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Senator Krystyna Bochenek

Mam wielki zaszczyt powitaæ znakomitych goœci dzisiejszej konferencji

i obserwatorów, przede wszystkim m³odzie¿, któr¹ witam bardzo gor¹co

w imieniu marsza³ka Senatu, pana Bogdana Borusewicza.

Witam pañstwa bardzo gor¹co i serdecznie w imieniu Komisji Kultury

i Œrodków Przekazu, której jestem przewodnicz¹c¹.

Senacka Komisja Kultury i Œrodków Przekazu za namow¹ i z wielkim

zaanga¿owaniem pana senatora Jana Szafrañca postanowi³a zorganizowaæ

dzisiejsz¹ ogólnopolsk¹ konferencjê, której tytu³ brzmi: „Sacrum i profa-

num a wspó³czesna kultura”.

Temat dotyczy relacjonowanych przez œrodki przekazu wydarzeñ doty-

cz¹cych sfery sacrum i zwi¹zanych z ni¹ uczuæ religijnych. Wydarzenia te,

jak wiadomo, skutkuj¹ czêsto protestami ludzi wierz¹cych, nie tylko w Pol-

sce, ale na ca³ym œwiecie, czego wyrazem by³y ostatnio zmasowane prote-

sty wyznawców islamu wobec faktu obrazy ich uczuæ religijnych. Rodzi to

uzasadnione pytania o granice ludzkiej wolnoœci. Na przyk³ad pytanie: kie-

dy wolnoœæ s³owa, w tym wolnoœæ artystycznej ekspresji, przekszta³ca siê

w zniewagê, obrazê czy wrêcz obelgê? I kolejne: gdzie le¿y granica, której

twórcy nie mog¹ przekroczyæ, bo poza ni¹ obowi¹zuj¹ prawa innych, które

chroni¹ wyznawane przez nich wartoœci? Czy granice te daje siê rozpoznaæ

i wyraŸnie oznaczyæ?

Mam nadziejê, ¿e dzisiejsza konferencja przyniesie odpowiedzi na te

i inne pytania. Chcê dla porz¹dku powiedzieæ pañstwu, ¿e w pierwszej czê-

œci planowaliœmy cztery wyst¹pienia naszych znakomitych goœci, których

przedstawiaæ bêdê wedle kolejnoœci ich wyst¹pieñ. Potem bêdzie krótka

przerwa, a nastêpnie dyskusja i podsumowanie.

Bardzo siê cieszê, ¿e widzê wiele znakomitoœci œwiata kultury. Bardzo

siê cieszê, ¿e s¹ z nami równie¿ senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.
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Miêdzy innymi bardzo serdecznie chcia³am powitaæ pana senatora Piotra

Andrzejewskiego, przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich. Witam tak¿e bardzo serdecznie pani¹ minister Ewê

Polkowsk¹. Witam studentów. Bardzo siê cieszymy, ¿e s¹ pañstwo z nami.

S¹ tu studenci z Uniwersytetu Kardyna³a Wyszyñskiego i z Wy¿szej Szko³y

Humanistycznej w Warszawie. Bardzo siê cieszymy, ¿e m³odoœæ te¿ jest za-

interesowana tak trudnymi tematami. Teraz zgodnie z naszym planem

proszê o wprowadzenie do dzisiejszego tematu, przypomnê – „Sacrum

i profanum a wspó³czesna kultura”, inicjatora, pomys³odawcê i organizato-

ra konferencji pana senatora Jana Szafrañca.



Senator Jan Szafraniec

Pani Przewodnicz¹ca! Szanowni Pañstwo!

Ostatnie wydarzenia w kraju i na œwiecie skutkuj¹ eskalacj¹ twórczoœci

deprecjonuj¹cej wartoœci religijne, uw³aczaj¹c tym samym wyznawcom

ró¿nych religii. Europejskie lewicowo-liberalne media wykorzystuj¹c arty-

styczn¹ prowokacjê usi³uj¹ wykreowaæ ponowoczesn¹ cywilizacjê, staj¹c

siê jej gor¹cym orêdownikiem. Naczelnym fetyszem tej¿e cywilizacji ma

byæ wolnoœæ s³owa, której to wartoœci winny byæ podporz¹dkowane wszel-

kie inne zasady i normy. I tak francuski dziennik „Le Monde” uzasadnia-

j¹c priorytet wolnoœci s³owa, powo³uje siê na pierwszy artyku³ konstytucji

francuskiej, który okreœla Francjê jako laick¹ republikê, st¹d te¿ wszelkie

religijne nakazy i zakazy musz¹ sytuowaæ siê poni¿ej republikañskich

praw. Zainfekowana t¹ ideologi¹ Europejska Komisja Praw Cz³owieka wy-

daje werdykty, zgodnie z którymi wolnoœæ s³owa jest wartoœci¹ nadrzêdn¹

w stosunku do prawa ochrony uczuæ religijnych. W jednym z tych werdyk-

tów orzek³a, ¿e cz³onkowie wspólnot religijnych musz¹ tolerowaæ i akcep-

towaæ negowanie ich przekonañ religijnych, a nawet propagowanie zasad

i wierzeñ.

Równie¿ w naszym kraju nie brak identycznych opinii, zgodnie z który-

mi krytyka uznanych œwiêtoœci winna byæ fundamentem kultury europej-

skiej. Naczelny redaktor „Rzeczypospolitej”, bezkrytycznie zauroczony

wolnoœci¹ s³owa, apeluje do wszystkich obywateli, aby bronili jej nawet

w sytuacji, gdyby s³u¿y³a do celów niezgodnych z wyznawanymi przez nich

zasadami.

We francuskiej gazecie „France Soir” pojawia siê w prowokacyjny tytu³:

„Tak, mamy prawo karykaturowaæ Boga, bo u nas, w naszym œwieckim spo-

³eczeñstwie nie ma miejsca dla religijnych dogmatów”. W naszej bezwyzna-

niowej cywilizacji nie ma miejsca dla jego wyznawców. Tak oto fetysz
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wolnoœci s³owa, fetysz artystycznej prowokacji stawia siê przed szacun-

kiem dla sacrum. Oto rozumienie wolnoœci w zlaicyzowanym œwiecie.

Ka¿dy spo³eczny protest przeciwko takiemu rozumowaniu stanowi je-

dynie motyw do zdwojonego wysi³ku na rzecz zmiany mentalnoœci. Trzeba

popracowaæ nad spo³eczeñstwem, oznajmia jedna z piewczyñ swawolnej

twórczoœci w naszym kraju, aby wreszcie zrozumia³o prezentowan¹ mu no-

woczesn¹ sztukê, poprzez wykszta³cenie w nim przychylnoœci dla jej arka-

nów.

Rodowodu ludzkiej wolnoœci, w tym wolnoœci tworzenia, a tak¿e jej

ograniczeñ, nale¿y poszukiwaæ u zarania dziejów w zakazach i nakazach

kultowych ustanowionych przez Boga, a tak¿e bóstwa, herosów, ustano-

wionych w przewidywaniu ludzkiej nierozwagi, niedoskona³oœci, ska¿enia.

Nakazy kultowe z biegiem czasu przekszta³ci³y siê w zasady moralne, nor-

my prawne i religijne przykazania, interioryzowane przez kolejne ludzkie

pokolenia. Nakaz kultowy wyznacza³ cz³owiekowi przestrzeñ odpowie-

dzialnej wolnoœci i przestrzega³ zarazem przed u¿ywaniem wolnoœci w spo-

sób samowolny i nieodpowiedzialny. Nakaz i zakaz wskazywa³ na zgubne

dla cz³owieka skutki jego u¿ywania. Zanim Bóg objawi³ ludziom Dekalog,

nakaza³ Moj¿eszowi oznaczyæ granicê dooko³a góry Synaj jako œwiêt¹ i za-

grozi³ œmierci¹ za jej przekroczenie.

Przestrzeñ sakralna zosta³a oddzielona od œwieckiej przestrzeni, jakby

w przewidywaniu, ¿e wtargniêcie profanum w rzeczywistoœæ sakraln¹ bê-

dzie skutkowa³o zagubieniem, chaosem, dezorientacj¹ i bezw³adem. Wy-

darzenia biblijne zdaj¹ siê wskazywaæ na uniwersalny paradygmat, którego

zobrazowanie przejawia siê tak¿e w wydarzeniach mitycznych poprzedza-

j¹cych, w cudzys³owie, historiê ludzkiego rodu. Oto kilka przyk³adów. Za

wtargniêcie w przestrzeñ niebiañskiego sacrum i za przyw³aszczenie in-

sygniów w³adzy królewskiej Etan, mityczny król Babilonii, przyp³aca swo-

j¹ zuchwa³oœæ utrat¹ ¿ycia. Za kradzie¿ niebiañskiego ognia Prometeusz

zostaje przykuty do ska³y na zboczach Kaukazu. Za spraw¹ spo¿ycia owo-

ców granatu Persefona pozostaje na zawsze w podziemiach Hadesu. Jak

nietrudno zauwa¿yæ, te odwieczne paradygmaty, zaistnia³e ab owo na po-

cz¹tku naszych dziejów, wyznacza³y ludziom czytelne parametry ich wol-

noœci. Ilekroæ bowiem usi³owano sprzeniewierzyæ siê Bogu lub bóstwom

przez wejœcie na teren zastrze¿ony, tylekroæ razy doœwiadczano nieszczê-

œcia, a by³o nim uwstecznienie w rozwoju duchowym, psychicznym, moral-

nym i kulturowym.

Pojawienie siê zatem w dziejach ludzkoœci boskiego zakazu, rzecz mo¿-

na niebiañskiej cenzury, by³o decyduj¹cym momentem w przejœciu gatun-
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ku ludzkiego ze stanu natury do stanu kultury, ze stanu dzikoœci do stanu

ucywilizowania, ze stanu obyczajowego rozpasania w stan moralnych po-

winnoœci, ze stanu nieuporz¹dkowania prawnego w uporz¹dkowany stan

prawny. Innymi s³owy, jak chce znany twórca filmowy Krzysztof Zanussi,

kiedy cz³owiek pierwotny stwarza³ pierwsze tabu, rodzi³ siê dobry obyczaj,

w wyniku czego ludzkoœæ ewoluowa³a w kierunku pe³niejszego cz³owie-

czeñstwa, uszlachetnia³a siebie i œwiat, stwarza³a kulturê. Nic wiêc dziwne-

go, ¿e ludzie w procesie ucywilizowania nadawali i nadaj¹ im status aktów

prawnych obowi¹zuj¹cych w spo³eczeñstwach dla zachowania porz¹dku

zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i spo³ecznym. I tak nieuprawnio-

ne wtargniêcie w przestrzeñ oznaczon¹ prawem nazwano przestêpstwem,

zaœ wtargniêcie w sferê sacrum nazwano przestêpstwem przeciwko uczu-

ciom religijnym, co w potocznym jêzyku zwyk³o nazywaæ siê profanacj¹.

Niestety, istnieje ci¹g³a pokusa wtargniêcia w przestrzeñ zastrze¿on¹

dla sacrum. Oto egzemplifikacje. Przed jedenastu laty Telewizja Polska

zaprezentowa³a „Proroka Iljê”, sztukê autorstwa twórcy teatru Wierszalin,

pana S³obodzianka, której fabu³a stanowi³a bezprzyk³adne oœmieszenie

kanonów wiary, przez zbezczeszczenie wartoœci ewangelicznych. Bohate-

rowie „Proroka Ilji” bez skrupu³ów nalewali do liturgicznych kielichów

wódkê i powtarzaj¹c s³owa wypowiedziane przez Chrystusa „jedzcie i pij-

cie” wypijali trunek, by po tym, w cudzys³owie, „przeistoczeniu” uprawiaæ

nierz¹d i kojarzyæ brak erekcji z brakiem zmartwychwstania.

Twórca Wierszalina w utworze tym parodiuje liturgiczne wezwanie do

modlitwy, wplataj¹c w modlitewn¹ inwokacjê s³owny rynsztok na prze-

mian z imieniem Jezus. W jednym z wywiadów wyjaœnia motywy bluŸnier-

czej inscenizacji. Jego zdaniem nale¿y zlikwidowaæ fa³szywe poœrednictwo

miêdzy ludŸmi, a wiêc tym, co œwieckie, a Bogiem, czyli tym, co uœwiêco-

ne. Takim w³aœnie fa³szywym poœrednikiem jest wed³ug niego Koœció³

wraz z martwym ceremonia³em mszy. ¯eby zlikwidowaæ poœrednictwo Ko-

œcio³a, twórca Wierszalina œwiadomie infekuje wymiar sakralny parodi¹, by

poprzez, jak oœwiadcza, oœmieszenie tradycyjnej wiary doprowadziæ do no-

wej wiary, ale ju¿ wyzwolonej z fa³szywych poœredników i anachronicznych

doktryn. Drugi wspó³twórca tego teatru wykorzystuje w utworze zatytu³o-

wanym „Bóg Ni¿yñski” elementy liturgii Koœcio³a prawos³awnego i œwia-

domie je ironizuje i zniekszta³ca. Kilkakrotne powtarzane przez chór litur-

giczne wezwanie pod postaci¹ zniekszta³conej apostrofy „niepokój wszyst-

kim i duchowi twojemu” s¹ tego wymownym przyk³adem. W „Œwiêtym

Edypie” dokonuje trawestacji liturgicznego wezwania „jak by³ brud na po-

cz¹tku, teraz i na wieki”, a w sceniczny akt kopulacji odbywaj¹cej siê na
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scenie wplata s³owa wypowiedziane przez Chrystusa „co Bóg z³¹czy³,

niech cz³owiek tego nie roz³¹cza”.

W „Œwiêtym Edypie” teksty biblijne, psalm dwudziesty trzeci, frag-

menty Ksiêgi Kocheleta, wkomponowane zostaj¹ w zestaw wulgarnego

s³ownictwa i nieprzyzwoitych scenicznych zachowañ.

W proteœcie skierowanym do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wo-

bec faktu emisji „Proroka Ilji” w Telewizji Polskiej ówczesny prawos³awny

arcybiskup bia³ostocko-gdañski Sawa napisa³, cytujê: „Nie kwestionujemy

prawa artystów do w³asnych wizji, bronimy siê przed chorobliw¹ fikcj¹ cho-

rych osobników, którzy imputuj¹ ca³ym spo³eczeñstwom narodowym lub

wyznaniowym mity, pó³prawdy oraz brak szacunku dla rzeczy œwiêtych”.

W odpowiedzi na protesty telewizyjny nadawca „Proroka Ilji” przyzna³

co prawda, ¿e ukazane w sztuce dzia³ania krzy¿owników nosz¹ piêtno prak-

tyk bluŸnierczych, ale usprawiedliwi³ zarazem obecnoœæ wulgaryzmów ich

funkcj¹ estetyczn¹. W konkluzji uzna³, ¿e prezentowana sztuka nie tyle ob-

ra¿a uczucia religijne, ile jest wyrazem swoistej interpretacji mitu ewange-

licznego.

Robienie teatru z wiary – konkluduje Jakub, prawos³awny biskup bia-

³ostocko-gdañski – niezale¿nie od obrz¹dku, jest profanacj¹ ca³ego chrze-

œcijañstwa.

Liturgiczne inwokacje, krzy¿, ikona to znaki, za pomoc¹ których cz³o-

wiek, jak chce Eliade, uczestniczy w sakralnej reaktualizacji, dostêpuje

szansy na przeobra¿enie w³asnej egzystencji poprzez upodobnienie siê do

wzorca, poprzez internacjonalizacjê wartoœci, których znak jest noœnikiem.

Dlatego te¿ te znaki s¹ przynale¿ne do Koœcio³a, s¹ jego w³asnoœci¹ i ¿aden

uzurpator, nawet nazywaj¹cy siê artyst¹, nie mo¿e sobie roœciæ prawa do po-

s³ugiwania siê nimi w realizacji w³asnych obsesji.

Piotr Tomaszuk, autor „Ofiary Wilgefortis”, wkracza w przestrzeñ sa-

kraln¹ poprzez ekspozycjê ods³oniêtych piersi kobiecych na ukrzy¿owanej

na drzewie krzy¿a postaci. Krzy¿, bêd¹cy dla chrzeœcijan znakiem mocy Bo-

¿ej, zostaje oœmieszony i upodlony. Dla demonstracji transseksualnej de-

wiacji, która w kontekœcie ukrzy¿owania zaczyna pe³niæ rolê religijnego

substytutu, a wszystko to po to, aby zdeprecjonowaæ anachroniczn¹ do-

ktrynê fa³szywego poœrednika identyfikowanego z prawos³awnym i kato-

lickim Koœcio³em bezpoœrednio, a poœrednio z ca³ym chrzeœcijañstwem.

St¹d te¿ tendencja do dekonstrukcji i destrukcji ewangelicznych warto-

œci. To ju¿ nie sekularyzacja, mówi Kozielecki, ale swoisty eksodus ducho-

wy. Wystarczy domalowaæ w¹sy na twarzy Jasnogórskiej Bogarodzicy. Wy-

starczy odbyæ stosunek seksualny z figur¹ Chrystusa. Wystarczy oddaæ
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mocz na jego wizerunek. Wystarczy namalowaæ na krzy¿u genitalia. Wy-

starczy umieœciæ pod psim ogonem wizerunki kap³anów w koloratkach.

Wystarczy umieœciæ ludzk¹ postaæ w postawie ukrzy¿owanego Chrystusa

na tle ud roznegli¿owanej kobiety. Wystarczy na afiszu przedstawiæ siostrê

zakonn¹ susz¹c¹ zawieszone na sznurach prezerwatywy. Wystarczy ukazaæ

powalonego i przygniecionego olbrzymim g³azem Jana Paw³a II. Wystarczy

wreszcie zdeformowaæ obraz Matki Bo¿ej Jasnogórskiej wpasowaniem

w miejsce jej oblicza twarzy skandalizuj¹cej piosenkarki.

Ka¿da krytyka tych twórczych ekspresji oceniana bywa w kategoriach

uciskaj¹cego knebla, który narzucony przez, w cudzys³owie, „chrzeœcijañ-

skich fundamentalistów” uwiera i krêpuje artystów w ich twórczym pory-

wie i ogranicza dyrektorów galerii w swobodnej prezentacji tych¿e porywów.

Zwolennicy prowokacyjnej sztuki zwykle wobec ka¿dego aktu krytyki

szermuj¹ pojêciem wolnoœci, która ich zdaniem usprawiedliwia wszelk¹

dzia³alnoœæ artystyczn¹, a ka¿de próby ograniczenia artystycznego rozpasa-

nia zwykli interpretowaæ w kategoriach cenzury, zaœ niezdyscyplinowa-

nych oponentów obrzucaj¹ niewybrednymi inwektywami.

Mam nadziejê, ¿e kilka tych refleksji, jak i referaty znakomitych wyk³a-

dowców przybli¿¹ nam ten problem, który dla jednych jest prowokacj¹, dla

innych przedmiotem wiary.

Dziêkujê za uwagê.

Senator Krystyna Bochenek
Przewodnicz¹ca Komisji Kultury i Œrodków Przekazu

Bardzo serdecznie dziêkujê panu senatorowi, profesorowi Janowi Sza-

frañcowi za wprowadzenie. Myœlê, ¿e wiele wa¿nych pytañ zada³ w swoim

wyst¹pieniu. Pos³uchamy teraz referatu pana prof. dr. hab. Henryka Kiere-

sia pod tytu³em „Istota i kryteria sztuki religijnej”.

Pan profesor jest wybitnym polonist¹, jest filozofem, kierownikiem Ka-

tedry Filozofii Sztuki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego, pracuje na S³owacji, jest cz³onkiem komitetu naukowego Po-

wszechnej Encyklopedii Filozofii, przewodnicz¹cym komitetu naukowe-

go Encyklopedii Bia³ych Plam, z zakresu filozofii sztuki opublikowa³ wiele

ksi¹¿ek.
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Prof. dr hab. Henryk Kiereœ

Istota i kryteria sztuki religijnej

1. Uzasadnienie tematu artyku³u

Za podjêciem problemu sztuki w aspekcie jej zwi¹zku z religi¹ prze-

mawiaj¹ przynajmniej nastêpuj¹ce racje. Po pierwsze, sztuka i religia

(obok nauki i moralnoœci) s¹ dziedzinami ludzkiej kultury, a sama kultura

jest upraw¹ œwiata natury; natura rodzi „sama z siebie”, a kulturê „rodzi”

cz³owiek we wspó³pracy z natur¹1. Cz³owiek jest bytem rozumnym, za-

tem kultura jest racjonalizacj¹ (humanizacj¹) zastanego œwiata, jest miej-

scem aktualizacji mo¿noœci bytowych natury oraz mo¿noœci ¿ycia osobowe-

go cz³owieka: poznania, mi³oœci, wolnoœci i religijnoœci2. Jeœli sztuka i reli-

gia aktywnie wspó³tworz¹ kulturê, warto spytaæ, czy s¹ to dziedziny

autonomiczne, czy te¿ powi¹zane ze sob¹ relacjami istotnymi dla oblicza

kultury?

Po drugie, rozstrzygniêcie problemu zwi¹zku sztuki i religii domaga

siê wyjaœnienia, czym s¹ sztuka i religia, a tak¿e jakie cele realizuj¹ w kul-

turze? Filozoficzna wiedza o istotach rzeczy i ich ostatecznych przyczy-

nach (racjach ich istnienia) jest samoœwiadomoœci¹ kultury, chroni j¹

przed zwyrodnieniami cywilizacyjnymi (utopiami, ideologiami) i kryzy-

sem. Kryzys jest stanem utraty rozumienia, a jego konsekwencj¹ jest upa-

dek kultury czynu politycznego3. Wiemy jednak z doœwiadczenia, ¿e

wiedza nie jest dziedziczona genetycznie i dlatego twórca kultury nie-

rzadko popada (z w³asnej winy!) w rozmaite kryzysy. Przejawem jednego
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3 Z. J. Zdybicka, red., Zadania filozofii we wspó³czesnej kulturze, Lublin 1992.



z nich jest dzisiejszy konflikt pomiêdzy sztuk¹ i religi¹. Odnotujmy, ¿e

konflikt pomiêdzy tymi dzia³ami kultury nie jest czymœ nowym, siêga on

bowiem swymi korzeniami pocz¹tków kultury i wyra¿a siê w sporze po-

miêdzy tzw. ikonofili¹ a ikonoklazmem, stanowiskami skrajnie przeciw-

stawnymi w kwestii mo¿liwoœci obrazowania przez sztukê treœci wiary oraz

udzia³u dzie³ sztuki w kulcie religijnym4. Odnotujmy tak¿e, i¿ wspó³czes-

ny konflikt pomiêdzy sztuk¹ i religi¹, a w³aœciwie pomiêdzy religi¹ chrze-

œcijañsk¹ a sztuk¹ tzw. awangardow¹, ma zupe³nie inny charakter ni¿

tradycyjna debata nad mo¿liwoœci¹ uprawiania sztuki religijnej i tzw. spo-

rem o obrazy. Dlaczego?

Otó¿, po trzecie, w dzisiejszej sztuce dominuje tzw. antysztuka (resp.

postsztuka, metasztuka, sztuka negatywna), której poetyka wyra¿a siê w dwóch

dope³niaj¹cych siê ideach, a mianowicie, koniecznoœci negacji dorobku po-

znawczo-myœlowego kultury tradycyjnej oraz lansowaniu kanonu twórczego

opartego na wolnoœci i kreatywnoœci (freedom and creativity); poetyka ta sta-

nowi swoiste podsumowanie idei obecnych w manifestach awangardy arty-

stycznej XX wieku. Antyartyœci i orêduj¹cy im antyestetycy podkreœlaj¹

z naciskiem, i¿ nowa sztuka ma charakter polityczny, a nie estetyczny. Bie-

rze ona rozbrat z tradycyjnym, b³êdnym poznawczo i opresywnym cywili-

zacyjnie modelem kultury i w³aœnie z tej racji ³amie nawyki percepcyjne,

demaskuje tabu i idole kulturowe, zagra¿aj¹ce ludzkiej wolnoœci5. Jednym

z przejawów antysztuki jest tzw. irreligia, która za „tworzywo” eksploracji

obra³a sobie dorobek kultury chrzeœcijañskiej, a szczególnie treœci wiary

i symbole religii chrzeœcijañskiej. Zgodnie z za³o¿eniem „anty” irreligia ma

demaskowaæ ukryty totalitaryzm chrzeœcijañstwa i demistyfikowaæ jego

wizjê cz³owieka, a tym samym ma dowodziæ, ¿e kultura jest domen¹ tzw.

gier jêzykowych i konwencji, ¿e wszystko jest w niej zmienne i wzglêdne.

I w³aœnie poczynania antyartystów na gruncie irreligii, okreœlane przez nich

samych jako prowokacje, s¹ przyczyn¹ konfliktów spo³ecznych. Zdaniem

oponentów antysztuki, niekoniecznie wyznawców religii chrzeœcijañskiej,

s¹ to poczynania bluŸniercze i œwiêtokradcze, naruszaj¹ce godnoœæ oso-

bow¹ ludzi wierz¹cych, niezgodne z powszechnymi normami moralny-
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4 J. Ries, L’expression du sacrè dans les grandes religions, Louvaine-La-Neuve 1978.

I. W. Barnard, The Greaeco-Roman and Oriental Background of the Iconoclastic Controversy,

Leiden 1974. E. Sendler, Icone, image de l’invisible, Paris 1982. D. Menozzi, La Chiesa e le im-
agini. I testi fondamentali sulle arti figurative dalla origini ai nostri giorni, Milano 1995. J. Pla-

zaola, Koœció³ i sztuka, Kielce 2003. R. Knapiñski, Po co Koœcio³owi obrazy?, Nauka 2/2005,

139–165.
5 H. Kiereœ, Kryzys w sztuce, w tego¿: Sztuka wobec natury, Radom 2001, wyd. 2, 9–27.



mi6. Antyartyœci broni¹ siê przywo³uj¹c wy³¹cznie jeden argument,

a mianowicie, oskar¿aj¹ wszelk¹ krytykê ich prowokacji o „zamach na wol-

noœæ poszukiwañ twórczych” b¹dŸ o „zamach na swobodê wypowiedzi ar-

tystycznej”, zaœ niekorzystne dla siebie decyzje polityczne lub wyroki

s¹dowe traktuj¹ jako jawn¹ cenzurê7. – Kto ma racjê?

