceniem podstawowym (19%); głęboko wierzące (32%) i „praktykujące zazwyczaj kilka razy w tygodniu” (38%). Zbiorowość słuchaczy Radia Maryja to głównie: osoby powyżej 65 r. ż. (49%), z wykształceniem podstawowym (45%), emeryci (48%), wierzący (74%) i regularnie praktykujący (63%)65. Rozgłośnia ta dysponuje określoną siłą mobilizacyjną, konstytuowaną na dość szczególnej zbiorowości.
Działalność ruchów i stowarzyszeń wiernych funkcjonujących w obrębie Kościoła katolickiego można rozpatrywać co najmniej dychotomicznie. Z jednej strony są one względnie prężnym narzędziem ewangelizacji wpisującym się w realizację postulatów soborowych, a także w zamysł tzw. nowej ewangelizacji66. Przyciągają one charyzmatami założycieli, niecodzienną ekspresyjnością i przeżyciami, które są rzadkością w tradycyjnym
życiu parafialnym. Tym samym oferta tych ruchów urozmaica, a zarazem dopełnia współczesny pejzaż w obrębie Kościoła wychodząc naprzeciw rozmaitym oczekiwaniom i potrzebom duchowym wyznawców. Przeżyciowo-doznaniowy charakter doświadczeń pojawiający się w niektórych ruchach – choć może budzić obawy ze strony Kościoła instytucjonalnego – stanowi alternatywę dla osób poszukujących takiej formuły kontaktu z transcendencją. Podobnie jak głównie do młodzieży kierowane są Światowe Dni mające przecież formę festiwalowo-eventową. Z drugiej natomiast strony działalność tych ruchów, ich
rozwijające się struktury organizacyjne w postaci własnych ośrodków rekolekcyjnych,
szkół, inicjatyw o różnym charakterze świadczą jednak o pewnej ich autonomii, która
z perspektywy hierarchicznych struktur kościelnych przybiera postać niemal denominacyjną. Nowe formy aktywności laikatu pojawiające się w obrębie Kościoła, a także niekonwencjonalne próby inspiracji wyszukanych form duchowości i dynamizmu ewangelicznego jawią się jako nurty innowacyjne czy reformatorskie. Jednakże ich charakter czy specyfika funkcjonowania – choć plastycznie wpisująca się w tendencje słabnięcia tradycyjnych struktur instytucjonalnych – to jednak wydaje się dość mało precyzyjna. Budzi boWykaz Parafii w Polsce 2006, cyt. wyd., s. 24.
Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, Komitet Badań Radiowych, www.badaniaradiowe.pl
65 Komunikat z badań CBOS, Dwadzieścia lat Radia Maryja, oprac. M. Grabowska, Warszawa I 2011.
66 Nowa ewangelizacja instytucjonalnie ukonstytuowana została we wrześniu 2010 r. przez Benedykta XVI
w ramach Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. W warunkach polskich powołany został Zespołu ds. Nowej
Ewangelizacji w 2011 r., którego przewodniczącym jest bp Grzegorz Ryś. Zob. Konferencja Episkopatu Polski,
Informator 2013, cyt. wyd., s. 128. Zadaniem zespołu jest m.in. promowanie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją przy zaangażowaniu stowarzyszeń wiernych. Do prac na rzecz nowej ewangelizacji zgłosiło się 257
wspólnot i środowisk ewangelizacyjnych z Polski oraz 5 z zagranicy (stan na 2 IX 2013). Źródło: www.nowaewangelizacja.org *dostęp: 2 IX 2013+.
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wiem zarówno zaniepokojenie w Kościele, i jednocześnie ciche przyzwolenie na inicjatywy tego rodzaju, co być może rodzi nadzieje inspirowane wzorem amerykańskiej religijności, gdzie konkurencja, w tym także ta wewnętrzna, wpływa na witalność i dynamizm
Kościołów oraz rewitalizująco na aktywność wyznawców67. Naśladownictwo technik
i modeli postępowania jest względnie skuteczną strategią w przestrzeni komercji, lecz czy
będzie równie efektywny w sferze religijnej trudno ocenić. Nurt duchowo-religijny dynamicznie rozwijający się w latach 60. i 70. XX w. w postaci nowych ruchów religijnych dziś
ma charakter raczej niszowy, skupia przecież 1,5 do 2% wyznawców. W tym kontekście
można nieco retorycznie zapytać: jaka jest zatem szansa na to, że ruchy i stowarzyszenia
wiernych zrewolucjonizują rynek religijny i staną się współczesnym mainstream, a nie
tylko są ciekawym eksperymentem duchowości XX wieku?

Ewa Stachowska – THE "CHURCH" WITHIN THE CHURCH – UNIONISTIC CHARACTER
OF THE SECULAR BELIEVERS
In this article an attempt has been made to present selected aspects of the phenomena of the
unionistic character of the secular believers. A rank-and-file initiative to mobilize the seculars might
be regarded on one hand as an element fitting into the program of a new evangelization, which is
supposed to countermeasure contemporary secular currents. On the other hand, initiatives undertaken by the movements and communities do give evidence of a certain autonomy, which from the
perspective of hierarchic structures of the Church gains almost a denomination like form.

67 R. Stark, R. Finke, Acts of faith. Explaining of Humane Side of Religion, Berkeley – Los Angeles – London 2000;
R. Finke, R. Stark, The churching of America 1776-1990. Winners and losers in our religious economy, New Brunswic
– New Jersey 2000.
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