2. Kontekst ideowy antysztuki: postmodernizm

Jak by³o mówione, poetyka „wolnoœci i kreatywnoœci” siêga korzeniami

sztuki awangardowej, natomiast myœl awangardy ¿ywi siê filozoficznym ni-

hilizmem. Za ojca wspó³czesnego nihilizmu uchodzi F. Nietzsche, który

(w polemice z G.Heglem) proklamuje „przewartoœciowanie wszystkich

wartoœci” i „œmieræ” kultury tradycyjnej, a przede wszystkim jej funda-

mentu: chrzeœcijañstwa. Nietzsche og³asza „œmieræ” Boga, czym wyra¿a

myœl, ¿e idea Boga ju¿ nie generuje kultury. Miejsce Boga ma zaj¹æ Nad-

cz³owiek, dla którego œwiat jest polem wielkiego eksperymentu twórczego.

W œlad za Nietzschem artyœci awangardowi wieszcz¹ „œmieræ” sztuki, któr¹

ma zast¹piæ „destrukcja bur¿uazyjnego œwiata idei i wartoœci”, a ma to byæ

destrukcja dla samej destrukcji. Myœl ta jest wyra¿ona expressis verbis w ma-

nifestach dadaizmu, futuryzmu czy surrealizmu, ale podziela j¹ wszelka

awangarda a¿ do antysztuki. Co prawda antyartystów niepokoi w³asny nihi-

lizm, ale skrycie ¿ywi¹ nadziejê, ¿e na gruzach tradycji stworz¹ coœ nowego.

Co? Nie wiadomo, ale ma to byæ coœ „spoza rozumu” (S. Mallarmè,

P. Marck, T. Tzara, G. Benn, M. Duchamp, L. Aragon, S. Dali, M. Ernst,

W. Kandinsky), bo jak mówi H. Arp – „Rozum odci¹³ cz³owieka od natu-

ry”. Jednak¿e, jak zapewnia A. Breton, zwany „papie¿em” surrealizmu,

programowy nihilizm nie pozostawia z³udzeñ staremu œwiatu: „Wszystko
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6 W dyskusji spo³ecznej u¿ywa siê zwrotu „obra¿anie uczuæ religijnych”, który jest my-

l¹cy i ba³amutny. Pojawi³ siê on w tradycji myœlowej idealizmu, który redukuje religiê do

sfery pozaracjonalnej, pozostaj¹cej poza sprawdzalnym dyskursem, czyli sfery tzw. pry-

watnej. Zabieg ten pozbawia religiê donios³oœci spo³ecznej i ka¿e j¹ bagatelizowaæ. Poczy-

nania artystów s¹ niemoralne, naruszaj¹ bowiem godnoœæ osobow¹ ludzi wierz¹cych oraz –

co nale¿y podkreœliæ – godnoœæ osobow¹ sprawców tych poczynañ, a ponadto s¹ niezgodne

z prawem, naruszaj¹ bowiem tzw. dobra osobiste i status spo³eczny instytucji religijnych.

Zob. Z. J. Zdybicka, Rola religii w kulturze wspó³czesnej, Cz³owiek w kulturze 15/2003, 45–66.
7 M. Bakke, Censorship in Polish Contemporary Art. Freedom or Responsibility, w: P. W. Ja-

chacz, R. Koz³owski, red., Freedom and responsibility. Sacrum, Culture and Society, Poznañ

2003, 153–158.



jest jeszcze do zrobienia, ka¿dy œrodek jest dobry, gdy s³u¿y zniszczeniu

idei rodziny, ojczyzny, religii”8.

Debata nad awangard¹ i antysztuk¹ trwa (nie tylko) w Europie od kilku-

dziesiêciu lat, ale ekspansja antysztuki i nasilenie siê sporu o sens „anty”

wi¹¿e siê z tzw. postmodernizmem. Jest to nurt myœlowy, który ex nomine
nastêpuje po modernizmie. Czym jest modernizm? Nazwa „modernizm”

wywodzi siê z ³ac. s³owa „modernus”, co znaczy: nowoczesny. Nazw¹ t¹ oz-

nacza siê ideologiê, która bierze swoje pocz¹tki w renesansie (antropocen-

tryzm i utopizm), wykszta³ca siê w oœwieceniu (racjonalizm) i pozytywizmie

(scjentyzm), a swoje zwieñczenie znajduje w socjalizmach totalitarnych

(monopartyjnych) XX wieku (komunizm, faszyzm, nazizm). W swym za³o-

¿eniu modernizm g³osi³ radykaln¹ przebudowê œwiata i zamys³ uszczêœli-

wienia cz³owieka, czyli wyzwolenia go od z³a, ale – jak mówi¹ jego krytycy

– „wielkie narracje” modernizmu, czyli wizje idealnych œwiatów oraz te-

chnologie przebudowy œwiata doprowadzi³y ludzkoœæ do koszmaru cywili-

zacyjnego, którego symbolem jest obóz koncentracyjny. I w³aœnie post-

modernizm ma oznaczaæ zerwanie z tradycj¹, czyli rezygnacjê z kultu Ro-

zumu na rzecz Wolnoœci jako cechy konstytutywnej cz³owieka, a inaczej

mówi¹c, oznacza odejœcie od racjonalizmu ku woluntaryzmowi (resp. irra-

cjonalizmowi). Postulat ten i zarazem okreœlenie istoty POST w postmo-

dernizmie znajdziemy w has³ach w rodzaju: „Rozum jest nieporozumie-

niem”, „Prawda zabija!” czy „Dajmy cz³owiekowi wolnoœæ, a prawda przyj-

dzie do nas sama!”9.

Postmodernizm jest wiêc nurtem myœlowym, który cechuje „utrata wia-

ry” w moc zbawcz¹ „wielkich narracji” modernizmu, ale – co warto odnoto-

waæ, a czego siê na ogó³ nie zauwa¿a – on sam jest tak¿e „wielk¹ narracj¹”,

a dok³adnie mówi¹c, jest modernizmem à rebours! Jego twórcy zachowuj¹

bowiem z modernizmu antropocentryzm i woluntaryzm, rezygnuj¹ przy

tym (w deklaracjach) z woluntaryzmu kolektywistycznego i jego kultu Ro-

zumu na rzecz indywidualizmu, ale ten retusz sprawia tylko tyle, ¿e w miej-

sce socjalizmów modernistycznych promuj¹ socjalizm liberalny resp. anar-

chizm. Te dwie „wielkie narracje” spo³eczne – liberalizm i anarchizm – su-
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8 H. Kiereœ, Spór o sztukê, Lublin 1996.
9 Zdaniem postmodernistów konsekwencj¹ „wielkich narracji” modernizmu jest tzw.

centryzm: eurocentryzm, nacjonalizm, rasizm, fallocentryzm, heterocentryzm (homofo-

bia) itp. W jego miejsce postmoderniœci proponuj¹ „ma³e narracje” i „decentryzm” we-

d³ug zmodyfikowanego has³a rewolucji francuskiej: „Wolnoœæ-Pluralizm-Tolerancja” – je-

dynym „pewnikiem” (centrum) jest wolnoœæ, a reszta jest wzglêdna. Zob. H. Kiereœ, Post-
modernizm, w tego¿: S³u¿yæ kulturze, Lublin 1998, 9–21.



ponuj¹, ¿e postmodernizm jest wewnêtrznie zró¿nicowany. I tak w istocie

jest, wyró¿nia siê w nim bowiem postmodernizm tzw. nietzscheañski oraz

postmodernizm tzw. systematyków. Ten pierwszy charakteryzuje siê nie

tylko nihilizmem (destrukcj¹ tradycji) w punkcie wyjœcia, lecz tak¿e nihi-

lizmem w punkcie dojœcia, czyli pesymizmem: brakiem wiary w mo¿liwoœæ

zbudowania nowego œwiata na gruzach tradycji. Jego zwolennicy powtarza-

j¹ za J.-P. Sartrem czy A. Camusem, ¿e „Cz³owiek to wolnoœæ”, ale wolnoœæ

jest pozbawiona celu i jest tylko po to, aby „w bólach i udrêce stwarzaæ ni-

coœæ” czy te¿ „czyniæ absurd ¿ywym”. Charakterystyczne, ¿e tzw. systema-

tycy równie¿ odrzucaj¹ myœl o transcendencji cz³owieka-wolnoœci nad œwia-

tem, ale „przezwyciê¿aj¹” pesymizm nietzscheanistów i jego konsekwen-

cje (anarchizm spo³eczny) g³osz¹c, ¿e ludzk¹ kulturê tworz¹ ustanowione

demokratycznie – na mocy wiêkszoœci g³osów – tzw. sta³e kulturowe, czyli

konwencje, które doraŸnie okreœlaj¹ kryteria ludzkiej wolnoœci, czyli zasa-

dy wspó³¿ycia w pañstwie. Myœl ta le¿y u podstaw najstarszego historycznie

socjalizmu: liberalizmu10. – Jakie to ma konsekwencje dla sztuki?

Chocia¿ postmodernizm jest m³odszy od awangardy artystycznej, to

w³aœnie on – jako okreœlona wyk³adnia œwiata i cz³owieka – sankcjonuje

obecnoœæ ideologii „anty” w kulturze wspó³czesnej, tworzy z niej antykul-

turê. I tak, antysztuce towarzyszy tzw. antyestetyka, której myœlowym fun-

damentem jest tzw. antyesencjalizm. Antyestetycy utrzymuj¹, ¿e dzieje

estetyki s¹ histori¹ obsesyjnych, lecz chybionych prób zbudowania uni-

wersalnej teorii sztuki. Ka¿da z tych prób koñczy³a siê redukcjonizmem

i normatywizmem, wymuszaniem na sztuce, aby siê dostosowa³a do „este-

tycznych teorii”. Estetyka modernizmu pozostaje w ci¹g³ym konflikcie

z praktyk¹ w sztuce, a jej rzekome teorie s¹ notorycznie lekcewa¿one przez

artystów. Z tej lekcji p³ynie nauka, ¿e nie istnieje ¿adna „wieczna esencja”

sztuki i ¿e sama sztuka jest historyczna, a jej ¿ywio³em jest wolnoœæ. W œlad

za antyartystami antyestetycy g³osz¹, ¿e sztuka modernizmu wyrasta z tzw.

mimetyzmu – obowi¹zku naœladowania natury, oraz tzw. kallizmu (resp.

estetyzmu) – kultu piêkna, a jej cel ma kulminowaæ w dostarczaniu tzw.

bezinteresownych prze¿yæ estetycznych. Ich zdaniem kanon ten wyczer-

pa³ siê ideowo i ju¿ nie inspiruje sztuki, a co gorsza, jest to kanon obcy pra-

wdziwej sztuce, czyli uzale¿niony od pogl¹dów traktuj¹cych j¹ instrumen-

talnie, np. od gustów bur¿uja kabotyna czy ideologii komunizmu i naziz-

mu, które pêta³y j¹ kanonem tzw. realizmu socjalistycznego, a dorobek

awangardy traktowa³y jako „sztukê zdegenerowan¹”. Nowa sztuka nie jest
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niczyj¹ zak³adniczk¹, nie jest ani mimetyczna, ani estetyczna czy religijna.

Mo¿na o niej powiedzieæ, ¿e jest polityczna, jest bowiem Ÿród³ow¹ manife-

stacj¹ ludzkiej wolnoœci, a wyzwalaj¹c wolnoœæ chroni j¹ przed zakusami

opresywnego Rozumu i jego skazanymi na alienacjê rojeniami11.

Charakterystyczne, ¿e konsekwencj¹ przyznania antysztuce tak wiel-

kich przywilejów – a proces ten trwa ju¿ od renesansu! – jest jej sakraliza-

cja. O artyœcie mówi siê w kategoriach kap³añstwa, a akt twórczy, maj¹cy wy-

ra¿aæ „mistykê boskiej kreatywnoœci”, przyrównuje siê do religijnej celebra-

cji, a nawet g³osi siê, i¿ niebawem zast¹pi on obrz¹dki kultu religijnego12.

Zbieraj¹c, kontekstem myœlowym antysztuki jest postmodernizm, ten

zaœ jest rewersem modernizmu, ale utrzymuje, ¿e rozstrzyga wszelkie spo-

ry i zwieñcza dzieje ludzkiej kultury, ustanawia „koniec historii” (J.Derri-

da, J. Baudrillard, U. Eco, R. Rorty, K. Popper, F. Fukuyama). Jeœli tak jest,

to nale¿a³oby lojalnie przyznaæ, ¿e postmodernizm i jego antykultura nie s¹

uzurpacjami, lecz ¿e stanowi¹ panaceum na biedy wspó³czesnego œwiata.

Jeœli nie, to nale¿y przywo³aæ ca³y dorobek poznawczo-myœlowy filozofii,

a tak¿e dorobek ów oceniæ w œwietle uniwersalnych i neutralnych kryte-

riów oceny, kryteriów obowi¹zuj¹cych wszelki dyskurs w kulturze13. Bez

tych czynnoœci poznawczych nie rozstrzygniemy sporu pomiêdzy antysztu-

k¹ i religi¹. Dziêki nim unikniemy naiwnoœci, jak¹ by³oby podejmowanie

bezpoœredniej dyskusji z ideologi¹ „anty” lub doszukiwanie siê w niej

przys³owiowego „kamienia filozoficznego”14. Twory kultury s¹ materiali-

zacj¹ ludzkiej wiedzy o œwiecie, a fundamentem tej wiedzy jest nieodwo-

³alnie jakaœ okreœlona, przyjêta œwiadomie lub nieœwiadomie za³o¿ona,

filozoficzna koncepcja œwiata, cz³owieka i sensu ludzkiego ¿ycia. Nie ist-

niej¹ opinie czy doktryny (naukowe, ekonomiczne, polityczne czy artysty-

czne) neutralne filozoficznie, a rzecz w tym, czy suponowana przez nie
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11 Awangarda i antysztuka s¹ ideowo zwi¹zane z tzw. lewic¹ spo³eczn¹ i projektem rewo-

lucji œwiatowej. Na temat uwik³ania siê antysztuki w ideologiê socjalizmu zob. H. Kiereœ,

Odpowiedzialnoœæ artysty wobec narodu, w tego¿: S³u¿yæ kulturze, dz. cyt., 93–107.
12 J. Barzun, The Use and Abuse of Art. The Mellon Lectures in the Fine Arts 1973, Princeton

1974.
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niesprzecznoœæ wypowiedzi, ich prawdziwoœæ, przewidywanie konsekwencji stanowisk,

historyzm, czyli znajomoœæ dorobku poznawczego w danej dziedzinie kultury. Zob.

H. Kiereœ, Dialog, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii T. 2, Lublin 2001, 569–570.
14 Np. S. Morawski, Na zakrêcie. Od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985, T. Szko³ut, Awan-
garda, Neoawangarda, Postawangarda, Lublin 1999. B. Frydryczak, Miêdzy gestem a dyskur-
sem. Szkice z teorii sztuki, Warszawa 1998.



wizja œwiata jest zgodna z realnym œwiatem i celem ludzkiego ¿ycia, czy te¿

jest ona owocem pseudofilozofii. – Na czym polega problem filozofii?

3. Modernizm vs postmodernizm a filozofia

Kultura Europy zaczê³a siê na dobre od odkrycia filozofii. Sta³o siê to

w staro¿ytnej Grecji wraz z detronizacj¹ mitu (poetyckiego upodobnienia

fikcji do prawdy) i oparciem kultury na doœwiadczeniu i dyskursywnym ro-

zumie. Poetyckie konstrukcje wypar³o naukotwórcze pytanie o „arche”,

czyli o przyczynê istnienia kosmosu-³adu i zasadê jego integralnoœci byto-

wej. Wbrew tej wspólnej perspektywie poznawczej wy³oni³y siê trzy roz-

bie¿ne koncepcje œwiata: (a) wariabilizm ontologiczny, który utrzymuje, ¿e

przyczyn¹ danego nam w doœwiadczeniu œwiata, czyli tym, co naprawdê ist-

nieje i co wy³ania z siebie wszelk¹ rzeczywistoœæ, jest Ruch-Zmiana b¹dŸ

dynamiczna Nieokreœlonoœæ (Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit, Kra-

tylos); (b) statyzm ontologiczny, wed³ug którego „arche” wszystkiego jest

pozaœwiatowa i obiektywna Idea-To¿samoœæ b¹dŸ Niesprzecznoœæ (Pitago-

ras, Parmenides, Platon); (c) metafizyka bytu, która unika skrajnoœci mobi-

lizmu i statyzmu, g³osi bowiem, ¿e przedmiotem filozofii jest œwiat natural-

nego, zmys³owo-intelektualnego doœwiadczenia, na który sk³adaj¹ siê real-

ne byty-konkrety; œwiat ów podlega zmianom (co przeakcentowa³ mobi-

lizm), ale jest tak¿e racjonalny (co przeakcentowa³ statyzm), a co wiêcej,

œwiat ten nie musi istnieæ, ale istnieje i jest celowy (nieprzypadkowy),

a wyjaœnienie filozoficzne (uniesprzecznienie faktów) dowodzi, ¿e ostate-

czn¹ przyczyn¹ jego istnienia i celowoœci jest Byt-Absolut (Arystoteles, To-

masz z Akwinu).

Przywo³ane ujêcia filozofii i zwi¹zane z nimi koncepcje œwiata s¹ po dziœ

dzieñ obecne w kulturze Europy, zmagaj¹ siê z sob¹ o prymat i aktywnie

wp³ywaj¹ na jej kszta³t myœlowy i bieg. Z tej racji wagi nabiera pytanie, dla-

czego dosz³o do polaryzacji stanowisk w filozofii? Otó¿ przyczyn¹ tego sta-

nu rzeczy jest odmienne rozstrzygniecie kluczowego dla oblicza filozofii

problemu, mianowicie, problemu punktu wyjœcia. Jak zaœwiadczaj¹ dzieje

filozofii, tworz¹ j¹ dwie tradycje: realizm oraz idealizm. Punktem wyjœcia

realizmu jest naturalne, bêd¹ce udzia³em ka¿dego cz³owieka doœwiadcze-

nie, które informuje, ¿e œwiat rzeczy istnieje i jest poznawalny (racjonalny

i celowy), ale nie jest przyczyn¹ w³asnego istnienia i celowoœci. St¹d pyta-

nie o przyczyny jego istnienia i racje integralnoœci. Pytanie to jest trafne

i zasadne, poniewa¿ – jak poucza doœwiadczenie naturalne – wszystko, co
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istnieje, posiada jak¹œ przyczynê, zatem œwiat nieuprzyczynowany by³by

œwiatem absurdalnym. Tradycja idealizmu g³osi zaœ, ¿e w³aœciwym pocz¹t-

kiem filozofii jest krytyka ludzkiego poznania. Dlaczego? Bo poznanie na-

turalne (potoczne) nie jest wiarygodne, trafiaj¹ mu siê b³êdy i fa³sze, ulega

z³udzeniom poznawczym, narzuca œwiatu w³asne nieuœwiadamiane kon-

strukcje pojêciowe (przes¹dy, preferencje). Krytyczna puryfikacja pozna-

nia jest koniecznym warunkiem dotarcia do w³adzy, dyspozycji lub metody

poznawczej, która pozwoli przebiæ siê myœli ludzkiej przez opinie i œwiat

zjawiskowy do œwiata – jak mówi Platon – „rzeczywiœcie rzeczywistego”

i wiedzy prawdziwej. Realizacja tego programu doprowadzi³a do rozpadu

tradycji idealizmu na dwa (wewnêtrznie zró¿nicowane!) i antagonistyczne

nurty: racjonalizm oraz irracjonalizm. – Co dzieli nurty idealizmu i jakie to

ma konsekwencje dla problemu sztuki i religii oraz ich wzajemnych relacji?

4. Idealizm – sztuka i religia

Racjonalizm g³osi, ¿e wy³¹cznym, autonomicznym (niezale¿nym po-

znawczo od innych Ÿróde³ wiedzy) oraz autarkicznym (samowystarczal-

nym) informatorem o prawdziwym œwiecie jest ludzki rozum. Jego przed-

miotem w³aœciwym oraz tworzywem myœlenia systemowego s¹ umys³owe

obrazy rzeczy – idee (gr. eidola-noeta). Nietrudno dostrzec, ¿e racjonalizm

jest ojcem statyzmu ontologicznego, który wspó³czeœnie zosta³ rozpoznany

jako modernizm b¹dŸ esencjalizm i który sp³odzi³ socjalizmy totalitarne

(komunizm, faszyzm i nazizm). Jest to nurt zró¿nicowany, ale wspólna jest

dla niego tzw. ejdetyczna teoria sztuki, wed³ug której prawdziwa sztuka

ucieleœnia czy przedstawia idee (Platon, Plotyn, Hegel). Idealizm i ejde-

tyzm mo¿e, ale nie musi byæ zwi¹zany z jak¹œ okreœlon¹ religi¹. Jeœli np.

zwi¹¿e siê z religi¹ chrzeœcijañsk¹, bêdzie wymaga³ od sztuki religijnej, aby

ta respektowa³a œciœle zdefiniowane kryteria (jak jest w tradycji bizantyj-

skiej i prawos³awiu). Mo¿e równie¿ pojawiæ siê w antysztuce, w jej nurcie

tzw. sakrologicznym, który chce tworzyæ sztuka w ramach kanonu tzw. abs-

trakcjonizmu geometrycznego. A zreszt¹, artysta awangardowy nie musi

byæ cz³owiekiem wierz¹cym, mo¿e bowiem – jak g³osz¹ niektórzy – docie-

kaæ w swej sztuce istoty tzw. sacrum œwieckiego!15. Jeœli natomiast racjo-
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15 Np. D. Tanalski, Dialektyka sacrum i profanum. Abstrakty. VI Polski Zjazd Filozoficzny,

Toruñ 1995. na temat opozycji sacrum-profanum: zob. H. Kiereœ, Sztuka religijna czy sac-
rum w sztuce?, w tego¿: Sztuka wobec natury, dz. cyt., 107–124.



nalizm opowie siê za ateizmem, uzna religiê za przejaw tzw. fa³szywej

œwiadomoœci, wówczas na mocy w³asnych za³o¿eñ systemowych bêdzie sa-

kralizowa³ siebie i w³asne wizje antropologiczne i spo³eczne, a od sztuki

bêdzie wymaga³, aby by³a ancilla ideologae! (casus pañstwa Platona czy

dwudziestowiecznych socjalizmów).

Drugi nurt idealizmu – irracjonalizm – odrzuca, a nawet potêpia rozum

i jego pretensje poznawcze, wszelkie idee (umys³owe i zmys³owe – gr.

eidola-aistheta) traktuje jako surowiec myœlenia systemowego, zaœ za Ÿród³o

lub kryterium wiedzy o prawdziwym (niedostêpnym dla rozumu) œwiecie

uznaje np. zmys³y (sensualizm), wolê (woluntaryzm), uczucia (emoty-

wizm), pozaracjonalny wgl¹d (intuicjonizm ekstatyczny) b¹dŸ „œlepy” akt

wiary (fideizm teologiczny i filozoficzny). Konsekwencj¹ irracjonalizmu

jest ontologiczny wariabilizm, którego wspó³czesn¹ odmian¹ jest postmo-

dernizm i jego cywilizacyjny odpowiednik: socjalizm liberalny resp. anar-

chizm16. Z irracjonalizmu wyrasta tzw. maniczno-ekspresyjna teoria sztuki,

której wzorcowym ucieleœnieniem jest antysztuka. Stosunek irracjonaliz-

mu do religii jest tak¿e zró¿nicowany. Mo¿na s¹dzie, ¿e to w³aœnie w nim

tkwi¹ korzenie ikonoklazmu – zakazu sporz¹dzania wizerunków przed-

miotu kultu religijnego, ale dopuszcza on (obok podstawowych symboli)

sztukê dekoracyjn¹ oraz muzykê (casus judaizmu, islamu czy kontrrefor-

macji w chrzeœcijañstwie: muzyka wyra¿a têsknotê za Bogiem)17. Jeœli zaœ

irracjonalizm zwi¹¿e siê z ateizmem, wówczas – analogicznie jak w przy-

padku racjonalizmu – bêdzie on na mocy konsekwencji systemowych sa-

kralizowa³ siebie i w³asne wizje, a prawdziwej sztuce, czyli sztuce ucieleœ-

niaj¹cej kanon wolnoœci i kreatywnoœci, przyzna rangê „organu Ÿród³owego

doœwiadczenia” (primordial experience; Ur-erfahrang, Seinserfahrung) oraz okreœli

mianem „wyprawy po wolnoœæ” (Suche nach Freiheit). Jak dowodzi ideologia

„anty”, swobodna kreacja to g³ównie destrukcja form kultury tradycyjnej,

form totalitarnych i zafa³szowuj¹cych ludzk¹ wolnoœæ18.

Zbierzmy dorobek idealizmu pod k¹tem jego konsekwencji systemo-

wych. Otó¿ negacja doœwiadczenia naturalnego i rozerwanie naturalnego

zwi¹zku poznawczego (wspó³pracy poznawczej) pomiêdzy zmys³ami i ro-

zumem odcina ludzkie poznanie od realnego œwiata i przenosi je w œwiat

idei (treœci wypreparowanych krytycznie z doœwiadczenia). Konsekwencj¹
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16 J. Bartyzel, W g¹szczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Lublin 2004.
17 Z ikonoklazmu wywodzi siê tzw. abstrakcjonizm, czyli zabieg eliminacji figury ze

sztuki, czego konsekwencj¹ jest oderwanie sztuki od realnego œwiata i zepchniêcie dys-

kursu nad sztuk¹ w dowolnoœæ. Zob. P. Jaroszyñski, Metafizyka i sztuka, Warszawa 1996.
18 Na temat wolnoœci zob. M. A. Kr¹piec, Ludzka wolnoœæ i jej granice, Warszawa 1997.



tego zabiegu jest zamiana poznania (wyjaœniania) œwiata na myœlenie, czyli

konstruowanie wizji prawdziwego œwiata z idei. Myœlenie nie jest czynno-

œci¹ poznawcz¹, polega ono na porz¹dkowaniu doœwiadczanych treœci na

podstawie jakichœ kryteriów i le¿y u podstaw sztuki. (!) W rezultacie ideali-

sta wpada w swoist¹ schizofreniê, obcuje bowiem z dwoma œwiatami: ideal-

nym (stworzonym przez jego w³asn¹ myœl) oraz realnym (w którym ¿yje).

Rzecz jasna, œwiat idealny jest œwiatem prawdziwym, dlatego narzuca siê

myœl o koniecznoœci urzeczywistnienia œwiata doskona³ego, czyli dostoso-

wania œwiata realnego do idealnego. Jak zaœwiadcza historia filozofii, idea-

lizm oferuje bogaty wachlarz „izmów”, a istot¹ ka¿dego z nich jest myœl

o przebudowie istniej¹cego œwiata i o ostatecznym wyzwoleniu cz³owieka

od trapi¹cego go z³a19. – Oddajmy g³os realizmowi filozoficznemu i poznaj-

my jego wyjaœnienie zagadnienia sztuki religijnej.

5. Realizm – sztuka i religia

Wyjaœnienie problemu sztuki religijnej wymaga odpowiedzi na nastê-

puj¹ce pytania: (a) czym jest sztuka?; (b) co to jest religia?

(a) Sztuka jest faktem kulturowym, czymœ zastanym w œwiecie i zwi¹za-

nym z cz³owiekiem. Za pytaniem „czym jest sztuka?” kryj¹ siê w istocie trzy

pytania: „co to jest sztuka?”; „jaka jest ostateczna racja istnienia sztuki?; „ja-

ki jest zwi¹zek sztuki ze œwiatem przyrody oraz ze œwiatem kultury?”.

Co to jest sztuka? OdpowiedŸ na pytanie o istotê sztuki by³a ju¿ znana

staro¿ytnym Grekom, a jej dok³adne sformu³owanie znajdziemy w ³aciñ-

skiej formule: Ars est recta ratio factibilium – sztuka jest zasad¹ poprawnego

wytwarzania tego, co zamierzone, a w cz³owieku wytwórcy jest ona cnot¹,

czyli trwa³¹ dyspozycj¹ do poprawnego wytwarzania. Przywo³ana definicja

ma charakter analogiczny: sztuka jest wszêdzie tam, gdzie cz³owiek coœ

œwiadomie i celowo wytwarza; w jej œwietle sztukami s¹ logika i poezja, me-

dycyna i architektura, polityka i muzyka, hodowla i taniec itp. W bogatej

rodzinie sztuk wyró¿niamy sztuki zabezpieczaj¹ce wzrastanie (wegetacjê),

dyscyplinuj¹ce myœlenie i dzia³anie oraz aktualizuj¹ce ¿ycie osobowe cz³o-

wieka20.
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2000.
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artysta nie naœladuje natury, lecz Boga; nie wytwarza, lecz stwarza, a jego dzie³a zyskuj¹



Dlaczego sztuka istnieje? Ju¿ greccy poeci mówili; „Czego nam brak, te-

go dostarcza nam sztuka”. Myœl tê znajdziemy we wzbogaconej poznaw-

czo, ale zwiêz³ej formule ³aciñskiej Ars imitatur naturam et supplet defectum
naturae in illis in quibus natura deficit – sztuka naœladuje naturê i dope³nia za-

stane w niej braki. Czym jest natura i na czym polega naœladowanie natury

w sztuce? Natura-przyroda jest tym, co rodzi samo z siebie i co jest zasad¹

ruchu i zmiany. Pierwszymi narzucaj¹cymi siê w doœwiadczeniu atrybuta-

mi natury s¹ celowoœæ oraz – jeœli natura nie natrafi na przeszkody – skute-

cznoœæ w dzia³aniu. Cz³owiek jest czêœci¹ natury, ale transcenduje j¹ swoj¹

rozumnoœci¹ i wolnoœci¹. Rozumnoœæ cz³owieka bierze siê z poznania natu-

ry, uchwycenia jej wsobnych praw i prawid³owoœci, które œwiadcz¹ o jej ce-

lowoœci. Wynika z tego, ¿e zgodnoœæ sztuki z natur¹ ustanawia kryterium

celowoœci sztuki, sztuka wspó³pracuje z natur¹ w dwojaki sposób: wspoma-

ga j¹ w osi¹ganiu jej celu, np. w hodowli czy kszta³ceniu cz³owieka, i trans-

ponuje jej zasady na byty sztuczne, np. w budownictwie czy malarstwie.

Czym jest brak? Brak jest tym, czego byt-konkret nie posiada, a co powi-

nien posiadaæ na mocy w³asnej natury, co zabezpiecza realizacjê celu jego

bytowania, np. brakiem (z³em) jest choroba, bezdomnoœæ, bezrobocie, nie-

wiedza, a sztuki takie jak medycyna, budownictwo, polityka i pedagogika

braki te eliminuj¹, czyli braki te s¹ przyczyn¹ (racj¹) istnienia tych sztuk.

Sztuka jest zwi¹zana z natur¹ i kultur¹ poprzez prawdê, dobro, piêkno

i religiê. Jest zwi¹zana z prawd¹, wyrasta bowiem z ludzkiej wiedzy o œwie-

cie, jest tej wiedzy materializacj¹. Wynika z tego, ¿e jeœli wiedza le¿¹ca

u podstaw sztuki jest fa³szywa, wówczas dzie³a sztuki tê fa³szywoœæ dzie-

dzicz¹, np. obóz koncentracyjny jest ilustracj¹ fa³szu poznawczego; kon-

sekwencja ta dotyczy mutatis mutandis wszelkiej sztuki. Sztuka sama jest

dobrem, jest przecie¿ doskona³oœci¹ (cnot¹) cz³owieka; celem-dobrem

dzie³ sztuki jest wy³¹cznie cz³owiek, a dzie³a te mieszcz¹ siê w zakresie

dóbr u¿ytecznych, czyli wszelkich narzêdzi, oraz dóbr przyjemnoœciowych,

czyli takich dóbr, w których w³adze poznawcze i po¿¹dawcze cz³owieka

znajduj¹ swoje spe³nienie. Sztuka dope³nia zastane w œwiecie braki, a tym

samym doskonali œwiat, zaœ wszelka doskona³oœæ jest piêknem.

Z przywo³anej skrótowej prezentacji realistycznej teorii sztuki, któr¹ dla

wygody nazwaliœmy teori¹ „prywatywn¹” (od ³ac. privatio – brak), wynika,

¿e prawda, dobro i piêkno w sztuce s¹ ze sob¹ nierozerwalnie powi¹zane:
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przydomek „boskich”. Wraz z postêpuj¹c¹, planowo realizowan¹ sekularyzacj¹ i ateizacj¹

kultury, czyli marginalizowaniem chrzeœcijañstwa w ¿yciu spo³ecznym, miejsce religii za-

jmuje ideologia oraz sztuka: artysta ju¿ nie naœladuje Boga, lecz zajmuje jego miejsce!

Zob. A. Ganoczy, Cz³owiek stwórczy i Bóg Stwórca, Warszawa 1982.



sztuka wyrastaj¹ca z fa³szu pomna¿a w œwiecie z³o i brzydotê, zamiast

doskonaliæ œwiat pomna¿a w nim braki21. – Jaki jest zwi¹zek sztuki z re-

ligi¹?

(B) Religia jest tak¿e faktem kulturowym, czymœ, co zastajemy w œwie-

cie i co pe³ni okreœlone funkcje w ¿yciu cz³owieka, wyjaœnienie jej istoty

wymaga rozstrzygniêcia nastêpuj¹cych kwestii: „Na czym polega religij-

noœæ?”; „Co to jest religia?”; „Czym jest akt wiary?”.

Religijnoœæ jest cech¹ ¿ycia osobowego cz³owieka, wspó³tworzy to ¿ycie

wespó³ z poznaniem, wolnoœci¹, mi³oœci¹, podmiotowoœci¹ wobec prawa

oraz suwerennoœci¹22. ¯ycie osobowe jest cz³owiekowi zadane, a wiêc wy-

ró¿nione mo¿noœci podlegaj¹ ci¹g³ej aktualizacji w polu kultury. Zadaniem

kultury jest „odczytanie” cz³owieka, rozpoznanie ostatecznego celu jego

¿ycia i znalezienie œrodków realizacji tego celu. Religijnoœæ aktualizuje siê

jako cnota spo³eczna, jest gatunkiem cnoty kardynalnej sprawiedliwoœci,

a polega ona na oddaniu czci temu, komu ta czeœæ siê s³usznie nale¿y. Z ak-

tualizuj¹cej siê spo³ecznie cnoty religijnoœci (choæ nie tylko z niej23) wyra-

staj¹ wierzenia i kulty. S¹ one powszechne dla rodzaju ludzkiego, a ich

oblicze zale¿y w du¿ej mierze od jakoœci (samoœwiadomoœci) cywilizacji

i kultury. Religijnoœæ musi siê zaktualizowaæ, ale mo¿e siê zaktualizowaæ

w sposób niew³aœciwy, niezgodny z prawd¹ o cz³owieku i z jego dobrem, np.

w ramach religii u³omnej (politeizmu czy animizmu) lub w kontekœcie ideo-

logii, np. ideologii socjalizmu24.

Czym jest religia? Jest ona przede wszystkim doktryn¹ (nauk¹), zawiera-

j¹c¹ wizje przedmiotu kultu, jego zwi¹zku ze œwiatem i cz³owiekiem, a tak-

¿e jak¹œ soteriologiê czy eschatologiê. Niezale¿nie od genezy religii (mitolo-

gie, wizje prorockie i/lub objawienia) jest ona zwornikiem czy te¿ ognisko-

w¹ kultury, dotyczy bowiem ostatecznego celu ludzkiego ¿ycia i niesie

z sob¹ najg³êbsze motywacje dla poczynañ cz³owieka. Z tego tytu³u wyma-

ga ona troski i pracy spo³ecznej. W kulturze Europy, która jest syntez¹

greckiej filozofii, rzymskiej koncepcji pañstwa i prawa oraz chrzeœcijañ-
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21 H. Kiereœ, Klasyczna („prywatywna”) teoria sztuki, w tego¿: Sztuka wobec natury, dz. cyt.,

227–258.
22 M. A. Kr¹piec, U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991.
23 Z. J. Zdybicka, Cz³owiek i religia, Zarys filozofii religii, Lublin 1993.
24 Ideologia socjalizmu – liberalizm, komunizm, nazizm, faszyzm – ma quasi-religijny

charakter, a œwiadczy o tym np. hierarchiczna struktura partii, autonomia partii wobec ¿y-

cia spo³ecznego, w³asna obrzêdowoœæ (pochody, wiece, manifestacje), w³asne œwiêta

i panteon „mêczenników”, utopijna doktryna z jej „eschatologi¹:. Zob. H. Kiereœ, �ród³a
myœlenia utopijnego, w tego¿: S³u¿yæ kulturze, dz. cyt., 45–58.



skiej (integralnej i personalistycznej) wizji cz³owieka, miejscem tej pracy

jest teologia oraz filozofia i nauki szczegó³owe religiologiczne25.

Akt wiary jest aktem rozumu wydanym pod naciskiem woli (cz³owiek

wierzy b¹dŸ nie wierzy, bo tak chce). Jest to akt tzw. egzystencjalny, anga-

¿uje on ca³ego cz³owieka, a dokonuje siê w nim osobowe uznanie treœci do-

ktryny religijnej za prawdziw¹ wyk³adniê sensu ¿ycia ludzkiego26.

6. Co to jest sztuka religijna?

Sztuka bierze czynny udzia³ w kulcie religijnym; œwiadcz¹ o tym bu-

dowle, obrazy i figury, szaty oraz kanony zachowania siê podczas sprawo-

wania kultu. Wczeœniej poruszaliœmy problem tzw. ikonoklazmu, teraz

dodajmy, ¿e u jego podstaw le¿¹ b³êdne argumenty teologiczne (resp. ideo-

logiczne) oraz filozoficzny irracjonalizm i ¿e z perspektywy poznawczej re-

alizmu filozoficznego nie istniej¹ ¿adne racje czy przeszkody zakazuj¹ce

udzia³u sztuki figuratywnej w kulcie religijnym, a co wiêcej, z racji antro-

pologicznych i teoriopoznawczych udzia³ taki jest konieczny27.

OdpowiedŸ na pytanie o istotê sztuki religijnej jest prosta: sztuka religij-

na jest to sztuka obrazuj¹ca treœci okreœlonej doktryny religijnej w sposób

zgodny z ta doktryn¹. Jeœli sztuka narusza depozyt poznawczy doktryny re-

ligijnej, wówczas jest nieodwo³alnie sztuk¹ antyreligijn¹! Wspomniane na-

ruszenie depozytu doktryny mo¿e siê dokonaæ dwojako: na skutek b³êdu

poznawczego, czyli nieœwiadomego wziêcia przez artystê fa³szu za prawdê

(b³¹d jest niezawiniony, bo artysta dzia³a w dobrej wierze, a ponadto b³¹d

mo¿e naprawiæ) oraz kiedy artysta dobrowolnie dopuszcza siê nadu¿yæ

i zmienia sens prawd wiary, symboliki lub zachowañ religijnych, czyli kie-

dy dzia³a w tzw. z³ej wierze.

W sztuce wyró¿nia siê kryteria formalne i treœciowe. W sztuce religijnej

artysta inspiruje siê treœciami doktryny religijnej, tworzy „w duchu” (in spi-
ritus) tych treœci, a jego geniusz poszukuje takiej formy artystycznej, która

jest stosowna (recta) dla tych treœci. Nie istnieje religia „w ogóle” (czego nie

nale¿y myliæ z powszechn¹ religijnoœci¹ cz³owieka!), lecz istniej¹ jedynie

okreœlone religie, zatem to teologia okreœla, jakie treœci tworz¹ doktrynê re-
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25 M. A. Kr¹piec, Filozofia w teologii, Lublin 1999. Z. J. Zdybicka, Religia i religioznawstwo,

Lublin 1992.
26 J. A. T. Robinson, Honest to God, London 1963.
27 H. Kiereœ, Problem sztuki tzw. religijnej, w tego¿: Sztuka wobec natury, dz. cyt., 125–142.



ligijn¹ i ustala tym samym treœciowe kryteria religijnoœci sztuki. Kryteria te

obowi¹zuj¹ sztukê bezwzglêdnie, bowiem treœci doktryny mówi¹ – w œwiet-

le faktów i wiary – o postaciach i wydarzeniach rzeczywistych, a nie fikcyj-

nych, sprokurowanych przez artystê28. Ponadto, teologia nie ustala ¿adnych

kanonów formalnych, zadanie to pozostawia sztuce, jednak¿e do obowi¹z-

ku teologii nale¿y ocena proponowanych przez sztukê form artystycznych

w aspekcie ich zgodnoœci z prezentowanymi w dziele treœciami religijnymi.

Podsumowuj¹c, wolnoœæ twórcza w sztuce religijnej dotyczy jej strony for-

malnej, a artysta powinien unikaæ dwóch b³êdów: co do treœci – kiedy s¹

niezgodne z doktryn¹ wiary, i co do formy – kiedy ta jest niestosowna

wzglêdem treœci wiary.

7. Sztuka religijna vs religijnoœæ sztuki

Jak pokazuje realistyczna filozofia cz³owieka, religijnoœæ i sztuka s¹ cz³o-

wiekowi zadane, s¹ one zarazem, znakiem transcendencji cz³owieka nad

œwiatem natury, w ich kontekœcie cz³owiek tworzy kulturê i w tej kulturze

rozpoznaje samego siebie, okreœla swoj¹ to¿samoœæ, a czyni to na kanwie

pytania o ostateczny cel swojego ¿ycia. Pytanie to stawia tak¿e artysta jako

cz³owiek, a odpowiada na nie równie¿ na gruncie sztuki, ju¿ jako artysta.

Odpowiada rozmaicie, co zale¿y od kontekstu kulturowego jego ¿ycia oraz

jego osobowoœci, ale zawsze chodzi o coœ ostatecznego, czyli o coœ, z czym

cz³owiek siê identyfikuje. W ten sposób wypowiada i wyra¿a swoj¹ natural-

n¹ religijnoœæ. Jak by³o mówione, kultura jest miejscem spo³ecznego dys-

kursu nad tym pytaniem, a poznany cel okreœla dobro wspólne i jest racj¹

¿ycia wspólnotowego. We wspomnianym dyskursie bior¹ udzia³ nauka,

moralnoœæ, sztuka i religia, które na swój sposób uwyraŸniaj¹ jego treœæ

i wspó³pracuj¹ nad jego dookreœleniem. Kultura Europy, czy raczej kultura

europejska (wyeksportowana w œwiat), powsta³a przy wydatnym udziale

chrzeœcijañstwa i jego tradycji. W ³onie tej kultury naturalna religijnoœæ

28

28 Nale¿y wyró¿niæ sztukê religijn¹, która bezpoœrednio czerpie treœæ z depozytu religii

oraz sztukê, która bazuje na fikcji, ale osadza j¹ w kontekœcie okreœlonej religii, konfrontu-

je religijnoœæ bohatera fikcyjnego z jej prawdami, s¹ one widziane oczyma bohatera, co

niekoniecznie musi pozostawaæ w zgodzie z doktryn¹ religijn¹. Otwiera siê tu bogate pole

badawcze dla humanistyki. Zob. H. Kiereœ, Filozoficzne konteksty problemu interpretacji hu-
manistycznej, w: A. Tyszczyk, E. Fia³a, R. Zaj¹czkowski, red., Wartoœæ i sens. Aksjologiczne
aspekty teorii interpretacji, Lublin 2003, 61–79.



cz³owieka zosta³a zap³odniona okreœlonymi treœciami, a to przyczyni³o siê do

jej wzrostu i do rozwoju sztuki. Trudno sobie dziœ wyobraziæ, czym by³aby

Europa bez chrzeœcijañstwa. Co w takim razie ze zjawiskiem antysztuki?

Antysztuka jest rodzajem paso¿yta kulturowego, ¿yje negacj¹, a wiêc ¿y-

je na cudzy koszt i jeœli zniszczy kulturê, wówczas zginie sama. Na nic siê

zda zas³anianie siê idolem wolnoœci. Doœwiadczenie pokazuje, ¿e rozum

okreœla istotê bytu ludzkiego; to on jest œwiat³em woli, a jeœli zb³¹dzi, to

wtedy decyzje ludzkie przestaj¹ byæ wolne, bowiem zniewala je z³o, które

jest nastêpstwem fa³szu. Ideologia „anty” zapomina, ¿e buduje siê na afir-

macji, ¿e na negacji jeszcze nikt niczego nie zbudowa³. Ale fenomen anty-

sztuki, szczególnie irreligii, ma swoje „drugie dno”. Czy antyartysta przesta-

je byæ religijny, kiedy swoimi dzia³aniami narusza depozyt poznawczy reli-

gii chrzeœcijañskiej i godnoœæ osobow¹ chrzeœcijan? Nie przestaje, tyle ¿e

jego naturalna religijnoœæ wyra¿a siê opacznie, jest wy³¹cznie ilustracj¹

i manifestacj¹ b³êdu poznawczego i fa³szu, jest wyrazem ignorancji i p³y-

n¹cego z niewiedzy fanatyzmu! Sk¹d siê bierze kliniczna ignorancja wy-

znawców antysztuki – to inna sprawa, ale warto odnotowaæ, ¿e jedn¹

z konsekwencji tej ignorancji jest moda na „anty”. Wielu artystów sta³o siê

jej zak³adnikami, a przecie¿ ¿adna moda nie sankcjonuje niewiedzy i za-

chowañ moralnie nagannych, nie uzasadnia absurdu antykultury. „Byæ mo-

dnym” znaczy tylko tyle, co „p³yn¹æ z pr¹dem”, czyli rezygnowaæ z wysi³ku

zrozumienia œwiata i celu ludzkiej kultury, a w konsekwencji skazywaæ siê

na deprawacjê w³asn¹ religijnoœæ, zaœ sztukê oddawaæ w niewolê pseudofi-

lozoficznych „izmów” i ich ideologii29.

8. Konkluzja

Tradycja realistyczna wyjaœnia, czym s¹ religia i sztuka, ods³ania istotê

sztuki religijnej i kryteria religijnoœci sztuki. S¹ to wyjaœnienia uniwersalne

i neutralne, ogarniaj¹ce wszystkie aspekty przedmiotu i wolne od aprioryz-

mu. Dziêki kontaktowi z realnym œwiatem wyjaœnienia te s¹ sprawdzalne,

œwiadome przyczyn b³êdów i poœlizgów poznawczych, które sprowadzaj¹

myœl ludzk¹ na bezdro¿a idealizmu. Poznaliœmy tak¿e idealizm filozoficzny

i jego projekty cywilizacyjne: modernizm i postmodernizm, które w wie-

ku XX a¿ po dziœ dzieñ sta³y siê rzeczywistoœci¹ Europy i znacznych po³aci

29

29 H. Kiereœ, Co zagra¿a sztuce?, Lublin 2005.



œwiata. Okaza³o siê, ¿e spór postmodernizmu i modernizmem jest wewnê-

trzn¹ spraw¹ idealizmu, a sam idealizm jest konsekwencj¹ „ma³ego b³êdu

na pocz¹tku, który staje siê wielkim b³êdem na koñcu”. Tym „b³êdem na

koñcu” jest cywilizacyjny totalitaryzm i kulturowy monizm. Modernizm

i postmodernizm tworz¹ cywilizacje fundamentalistyczne i sakralne, chc¹

za wszelk¹ cenê przebudowaæ œwiat na w³asn¹ mod³ê i dlatego sposobem

ich dzia³ania s¹ nachalna propaganda i terror spo³eczny. Antysztuka i irreli-

gia nie s¹ – wbrew b³êdnym mniemaniom artystów – manifestacj¹ istoty

cz³owieczeñstwa – wolnoœci, lecz s¹ jedynie ilustracj¹ b³êdu poznawczego

oraz form¹ spo³ecznego terroru30.
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30 J. Ratzinger wylicza „strefy mroczne i niejasne” kultury europejskiej, a poœród nich:

„Innym mrocznym punktem jest wolnoœæ oœmieszania tego, co dla innych jest œwiête.

Dziêki Bogu, u nas nikt sobie nie mo¿e pozwoliæ na kpinê z tego, co jest œwiête dla wy-

znawcy judaizmu czy muzu³manina. Ale przy tym do podstawowych uprawnieñ wynika-

j¹cych z wolnoœci zalicza siê prawo do wyszydzania i oœmieszania tego, co jest œwiêtoœci¹

dla chrzeœcijan” (Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005, 63); tê sam¹ myœl autor

powtarza na s. 31 i tytu³em komentarza dodaje: „Kryje siê tutaj jakaœ nienawiœæ Zachodu

do samego siebie, co jest zjawiskiem dziwnym i co mo¿na uznaæ za przejaw patologii”.

Zob. tak¿e trzeŸw¹, ale profetyczn¹ analizê przyczyn rozpadu jednoœci kultury Europy

i towarzysz¹cych temu dewiacji spo³ecznych: E. Gilson, Terror roku dwutysiêcznego,

w: P. Jaroszyñski, T. Tarasiewicz, I. Ch³odna, red., Cz³owiek i pañstwo, Lublin 2006,

393–411; artyku³ zosta³ opublikowany w 1946 roku!
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Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz

Ochrona religii przed zakusami profanum
w œwietle prawa polskiego
i standardów europejskich

Œwiadomie zdecydowa³em siê na takie, a nie inne sformu³owanie tema-

tu. Mo¿na by zapewne postrzegaæ go bardziej w¹sko, a mianowicie jako

problem penalizacji przestêpstwa bluŸnierstwa czy prawnokarnej ochrony

uczuæ religijnych wiernych. I to w³aœnie bêdzie stanowi³o jakby twardy

rdzeñ moich rozwa¿añ; nie tylko jednak, jestem bowiem zdania, ¿e istotny

problem „zakusów profanum” jest znacznie szerszy i znacznie wykracza po-

za granice problemu bluŸnierstwa jako przestêpstwa prawa karnego.

Czasami profanum jest rozumiane jako wszystko to, co nie mieœci siê

w sferze sacrum, a co kojarzone bywa z „rzeczywistoœci¹ zwan¹ profanum (...),

poznawan¹ rozumowo i zmys³owo”.1 Z kolei znana encyklopedia w haœle

„Profanacja” podaje zarówno znaczenie religijne tego pojêcia – jako „znie-

wa¿enie przedmiotów i miejsc przeznaczonych do celów kultowych”, jak te¿

znaczenie ogólne – jako „czynne wyra¿enie braku szacunku dla wartoœci po-

wszechnie uznawanych”.2 Tak czy inaczej, pojêcia profanum i profanacji nie

s¹ jednoznaczne, przypisywany im bywa szerszy b¹dŸ wê¿szy zakres.

Na potrzeby niniejszych rozwa¿añ dookreœleniem kontekstowym staje

siê w³aœnie u¿ycie zwrotu „ochrona religii”, co oznacza, ¿e nie bêdê siê zajmo-

wa³ tymi sferami profanum, które godz¹ w sfery ludzkiego sacrum, nie powi¹za-

ne jednak bezpoœrednio z religi¹ jako „powszechnie uznawan¹ wartoœci¹”.

„Zakusów profanum” zaiste dzisiaj nie brakuje. Mo¿na zgo³a odnieœæ

wra¿enie, ¿e dla wielu twórców – i nie tylko twórców – porwanie siê z bluŸ-

niercz¹ sztuk¹, powieœci¹, opowiadaniem, rzeŸb¹, plakatem czy zwyk³¹ wy-

powiedzi¹ publiczn¹ na religiê i zwi¹zane z ni¹ cennoœci staje siê jakimœ

wzlotem – w ich mniemaniu – na niebotyczn¹ wysokoœæ, zmaganiem „wy-

sokich lotów”. Tymczasem bardzo niskie to loty, niskie aksjologicznie, bo
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1 Por. L.G., w: Ma³y s³ownik etyczny, Bydgoszcz 1994, s. 199.
2 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 9, Warszawa 1967, s. 448.



zapoznaj¹ce rz¹d wartoœci i przemieniaj¹ce siê w dotkliwie rani¹ce innych

ludzi „antywartoœci”.

1. Podstawowe za³o¿enia

Chodzi³oby wiêc o wykazanie, ¿e – wkraczaj¹c na tory bluŸnierstwa – da-

ny autor dzie³a artystycznego czy literackiego b¹dŸ zwyk³ej wypowiedzi

publicznej godzi w ogólnie uznawan¹ wartoœæ, i to wartoœæ prawnie chro-

nion¹, i to wartoœæ odniesion¹ bezpoœrednio do sfery godnoœci i to¿samoœci

cz³owieka, naturaliter cz³owiekowi przynale¿n¹ i skutecznie chronion¹.

Jako badacz prawa miêdzynarodowego w ogóle, a prawa miêdzynarodo-

wego praw cz³owieka w szczególnoœci, proponujê spojrzenie na badany

problem w³aœnie z perspektywy miêdzynarodowo chronionych praw cz³o-

wieka, a zatem z wykroczeniem poza tradycyjne ujêcia konstytucyjne i pra-

wnokarne. Z tak rozumianej podstawy normatywnej wynikaj¹ bowiem

podstawowe dla moich wywodów za³o¿enia.

Po pierwsze, Ÿród³em i podstaw¹ praw i wolnoœci cz³owieka jest przyro-

dzona i niezbywalna godnoœæ osoby ludzkiej.3 Jest ona, z jednej strony,

wielkim metaprawem, poza- i ponadpozytywnym, prawdziwym funda-

mentem, aczkolwiek zarazem wielk¹ zasad¹ przewodni¹ (ang. guiding prin-
ciple) przenikaj¹c¹ wszystkie i jakiekolwiek prawa i wolnoœci cz³owieka,

w przypadkach ekstremalnych przychodz¹c¹ im z pomoc¹ i staj¹c¹ na stra-

¿y ich niewzruszalnego rdzenia. W szczególnoœci dotyczy to praw hierarchi-

cznie jakby wywy¿szonych, absolutnych i niederogowalnych, niewra¿liwych

na konteksty sytuacyjne, na sytuacje nadzwyczajne, w tym na konflikty

zbrojne.

Po drugie, sta³ym, konsekwentnie powtarzanym i bezdyskusyjnym ele-

mentem wykluczaj¹cym jak¹kolwiek dyskryminacjê, poczynaj¹c ju¿ od sa-

mej Karty Narodów Zjednoczonych z 26.06.1945 r., jest wzgl¹d na religiê.4

Wzgl¹d ten okaza³ siê na tyle wa¿ny, ¿e – poza jego ustawicznym powtarza-
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3 Obydwa Miêdzynarodowe Pakty Praw Cz³owieka z 16. 12. 1966 r. w ust. 2 swojej je-

dnobrzmi¹cej preambu³y wyraŸnie stwierdzaj¹, ¿e wszystkie te prawa wynikaj¹ z przyro-

dzonej godnoœci osoby ludzkiej. Tekst polski w: Prawa cz³owieka. Dokumenty miêdzynaro-
dowe, oprac. B.Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, wyd.III, Toruñ 1996, s. 21 i nast.,

30 i nast.
4 Art.1 ust.3 Karty NZ stanowi o poszanowaniu i przestrzeganiu praw cz³owieka i pod-

stawowych wolnoœci „dla wszystkich”,m.in. bez wzglêdu na religiê. Por. te¿: art.13 ust. 1,

55 c i 62 ust. 2 Karty NZ.



niem w traktatowych klauzulach niedyskryminacji5 oraz w postanowieniach

gwarantuj¹cych autonomiczne prawo do równoœci wobec prawa i równej

ochrony prawnej6 – doczeka³ siê jego autonomicznej kodyfikacji w postaci

Deklaracji w sprawie Wyeliminowania Wszelkich Form Nietolerancji

i Dyskryminacji Opartych na Religii lub Przekonaniach z 25. 11.1981 r.7 Nie-

przypadkowo przypomina siê w niej, ¿e „brak poszanowania oraz pogarda

dla praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, w szczególnoœci prawa do wol-

noœci myœli, sumienia, religii lub jakichkolwiek przekonañ, prowadzi³y –

bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio – do wojen i wielkich cierpieñ ludzkoœci”; po-

dobnie jak nieprzypadkowo podkreœla siê, ¿e „religia lub przekonania – dla

ka¿dego, kto je wyznaje – s¹ jednym z zasadniczych elementów jego kon-

cepcji ¿ycia”.8 Co wiêcej, w art. 3 Deklaracji wyraŸnie siê uznaje, ¿e „Dys-

kryminacja ludzi na podstawie religii lub przekonañ stanowi obrazê godnoœci

ludzkiej oraz zaparcie siê zasad Karty Narodów Zjednoczonych”.

Po trzecie, prawo do wolnoœci myœli, sumienia i religii w uniwersalnym

systemie ochrony praw cz³owieka jest wyraŸnie zaliczone do katalogu praw

niederogowalnych, a wiêc nie dopuszczaj¹cych ¿adnego odstêpstwa nawet

w sytuacjach nadzwyczajnych, w³¹czaj¹c w to wojnê, zaœ miêdzynarodowe

prawo humanitarne zawiera obfite unormowania szczegó³owe gwarantu-

j¹ce korzystanie z wolnoœci religii i jej poszanowanie tak¿e durante bello,

w stosunku do ka¿dej z chronionych kategorii ofiar wojny: rannych, cho-

rych i rozbitków, jeñców wojennych oraz ludnoœci cywilnej, tak¿e w sytua-

cjach internowania czy prawnokarnego pozbawienia wolnoœci.9
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5 Por. m.in.: art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka z 10.12.1948 r.; art. 2 ust. 2

Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych z 16.12.1966 r.;

art. 2 ust. 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16.12.1966 r.

oraz art.14 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka z 4.11.1950 r. Tekst tej ostatniej

w: ibidem, s. 125 i nast.
6 Por. art. 7 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka; art. 26 Miêdzynarodowego Paktu

Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art.1 Protoko³u XII do Europejskiej Konwencji

Praw Cz³owieka z 4.11.2000 r. (European Treaty Series nr 177).
7 Tekst polski w: Prawa cz³owieka. Dokumenty..., s.114 i nast. Co do ró¿nych wymiarów

niedyskryminacji – por.: T. Jasudowicz, Zasady ogólne prawa miêdzynarodowego praw cz³o-
wieka, w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Pra-
wa cz³owieka i ich ochrona. Podrêcznik dla studentów prawa i administracji (cyt. dalej: Podrêcz-
nik...,), Toruñ 2005, s. 166 i nast.

8 Ust. 3 i 4 preambu³y, odpowiednio.
9 Por. art. 4 ust. 2 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Por.

te¿: T. Jasudowicz, Prawa cz³owieka w konfliktach zbrojnych. Rekonstrukcja miêdzynarodowe-
go prawa humanitarnego, Toruñ 1997, s. 79 i nast.; ten¿e, Wolnoœæ myœli, sumienia, religii
i przekonañ, w: Podrêcznik..., s. 319 i nast.



To prawda, ¿e w europejskim systemie ochrony praw cz³owieka wol-

noœæ religii formalnie nie korzysta z rangi niederogowalnoœci. Jeœli siê jednak

zwa¿y, ¿e w sytuacjach nadzwyczajnych pañstwo nie mo¿e wprowadzaæ

ograniczeñ, który nie dawa³yby siê pogodziæ „z innymi zobowi¹zaniami

wynikaj¹cymi z prawa miêdzynarodowego”, oraz ¿e takimi zobowi¹zania-

mi s¹ dla pañstw europejskich m.in. Pakt Obywatelski i Konwencje Ge-

newskie o Ochronie Ofiar Wojny z 12. 08. 1949 r., wynika st¹d jasno, ¿e

pañstwa-strony Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka równie¿ maj¹

obowi¹zek poszanowania religii w sytuacjach ekstremalnych, w tym pod-

czas konfliktów zbrojnych.

Zaiste, religia w Europie uznana jest za wartoœæ szczególnie chronion¹.

Nieprzypadkowo Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka raz po raz przypo-

mina – poczynaj¹c od wyroku w sprawie Kokkinakis przeciwko Grecji

z 23.05.1993 r. –- ¿e „wolnoœæ myœli, sumienia i religii jest jedn¹ z podwalin

«demokratycznego spo³eczeñstwa» w znaczeniu Konwencji. (...) To od

niej zale¿y nieod³¹czny od demokratycznego spo³eczeñstwa pluralizm,

o który przez wieki ofiarnie walczono”.10 Tak to Europa przeæwiczy³a na so-

bie d³ugie dziesiêciolecia wojen religijnych i panowania prawnopolitycznej

zasady cuius regio, eius religio. To rewolucja francuska koñca XVIII w. przy-

nios³a now¹ martyrologiê religii, z tragedi¹ Wandei na czele. To na naszym

kontynencie XX-wieczne totalitaryzmy ró¿norakiej maœci, zw³aszcza bru-

natnej i czerwonej, przynios³y nowe niebywa³e mêczeñstwo religii. Tak,

wolnoœæ religii drogo Europê kosztowa³a. Nie dziw wiêc, ¿e kiedy rozdarta

„¿elaznymi kurtynami” Europa (z udzia³em USA i Kanady) zaczê³a odbu-

dowywaæ fundamenty swojej dziejowej jednoœci – do Dekalogu Zasad

Aktu Koñcowego KBWE z 1. 08. 1975 r. w³¹czy³a nie tylko zasadê „posza-

nowania praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci”, ale doda³a – w charak-

terze wyró¿nionego jej sk³adnika – „wolnoœæ myœli, sumienia, religii i prze-

konañ”, przez co sk³adnik ten zacz¹³ podzielaæ status prawny samej zasady

jako takiej – miêdzynarodowego ius cogens.11

To dowody wagi religii w skali ogólnoeuropejskiej jako dziejowo uk-

szta³towanej wartoœci Europy. Tak¿e w perspektywie indywidualistycz-
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10 Pkt 31 wyroku. Por. te¿: Otto-Preminger-Institut przeciwko Austrii z 20. 09. 1994 r.,

pkt 47; Hasan i Haush przeciwko Bu³garii z 26. 10. 2000 r., pkt 60. Teksty polskie wyro-

ków w: T. Jasudowicz, Wolnoœæ religii. Wybór materia³ów. Dokumenty. Orzecznictwo, Toruñ

2001, s. 285 i nast., 291 i nast., 328 i nast.
11 Zasada VII Deklaracji Zasad rz¹dz¹cych stosunkami miêdzy Pañstwami-Uczestni-

kami KBWE. Por.: T. Jasudowicz, Prawa cz³owieka w Karcie Narodów Zjednoczonych,

w: Podrêcznik..., s. 47 i nast.



nej, z odniesieniem do konkretnego cz³owieka-wyznawcy religia musi byæ

postrzegana jako niezaprzeczalna wartoœæ. Jak ju¿ wy¿ej wskazano, wyraŸ-

nie to podkreœla Deklaracja z 1981 r., Europejski Trybuna³ Praw Cz³owie-

ka we wspomnianym wyroku Kokkinakis podkreœli³: „Jak jest wpisana

w art. 9, wolnoœæ myœli, sumienia i religii jest (...) – w swym wymiarze reli-

gijnym – jednym z najbardziej ¿ywotnych elementów, które okreœlaj¹ to¿-

samoœæ wyznawców oraz ich koncepcjê ¿ycia(...)”.12 Zatem sprawa religii

danego cz³owieka, a zw³aszcza sprawa godzenia w jego uczucia religijne to

nie jest li tylko sprawa obiektów w stosunku do cz³owieka zewnêtrznych,

w szczególnoœci nie tylko przedmiotów i miejsc w znaczeniu materialnym,

lecz sprawa dotycz¹ca samego cz³owieka, w tym jego godnoœci i to¿samoœci

oraz poszanowania innych nale¿nych mu praw.

Po czwarte, prawo miêdzynarodowe praw cz³owieka – acz k³adzie ak-

cent na prawa i wolnoœci w³aœnie – nie traci z pola widzenia powinnoœci czy

obowi¹zków cz³owieka. Art.1 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka ak-

centuje, ¿e „wszystkie istoty ludzkie... powinny postêpowaæ w stosunku do

siebie wzajemnie w duchu braterstwa”. W swym art. 29 ust.1 z kolei wyraŸ-

nie stwierdza, ¿e cz³owiek „ma obowi¹zki wobec spo³eczeñstwa, bo tylko

w nim jest mo¿liwy swobodny i pe³ny rozwój jego osobowoœci”. Tê sam¹

prawdê potwierdzaj¹ w ust. 5 swej preambu³y obydwa Miêdzynarodowe

Pakty Praw Cz³owieka.

Co w badanym problemie jest niezmiernie istotne, w³aœnie w kontekœ-

cie wolnoœci ekspresji, której immanentnym sk³adnikiem jest wolnoœæ

przekazywania i rozpowszechniania informacji i idei, Europejska Konwen-

cja Praw Cz³owieka akcentuje, i¿ z korzystaniem z tej wolnoœci „wi¹¿¹ siê

obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ”. Pakt Obywatelski wzmacnia tê prawdê,

u¿ywaj¹c formu³y „szczególne obowi¹zki i specjalna odpowiedzialnoœæ”.13

Godzenie w religiê, w tym w uczucia religijne wiernych, idzie drog¹ tak czy

inaczej rozumianej ekspresji: s³owem mówionym czy pisanym, wypowie-

dzi¹ prasow¹ czy dzie³em literackim lub artystycznym, wszelkimi i jakimi-

kolwiek œrodkami ekspresji. Na tej drodze prawa cz³owieka wymagaj¹

w³aœnie wzmo¿onego poczucia i przestrzegania „obowi¹zków i odpowie-

dzialnoœci”. Nieraz to siê skojarzy z deontologi¹ danej dzia³alnoœci, me-

diów masowych ani dzia³alnoœci twórczej nie wykluczaj¹c.
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12 Pkt 31 wyroku. Por.: pkt 47 wyroku Otto-Preminger-Institut; pkt 60 wyroku Hasan

i Chaush.
13 Por. art.10 ust. 2 Konwencji oraz art. 19 ust. 3 Paktu Obywatelskiego.



Po pi¹te, kiedykolwiek standardy miêdzynarodowe dopuszczaj¹ inge-

rencjê w³adzy publicznej w korzystanie z danego prawa, ka¿dorazowo

wœród tzw. celów prawowitych – a wiêc dóbr czy wartoœci, których ochrona

przez pañstwo usprawiedliwia takow¹ ingerencjê – wyraŸnie wymieniaj¹

„ochronê moralnoœci” oraz „ochronê praw i wolnoœci innych osób”, co

w kontekœcie wolnoœci ekspresji przybiera postaæ „ochrony dobrego imie-

nia i praw innych osób”.14 Jak¿e wiêc nieprawdziwe s¹ twierdzenia, wedle

których prawa cz³owieka nie maj¹ nic wspólnego z moralnoœci¹. One same

nazwane byæ mog¹ wa¿nym sk³adnikiem wielkiej moralnoœci miêdzynaro-

dowej, wprowadzonej na grunt prawa pozytywnego i prawnie zobowi¹zu-

j¹cej, obok i wespó³ z miêdzynarodowym prawem humanitarnym. One te¿

uznaj¹ nale¿ny pañstwu atrybut poniek¹d „stra¿nika moralnoœci”, skoro

w imiê jej ochrony w³aœnie uznaj¹ tytu³ do ingerencji w³adzy publicznej

w korzystanie z praw cz³owieka, w tym tak¿e, a poniek¹d przede wszyst-

kim z wolnoœci ekspresji.

Przy okazji podkreœlmy, ¿e spoœród wszystkich praw cz³owieka dopusz-

czaj¹cych ingerencjê w³adzy publicznej w korzystanie z nich w³aœnie i je-

dynie wolnoœæ myœli, sumienia i religii dopuszcza takow¹ ingerencjê nie

w ca³y zakres prawa chronionego, ale jedynie w jego eksternalizacjê, a mia-

nowicie w manifestowanie swojej religii lub przekonañ.15 Zatem, kr¹g we-

wnêtrzny wolnoœci religii, religia w jej wymiarze prywatnym i osobistym,

kojarzona – jak ju¿ wskaza³em – z godnoœci¹ i to¿samoœci¹ oraz koncepcj¹

¿ycia jej wyznawcy, nie dopuszcza ¿adnej ingerencji w³adzy publicznej.

To prawda, ¿e nie ma tu mowy o ingerencji osób trzecich; mo¿na wszela-

ko twierdziæ, ¿e na pañstwie ci¹¿¹ zobowi¹zania pozytywne w sferze zape-

wnienia warunków do poszanowania religii, co zreszt¹ jednoznacznie po-

twierdzaj¹ szerokie mo¿liwoœci ingerencyjne pañstwa w dziedzinie wolno-

œci ekspresji. Warto bowiem wskazaæ, ¿e w tym w³aœnie kontekœcie standar-

dy miêdzynarodowe nie stosuj¹ formu³y wstêpnej „niedopuszczalna jest

jakakolwiek ingerencja w³adzy publicznej w korzystanie z tego prawa”,

lecz – po wspomnianym zaakcentowaniu „obowi¹zków i odpowiedzialno-

œci” – podkreœlaj¹, i¿ korzystanie z wolnoœci ekspresji „mo¿e podlegaæ wy-

mogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom”.16 Jedyny to

raz, ¿e standardy miêdzynarodowe w konkretnych unormowaniach przy-

znaj¹ pañstwu tak¹ skalê prerogatyw reglamentacyjnych, a zw³aszcza jedy-
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14 Por. art. 8 ust. 2, 9 ust. 2, 10 ust. 2 i 11 ust. 2 Konwencji Europejskiej oraz art. 2 ust. 2

Protoko³u IV do niej.
15 Tak art. 9 ust.2 Konwencji Europejskiej oraz art. 18 ust. 3 Paktu Obywatelskiego.
16 Por. art. 10 ust. 2 Konwencji Europejskiej, w zw. z jej art. 8 ust. 2.



ny to raz, ¿e wzmiankuj¹ one o sankcjach tytu³em nadu¿ywaj¹cego ko- rzy-ny to raz, ¿e wzmiankuj¹ one o sankcjach tytu³em nadu¿ywaj¹cego ko- rzy-

stania z wolnoœci ekspresji.

To prawda równie¿, ¿e Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka uznaje, i¿

nie da siê stwierdziæ jednolitej europejskiej koncepcji moralnoœci. Dlatego

w³aœnie w tym zakresie sk³onny jest przyznawaæ pañstwom-stronom szero-

ki margines oceny. Kojarzy siê to poœrednio z poszanowaniem to¿samoœci

narodowej w jej wymiarze moralnym i duchowym. I to jest szalenie wa¿ne,

tak¿e z perspektywy badanego problemu. Nag³aœnia siê bowiem sztucznie

postulaty próbuj¹ce narzuciæ Europie jakiœ jednolity uniform libertynizmu

i permisywizmu, tak jakby Europa pasowa³a do jakiegoœ „munduru Kim Ir

Sena”, a zapominaj¹c, ¿e doœwiadczeniem przesz³oœci, prawd¹ teraŸniej-

szoœci i szans¹ Europy na przysz³oœæ jest „jednoœæ w ró¿norodnoœci”.17

2. Ochrona religii w prawie i praktyce polskiej

Konstytucja RP z 2. 04. 1997 r. w swej preambule zwraca uwagê na „kul-

turê zakorzenion¹ w chrzeœcijañskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludz-

kich wartoœciach”, zaœ zgodnie z art. 5 „Rzeczpospolita Polska... strze¿e

dziedzictwa narodowego”, a jej w³adze publiczne maj¹ zachowywaæ „bez-

stronnoœæ w sprawach przekonañ religijnych, œwiatopogl¹dowych i filozofi-

cznych” oraz zapewniaæ „swobodê ich wyra¿ania w ¿yciu publicznym”.

Konkretne gwarancje wolnoœci sumienia i religii w art. 53 (w zw. z art. 48

ust.1) mog¹ budziæ pewne w¹tpliwoœci, zw³aszcza ¿e limitacja przewidzia-

na w art. 53 ust. 5 dotyczy li tylko „uzewnêtrzniania religii” (czy¿by uze-

wnêtrznianie innych przekonañ jej nie podlega³o?!), i tym bardziej, ¿e

gwarancji „wolnoœci wyra¿ania swoich pogl¹dów” w art. 54 ust.1 ¿adna li-

mitacja nie towarzyszy. Wystêpuje zatem w Konstytucji pewien chaos nor-

matywny.

Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e zakaz naruszania w audycjach radio-

wych i telewizyjnych uczuæ religijnych odbiorców zgodny jest z zasad¹ de-
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17 Nie mogê siê zgodziæ z ocenami P. Wachsmanna, który na tle wyroku Europejskiego

Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Otto-Preminger-Institut przeciwko Austrii narze-

ka³ na „reakcyjne konotacje zwi¹zków miêdzy religi¹ a moralnoœci¹” oraz na sprzecznoœæ

wyroku „z liberalnym przes³aniem”, z „dynamizmem prawdziwie «otwartego» spo³e-

czeñstwa w rozumieniu nadanym przez Karla Poppera” – por. P. Wachsmann, La religion
contre la liberte d’expression: sur un arret regrettable de la Cour europeenne des droits de l’homme,
Revue Universelle des Droits de l”Homme 1994, vol. 6, nr 12, s. 441 i nast.



mokratycznego pañstwa prawnego i z zasad¹ równoœci, podobnie jak nakaz

respektowania w programach radiofonii i telewizji „tych wartoœci chrzeœci-

jañskich, które pokrywaj¹ siê z uniwersalnymi zasadami etyki”.18 Trybu-

na³ doda³, ¿e u podstaw zakazu „le¿y ochrona wolnoœci sumienia i wyznania

wyra¿aj¹ca siê równie¿ w zakazie naruszania uczuæ religijnych. (...) Uczucia

religijne, ze wzglêdu na ich charakter, podlegaj¹ szczególnej ochronie pra-

wa. Bezpoœrednio powi¹zane s¹ bowiem z wolnoœci¹ sumienia i wyznania,

stanowi¹c¹ wartoœæ konstytucyjn¹”.19

Nowy Kodeks karny, obowi¹zuj¹cy od 1. 09. 1998 r., niewiele wprowa-

dzi³ zmian w rozdziale grupuj¹cym „Przestêpstwa przeciwko wolnoœci su-

mienia i wyznania” w porównaniu z Kodeksem karnym z 1969 r.20

Penalizuje on: ograniczenie cz³owieka w przys³uguj¹cych mu prawach „ze

wzglêdu na jego przynale¿noœæ wyznaniow¹ albo bezwyznaniowoœæ”

(art. 194); z³oœliwe przeszkadzanie „publicznemu wykonywaniu aktu reli-

gijnego”, jak te¿ „pogrzebowi, uroczystoœciom lub obrzêdom ¿a³obnym”

(art. 195); oraz – co nas tu najbardziej interesuje – obrazê uczuæ religijnych.

Art. 196 stanowi: „Kto obra¿a uczucia religijne innych osób, zniewa¿aj¹c

publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicz-

nego wykonywania obrzêdów religijnych, podlega grzywnie, karze ograni-

czenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2”.

Nie jestem specjalist¹ prawa karnego, ale – oczyma laika – widzê, ¿e

gwarancja ochrony prawnokarnej jest w¹ska, skoro wstêpne otwarcie na

„obrazê uczuæ religijnych” zaraz doznaje limitacji li tylko do „publicznego

zniewa¿enia” przedmiotu b¹dŸ miejsca. Fundamentalne wartoœci religijne

i immanentnie z nimi zwi¹zane uczucia religijne okazuj¹ siê bezbronne.

G³êbia i istota religii pozostaje poza ochron¹ prawnokarn¹.

¯e tak w³aœnie rzeczy siê przedstawiaj¹, przekonuje znany komentator,

prof. M. Filar. Jego zdaniem, ochrona dotyczy „przedmiotu czci religijnej

lub miejsca przeznaczonego do wykonywania obrzêdów religijnych, a wiêc

obiektów o charakterze materialnym”.21 WyraŸnie przy tym dodaje: „Prze-

pis nie obejmuje ochron¹ samego przedmiotu kultu jako bytu idealnego
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18 Orzeczenie TK z 7.06.1994 r., K 17/93, pkt 1 i 2. Tekst w: T. Jasudowicz, Wolnoœæ reli-
gii..., s.167–168.
19 Ibidem, s.168. Trybuna³ podkreœli³ zarazem, ¿e zakaz ten „adresowany jest do wszyst-

kich nadawców audycji radiowych i telewizyjnych, zarówno publicznych, jak i niepublicz-

nych”, ibidem, s.170.
20 Rozdz.XXIV nowego k.k. Por. rozdz. XXVIII kk z 1969 r.
21 Por.: Kodeks karny. Komentarz, pod red. O.Górniok, wyd. 2, Wyd. Prawnicze LexisNe-

xis, Warszawa 2006, s. 639, pkt 2.



i abstrakcyjnego (np. bóstwa), a tak¿e zespo³u dogmatów filozoficznych

i wartoœci w³aœciwych danemu kultowi”.22 Na szczêœcie, nie wszyscy znaw-

cy – co sam komentator przyznaje – tak w¹sko i tak materialistycznie po-

strzegaj¹ ochronê zapewnian¹ przez art.196 kk.23 Raczej arbitralnie

komentator powiada, ¿e „Przestêpstwo ma charakter materialny i dla jego

bytu niezbêdne jest spowodowanie skutku w postaci obrazy uczuæ co naj-

mniej dwóch osób”.24 Wed³ug mnie, równie arbitralne jest uogólnienie, sto-

sownie do którego „Nie stanowi natomiast zniewagi czy pogardy krytyka

pogl¹dów g³oszonych przez przedstawicieli danej wiary ani te¿ jej dogma-

tów. Nie bêdzie równie¿ tak¹ zniewag¹ u¿ycie w celu kreacji artystycznej

jej symboli, jeœli zamierzeniem kreatora nie jest wyra¿enie pogardy dla ta-

kich symboli, a forma i treœæ kreacji nie zawiera elementów poni¿aj¹cych”.

Zdaniem komentatora bowiem, do uznania, „i¿ mamy do czynienia z obra-

z¹ uczuæ religijnych innych osób... nie wystarcza jedynie subiektywne od-

czucie osób czuj¹cych siê obra¿one, lecz czynnoœci sprawcy musz¹ byæ

obiektywnie zniewa¿aj¹ce i obra¿aj¹ce”.25

Dla mnie powy¿sze stanowisko we wszystkich swoich aspektach jest nie

do przyjêcia. Widzê w nim œlady anachronizmu z czasów, gdy nie by³o jesz-

cze miêdzynarodowo chronionych praw cz³owieka i gdy prawo karne pod

ich wp³ywem nie musia³o podlegaæ reinterpretacji. W dalszych wywodach

do tej kwestii powrócê. Teraz natomiast zwrócê uwagê na pewn¹ konkret-

n¹ zasz³oœæ, bezpoœrednio zwi¹zan¹ z najnowszymi doœwiadczeniami same-

go Senatu RP. Mia³em okazjê przygotowywaæ w tej sprawie opiniê prawn¹.

16. 07. 1998 r. senator z SLD Ryszard Gibu³a w wyst¹pieniu swym wy-

powiedzia³ siê o „godnej potêpienia apoteozie picia wina dokonywanej

przez tysi¹ce funkcjonariuszy Koœcio³a katolickiego”, adresowanej do

wszystkich wiernych, m³odzie¿y i dzieci nie wykluczaj¹c, czego te¿ sam

osobiœcie doœwiadczy³. WypowiedŸ ta odbi³a siê szerokim – acz wcale nie

jednoznacznym – echem w prasie polskiej. Klub Senatorski AWS uzna³ j¹

za „bluŸniercze s³owa dotkliwie obra¿aj¹ce wszystkich chrzeœcijan” i przy-

pomnia³, ¿e „Eucharystia jest dla chrzeœcijan najg³êbsz¹ i najœwiêtsz¹ ta-

jemnic¹ wiary”.26 Ale dla P. Gadzinowskiego by³o to li tylko wskazanie na
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22 Ibidem, pkt 5.
23 Ibidem. Odmienny pogl¹d maj¹ m.in.: L. Gardocki, A.W¹sek i A. Zoll.
24 Ibidem, pkt 6.
25 Ibidem, pkt 8
26 Por. „Nasz Dziennik” z 28. 07. 1998 r. Por. wypowiedŸ K. Piesiewicza w „Tygodniku

AWS” z 9. 08. 1998 r. Wed³ug „Najwy¿szego Czasu”, wypowiedŸ Gibu³y „nale¿y wpisaæ

do Ksiêgi Guinessa” w charakterze „rekordu g³upoty trudnego do pobicia”.



„rytua³ picia wina, na co patrz¹ doroœli, dzieci i m³odzie¿”, sprowadzaj¹cy

siê do problemu „logo napojów alkoholowych”.27

Spraw¹ zajê³a siê Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich Senatu

RP, której cz³onków sam Gibu³a – jak¿e daleki od skruchy – nazwa³ „spad-

kobiercami inkwizycji”, którzy „za pomoc¹ bolszewickich metod przepro-

wadzili s¹d inkwizycyjny”.28 Bior¹cy udzia³ w dyskusji senatorowie

podkreœlali obrazê ich uczuæ religijnych oraz naruszenie ich godnoœci oso-

bistej.29 W szczególnoœci sen. E. P³onka stwierdzi³a: „Pan obra¿a sacrum
Jezusa Chrystusa i obra¿a wiarê chrzeœcijañsk¹. Sacrum to jest cia³o i krew

Chrystusa w czasie sprawowania Eucharystii”.30 Ostatecznie Komisja sto-

sunkiem g³osów 8:3:1 orzek³a karê dyscyplinarn¹ upomnienia.

Z prawnego punktu widzenia wielce interesuj¹ce jest stanowisko Pro-

kuratury Wojewódzkiej w Warszawie w postanowieniu z 2.10. 1998 r. o od-

mowie wszczêcia postêpowania karnego przeciwko sen. Gibule. Stosownie

do jego uzasadnienia, art.196 kk ma za przedmiot swej ochrony „szeroko

rozumiane uczucia religijne”, „kryminalizuje jednak obrazê uczuæ religij-

nych, tylko gdy nast¹pi³a ona przez publiczne zniewa¿enie przedmiotu

czci religijnej albo miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania

obrzêdów religijnych”. Podobnie, chocia¿ „przedmiotem czci religijnej

jest ka¿dy przedmiot uznany za taki przez wyznawców danej religii”, to je-

dnak odnosi siê to „wy³¹cznie do przedmiotów materialnych”, wobec cze-

go nie mo¿e nim byæ ani „obrzêd Mszy œwiêtej”, ani „moment

Przeistoczenia”, ani te¿ „Najœwiêtsza Eucharystia” (s. 2.). Prokuratura nie

wyklucza³a tego, i¿ wypowiedŸ „mo¿e zawieraæ elementy zniewa¿enia”,

ale kojarzy³a to z „przedmiotem czci religijnej, jakim jest naczynie liturgi-

czne w postaci kielicha mszalnego” (s. 3.) Uwa¿a³a te¿, ¿e art. 196 „nie
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27 Por. „Gazeta Poznañska” z 18–19. 07. 1998 r. Wyj¹tkowy by³ ze strony SLD g³os M. Ja-

niszewskiej z Warszawy, która przyzna³a, ¿e senator Gibu³a „zachowa³ siê po chamsku”,

a SLD powinien „zastosowaæ wobec niego swoje sankcje” – por. „Trybuna” z 18–19.07.

1998 r.
28 Stenogram prac Komisji, s.18–20. Warto dodaæ, ¿e sen. Gibu³a – fakt, ¿e go³os³ownie

i niekompetentnie – powo³a³ siê m.in. na Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka oraz

art. 9 ust.1 Konwencji Europejskiej.
29 Tak np. K. Lipiec, w: ibidem, s. 6. Przeciwnie, zdaniem J. Mokrzyckiego, w¹tpliwe jest,

„czy takie sformu³owania naruszaj¹ godnoœæ”; tu wchodzi w grê raczej „odczucie prywat-

ne”, a nie „godnoœæ senatora” – ibidem, s. 11. Wedle R. Jarzembowskiego, to by³ „opis rze-

czywistoœci”, a jego krytyka jest „prób¹ narzucania œwiatopogl¹du” – ibidem, s. 21.
30 Ibidem, s. 6–7. Sen. K. Lipiec doda³: „w tym kielichu jest krew Chrystusa po przeisto-

czeniu” – ibidem, s. 10. Por. stanowiska wyra¿one m.in. przez Towarzystwo im. Stanis³awa

ze Skarbimierza oraz Radê Ruchu „Solidarni w Wyborach”.



chroni dóbr zindywidualizowanych, lecz dobro o charakterze powsze-

chnym (ogólnym), jakim s¹ uczucia religijne nieokreœlonej iloœci osób” (s.

5). Gdyby nawet wchodzi³a w grê jakaœ konkretna osoba czy grupa osób,

których uczucia religijne zosta³y obra¿one, „nie bêd¹ to osoby stricte po-

krzywdzone w rozumieniu art. 49 ust.1 kk”, co w efekcie wyklucza odpo-

wiedzialnoœæ karn¹ sen. Gibu³y, zw³aszcza ¿e dzia³a³ on w ramach swego

mandatu, co oznacza „prawn¹ niedopuszczalnoœæ œcigania za czyn objêty

immunitetem” (s. 7). Prokuratura posunê³a siê wrêcz do stwierdzenia, ¿e

wypowiedŸ sen. Gibu³y „nie podlega ocenie prawnej”.

Jak widaæ, istota stanowiska prokuratury w sprawie Gibu³y jest zbie¿na

na ogó³ z wczeœniej zaprezentowanym stanowiskiem komentatora Kodek-

su karnego. To prawda, ¿e nie wszyscy znawcy prawa karnego stanowisko

to podzielaj¹. Prawd¹ jest jednak równie¿ to, ¿e samo unormowanie pra-

wnokarne jest u³omne i mo¿e budziæ w¹tpliwoœci. Umo¿liwia bowiem do-

minacjê praktyki jakby ¿ywcem przejêtej z czasów realnego socjalizmu,

amputuj¹cej do bardzo w¹skiego zakresu prawnokarn¹ ochronê religii

i sprowadzaj¹c¹ j¹ do materialistycznej interpretacji, zapoznaj¹cej istotê re-

ligii i jej fundamentalnych wartoœci.

3. Kilka uwag na tle porównawczym

Znakomitej okazji do przedstawienia unormowañ i orzecznictwa kon-

stytucyjnego w pañstwach europejskich dostarczy³a zwo³ana w Warszawie

Konferencja Prezesów Trybuna³ów Konstytucyjnych, na której przedsta-

wiciele poszczególnych pañstw prezentowali swoje raporty krajowe. To

prawda, ¿e niektóre z nich nie zawieraj¹ ¿adnych podstaw dla wniosków

zwi¹zanych z badanym tu problemem.31

Raport czeski stwierdza: „Aczkolwiek nie ma przepisów ustawowych

bezpoœrednio do tego (czyli do „poszanowania uczuæ religijnych w me-

diach masowych” – przyp. T. J.) siê odnosz¹cych, przepisy Kodeksu karne-

go (art.198 i 260) mo¿na zastosowaæ w tym kontekœcie na potrzeby karania

– w przypadkach ekstremalnych – wyra¿ania nietolerancyjnych pogl¹dów

w stosunku do wspólnoty religijnej czy nawet wyra¿ania otwartej wrogoœci
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31 Por.: Constitutional Jurisprudence in the Area of Freedom of Religioin and Beliefs (Bia³oruœ);

Report of the Constitutional Court of the Republic of Moldova; La Cour Constitutionnelle de Russie.
Rapport national; V.I.Nimczenko, Constitutional Basis and Legal Definition of Human and
Citizen’s Freedom of Religion and Convictions in Ukraine.



wobec wspólnoty religijnej”.32 Jak siê wydaje, nie ma tu miejsca na w¹sko

materialistyczn¹ interpretacjê.

We Francji – przy ca³ym, jak¿e silnym akcencie na wolnoœæ ekspresji

w ogóle, a mediów masowych w szczególnoœci – „prawo francuskie gwaran-

tuje poszanowanie uczuæ religijnych w mediach masowych”, zw³aszcza

w tym sensie, ¿e „godzenie w uczucia religijne podlega sankcjom”, przy

czym mog¹ one przybraæ postaæ zawieszenia b¹dŸ cofniêcia zezwolenia na

œwiadczenie audiowizualnych us³ug komunikacyjnych, s¹dy karne zaœ ka-

rz¹ „wszelkie znies³awienie religijne” w prasie oraz „wszelkie plakatowa-

nie publiczne, które stanowi jawny cios w uczucia religijne”.33

W raporcie hiszpañskim podkreœla siê, ¿e fundamentalne konstytucyj-

ne prawo do wolnoœci religii „w ¿adnym razie nie podlega naruszeniu przez

przepis prawny o charakterze karnym, który ma zapewniæ poszanowanie

przekonañ religijnych wszystkich obywateli, co – wrêcz przeciwnie – przy-

czynia siê do stworzenia adekwatnych warunków dla korzystania z prawa

do wolnoœci religijnej”.34 Kodeks karny z 23. 11. 1995 r. umieszcza przepi-

sy dotycz¹ce ochrony uczuæ religijnych w rozdziale poœwiêconym „Prze-

stêpstwom przeciwko Konstytucji”. Penalizacj¹ objête jest prowokowanie

do dyskryminacji, nienawiœci lub przemocy przeciwko grupom lub stowa-

rzyszeniom m.in. z motywów dotycz¹cych religii, jak te¿ rozpowszechnia-

nie – z identycznych motywów – informacji szkodliwych, fa³szywych b¹dŸ

zniekszta³caj¹cych prawdy takich grup czy stowarzyszeñ.35 Poza przestêp-

stwami przeciwko wolnoœci sumienia i religii sensu stricto (art. 522 kk), prze-

szkadzaniem w aktach kultu (art. 523 kk) oraz aktami profanacji miejsc lub

ceremonii (art. 524 kk), tak¿e miejsc pochówku i cmentarzy (art. 526 kk),

w szczególnoœci art. 525 kk karze osoby, które – godz¹c w uczucia religijne

cz³onków wyznania religijnego – dokonuj¹ publicznie, s³ownie, na piœmie

albo za poœrednictwem jakiegoœ dokumentu zniewa¿enia ich dogmatów,

wierzeñ, rytua³ów lub ceremonii b¹dŸ naœmiewaj¹ siê – równie¿ publicznie
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32 Co wiêcej, art. 260 ust. 2 kk przewiduje surowsze karanie „w przypadkach, gdy spraw-

ca u¿ywa mediów masowych, takich jak prasa, radio i telewizja” – por.: Constitutional Juris-
prudence in the Area of Freedom of Religion and Bieliefs. The Czech Republic, s. 9.
33 Por. art. 24 i 32 ustawy o prasie z 1.08.1986 r. Jest te¿ miejsce na jurysdykcjê s¹dów

cywilnych, które mog¹ badaæ, czy publikacje b¹dŸ afisze stanowi¹ „jawny cios w uczucia

religijne” – por.: B.Gaudemet-Basdevant, La juririsprudence constitutionnelle et le regime
juridique des cultes et de la liberte confessionnelle en France. Rapport du Conseil constitutionnelle
francais, s. 19–20.
34 Por.: Jurisprudence constitutionnelle en matiere de liberte confessionnelle. Rapport du Tribunal
Constitutionnel de l’Espagne, s. 24.
35 Ibidem, s. 26–27.



– z osób, które je prowadz¹ lub w nich uczestnicz¹.36 Zatem, w systemie

prawnym Hiszpanii wyraziœcie rzuca siê w oczy szersza, daleka od materia-

listycznego zawê¿ania, prawnokarna ochrona religii i uczuæ religijnych.

Art. 4 ustawy zasadniczej RFN ma na wzglêdzie ochronê szeroko pojê-

tej religii, gwarantuj¹c w ust.1 wolnoœæ przekonañ oraz wyznawania religii

czy filozofii ¿ycia, zaœ w ust. 2 – prawo do niezak³óconego praktykowania

religii. Rozumie przy tym tê wolnoœæ – podobnie jak „inne prawa funda-

mentalne” – jako wywieraj¹c¹ „skutki dla ca³ego systemu prawnego, po-

niewa¿ ma ona treœæ o obiektywnej wartoœci prawnej”.37 Federalny Trybu-

na³ Konstytucyjny uznawa³, ¿e Konstytucja „nakazuje pañstwu w sensie po-

zytywnym zapewniæ jednostkom i wspólnotom religijnym (oraz filozoficz-

nym) przestrzeñ na potrzeby aktywnego praktykowania ich przekonañ

oraz dla rozwoju autonomicznej osobowoœci w obszarze religii i filozofii ¿y-

cia, jak te¿ chroniæ je przed atakami czy przeszkodami ze strony wyznaw-

ców innych przekonañ b¹dŸ rywalizuj¹cych ugrupowañ”.38

Portugalski kodeks karny chroni uczucia religijne w ten sposób, i¿ prze-

widuje karê za „godzenie w osobê ze wzglêdu na jej wiarê czy funkcjê reli-

gijn¹, jak te¿ za profanacjê miejsca lub obiektu kultu lub czci, naruszaj¹ce

pokój publiczny” (art. 251), jak te¿ – w tym¿e sensie – za przeszkadzanie,

wzbudzanie niepokojów czy godzenie w akty kultu (art. 252)”.39

W Turcji problematyki tej dotycz¹ art.175–178 kodeksu karnego. Prze-

widuje on sankcje nie tylko za uniemo¿liwianie czy przeszkadzanie „mod-

litwie, rytua³owi lub sprawom religijnym dotycz¹cym jakiejkolwiek religii”,

ale te¿ karanie tego, „kto godzi w Boga albo jedn¹ z religii, proroków, œwiê-

te ksiêgi (...), albo bezczeœci, znies³awia, nadu¿ywa b¹dŸ czyni poœmiewis-

ko z kogokolwiek, dlatego ¿e ów wype³nia wymogi swojej religii b¹dŸ

unika tego, co jest wed³ug jego religii zakazane”.40

Stosownie do art. 188 austriackiego kodeksu karnego, sankcji karnej

mo¿e podlegaæ ten, „kto oczernia lub wyszydza osobê lub przedmiot bê-

d¹cy przedmiotem czci Koœcio³a lub wspólnoty religijnej ustanowionej
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36 Ibidem, s. 28–29.
37 D. Homig, W. Hassemer, German Country Report for the XIth Conference of European Con-

stitutional Courts, s. 2, 7.
38 Ibidem, s. 8
39 Por.: J.de Sousa e Brito, La jurisprudence constitutionnelle en matiere de liberte confessionnel-

le au Portugal, s. 11–12.
40 Por. Freedom of Conscience and Religion and Doctrines of the Constutional Court. Turkish Re-

port, s. 5. Kara mo¿e byæ dwukrotnie wy¿sza, gdy czyny takie dokonywane s¹ za poœredni-

ctwem prasy, radia lub telewizji.



w kraju albo instytucji upowa¿nionej przez prawo tego Koœcio³a lub takiej

wspólnoty, w warunkach mog¹cych wywo³ywaæ prawowite oburzenie”.41

Podaje siê te¿ przyk³ady: przestêpstwa bluŸnierstwa wed³ug brytyjskie-

go common law; art. 14 ust. 3 Konstytucji Grecji, który ma na wzglêdzie

przestêpstwa „przeciwko religii chrzeœcijañskiej oraz wszelkiej innej «zna-

nej» religii”; art. 40 ust. 6 Konstytucji Irlandii z 1937 r., stosownie do które-

go ma podlegaæ karze „publikacja b¹dŸ prezentacja prac lub wypowiedzi

bluŸnierczych, burzycielskich lub niegodziwych”; art. 100 Konstytucji

Norwegii z 1814 r., który czyni odstêpstwo od zasady wolnoœci prasy, gdy

chodzi o „pogardê religii”.42

Dodaæ trzeba, ¿e – choæ prawd¹ jest, ¿e w nowoczesnym rozwoju prawa

karnego w Europie odnotowaæ mo¿na „depenalizacjê, a nawet dekrymina-

lizacjê wielu z pokaŸnej w feudalizmie grupy przestêpstw przeciwko reli-

gii”, wraz z odst¹pieniem od œcigania i karania herezji, niedowiarstwa,

czarów czy praktyk znachorskich – prawd¹ jest tak¿e, ¿e niektóre czyny

d³ugo utrzymywa³y b¹dŸ zgo³a utrzymuj¹ status przestêpstwa. Kodeks

karny RP z 1932 r. zna³ przestêpstwo „publicznego bluŸnierstwa Bogu”

(art. 172), publicznego l¿enia lub wyszydzania prawnie uznanego wyznania

czy zwi¹zku religijnego, jego dogmatów, wierzeñ i obrzêdów (art. 173).43

Podsumowuj¹c te pobie¿ne uwagi porównawcze, mo¿na stwierdziæ, ¿e

prawo karne pañstw europejskich penalizuje czyny wymierzone w nieza-

k³ócone korzystanie z wolnoœci religii, wcale siê nie ograniczaj¹c zazwyczaj

do w¹skomaterialistycznego ujêcia zakresu penalizacji i obejmuj¹c œciga-

niem i karaniem akty, w tym publikacje i prezentacje o bluŸnierczym cha-

rakterze.
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41 Pod. za P. Wachsmann, op.cit., s. 441
42 Ibidem, s. 444. Autor ów nie mo¿e od¿a³owaæ tego, ¿e w sprawie Otto-Preminger-Insti-

tut Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka nie uzna³ penalizacji bluŸnierstwa za sprzeczn¹

z art.10 Konwencji Europejskiej i „wola³ unikn¹æ stanowiska pryncypialnego potêpiaj¹ce-

go ustawodawstwa narodowe”.
43 Por. P.Chrzczonowicz, Karnoprawna ochrona wolnoœci sumienia i wyznania w prawie pol-
skim. Problematyka sekt, w: Spo³eczeñstwo inwigilowane w pañstwie prawa. Granice ingerencji
w sferê praw jednostki, Wyd. UMK, Toruñ 2003, s. 115–131, na s. 119–120. Szkoda, ¿e autor

nie pog³êbi³ swej dalszej analizy obecnego unormowania karnego w Polsce, jakby „spo-

czywaj¹c na laurach” i przejmuj¹c pogl¹dy swojego mentora, czyli profesora M. Filara.



4. Ochrona religii w œwietle orzecznictwa strasburskiego

Ju¿ wczeœniej zaakcentowa³em uznanie w Europie – tak¿e w orzecznic-

twie strasburskim na tle art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka

– religii jako istotnej wartoœci, zarówno w makroskali kontynentu i krajów

poszczególnych, jak te¿ w perspektywie indywidualnego wyznawcy czy

wspólnoty religijnej. Z drugiej strony, przez d³ugi czas pojawia³y siê

w Strasburgu raczej skargi dotycz¹ce ingerencji w³adz publicznych w ko-

rzystanie z wolnoœci religii, w tym sprawy nauczania religii w szko³ach pub-

licznych i prywatnych, nie pojawia³ siê natomiast problem godzenia osób

trzecich w niezak³ócone korzystanie z wolnoœci religii.

W wyroku Kokkinakis przeciwko Grecji Trybuna³ wyraŸnie podkreœli³,

¿e „wolnoœæ manifestowania swojej religii... obejmuje ponadto w zasadzie

prawo do podejmowania prób przekonania bliŸniego, np. przez «naucza-

nie», w braku czego – co wiêcej – wolnoœæ zmiany religii lub przekonañ,

wpisana w art. 9, pozosta³aby przypuszczalnie martw¹ liter¹”;44 z drugiej

jednak strony, dokona³ rozró¿nienia pomiêdzy „dawaniem œwiadectwa

chrzeœcijañskiego” (które „odpowiada prawdziwej ewangelizacji... jako is-

totnej misji i odpowiedzialnoœci ka¿dego chrzeœcijanina i ka¿dego Koœcio-

³a”) a „niestosownym prozelityzmem” (który stanowi jej „deformacjê lub

sprzeniewierzenie” i „bardziej generalnie, nie da siê pogodziæ z poszano-

waniem wolnoœci myœli, sumienia i religii innych osób”).45

Szczególnej okazji dostarczy³a Trybuna³owi skarga Otto-Preminger-Institut

przeciwko Austrii oparta na art.10 Konwencji Europejskiej (wolnoœæ eks-

presji), z istoty swej jednak wchodz¹ca w obszar napiêcia miêdzy wolnoœci¹

ekspresji a wolnoœci¹ religii. Chodzi³o o zakaz wyœwietlania, zajêcie i konfi-

skatê filmu Das Libeskonzill, wyre¿yserowanego przez Wernera Schroetera,

a opartego na sztuce teatralnej Oskara Panizzy z koñca XIX w. Fakt doko-

nania ingerencji w wolnoœæ ekspresji nie podlega³ w¹tpliwoœci, podobnie

jak fakt spe³nienia testu legalnoœci, albowiem prawo austriackie przewidy-

wa³o stosown¹ podstawê prawn¹ do takich dzia³añ ze strony pañstwa.

Austria opiera³a siê na ochronie „moralnoœci”, „porz¹dku publicznego”,

przede wszystkim jednak na „ochronie praw i wolnoœci innych osób”, z ak-

centem na „prawo do poszanowania uczuæ religijnych”. Skar¿¹cy Instytut

zarzuca³ b³êdne zastosowanie prawa krajowego, kwestionowa³ mo¿liwoœæ

uznania „pracy artystycznej zajmuj¹cej siê w satyryczny sposób osobami
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44 Wyrok Kokkinakis, pkt 31 in fine.
45 Ibidem, pkt 48.



lub przedmiotami czci religijnej” za „uw³aczaj¹c¹ czy napastliw¹”, jak rów-

nie¿ stosownoœæ koncepcji „prawowitego oburzenia”, jeœli chodzi o „osoby,

które ze swej w³asnej i nieprzymuszonej woli zgadzaj¹ siê ogl¹daæ film

b¹dŸ go nie ogl¹daæ”.46

Trybuna³ faktycznie przyzna³, ¿e „Osoby, które decyduj¹ siê na korzy-

stanie z wolnoœci manifestowania swojej religii... nie mog¹ rozs¹dnie ocze-

kiwaæ wykluczenia wszelkiej krytyki”, wobec czego „Musz¹ one tolerowaæ

i akceptowaæ negowanie ich uczuæ religijnych przez inne osoby, a nawet

propagowanie przez inne osoby doktryn wrogich ich wierze”. Z drugiej

strony, Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e „Sposób, w jaki siê przeciwstawia uczuciom

i doktrynom religijnym b¹dŸ je neguje, jest jednak spraw¹, która mo¿e an-

ga¿owaæ odpowiedzialnoœæ pañstwa, zw³aszcza jego odpowiedzialnoœæ

w zakresie zapewnienia wyznawcom takich uczuæ i doktryn niezak³ócone-

go korzystania z prawa zagwarantowanego na podstawie art. 9”.47

Powo³uj¹c siê na swe wczeœniejsze orzeczenie w sprawie Kokkinakisa,

Trybuna³ uzna³, ¿e „pañstwo mo¿e w sposób prawowity uznaæ za koniecz-

ne podjêcie œrodków maj¹cych na celu represjonowanie niektórych form

postêpowania, w³¹czaj¹c w to rozpowszechnianie informacji i idei, ocenia-

nych jako niedaj¹ce siê pogodziæ z poszanowaniem wolnoœci myœli, sumie-

nia i religii innych osób”; takim postêpowaniem mo¿e m.in. okazaæ siê

„prowokacyjne przedstawianie obiektów czci religijnej”, które „mo¿e zo-

staæ uznane za z³oœliwe naruszenie ducha tolerancji, który tak¿e jest konie-

cznym sk³adnikiem demokratycznego spo³eczeñstwa”.48 Niezmiernie

wa¿kie to ustalenie Trybuna³u; wskazuje ono na koniecznoœæ pog³êbione-

go i niedyskryminacyjnego postrzegania wymogów tolerancji, jak¿e czêsto

pojmowanej jako wielkie otwarcie na nieokie³znan¹ „postêpow¹ wolnoœæ”

przeciwstawian¹ tradycji i wartoœciom.

Bardzo s³usznie powo³a³ siê Trybuna³ w tym kontekœcie na „obowi¹zki

i odpowiedzialnoœæ” podkreœlone w art. 10 ust. 2 Konwencji i uzna³, ¿e do

takich obowi¹zków „mo¿na, w kontekœcie pogl¹dów i przekonañ religij-

nych w sposób prawowity zaliczaæ obowi¹zek unikania, na ile to tylko mo¿-

liwe, wypowiedzi, które s¹ bezpodstawnie napastliwymi w stosunku do

innych osób, a zatem takimi, które stanowi¹ naruszenie ich praw, a które
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46 Ibidem, pkt 46 i 44.
47 Ibidem, pkt 47. Trybuna³ zwróci³ uwagê, ¿e „skutek szczególnych metod przeciwsta-

wiania siê czy negowania przekonañ religijnych mo¿e byæ tego rodzaju, i¿ uniemo¿liwi on

osobom, które przekonanie takie maj¹, korzystanie z ich wolnoœci do ich posiadania i wy-

ra¿ania”.
48 Ibidem, pkt 47 in fine.



nie przyczyniaj¹ siê do jakiejkolwiek formy debaty publicznej mog¹cej

sprzyjaæ postêpowi w sprawach ludzkich”.49

Wobec tego, ¿e skar¿¹cy Instytut podkreœla³, i¿ nie dopuszczono do pro-

jekcji filmu i nie dosz³o do „publicznego” naruszenia uczuæ religijnych,

Trybuna³ wskaza³ na fakt szerokiego rozreklamowania filmu, w rezultacie

czego „istnia³a wystarczaj¹ca wiedza publiczna co do samej sprawy oraz co

do zasadniczej treœci filmu, by jasno wskazywaæ na jego charakter”; wobec

powy¿szego, „proponowany pokaz filmu nale¿y uznaæ za wypowiedŸ wy-

starczaj¹co «publiczn¹», by stanowi³a ona przestêpstwo”.50

Trybuna³ uzna³ te¿, ¿e s¹dy austriackie nale¿ycie uwzglêdnia³y konsty-

tucyjnie zagwarantowan¹ wolnoœæ ekspresji artystycznej. Po obejrzeniu fil-

mu stwierdzi³y one prowokacyjne bluŸniercze przedstawianie Boga Ojca,

Dziewicy Maryi i Jezusa Chrystusa; nie uzna³ jednak, by waga filmu jako

„dzie³a sztuki” mog³a przewa¿yæ nad cechami, które czyni³y zeñ nadu¿y-

waj¹c¹ i niedopuszczaln¹ „napaœæ na religiê rzymskokatolick¹”, a i religie

chrzeœcijañskie w ogóle.51

To prawda, ¿e Trybuna³ stwierdzi³, i¿ „nie jest mo¿liwe stwierdzenie

w ca³ej Europie jednolitej koncepcji znaczenia religii w spo³eczeñstwie”;

zarazem zdawa³ siê przyznawaæ racjê twierdzeniu Austrii akcentuj¹cemu

wagê religii w codziennym ¿yciu ludnoœci tyrolskiej, której a¿ 87% jest wy-

znania rzymskokatolickiego. W takiej sytuacji godzenie w uczucia religijne

wiernych mo¿e byæ kojarzone z „nagl¹c¹ potrzeb¹ spo³eczn¹ zachowania

pokoju religijnego” jako specjalnym aspekcie „ochrony porz¹dku publicz-

nego”.52

Pozwoli³em sobie na doœæ obszerne wywody o wyroku Trybuna³u Stras-

burskiego w sprawie Otto-Preminger-Institut, jako ¿e by³ to i nadal jest

wyrok prawdziwie precedensowy, niezmiernie istotny z punktu widzenia

badanego przeze mnie problemu. Okazuje siê – poza tak silnym podkreœle-

niem spo³ecznej i indywidualnej wartoœci religii – ¿e ochrona religii, m.in.

za poœrednictwem ochrony uczuæ religijnych wiernych, nie ogranicza siê

i ograniczaæ siê nie mo¿e do przedmiotowo-materialnej koncepcji ochrony

prawnokarnej. W sprawie tej nie chodzi³o o ¿adne przedmioty w znaczeniu

materialnym, lecz o same Najœwiêtsze Osoby, o sacrum najwy¿sze, acz nie

przedmiotowe, a tym bardziej nie materialne! Drugi niezmiernie istotny

aspekt ustalenia Trybuna³u dotyczy skupienia siê na prawach nale¿nych
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wyznawcom, w tym ich prawie do niezak³óconego posiadania i manifesto-

wania religii oraz prawie do poszanowania ich uczuæ religijnych, w tym wol-

noœci, od bezpodstawnych ataków na te uczucia. Oznacza to koniecznoœæ

reinterpretacji prawa karnego po linii skutecznego zagwarantowania nale¿-

nych cz³owiekowi praw, w tym prawa do niezak³óconego wyznawania swo-

jej religii.

Nie podzielam rozpaczy permisywistycznie nastawionych autorów, któ-

rzy uznaj¹ ten wyrok Trybuna³u za „godny po¿a³owania”. Wrêcz przeciw-

nie, osobiœcie uwa¿am ten wyrok strasburski za godny najwy¿szego

uznania. Dowodzi on bowiem, ¿e jest jeszcze w Europie cia³o, które staje

w obronie wartoœci wyznaczanych przez fundamentalne prawa cz³owieka,

tak¿e te zwi¹zane z gwarancjami wolnoœci religii i jej poszanowania. Dla

mnie „godnym po¿a³owania” jest to, ¿e sêdzia Trybuna³u zasiadaj¹cy z ra-

mienia Rzeczypospolitej zaj¹³ stanowisko przeciwstawne wobec potrzeby

ochrony religii i do³¹czy³ do wspólnej opinii odrêbnej mniejszoœci sêdziów

Trybuna³u Strasburskiego.

5. Zamiast konkluzji

Tak siê sk³ada, ¿e w Polsce mo¿emy odnotowaæ podobne do tyrolskiego

„znaczenie religii w spo³eczeñstwie”, co prawnie – jak widaæ – równie jest

istotne, albowiem pozwala kojarzyæ ewentualne ciosy w religiê i uczucia re-

ligijne katolików z nagl¹c¹ potrzeb¹ zachowywania „pokoju religijnego”.

Tymczasem w kraju naszym nasila siê swoista „wojna”, wojna przeciwko

katolicyzmowi. Czasami ma siê wra¿enie, ¿e wolnoœæ religii ma s³u¿yæ li tyl-

ko na u¿ytek ró¿norakich – choæby œladowych – mniejszoœci, podczas gdy

przygniataj¹ca wiêkszoœæ „ma siedzieæ cicho”.

Na miejscu komunistycznego wojuj¹cego ateizmu wyrastaj¹ coraz to

nowe zastêpy „promotorów wolnoœci”, filozofii „róbta, co chceta”, liberty-

nów i bluŸnierców, którzy na œwiêtokradczych napaœciach gotowi s¹ budo-

waæ swoj¹ wielkoœæ artystyczn¹ i literack¹. Wartoœci znajduj¹ siê w oblê¿eniu

i zagro¿eniu, a prawo maj¹ce stawaæ w ich obronie okazuje siê bezsilne i nie-

mrawe. Dlatego warto powiedzieæ Non possumus! – nie ma zgody na bluŸ-

niercz¹ wojnê z religi¹ rzymskokatolick¹ i chrzeœcijañstwem w ogóle, nie

ma zgody na œwiêtokradcze ataki na wartoœci i uczucia religijne przygniata-

j¹cej wiêkszoœci Narodu Polskiego, nie ma zgody na plugawienie postaci

i pamiêci œp. Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, podobnie jak nie mo¿e byæ zgo-
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dy na jakiekolwiek karykaturalne i prowokacyjne przedstawienia Proroka

Mahometa!

Czas na naprawdê powa¿ne zastanowienie siê nad postanowieniami

rozdz. XXIV Kodeksu karnego oraz nad ich interpretacj¹ zgodn¹ z wyma-

ganiami praw cz³owieka!



TADEUSZ KAROL JASUDOWICZ urodzi³ siê 2 sierpnia 1944 r. w Urnia¿ach (Litwa).

W latach 1948 – 1956 przebywa³ wraz z matk¹ i trojgiem rodzeñstwa na zes³aniu syberyj-

skim w Kraju Krasnojarskim (ojciec przez 10 lat /1945-1955/ przebywa³ w sowieckich wiê-

zieniach i ³agrach). Po repatriacji ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a potem Liceum

Ogólnokszta³c¹ce im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Gi¿ycku. W latach 1961–1966 odby³

studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.

Od 1966 r. do 1990 r. pracowa³ w Katedrze Prawa Miêdzynarodowego tego¿ wydzia³u

i uniwersytetu, uzyskuj¹c w 1972 r. stopieñ naukowy doktora nauk prawnych, a w 1983 r.

stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W 1990 r. doprowadzi³ do ut-

worzenia w strukturze tego¿ wydzia³u Katedry Praw Cz³owieka, której kierownictwo spra-

wuje do chwili obecnej. W 1997 r. uzyska³ tytu³ naukowy profesora. Kierowana przezeñ

katedra funkcjonuje tak¿e od 1993 r. jako element miêdzynarodowej sieci katedr

UNESCO pod nazw¹ UNESCO Chair for Human Rights and Peace. W 1993 r. stworzy³ cza-

sopismo naukowe „Toruñski Rocznik Praw Cz³owieka i Pokoju”, ukazuj¹ce siê na pra-

wach Zeszytów Naukowych UMK. W 2004 r. dla uczczenia jego 60. rocznicy urodzin

ukaza³a siê „Ksiêga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza – O ludzki wymiar

prawa” (Toruñ 2005).

Poza macierzyst¹ uczelni¹ w Toruniu pracuje tak¿e w Uniwersytecie Warmiñsko-Ma-

zurskim w Olsztynie i kieruje tam w strukturze Wydzia³u Prawa i Administracji pracami

Katedry Praw Cz³owieka i Prawa Europejskiego. Wyk³ada równie¿ prawo miêdzynarodowe

i prawa cz³owieka na Wydziale Administracji Elbl¹skiej Uczelni Humanistyczno-Ekono-

micznej oraz Wy¿szej Szko³y Biznesu w Pile.

By³ bezpoœrednio zaanga¿owany w dzia³alnoœæ NSZZ „Solidarnoœæ”, tak¿e w jej okre-

sie podziemnym, w 1984 roku by³ tymczasowo aresztowany, a przez kolejne lata ustawicz-

nie nêkany kolegiami ds. wykroczeñ. Mimo habilitacji w 1983 r., objêty by³ przez szereg

lat blokad¹ polityczn¹ i na stanowisko docenta awansowa³ dopiero w 1989 r.

G³ówne dzie³a, by wymieniæ tylko pozycje ksi¹¿kowe, to:

„Wp³yw zmiany okolicznoœci na obowi¹zywanie umów miêdzynarodowych”, Toruñ

1977;

„Normy regionalne w prawie miêdzynarodowym”, Toruñ 1983;

„Odmowa s³u¿by wojskowej prawem cz³owieka” (II obieg), Toruñ 1988;

„W obronie dostêpu Polski do morza” (II obieg), Warszawa 1989;

„Widmo kr¹¿y po Europie. Bezprawie Paktu Ribbentrop-Mo³otow”, Toruñ 1993;

„O prawach dziecka” (wspólnie z B. Gronowsk¹ i C. Mikiem), Toruñ 1994;

„Œladami Ehrlicha. Do Paw³a W³odkowica po naukê o prawach cz³owieka”, Toruñ

1995

„O prawach cz³owieka w podwójn¹ rocznicê Paktów. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Pro-

fesor Anny Michalskiej” (wspólnie z C. Mikiem), Toruñ 1996;

„Administracja wobec praw cz³owieka” (podrêcznik), Toruñ 1996;

„Prawa cz³owieka w sytuacjach nadzwyczajnych” (red.),Toruñ 1997;

„Prawa cz³owieka w konfliktach zbrojnych. Rekonstrukcja miêdzynarodowego prawa

humanitarnego”, Toruñ 1997;

„Miêdzynarodowe prawo humanitarne” (red.),Toruñ 1997;

„Europejskie standardy bioetyczne”, Toruñ 1998;

„Ochrona danych. Standardy europejskie”, Toruñ 1998;

„HIV/AIDS. Standardy europejskie”, Toruñ 1998;
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„Orzecznictwo strasburskie 1990–1997”,t. I-II,Toruñ 1998;

„Orzecznictwo strasburskie 1997–1998”,t. III,Toruñ 1999;

„Prawa rodziny – prawa w rodzinie”. Materia³y konferencji naukowej (red.), Toruñ

1999;

„Prawa rodziny – prawa w rodzinie”. Zbiór dokumentów, Toruñ 1999;

„Prawa rodziny – prawa w rodzinie. Orzecznictwo strasburskie”, Toruñ 1999;

„Prawa rodziny – prawa w rodzinie w systemie Europejskiej Karty Socjalnej”, Toruñ

1999;

„Prawa rodziny – prawa w rodzinie. Jan Pawe³ II o ma³¿eñstwie i rodzinie”, Toruñ

1999;

„Orzecznictwo strasburskie: Wolnoœæ pokojowych zgromadzeñ i zrzeszania siê. Wol-

noœæ zwi¹zkowa. Prawa i systemy wyborcze. W dwudziestolecie polskiego doœwiadczenia

'Solidarnoœci'”, Toruñ 2001;

„Wolnoœæ religii. Wybór materia³ów. Dokumenty. Orzecznictwo”, Toruñ 2001;

„Neminem captivabimus. Prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego (...)” (wspól-

nie z B. Gronowsk¹ oraz K. i M. Balcerzakami), Toruñ 2004;

„Prawa cz³owieka i ich ochrona”. Podrêcznik (wspólnie z B. Gronowsk¹, M. Balcerza-

kiem, M. Lubiszewskim i R. Mizerskim), Toruñ 2005.





Ks. Henryk Paprocki

Sacrum i profanum:
nadzieje i zagro¿enia

I. Wstêp

Potoczna definicja ujmuje sacrum jako to, co œwiête, wszystko, co doty-

czy bogów, kultu, przedmiotów i ludzi zwi¹zanych z kultem. Sam termin

pochodzi od ³aciñskiego sacer i jest bliski terminowi sanctus. Oba s³owa wy-

wodz¹ siê od sancire, gdzie rdzeñ sac oznacza nadawanie znaczenia, spra-

wianie, ¿e dana rzecz staje siê realna. Odpowiednikami w jêzyku greckim

s¹ s³owa hagios i hieros, oznaczaj¹ce wszystko, co jest zwi¹zane z kultem.

Termin sacrum pojawi³ siê w badaniach religioznawczych na prze³omie

XIX i XX wieku. Pierwsi podjêli zreszt¹ ten problem francuscy socjologo-

wie jako g³ówn¹ ideê religii, gdy chodzi³o o zdefiniowanie samej religii.

W 1913 roku Söderblom napisa³, ¿e œwiêtoœæ jest najwa¿niejszym s³owem

religii. Kategoria sacrum mia³a szczególne znaczenie dla Rudolfa Otto, któ-

ry okreœli³ religiê jako misterium tremendum et fascinosum. Mo¿emy wiêc mó-

wiæ, ¿e sacrum jest œwiêtym bytem i w ten sposób odnosiæ to okreœlenie do

idei Boga i ca³ej sfery dzia³añ kultowych. W tym sensie sacrum staje siê ter-

minem religioznawczym, pozostaj¹cym w opozycji do profanum, do tego, co

œwieckie, powszednie, co nie fascynuje i nie wzbudza bojaŸni.

Czy jednak w chrzeœcijañstwie, zw³aszcza wschodnim, istnieje tak rady-

kalny rozdzia³ sacrum i profanum? Istotne znaczenie mo¿e tu mieæ teoria an-

tynomicznej budowy œwiata. Ka¿da rzecz i ka¿da idea ma swój

antynomiczny odpowiednik, „A zawsze dlatego jest A, ¿e ma swoje nie-A,

w którym afirmuje siê jako A”. Negatywnym odpowiednikiem sacrum jest

wiêc profanum. Jedno nie istnieje bez drugiego.

Z drugiej strony œwiat jest dzie³em Bo¿ym, a wiêc ze swej istoty musi

mieæ w sobie pierwiastek boski. Najbardziej jest to widoczne w prawos³a-

wnej nauce o cz³owieku i o uœwiêceniu œwiata.
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II. Wymiar pierwszy: œwiêtoœæ cz³owieka

Podstawê prawos³awnej antropologii stanowi tekst Ksiêgi Rodzaju, mó-

wi¹cy o stworzeniu cz³owieka „na obraz i podobieñstwo” Bo¿e (1, 26 – 28).

Teologia prawos³awna nie zajmuje siê jednak analiz¹ pierwotnego statusu

cz³owieka oraz nie szuka powi¹zañ z tak zwanymi naukami œwieckimi. Po-

dejœcie do problemu cz³owieka ma wy³¹cznie charakter biblijny: stworze-

nie „na obraz i podobieñstwo” Bo¿e, upadek cz³owieka i powrót do jednoœci

z Bogiem przez sakramenty i doprowadzenie cz³owieka do pe³ni eschatolo-

gicznej.

Wa¿n¹ rolê odgrywa w antropologii nauka Ojców Koœcio³a. Ojcowie

greccy rozwinêli naukê o otwartej, wolnej i zdolnej do transcendencji natu-

rze cz³owieka (gr. epektasis)1, rozwinêli teologiê obrazu i podobieñstwa Bo-

¿ego oraz naukê o przebóstwieniu cz³owieka (gr. theosis). W rozumieniu

Ojców cz³owiek wystêpuje jako twórca, homo creator. Pierwszy zarys antro-

pologii teocentrycznej poda³ œw. Grzegorz z Nyssy2, ale nauka ta zosta³a za-

pocz¹tkowana przez Klemensa Aleksandryjskiego i œw. Atanazego Wielkie-

go. Niepoœledni¹ rolê odgrywa te¿ doœwiadczenie ascetów, ojców pustyni

i mistyków (antropologia hagiograficzna), a tak¿e liturgia z jej bogactwem

tekstów teologicznych.

W sensie œciœle dogmatycznym podstawê antropologii stanowi dogmat

trynitarny i chrystologiczny. Zjednoczenie natury Boskiej i ludzkiej w jed-

nej Osobie (gr. hypóstasis) Logosu sugeruje dwa aspekty bytu ludzkiego:

a. prosopon – podkreœla psychologiczny aspekt bytu zwróconego ku swe-

mu wnêtrzu,

b. hypostasis – aspekt bytu otwartego i transcenduj¹cego swój w³asny

œwiat wewnêtrzny w kierunku Boga.

Ten ostatni aspekt jest decyduj¹cy dla antropologii. Misterium Trójjed-

ni Boga w jednej naturze znajduje swe odbicie w misterium cz³owieka.

Spowodowa³o te¿ rozwiniêcie koncepcji „sobornoœci” natury ludzkiej, co

poci¹ga za sob¹ tezê o pozaindywidualnym, wspólnotowym (ros. sobornyj)
charakterze ludzkiej œwiadomoœci. Idea „wszechjednoœci”, rozwijana zw³a-

szcza przez W³odzimierza So³owjowa, znalaz³a swój pe³ny wyraz w stwier-

dzeniu Eugeniusza Trubieckoja, ¿e w nas samych odbywamy naradê (ros.
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sobor) ze wszystkimi3. Jest to rozwiniêcie personalizmu wspólnotowego

opartego na rzeczywistoœci obrazu Bo¿ego w cz³owieku.

Na podstawie tych za³o¿eñ teologia prawos³awna rozwinê³a szereg ory-

ginalnych w¹tków, jak ideê twórczoœci (Miko³aj Bierdiajew), teoriê pozna-

nia totalnego (Aleksy Chomiakow, Iwan Kierejewskij), wizjê cz³owieka

przezwyciê¿aj¹cego œmieræ (Miko³aj Fiodorow), rozwiniêcie nauki œw. Grze-

gorza z Nyssy (Wiktor Niesmie³ow) oraz oryginalne w¹tki literackie (Miko-

³aj Gogol, Fiodor Dostojewski)4.

Liturgia prawos³awna ukazuje nam cz³owieka w ca³ym jego misterium ja-

ko nosiciela Ducha, co podkreœla wiarê w cz³owieka. Asceza wszystkich wie-

ków opiera siê nie tylko na wierze w Boga, ale te¿ na wierze w cz³owieka.

Wiara ta wynika z faktu przenikania natury przez ³askê niestworzon¹,

czyli przez przebóstwiaj¹ce energie Bo¿e, wiecznie promieniuj¹ce z istoty

Boga. Wed³ug œw. Augustyna wizja uszczêœliwiaj¹ca zaczyna siê po œmierci,

a wed³ug teologii wschodniej jest ona mo¿liwa ju¿ tutaj, w tym ¿yciu. Cud

jest tak¿e fenomenem eschatologicznym, a w sakramentach uczestniczy-

my w eschatologii zrealizowanej. Niedostêpnej œwiat³oœci Boga (1 Tm 6,

16), przejawiaj¹cej siê w Boskich energiach, odpowiada g³êbia cz³owie-

ka, której symbolem jest serce (Jr 17, 9 – 10). Misterium „Boga ukrytego” –

Deus absconditus (Iz 45, 15) – posiada swe przed³u¿enie w tajemnicy „cz³o-

wieka ukrytego serca” (1 P 3, 4). Apofatycznej (negatywnej) teologii odpo-

wiada te¿ apofatyczna antropologia5. Niepoznawalnoœæ cz³owieka zaznacza

siê zarówno w naukach szczegó³owych, jak i w teologii.

O ile Zachód akcentuje przyczynowoœæ sprawcz¹ (dokonywanie, two-

rzenie), o tyle Wschód operuje przyczynowoœci¹ formaln¹ i wzorcz¹, co po-

ci¹ga za sob¹ koncepcjê uczestnictwa. Myœl wschodnia odkrywa, ¿e œwiat

uczestniczy w Bogu, jest odzwierciedleniem g³êbszej, pe³niejszej rzeczy-

wistoœci. Uczestnictwo w Bogu pozostawia w sobie œlad jakiegoœ podobieñ-

stwa. Ka¿dy byt stworzony uczestniczy, nie jest sam z siebie, ale jest

odblaskiem metarzeczywistoœci i ma sk³onnoœæ do koinonii – wspólnoty.

Je¿eli do stworzenia innych bytów starczy³o Boskie fiat, to przy stworze-

niu cz³owieka mia³a miejsce „narada Boga” (Rdz 1, 26).

Prawos³awna teoria „uczestniczenia w Bogu” zak³ada przenikanie siê

bytu ludzkiego i Bo¿ego, teandrycznoœæ, i otwartoœæ cz³owieka. Poci¹ga to

za sob¹ okreœlone nastêpstwa zarówno w teologii, jak i filozofii chrzeœcijañ-
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skiej, inspirowanej przez prawos³awie. Wynikaj¹ one po czêœci z triadycz-

nej struktury cz³owieka – cz³owiek jest bytem na obraz Trójcy Œwiêtej –

odbijaj¹cej Trójcê.

Podstawê skrypturystyczn¹ teologii obrazu stanowi¹ s³owa Ksiêgi Ro-

dzaju „na obraz nasz i na podobieñstwo” (gr. kat’eikóna hemeteran kai kat-
h’homoiosin). Tekst ten mówi, ¿e cz³owiek jest obrazem Boga, ¿e „obraz”

wchodzi w sam¹ naturê cz³owieka, uczestniczy w przymiotach Archetypu.

Gdzie¿ jest jednak ten obraz Bo¿y w cz³owieku? Hebrajskie betsalemenu ki-
demutenu jest paralelizmem, ale ju¿ Septuaginta t³umaczy „na obraz nasz

i na podobieñstwo”, co oznacza, ¿e obraz jest Bogu podobny. Tekst ten stoi

w opozycji do ca³ego opisu stworzenia. Podkreœla wyj¹tkow¹ pozycjê cz³o-

wieka wobec Boga, ale te¿ i ró¿nicê. Poniewa¿ Biblia nie precyzuje, na

czym polega idea „obrazu i podobieñstwa”, Ojcowie Koœcio³a podjêli wysi-

³ek okreœlenia, na czym polega obraz Boga w cz³owieku. Trzeba tu zazna-

czyæ, ¿e ju¿ w staro¿ytnoœci mówiono o upodobnieniu siê do bóstwa,

o syngenei – podobieñstwie z bogami. Pod koniec IV wieku œw. Epifaniusz

w dziele zatytu³owanym „Apteczka”6 zebra³ ró¿ne herezje, które omówi³

i potêpi³; pozbiera³ te¿ sporo teorii dotycz¹cych obrazu Bo¿ego. Widz¹c ca-

³¹ masê ró¿nych wyjaœnieñ, stwierdzi³, ¿e na czym polega obraz Bo¿y, wie

sam Bóg, a my musimy uznaæ tê rzeczywistoœæ, aby nie odrzucaæ daru Bo¿e-

go. Równie¿ Teodoret z Cyru zestawi³ obszern¹ kolekcjê opinii na temat

obrazu Bo¿ego, z której wynika, ¿e je¿eli poszukujemy jasnego okreœlenia,

co jest obrazem Bo¿ym, to napotykamy szereg wyjaœnieñ, które jednak da-

dz¹ siê uporz¹dkowaæ:

1. Opinia typowa dla szko³y aleksandryjskiej pod wp³ywem myœli grec-

kiej dopatrywa³a siê podobieñstwa jedynie w naturze duchowej cz³owieka,

zw³aszcza w umyœle (gr. nous), a nawet w duchu (gr. pneuma) cz³owieka.

Przejawia siê to w zdolnoœciach cz³owieka do poznania Boga i uczestnictwa

w Jego ¿yciu, w zdolnoœci kochania, tworzenia (gr. demiourgikón dzeon), do-

skonalenia siê i transcendencji. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e podobieñstwo ma

charakter moralny i polega na doskonaleniu siebie. Szko³a ta ulega³a nieraz

neoplatoñskiej nieufnoœci do ludzkiego cia³a.

2. Szko³a antiocheñsko-syryjska podkreœla, ¿e ca³y cz³owiek jest stwo-

rzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e (wp³ywy judejskie).

Nie mo¿na ograniczaæ rzeczywistoœci obrazu jedynie do jakiejœ sfery lub

warstwy cz³owieka, ale trzeba odnosiæ j¹ do tego, co dzisiaj rozumiemy

przez osobê ludzk¹. Osoba nie jest ani samym cia³em, ani te¿ sam¹ dusz¹.
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Kategoria osoby najlepiej wyra¿a rzeczywistoœæ obrazu Bo¿ego, gdy¿ rze-

czywistoœæ obrazu przys³uguje ca³ej osobowej strukturze cz³owieka. Przez

to zostaje zachowana ontyczna jednoœæ osoby zdolnej ukazywaæ Boga

w miarê, jak jej natura pozwala siê przenikaæ ³asce. Obrazem Bo¿ym jest ca-

³a osobowa humanitas cz³owieka, wraz z dusz¹ i cia³em, rozumem i wol¹,

zdolna do œwiadomego wyboru i przekraczania swojej w³asnej natury, aby

zjednoczyæ siê z Bogiem, do wytê¿onego d¹¿enia „ikony” ludzkiej do jej

Archetypu. Prowadz¹ do tego sakramenty, zw³aszcza chrzest i bierzmowa-

nie. Chrzest odnawia w duszy zamazany obraz Bo¿y, a bierzmowanie przy-

wraca podobieñstwo Bo¿e. Namaszczenie jest symbolem naszego ucze-

stnictwa w Duchu Œwiêtym, wcielaj¹c nas w cz³owieczeñstwo Chrystusa

(antropologia liturgiczna)7.

Obraz jest czymœ dynamicznym8, podczas gdy podobieñstwo jest zada-

niem domagaj¹cym siê realizacji. Cz³owiek ma zdolnoœæ upodobnienia siê

do Boga przez wp³yw Boskich energii. Przez ³askê bowiem ujawnia siê

w cz³owieku to, co Bóg ma przez naturê. Cz³owiekiem wed³ug obrazu i po-

dobieñstwa jest ten, kto w pe³ni uczestniczy w odkupieniu9. Cz³owiek nie

jest doskona³ym stworzeniem, ale dziêki w³aœciwemu pos³ugiwaniu siê da-

rami Boga mo¿e staæ siê doskona³ym. Chrystus jako wychowawca prowadzi

cz³owieka, który realizuje w sobie coraz doskonalsze upodobnienie siê do

Chrystusa10.

Chocia¿ cz³owiek upad³, to jednak nie zatraci³ w sobie obrazu Bo¿ego.

Po grzechu „obraz” pozosta³ w cz³owieku bez zmiany, lecz zredukowany

do stanu ontologicznego milczenia, bezsilnoœci i niezdolnoœci urzeczywi-

stnienia siê w „podobieñstwie”, które sta³o siê ca³kowicie nieosi¹galne na-

turalnymi si³ami cz³owieka11. Na utratê nara¿one jest wiêc Bo¿e podo-

bieñstwo, czyli zdolnoœæ do twórczego pozytywnego dzia³ania. Utrata taka

fa³szuje obraz i zmniejsza jego skutecznoœæ. Bogocz³owieczeñstwo zawarte

w cz³owieku osi¹ga swoj¹ pe³niê w cz³owieczeñstwie Chrystusa. Tajemni-

cê cz³owieka mo¿na odczytaæ tylko w œwietle tajemnicy Chrystusa. Prawo-
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s³awiu obca jest wiêc redukcja cz³owieczeñstwa wy³¹cznie do modelu

etycznego. Dla prawos³awia bowiem poziom etyczny jest zawsze ni¿szy od

poziomu religii.

Odkupienie dokonane na krzy¿u w krwi Chrystusa odnawia w cz³owie-

ku przyrodzony obraz Bo¿y. Z drugiej strony teologia obrazu przeciwstawia

siê tendencjom do absolutnej autonomii cz³owieka. Ho kryptós anthrópos –

ukryty cz³owiek – niesprowadzalny nigdy do koñca, nie jest równoczeœnie

samowystarczalny. Je¿eli jest bowiem obrazem, zale¿y od swego Archetypu.

Antropologia prawos³awna, z wyj¹tkiem literatury ascetycznej, nigdy

nie poœwiêca zbyt wiele uwagi grzechom i upad³ej naturze, natomiast ak-

centuje przebóstwienie cz³owieka, bêd¹ce ostatecznym celem bytów stwo-

rzonych.

Do antropologii przebóstwienia przyczyni³a siê szczególnie rosyjska

teologia i filozofia religijna XIX i XX wieku. Punktem wyjœcia tej nauki jest

g³oszona przez So³owjowa idea Bogocz³owieczeñstwa12, a podstaw¹ teolo-

gia œw. Grzegorza Palamasa, wed³ug której niestworzone energie Bo¿e (³as-

ka niestworzona) przenikaj¹ ca³¹ naturê i ju¿ w tym ¿yciu cz³owiek mo¿e,

a nawet powinien staæ siê ich uczestnikiem. Œw. Symeon Nowy Teolog

uczy³, ¿e w tym ¿yciu mo¿emy, a nawet winniœmy ujrzeæ Chrystusa, bo je-

¿eli bêdziemy godni zobaczyæ Go zmys³owo tutaj, nie umrzemy. Dlatego

nie winniœmy oczekiwaæ, by zobaczyæ Chrystusa w przysz³oœci, ale powin-

niœmy usi³owaæ zobaczyæ Go ju¿ teraz13.

Œw. Grzegorz Palamas podkreœla³, ¿e przemienienie (gr. metamórphosis)
fizycznej natury cz³owieka dokonuje siê ju¿ w tym ¿yciu za poœrednictwem

„œwiat³a Taboru” promieniuj¹cego z chwalebnego cz³owieczeñstwa Chry-

stusa. Cz³owiek mo¿e zostaæ przeœwietlony przez Boga tak dalece, ¿e og-

l¹da Boga ju¿ na ziemi14. Pouczaj¹ce s¹ w tym wzglêdzie doœwiadczenia

mistyczne œw. Serafina z Sarowa.

St¹d wyp³ywa donios³oœæ dla duchowoœci prawos³awnej dwóch œwi¹t,

œwiêta Paschy i œwiêta Przemienienia. Pascha daje nam poczucie bezpoœre-

dniego prze¿ycia odnowionego przez mêkê Chrystusa obrazu Bo¿ego.

Chrystus zniszczy³ bowiem przez swoj¹ œmieræ nasz¹ œmieræ i zwyciê¿y³

w³adcê kosmosu. Z pojawieniem siê hezychazmu punkt ciê¿koœci doktry-

60

12 W. So³owjow, Cztienija o Bogocze³owieczestwie, [w tego¿:] Sobranije soczynienij, t. 3,

s. 3–181.
13 Œw. Symeon Nowy Teolog, Katecheza VI, [w tego¿:] Catéchèses 1–15, Paris 1969,

s. 45–47.
14 P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie œwiata, s. 85-88; W. Hryniewicz, Wspó³czesna antro-
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ny eschatologicznej ulokowa³ siê w Przemienieniu, poniewa¿ Przemienie-

nie jest ju¿ spe³nion¹ paruzj¹. Przemienienie oznacza przebóstwienie

cz³owieka, czyli uczestnictwo w o¿ywiaj¹cej mocy Zmartwychwsta³ego

Chrystusa (1 Kor 15, 45)15. W tym sensie œwiat jest potencjalnym bytem

przemienionym, chocia¿ przemienienie to dokona siê przy koñcu czasów.

Sprawowanie zaœ poœwiêceñ i sakramentów coraz bardziej rozszerza sferê

sacrum.

III. Wymiar drugi: œwiêtoœæ materii

„W szerokim sensie wszystko w ¿yciu chrzeœcijanina jest koœcielne,

a wiêc natury sakramentalnej … wszystko jest charyzmatem, pos³ug¹, da-

rem na us³ugi Koœcio³a”16. Ka¿de dzia³anie sakramentalne jest wydarze-

niem w Koœciele, przez Koœció³ i dla Koœcio³a. Grecka i staros³owiañska

nazwa sakramentu mysterion – tainstwo wskazuje, ¿e jest to rzecz tajemna,

ukryta. Poœwiêcenia obejmuj¹ stworzenie, ¿ywio³y, materiê. Ich zadaniem

jest uœwiêcenie stworzeñ, co nadaje poœwiêceniom wymiar kosmiczny i od-

nosi wszystko do rzeczywistoœci Boga. Istotn¹ rolê odgrywa w tym symboli-

ka poszczególnych poœwiêceñ. WeŸmy jako przyk³ad poœwiêcenie artosu
(chleba) w œwiêto Paschy i jego podzielenie w sobotê Tygodnia Paschalne-

go. W tym wypadku mo¿na mówiæ o „metafizyce artosu”, co wynika z teks-

tów odpowiednich modlitw. Otó¿ „Modlitwa pob³ogos³awienia artosu

w œwiêt¹ niedzielê Paschy” przywo³uje wyjœcie z Egiptu i cierpienia Chry-

stusa. Poœwiêcenie odnosi wiêc artos do symboliki œwiêta Paschy, do

wyjœcia z Egiptu i do zwyciêstwa Chrystusa nad œmierci¹. „Modlitwa na

podzielenie artosu w sobotê œwiêtego tygodnia” prosi zaœ, aby spo¿ywaj¹cy

artos uzyskali „b³ogos³awieñstwo cielesne i duchowe oraz zdrowie przez

³askê i mi³osierdzie Twojej przyjaŸni do cz³owieka”. Równie¿ „Modlitwa

poœwiêcenia miêsa w œwiêt¹ i wielk¹ niedzielê Paschy” wspomina ofiarê

Abrahama i Abla. W tych modlitwach jednocz¹ siê Stary i Nowy Testament

jako jedna ca³oœæ historii zbawienia. Artos zostaje odniesiony zarówno do

wydarzeñ historycznych, jak i do aktualnych potrzeb wiernych, a tak¿e do

¿ycia wiecznego.
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Ten aspekt poœwiêceñ stwarza najwiêcej trudnoœci w zrozumieniu ich

sensu. Wspomina o tym o. Pawe³ Florenski w swej korespondencji z Fio-

dorem Dmitrijewiczem Samarinem: „Od pierwszej chwili naszej rozmowy

nawi¹za³ siê ¿ywy dialog na temat sakramentów – kontynuacja rozmowy

rozpoczêtej kiedyœ w Moskwie. Precyzuj¹c swoj¹ myœl powo³a³em siê na

œwiêty artos. Tu Fiodor Dmitrijewicz z szacunkiem wzi¹³ ze sto³u wêze³ek

i powiedzia³: ‘Oto akurat dzisiaj otrzyma³em od Jego Ekscelencji Fiodora

artos, ale ku memu wstydowi nie wiem, co to takiego’. Myœlê, ¿e owo ‘nie

wiem’ nale¿y rozumieæ nie w sensie liturgicznym, lecz dogmatycznym

i metafizycznym”17. Poœwiêcenie mo¿na porównaæ ze sztuk¹ ikony. Ikona

jest bowiem sposobem przedstawiania innego œwiata. Poœwiêcenie nato-

miast jest odniesieniem do innego œwiata.

Ju¿ na p³aszczyŸnie rzeczywistoœci ziemskiej mo¿emy zaobserwowaæ

zjawisko zdolnoœci cz³owieka do przyswajania (przyjmowania) i wywiera-

nia wp³ywu (oddzia³ywania) na makrokosmos i mikrokosmos (patrz rysu-

nek):

Mikrokosmos

� �
Cz³owiek

(Anthropos = Mesokosmos)

� �
Mikrokosmos

Cz³owiek jawi siê w tym wypadku jako element poœredni (Mesokos-

mos) miêdzy makrokosmosem i mikrokosmosem. W odniesieniu do œwiata

nadprzyrodzonego funkcjê tê spe³nia cerkiew, symbolizuj¹ca kosmos. Bu-

dynek sakralny, przestrzeñ sakralna i czas sakralny przenikaj¹ do pojêcia

wiecznoœci, przemieniaj¹ j¹, o¿ywiaj¹ i przybli¿aj¹, równoczeœnie same ule-

gaj¹c przemianie”18.

Idea czasoprzestrzeni przenikaj¹cej siê z wiecznoœci¹ daje inn¹ perspek-

tywê19 tak¿e w odniesieniu do rzeczywistoœci poœwiêceñ. Obecnie wiemy,
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¿e istnieje wiele typów przestrzeni materialnej, ¿e przestrzeñ ma ró¿n¹

strukturê20. Ka¿da z tych przestrzeni znajduje swoj¹ realizacjê jedynie po-

przez odniesienie do rzeczywistoœci Boga, do idealnej to¿samoœci idei i ma-

terii. Przestrzeñ materialn¹ od przestrzeni Bo¿ej oddziela otch³añ, jednak¿e

przez poœwiêcenie nastêpuje odniesienie materii do Boga.

Nic nie powinno pozostawaæ na swoim miejscu, wszystko powinno

d¹¿yæ do przemienienia. S³owo religio oznacza zwi¹zek. Chrzeœcijañstwo

tak¿e jest zwi¹zkiem, zwi¹zkiem cz³owieka z Bogiem. Je¿eli „nazwa rzeczy

jest ide¹ – moc¹ – substancj¹ – s³owem, ustanawiaj¹cym dla tej rzeczy je-

dnoœæ istoty w wieloœci jej przejawów, okreœlaj¹cym i formu³uj¹cym samo

istnienie rzeczy”21, to fakt poœwiêcenia „istnienie owej rzeczy wi¹¿e z Bo-

giem”. W tym wypadku cz³owiek kontaktuje siê rzeczywiœcie z realnym

¿yciem œwiata, gdy¿ ujawniona zostaje podwójna natura œwiata, Bo¿a i ma-

terialna.

Pismo Œwiête i teksty liturgiczne wielokrotnie mówi¹ o tym, ¿e Bóg

„przychyli³ niebiosa” w swym niewypowiedzianym mi³osierdziu i sta³ siê

cz³owiekiem. Oznacza to, ¿e „niebiosa” (przestrzeñ Bo¿a) mog¹ spotykaæ

siê ze œwiatem materialnym.

Poprzez sakramentalia (poœwiêcenia) nastêpuje proces odwrotny i ma-

teria zostaje podniesiona do rzeczywistoœci Bo¿ej, co jest antycypacj¹ „no-

wego nieba i nowej ziemi, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminê-

³y” (Ap 21, 1). Nieustanny ruch spotkaniowy dwóch œwiatów – Bo¿ego

i ludzkiego – ma dwa Ÿród³a:

1. w Bogu niedostêpnym w swej istocie i objawiaj¹cym siê w swych

energiach,

2. w Koœciele bêd¹cym Cia³em mistycznym Chrystusa i uœwiêcaj¹cym

materiê.

Manifestacj¹ rzeczywistoœci Bo¿ej w warunkach materii jest ikona jako

„obraz innego”; ikon¹ s¹ te¿ dŸwiêki i s³owa (st¹d teza onomatodoksów),

poprzez które cz³owiek wymawia imiê Boga i wszechmocna Bo¿a istota

dzia³a w skoñczonej istocie œwiata i cz³owieka22.

Pozwala to tak¿e inaczej spojrzeæ na koncepcjê „sfer niebieskich”, jeœli

uznamy je za okreœlenie rzeczywistoœci duchowych, otaczaj¹cych œwiat ma-

terialny. Zak³ada to, ¿e w³aœnie ziemia i cz³owiek s¹ centrum stworzenia:

„Ziemia z maleñkiego py³ku stworzenia przemienia siê w centrum
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wszechœwiata, bowiem jest jego astronomicznym i duchowym centrum”.

Ten wywód o. Paw³a Florenskiego, zwi¹zany z wcieleniem Chrystusa „dla

nas i dla naszego zbawienia”, opiera siê na wnioskach poczynionych z teorii

wzglêdnoœci23.

Stosunek do materii wyznacza judeochrzeœcijañski w swych korzeniach

kult krzy¿a œwiêtego, niebieskiej, ¿ywej istoty, mog¹cej nam pomagaæ.

Œwiadcz¹ o tym wezwania modlitewne, skierowane do krzy¿a, na przyk³ad:

„Krzy¿u, wiernych nadziejo i orê¿u, kap³anów chwa³o, mnichów si³o, Two-

j¹ moc¹ zbawiaj wszystkich Ciebie s³awi¹cych na wieki”24. Krzy¿ jest trak-

towany jako œwiat³oœæ oblicza Pana, objawienie Jego chwa³y (st¹d te¿ we

wczesnochrzeœcijañskiej ikonografii zamiast Chrystusa czêsto malowano

krzy¿).

Rola krzy¿a w poœwiêceniu wody w œwiêto Objawienia Pañskiego

i w tak zwanym ma³ym poœwiêceniu wody nawi¹zuje bezpoœrednio do kos-

micznego znaczenia krzy¿a i do funkcji znaczeniowej krzy¿a jako œwiat³o-

œci oblicza Pana, objawienia Jego chwa³y. Tak samo nale¿y patrzeæ na znak

krzy¿a (obrzêdy egzorcyzmów, b³ogos³awieñstwa). Uœwiêcenie kosmosu

dokonuje siê dziêki mocy uœwiêcaj¹cej Koœcio³a. Sam Koœció³ jest prasa-

kramentem, Ÿród³em wszystkich czynnoœci sakramentalnych, gdy¿ Koœció³

„jest Jego cia³em, pe³ni¹ Tego, który nape³nia wszystko wszelkimi sposo-

bami” (Ef 1, 23). W³aœnie w kategoriach pe³ni uœwiêcenia ujawnia siê Ko-

œció³, „filar i podpora prawdy” (1 Tm 3, 15), gdy uœwiêca materiê. Jest to

funkcja teurgiczna Koœcio³a, którego powo³aniem jest przygotowanie œwia-

ta (nie tylko cz³owieka) na powtórne przyjœcie Chrystusa.

Jeœli upadek anio³ów, a nastêpnie cz³owieka, spowodowa³ kosmiczn¹

katastrofê i doprowadzi³ do ska¿enia œwiata oraz cz³owieka, to przez wciele-

nie Chrystusa, Jego mêkê i zmartwychwstanie, a tak¿e przez Koœció³, cia³o

Chrystusa nastêpuje przywrócenie naruszonego porz¹dku. Koœció³ doko-

nuje to przez swoj¹ akcjê uœwiêcaj¹c¹, która jest zarazem ¿ywym religijnym

doœwiadczeniem, jedynym sposobem poznania dogmatów. Celem akcji uœ-

wiêcaj¹cej Koœcio³a jest uczynienie z ca³ego œwiata komunii, wspólnoty

z Bogiem i w Bogu, aby Bóg by³ „wszystkim we wszystkim” (1 Kor 15, 28).

Materia przez jej poœwiêcenie nabiera nowych w³aœciwoœci, w³aœciwoœci

duchowych. Staje siê cz¹stk¹ œwiata innego. Religia prowadzi bowiem do

tajemnego i niezg³êbionego zjednoczenia dwóch œwiatów, co dokonuje siê
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przez kult25. Tym samym udzia³ w poœwiêceniach oznacza uœwiêcenie

kosmosu i odniesienie go do praŸród³a, do Boga.

„W stosunku do empirii metahistoria jest nadbudow¹, sfer¹, w której

wydarzenia z poziomu empirii uzyskuj¹ swój prawdziwy i rzeczywisty me-

tafizyczny walor i znaczenie. Jako cz³on wi¹¿¹cy czas i wiecznoœæ mo¿emy

j¹ widzieæ jako przestrzeñ […]. Ogólnie mówi¹c, w stopniowaniu i warto-

œciowaniu metafizycznym by³aby to sfera prawdziwego dzia³ania na rzeczy,

które my na planie rzeczywistoœci empirycznej rejestrujemy jako wydarze-

nia naszego czasu”26.

IV. Wnioski

Odrzucenie sakralnego charakteru stworzenia jest „herezj¹ braku cz³o-

wieczeñstwa”, jest wyraŸnie antyhumanistyczne, gdy¿ odbiera cz³owieko-

wi wszelk¹ nadziejê.

W historii wyraŸnie walcz¹ ze sob¹ dwie tendencje: podnosz¹ca cz³owie-

ka do wymiaru nieba i usi³uj¹ca sprowadziæ cz³owieka wy³¹cznie do po-

trzeb materialnych. Ta druga tendencja ma charakter ograniczaj¹cy i wszel-

kie materialistyczne „raje” by³y w istocie pe³nymi zaduchu k¹tami. BluŸ-

niercze w¹tki w literaturze i sztuce nie s¹ czymœ nowym. Jedynie dziêki

œrodkom masowego przekazu sta³y siê w naszych czasach wszechobecne.

Staj¹ siê sensacyjne i równie szybko koñcz¹ swój ¿ywot, jak i wszelka sen-

sacja.

Czym¿e wiêc jest owo rozdzielenie sacrum i profanum, jak nie filozoficz-

n¹ koncepcj¹, siêgaj¹c¹ Heraklita, która ma ma³o wspólnego z teologi¹.

Chrzeœcijañstwo nie do koñca jeszcze wyci¹gnê³o wszystkie wnioski

z faktu wcielenia Boga. Bóg wkroczy³ w nasz¹ przestrzeñ empiryczn¹ i uœ-

wiêci³ j¹ swoj¹ obecnoœci¹. Nie jest to jednorazowa obecnoœæ Boga w œwie-

cie, gdy¿ w tym œwiecie Bóg jest ci¹gle obecny przez swoj¹ ³askê, moc

stwórcz¹, swoje energie. Koncepcja teologiczna œw. Grzegorza Palamasa

mówi wyraŸnie, ¿e Bóg niepoznawalny w swej istocie jest obecny w œwiecie

przez swoje energie.
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Œwiat w swym zamyœle mia³ odpowiadaæ jednoœci samego Boga, byæ

wspó³istotnym. Upadek cz³owieka naruszy³ wspó³istotnoœæ œwiata i rozbi³

j¹. Wtedy pojawi³ siê podzia³ na sacrum i profanum. Podzia³ ten mo¿e byæ

punktem wyjœcia do tego, co œw. Maksym Wyznawca nazwa³ „uchrystuso-

wieniem kosmosu”. Miejsce œwiête promieniuje na otaczaj¹c¹ je sferê pro-
fanum. Cz³owiek zagubiony i zb³¹kany mo¿e odnaleŸæ siê w kontakcie

z sacrum. Ten fakt budzi nadziejê. Zagro¿eniem jest zaœ pomiatanie sfer¹

sacrum i uto¿samianie jej z profanum.

Kultura by³a, jest i bêdzie tym miejscem, w którym profanum przecina

siê z sacrum. Mo¿na sparodiowaæ liturgiê. Nie jest to zreszt¹ ¿adne novum
w historii literatury, ale mo¿na te¿ z tej samej liturgii czerpaæ natchnienie

i napisaæ „Braci Karamazow”. B¹dŸmy jednak optymistami. Bóg jest warto-

œci¹ absolutn¹ i dlatego nie jesteœmy w stanie Go obra¿aæ. Ci, którym siê

wydaje, ¿e obra¿aj¹ Boga, obra¿aj¹ raczej w³asne cz³owieczeñstwo, stwo-

rzone na obraz i podobieñstwo Bo¿e.

Cz³owiek-twórca, kontynuator dzie³a stworzenia, mo¿e odnaleŸæ pe³niê

swego cz³owieczeñstwa jedynie w kontakcie z tak¹ rzeczywistoœci¹, która

go nieskoñczenie przerasta. Wszystko inne cz³owieka degraduje. Mo¿na

wiêc ¿ywiæ umiarkowany optymizm, ¿e sacrum jest nadziej¹ dla cz³owieka.

Religia porz¹dkuje i organizuje, przeciwstawia siê chaosowi. Ca³e dzieje

s¹ walk¹ chaosu z logosem. Przera¿aj¹ce s¹ dzieje g³upoty, która ci¹gnie siê

za ludzkoœci¹ przez ca³¹ jej historiê. W sytuacji oddzielenia sacrum od profa-
num, sacrum jako miejsce œwiête – hieros topos – organizuje œwiat, nadaj¹c

mu wymiar transcendentny. W ka¿dej innej sytuacji mamy do czynienia

z szaleñstwem cz³owieka. Stoimy wiêc wobec wyboru miêdzy szaleñ-

stwem i uporz¹dkowanym ¿yciem. Mówi¹c brutalnie, wobec wyboru miê-

dzy rynsztokiem i salonem.

Historia bezlitoœnie dokonuje weryfikacji poczynañ cz³owieka. Czêsto

twórcy, którzy aktualnie s¹ na fali, zapominaj¹, ¿e za kilka czy te¿ kilkana-

œcie lat trafi¹ do niebytu. Bóg natomiast, i to, co œwiête, trwa na wieki.
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Temida Stankiewicz-Podhorecka

Teatr dziœ – tylko profanum

Do terminów, które ju¿ pojawi³y siê na dzisiejszej konferencji, a miano-

wicie takich, jak m.in. antykultura, antywartoœci, antysztuka, pozwolê so-

bie do³¹czyæ jeszcze jeden: antyteatr. Termin ten w odniesieniu do

wspó³czesnego teatru jawi siê zw³aszcza w kontekœcie przywo³ania s³ów

Norwida zawartych w poemacie „Promethidion”, bêd¹cym rozpraw¹ filo-

zoficzn¹ o sztuce, piêknie, dobru, prawdzie, tradycji, historii, ojczyŸnie.

Norwid, prezentuj¹cy tu swój program estetyczny, mówi, czym jest sztuka,

jakie ma powinnoœci i jak nale¿y rozumieæ piêkno, które nierozerwalnie

³¹czy siê z prawd¹ i dobrem, a to z kolei z prac¹. „(...) piêkno na to jest, by

zachwyca³o” – pisze Norwid. Czy w dzisiejszym teatrze jest piêkno, które

nas porywa, zachwyca?

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e tytu³ mojego referatu „Teatr dziœ – tylko

profanum” brzmi doœæ kategorycznie i radykalnie. Sugeruje on bowiem, ¿e

w dzisiejszym teatrze króluje profanum i ¿e sacrum ju¿ dawno zeñ wywê-

drowa³o. Oczywiœcie, jest to pewne uogólnienie. Niemniej zjawisko zaw³a-

szczenia przestrzeni scenicznej przez profanum jest faktem i obejmuje

ogromny obszar. I jest to – niestety – tendencja wzrastaj¹ca. Na szczêœcie

jednak sacrum nie tak ca³kowicie wywêdrowa³o ze sceny. W niektórych

miejscach funkcjonuje i ma siê tam zupe³nie nieŸle. Ale zazwyczaj s¹ to

miejsca niejako przynale¿ne temu. Wa¿ne jednak, ¿e s¹. Ale o tym póŸniej.

Wpierw zajmijmy siê profanum w teatrze i od razu uœciœlijmy, ¿e tutaj

termin ten dotyczy nie tylko zachowania teatru wobec ca³ej sfery ¿ycia reli-

gijnego (Koœció³, a wiêc nauka spo³eczna Koœcio³a, hierarchia koœcielna,

osoby konsekrowane, dogmaty, liturgia, wierni), ale tak¿e dotyczy zacho-

wania teatru wobec innych przestrzeni naszego funkcjonowania, jak na

przyk³ad sfera ¿ycia spo³ecznego, obyczajowego, etyczno-moralnego itd.

Profanum przybiera dziœ rozmaite formy w przedstawieniach teatral-

nych: od – mo¿na powiedzieæ – doœæ ³agodnych a¿ po brutalne i szokuj¹ce
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widza. Od dowcipu, groteski po niewybredn¹, prymitywn¹ karykaturê. Ka-

¿da z tych form jednak u¿yta jest celowo i ma zdecydowanie negatywn¹

wymowê. Jeœli nawet nie wynika to bezpoœrednio z prezentacji samego wi-

zerunku, na przyk³ad Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II czy obrazu Matki Bo¿ej,

to kontekst, w jakim owa prezentacja nastêpuje, jest nie do przyjêcia.

Oto na przyk³ad w monodramie prezentowanym przez Katarzynê Figu-

rê w Teatrze Polonia „Badania terenowe nad ukraiñskim seksem” wed³ug

g³oœnej powieœci Oksany Zabu¿ko, w re¿yserii Ma³gorzaty Szumowskiej,

podczas trwania przedstawienia kilka razy jest wyœwietlany z projektora na

œcianie zarys obrazu Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem, co ma niby pokazaæ stan

ducha bohaterki prze¿ywaj¹cej rozmaite frustracje. Nie by³oby w tym nic

z³ego, gdyby nie nadzwyczaj wulgarny kontekst, w jakim to siê dzieje. Za-

równo w warstwie treœci, jak i w sposobie jej wyra¿enia. Ca³a intymnoœæ

cz³owieka, zarówno seksualna, jak i emocjonalna, a nawet duchowa zosta³a

tu zdegradowana do funkcji przedmiotu powszechnie dostêpnego. W ten

sposób pozbawiono cz³owieka godnoœci istoty ludzkiej, odzieraj¹c go z jego

tajemnicy prze¿ywania najg³êbszych uczuæ. A wszystko po to, aby wstrz¹s-

n¹æ odbiorc¹, no i w g³oœny sposób zaakcentowaæ nurt feministyczny, albo-

wiem powieœæ ukraiñskiej pisarki okreœlana jest jako rodzaj manifestu

feministycznego.

A oto inny przyk³ad, odnosz¹cy siê do wizerunku Matki Bo¿ej w przed-

stawieniu „S³uga dwóch panów” Goldoniego w re¿yserii Rimasa Tuminasa

na scenie Teatru Studio. Tu wprawdzie nie ma wulgaryzmów ani szyder-

czego kontekstu, ale w finale spektaklu litewski re¿yser upozowa³ aktorkê

na obraz s³ynnej „Piety” Micha³a Anio³a, bolej¹cej Matki Bo¿ej trzyma-

j¹cej na kolanach zdjêtego z krzy¿a swego Syna, Jezusa Chrystusa. Jak ta

scena ma siê do ca³oœci spektaklu, bêd¹cego przecie¿ komedi¹ dell’arte

i granego przez aktorów zgodnie z wymogami tego gatunku sztuki, czyli

bez ¿adnej psychologii, bez zagl¹dania do wnêtrza, bez duchowych rozte-

rek? Tu liczy siê szybkoœæ podawania point i wrêcz cyrkowa zwinnoœæ akto-

rów. Tak wiêc, nie widzê ¿adnego uzasadnienia artystycznego dla takiego

rozwi¹zania fina³u. Poza jednym: prowokacj¹, zaczepk¹, co zapewnia swe-

go rodzaju nag³oœnienie spektaklowi. Jeœli rzeczywiœcie taki cel przyœwie-

ca³ re¿yserowi, to zupe³nie niepotrzebnie, bo przedstawienie jest na tyle

dobre, ¿e nie musi uciekaæ siê do takich wybiegów. Chyba ¿e celem re¿yse-

ra by³o coœ zupe³nie innego.

Oto kolejny przyk³ad z u¿yciem ju¿ nie wizerunku Matki Bo¿ej, ale in-

nego symbolu religijnego, ró¿añca. Przedstawienie „Tartuffe albo Szal-

bierz” Moliera, którego premiera odby³a siê niedawno w Teatrze Naro-
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dowym, rozpoczyna scena, w której siedz¹ca na wózku inwalidzkim

zdewocia³a seniorka rodu, Pani Pernelle, matka Orgona, wywija ró¿añcem

na prawo i lewo, z zaciêtoœci¹ i agresj¹ poganiaj¹c domowników i smagaj¹c

nim jak batem swoj¹ kalek¹ s³u¿¹c¹. U Moliera zamiast tego Pani Pernelle

policzkuje s³u¿¹c¹. Dlaczego francuski re¿yser, Jacques Lassalle, twórca

tego spektaklu, u¿y³ ró¿añca? Jeszcze przed premier¹ re¿yser zwierza³ siê

prasie: „Widoczne w waszym teatrze wyda³o mi siê pragnienie aktualizacji,

by mo¿liwie bezpoœrednio dotkn¹æ rzeczywistoœci.” A kilka zdañ dalej re-

¿yser jakby zaprzecza³ tym s³owom, bo mówi³: „Przywioz³em ze sob¹ po-

czucie niuansu. Nie tolerujê nadmiaru i paroksyzmu na scenie. Teatru,

który mówi widzowi wprost, co powinien rozumieæ i czuæ”. I co myœleæ o ta-

kim braku konsekwencji u znanego re¿ysera, o którym siê mówi i pisze, ¿e

zawsze pieczo³owicie traktuje tekst sztuki, któr¹ realizuje. Czy¿by zadzia-

³a³y tu jakieœ inne czynniki?

Oczywiœcie, nie mo¿e zabrakn¹æ w teatrze postaci Ojca Œwiêtego Jana

Paw³a II. Pojawia siê w ró¿nych wariantach. Oto, na przyk³ad, w krakow-

skim Starym Teatrze w spektaklu Krystiana Lupy „Zaratustra”(wed³ug

„Tako rzecze Zaratustra” Nietzschego oraz wed³ug sztuki Einara Schleefa

„Nietzsche. Trylogia”) przedstawiona jest postaæ ucharakteryzowana na

Jana Paw³a II, cz³owieka w sêdziwym wieku, schorowanego, zasilanego

kroplówk¹ maj¹c¹ swój pocz¹tek w znajduj¹cym siê nieopodal akwarium,

gdzie le¿y cz³owiek, a w³aœciwie to chyba topi siê w tym¿e akwarium. W ka-

¿dym razie cierpi. Ob³o¿ony jest pijawkami. Zamiast wody akwarium wy-

pe³nione jest jak¹œ dziwn¹ ciecz¹. Ktoœ powiedzia³, ¿e przypomina mu to

kisiel. Cz³owiek ów, ten w „kisielu”, nazywa siê Sumiennik. Oczywiœcie

Ÿród³os³ów wskazuje na s³owo „sumienie”. Scenê tê mo¿na ró¿nie inter-

pretowaæ, ale najbardziej czytelna wydaje siê taka interepretacja, ¿e cier-

pi¹cy, umieraj¹cy cz³owiek w akwarium przez kroplówkê zasila organizm

chorego papie¿a. Inaczej mówi¹c: ¿eby papie¿ ¿y³, to ktoœ inny musi um-

rzeæ, z³o¿yæ ofiarê ze swego ¿ycia. ¯e nie wspomnê tu ju¿ o bluŸnierczej

wymowie dialogu miêdzy Zaratustr¹ i papie¿em (nosz¹cym tu miano Osta-

tniego Papie¿a), dialogu mówi¹cym o œmierci Boga. I nie bez znaczenia pozo-

staje fakt, i¿ obel¿ywe dla pamiêci Ojca Œwiêtego sceny w przedstawieniu po-

jawi³y siê wkrótce po odejœciu Jana Paw³a II, kiedyœmy jeszcze tak bardzo

pragnêli przebywaæ ze sob¹ w miejscach przypominaj¹cych Go i stawialiœ-

my pal¹ce siê znicze.

Nie brakuje na scenach teatralnych tak¿e kalania krzy¿a. Znany jest in-

cydent z wykorzystaniem krzy¿a w przedstawieniu „Ofiara Wilgefortis”

w Teatrze Wierszalin w Supraœlu. Pisa³ ju¿ o tej sprawie pan senator Jan
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Szafraniec w liœcie otwartym do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

pana Kazimierza Ujazdowskiego. Tekst listu by³ publikowany na ³amach

„Naszego Dziennika” 28 grudnia 2005 roku. Pozwolê sobie zacytowaæ frag-

ment dotycz¹cy wspomnianego przedstawienia. Pan senator Jan Szafraniec

pisze m.in.: „Autor 'Ofiary Wilgefortis' Piotr Tomaszuk, aktualny szef

Wierszalina, wkracza (w wymienionej sztuce) w przestrzeñ sakraln¹ po-

przez ekspozycjê ods³oniêtych piersi kobiecych na ukrzy¿owanej na drze-

wie krzy¿a postaci.

Krzy¿ – bêd¹cy dla chrzeœcijan znakiem mocy Bo¿ej, znakiem nadziei

pe³nego zbawienia, a zarazem znakiem Chrystusa wyniesionego do chwa³y

– zostaje 'uposa¿ony' w erogeniczny komponent. Zostaje ogo³ocony z przy-

nale¿nego mu atrybutu boskoœci. Zostaje oœmieszony i upodlony”.

Niedawno w kanale „Kultura” Telewizji Polskiej w stan os³upienia

wprawi³ mnie program, w którym próbowa³o siê w³aœciwie dokonaæ zrów-

nania miêdzy prze¿yciem eucharystycznym, jakiego doœwiadczaj¹ wierni

w koœciele podczas Mszy Œwiêtej, a prze¿yciem, jakiego doœwiadczaj¹ wi-

dzowie w teatrze w czasie przedstawienia. Mo¿na by wysnuæ z tego taki

wniosek: teatr zamiast Koœcio³a.

Poniewieranie symboli wiary, obraza uczuæ religijnych, parodia sacrum,

naigrawanie siê z wiernych, oœmieszanie polskiej tradycji narodowej, de-

precjonowanie naszej historii mieœci siê – mo¿na powiedzieæ – jak w pi-

gu³ce w przedstawieniach Jana Klaty, ostatnio bardzo, wrêcz nachalnie,

lansowanego przez Instytut Teatralny i media lewicowo-liberalne, zw³asz-

cza „Gazetê Wyborcz¹”. Oto na przyk³ad w przedstawieniu „Lochy Watyka-

nu” wed³ug powieœci Andrè Gide’a, wystawionym przez Teatr Wspó³czesny

we Wroc³awiu, re¿yser Jan Klata w centralnym miejscu sceny zawiesi³

ogromnych rozmiarów, obejmuj¹cy ca³¹ tyln¹ œcianê sceny, obraz Pana Je-

zusa z podœwietlonym bij¹cym sercem. Obraz w sensie jakoœci artystycznej

jest tandetny, celowo podbarwiony kiczowato, co budzi œmiech na wido-

wni. A zw³aszcza przy s³owach dialogu, jaki tocz¹ bohaterowie spektaklu,

kiedy patrz¹ nañ niemal z zachwytem mówi¹c, ¿e obraz jest bardzo ³adny.

Inna scena szydzi z modlitwy ró¿añcowej, której s³owa s³yszymy przez ra-

dio. Nawet modlitwy „Zdrowaœ Maryja” nie pozostawiono tu w spokoju.

Nie mówi¹c ju¿ o scenie z ulubion¹ pieœni¹ Jana Paw³a II „Barka”, której

karykaturalne, szydercze wykonanie przez aktora wij¹cego siê niczym

w ataku epilepsji i robi¹cego kretyñskie miny do publicznoœci powoduje,

niestety, weso³oœæ na widowni.

Wspomniany tu re¿yser nie poprzestaje na oœmieszaniu ¿ycia religijne-

go. W swoich przedstawieniach siêga do naszej tradycji narodowej, do wy-
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darzeñ zapisanych krwi¹ przez Polaków broni¹cych ojczyzny, do naszych

pami¹tek narodowych po to, by je zdeprecjonowaæ, oœmieszyæ, wyszydziæ.

W przedstawieniu, opartym na „Fantazym” Juliusza S³owackiego, zreali-

zowanym w Teatrze Wybrze¿e w Gdañsku, nie doœæ, ¿e zamienia oryginal-

ny jêzyk poety na rynsztokowe wulgaryzmy i przekleñstwa najgorszego

autoramentu, i nie doœæ, ¿e zmienia treœæ dramatu, jego wymowê i przes³anie

przenosz¹c rzecz do wspó³czesnego blokowiska, to jeszcze odziera S³owac-

kiego z jego patriotyzmu. Scena, gdzie w s¹siedztwie piosenki „Czerwone

maki na Monte Cassino” uprawia siê ordynarny seks, pokazuje, ¿e re¿yse-

rowi nie wystarcza wyrabianie sobie nazwiska na szarganiu Koœcio³a, wiêc

siêga do naszej historii, pami¹tek narodowych, wydarzeñ krwi¹ zapisanych

przez Polaków w obronie ojczyzny, by poprzez szyderstwo zapisaæ swoje

nazwisko w dobrym towarzystwie. Bo na plakacie przedstawienia obok na-

zwiska Jana Klaty widnieje nazwisko Juliusza S³owackiego.

Jak widaæ, wizerunek Matki Bo¿ej, portret Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,

krzy¿, ró¿aniec, emblematy wiary chrzeœcijañskiej to ostatnimi czasy „rek-

wizyty” nadzwyczaj czêsto u¿ywane w teatrze. Wy³¹cznie w celu negaty-

wnym: skrytykowania i oœmieszenia, zarówno samej instytucji Koœcio³a,

jak i wszystkiego, co siê z tym wi¹¿e, a wiêc tak¿e wiernych. Tych samych

wiernych, którzy stanowi¹ niema³¹ czêœæ widowni teatrów. Przychodz¹ do

teatru z w³asnej woli, p³ac¹ w kasie za bilet, przedstawienie, które ogl¹daj¹

w wiêkszoœci op³acane jest z bud¿etu pañstwa (pomijam tu teatry prywat-

ne), a wiêc z ich podatków, i co znajduj¹ w tym¿e teatrze? Obrazê. Obra¿a

siê ich uczucia religijne i patriotyczne. Bije siê w nich jak w bêben. Niektó-

rzy nawet wychodz¹ w trakcie spektaklu, inni pewnie nie wiedz¹, ¿e mog¹

wyjœæ, a jeszcze inni uwa¿aj¹, ¿e ogl¹daj¹ wielki spektakl wybitnego re¿y-

sera, bo tak napisa³a gazeta o najwiêkszym nak³adzie, no wiêc na pewno coœ

w tym musi byæ wysoce artystycznego, tylko trzeba umieæ siê w to wczytaæ.

Czy tak¿e trzeba umieæ wczytaæ siê w rozmaite obsceny, które funduj¹

nam dziœ w niema³ej liczbie teatry? Poczynaj¹c od najmniej szokuj¹cych,

jak na przyk³ad ustawienie na scenie w co drugim lub co trzecim spektaklu

sedesu (nawet w przedstawieniu dyplomowym Akademii Teatralnej „Z pi¹t-

ku na niedzielê”, gdzie m³odzie¿ powinna nabywaæ nie tylko umiejêtnoœci

warsztatowe, ale te¿ uwra¿liwiaæ siê na piêkno sztuki), przez za³atwianie

spraw fizjologicznych na oczach widzów (jak to robi Lady Makbet w przed-

stawieniu wed³ug tragedii Szekspira w re¿yserii Grzegorza Jarzyny (spek-

takl firmowany przez Teatr Rozmaitoœci), a¿ po nieprzebran¹ rozmaitoœæ

scen prezentuj¹cych dewiacje homoseksualne, ³¹cznie z orgiami i czym kto

chce (przyk³ad: wspomniany wy¿ej spektakl Jarzyny). O bieganiu nagusów
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po scenie ju¿ nie wspomnê, bo tego jest multum, a rekordy bije chyba Kry-

stian Lupa (przynajmniej w pokazywaniu nagich aktorów, jeœli zaœ idzie

o aktorki, to o wiele rzadziej). Myœlê, ¿e w tej sytuacji wkrótce perwersj¹

bêdzie pokazywanie aktorów w ubraniu.

To tylko kilka przyk³adów, a jest tego du¿o we wspó³czesnym teatrze.

Kiedy ogl¹dnie siê kilkanaœcie przedstawieñ (nie mówiê o wyj¹tkach), to

mo¿na zauwa¿yæ jak¹œ wrêcz schizofreniczn¹ fascynacjê w prezentowaniu

rozmaitych patologii (np. jeœli rodzina, to koniecznie widziana w aspekcie

patologicznym), a ju¿ z jakimœ szczególnym upodobaniem dewiacji homo-

seksualnych, z których czyni siê walor godny naœladowania. Cz³owiek jako

istota ludzka traktowany jest tu instrumentalnie. Odziera siê go z intymno-

œci, tajemnicy, zabiera siê mu jego wartoœci, oœmiesza siê jego wiarê i degra-

duje do kawa³ka miêsa rzuconego na scenê na po¿arcie. Jak taka istota

mo¿e siê obroniæ, kiedy nie ma na czym siê wesprzeæ ani do czego odnieœæ.

Wszak zabrano mu wszystko, co stanowi o jego cz³owieczeñstwie. Ponosi

wiêc klêskê.

Teatr utraci³ swoj¹ to¿samoœæ. Bohater wspó³czesnego teatru (powta-

rzam, pomijam tu nieliczne wyj¹tki) pos³uguje siê wulgarnym jêzykiem,

stosuje przemoc, gwa³t w egoistycznym zaspokajaniu swoich potrzeb, jest

prymitywny, ograniczony do odczuæ czysto biologicznych. O têsknocie za

duchowym rozwojem cz³owieka nie ma mowy. Taki nihilistyczny model

prowadzi do konstatacji, ¿e ¿ycie w³aœciwie nie ma sensu. Koœció³ broni go-

dnoœci istoty ludzkiej, wiêc jest atakowany jako przejaw fundamentalizmu.

Cel takiego dzia³ania re¿yserów, twórców przedstawieñ opartych g³ó-

wnie na szokowaniu widza wydaje siê prosty. Wszystko jedno czym i w jaki

sposób, aby tylko targn¹æ widzem. Targn¹æ po to, aby zwróciæ uwagê na

spektakl, aby go nag³oœniæ, bo dziêki temu jest szansa zaistnienia w me-

diach, a zatem szybka kariera i szybkie pieni¹dze. Wygodna drabina do ka-

riery. A wiêc cel prozaiczny, powiedzia³abym, wrêcz komercyjny. Ale jest

te¿ inny cel: polityczny. Próba podwa¿enia i zdemontowania modelu kultury

wywodz¹cego siê z korzeni chrzeœcijañskich. Œrodowiska lewicowo-liberalne

najchêtniej przemodelowa³yby kulturê w kierunku nieograniczonej wol-

noœci pojmowanej na sposób libertyñski.

To bardzo niebezpieczne zjawisko, ¿e teatr w tak du¿ej mierze swoje

wektory prezentacji ustawia po stronie ciemnoœci i z³a, a nie jasnoœci i dob-

ra. Obroñcy takiego w³aœnie „ciemnego” teatru przeciwko tym, którzy go

krytykuj¹ i domagaj¹ siê zaprzestania niszczenia sztuki teatru, wytaczaj¹

armaty mówi¹c, ¿e nie potrafimy w³aœciwie interpretowaæ ich dzie³a tea-

tralnego, ¿e nie doszukujemy siê drugiego dna, ¿e w³aœnie poprzez profa-
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num dochodzi siê do sacrum, ¿e tylko ko³tun niczego nie rozumie. Jest to

typowe dorabianie filozofii do: albo komercyjnego przedsiêwziêcia, albo

do usprawiedliwienia politycznej dzia³alnoœci. Podobnie jak celowe zabez-

pieczanie siê tym ci¹g³ym wo³aniem o wolnoœæ twórcz¹, kiedy siê ich kryty-

kuje. Tu zreszt¹ wyczekuj¹ wrêcz na okazjê, a nawet j¹ prowokuj¹, by raz

po raz podnosiæ larum, ¿e „cenzura wróci³a do teatru”. Wolnoœæ twórcza,

wolnoœæ s³owa – jak ktoœ powiedzia³ – koñczy siê tam, gdzie zaczyna siê

wolnoœæ drugiego cz³owieka.

Aby w tej smutnej tonacji nie zakoñczyæ, pozwolê sobie zacytowaæ frag-

ment wywiadu wybitnej aktorki, Haliny £abonarskiej, zamieszczonego na

³amach pisma „Kultura i Biznes”. Oto ten fragment: „W ten sposób próbu-

je siê nam wmówiæ, ¿e cz³owiek nie jest ¿adn¹ wartoœci¹. Ale, na szczêœcie,

jeszcze istnieje diametralnie inny teatr. Form¹ i wymow¹ bliski teatrowi

rapsodycznemu. Od czasu do czasu uczestniczê w Poznaniu w wielkich

koncertach – spektaklach z cyklu 'Verba Sacra – modlitwy katedr', które

odbywaj¹ siê w koœcio³ach i wielkich salach. Zaczyna³o siê kilka lat temu

od ksi¹g Starego i Nowego Testamentu, a teraz przerodzi³o siê w koncerty,

gdzie mówi siê teksty naszych wieszczów: Mickiewicza, S³owackiego,

a tak¿e Jana Paw³a II, prymasa Wyszyñskiego. Te piêkne teksty przekazy-

wane s¹ przez wybitnych aktorów. Czujê siê zaszczycona udzia³em w tym

przedsiêwziêciu. Na widowni siedzi oko³o 1000, 1500 osób, wszyscy s³u-

chaj¹ w wielkim skupieniu, a teksty, choæ bardzo piêkne, to przecie¿ arcy-

trudne. Jak na przyk³ad koncert poœwiêcony Janowi Paw³owi II, gdzie

mówione s¹ jego m³odzieñcze sonety, poematy, fragmenty sztuki 'Przed

sklepem jubilera' czy fragmenty 'Tryptyku rzymskiego'. Wœród s³uchaczy

cisza, powiedzia³abym, wrêcz metafizyczna. To jest ¿ywy teatr. Teatr s³o-

wa. Widzê, jak bardzo jest to ludziom potrzebne w tych okropnych czasach

destrukcji osobowoœci. Jak w tej ciszy zanurzeni ch³on¹ to s³owo, jak je

prze¿ywaj¹ i jak bardzo s¹ wzruszeni. I takie rzeczy siê zdarzaj¹, doœwiad-

czam tego co jakiœ czas.”

I to jest to œwiate³ko w tunelu. A ju¿ zupe³nie na koniec: mo¿e warto by

zastanowiæ siê nad utworzeniem specjalnego cia³a, organizacji, czegoœ, co

chroni³oby pamiêæ Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, a tak¿e symbole religijne

oraz god³o, flagê i hymn pañstwowy, no i inne nasze pami¹tki narodowe

(w tym osoby, miejsca, wydarzenia) przed znies³awieniem.
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TEMIDA STANKIEWICZ-PODHORECKA – krytyk teatralny, publicystka, recen-

zentka teatralna, dziennikarka. Ukoñczy³a studia polonistyczne na Uniwersytecie im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu, a nastêpnie podyplomowe studia teatrologiczno-filmo-

znawczo-telewizyjne na Uniwersytecie £ódzkim. Nastêpnie, po z³o¿eniu egzaminów, ju¿

jako doktorantka Studium Doktoranckiego z Teorii Literatury i Teatru Uniwersytetu £ó-

dzkiego przyst¹pi³a do pisania rozprawy doktorskiej na temat: „Interakcje miêdzy scen¹

i widowni¹ w aspekcie psychologiczno-filozoficznym”. Wkrótce jednak – z uwagi na brak pro-

motora merytorycznego i katedry uniwersyteckiej zajmuj¹cej siê wymienion¹ dziedzin¹ –

zmieni³a temat pracy doktorskiej na: „Teatry warszawskie w pierwszych latach po wojnie”.

Promotorem rozprawy zosta³ prof. dr hab. Stanis³aw Kaszyñski. Nag³a œmieræ profesora

przerwa³a bêd¹c¹ ju¿ w zaawansowanym stadium pracê autorki nad doktoratem.

Temida Stankiewicz-Podhorecka wraz z (nie¿yj¹cym ju¿) Andrzejem Hausbrandtem

by³a wspó³twórczyni¹ i redaktork¹ „BISZ-u”, pisma adresowanego g³ównie do teatrów,

wydawanego przez ZASP od 1978 do grudnia 1981 roku, kiedy to dzia³alnoœæ tê przerwa³

stan wojenny. Ponadto jest autork¹ publikacji naukowej o Eugeniuszu Poredzie, zamiesz-

czonej w XXVII tomie „Polskiego S³ownika Biograficznego” wydawanego przez Polsk¹

Akademiê Nauk. Jest równie¿ autork¹ opracowania tekstów i redaktork¹ ksi¹¿ki „O dobro

teatru polskiego”, zawieraj¹cej materia³y z Ogólnopolskiej Narady Teatralnej, zorganizo-

wanej w marcu 1981 roku przez SPATiF – ZASP. Temida Stankiewicz-Podhorecka jest

te¿ autork¹ ksi¹¿ki o Marku H³asce „Listy Marka H³aski”, wydanej przez Ypsylon 1994,

Warszawa. W swoim dossier ma równie¿ autorstwo reporta¿y i felietonów telewizyjnych po-

œwiêconych teatrowi i poetom, a tak¿e jest autork¹ scenariuszy i re¿yserk¹ telewizyjnych

filmów dokumentalnych o Marku H³asce, Antonim S³onimskim i Pawle Jasienicy. Ten

ostatni film, silnie okrojony przez cenzurê, by³ przyczyn¹ zakazu wstêpu autorce do gma-

chu TVP.

Przez kilka kadencji, od 1994 do 2005 roku, by³a przewodnicz¹c¹ Sekcji Krytyków Te-

atralnych Zwi¹zku Artystów Scen Polskich, jak równie¿ – w tych samych latach – cz³onkiem

Zarz¹du G³ównego ZASP. Nadal nale¿y do ZASP. Od wielu lat jest cz³onkiem Miêdzynaro-

dowego Instytutu Teatralnego (ITI), afiliowanego przy UNESCO, oraz cz³onkiem Sto-

warzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W swoim dorobku ma wiele artyku³ów publicystyczno-krytycznych, g³ównie o teatrze,

zamieszczonych na ³amach m.in. „¯ycia Warszawy”, „Sceny”, „Filomaty”, „Zwierciad-

³a”, „Kultury”, „S³owa – Dziennika Katolickiego”, „Niedzieli”, „Spotkañ z Warszaw¹”,

„Kultury i Biznesu”, „Pulsu Warszawy”, wychodz¹cego w Londynie „Dziennika Polskie-

go” i in. Od marca 1998 roku, a wiêc niemal od pocz¹tku istnienia pisma, jest krytykiem

teatralnym „Naszego Dziennika”. Mieszka w Warszawie.



Dyskusja





Kazimierz Zieliñski
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej

Chodzi nam o dwie sprawy, po pierwsze, ¿ebyœmy zrozumieli, ¿e towa-

rzystwo naukowe istniej¹ce od lat szeœædziesiêciu to jedna rzecz – wiemy,

jaka jest kondycja towarzystw naukowych w kraju, z których ponad po³owa

upad³a – a ruch higieny psychicznej to druga sprawa. Chcia³bym apelowaæ

o zrozumienie tego drugiego zagadnienia.

Jestem bardzo wdziêczny za zaproszenie na konferencjê. Jestem te¿

wdziêczny wszystkim prelegentom, ale w przeciwieñstwie do pani redak-

tor Stankiewicz-Podhoreckiej mia³em inn¹ refleksjê. S³uchaj¹c od pocz¹t-

ku wszystkich wyst¹pieñ, nasuwa mi siê jedno pytanie, które chciabym nie

tyle zwerbalizowaæ, ile zobrazowaæ. Otó¿ gdyby poza tym przeœwietnym

gronem siedzieli tu nie Polacy katolicy, ale muzu³manie, mahometanie,

¯ydzi, Chiñczycy, czy byliby w stanie s³uchaæ takiego zestawienia czê-

stych nadu¿yæ, przejawów demoralizacji, bluŸnierstw, przekleñstw doty-

cz¹cych ich najwiêkszej wartoœci z takim spokojem jak my? Nie œmiem

powiedzieæ, ¿e z tak¹ obojêtnoœci¹, bo bym pañstwa dotkn¹³.

Nie mogê zgodziæ siê z wypowiedzi¹, ¿e wiêkszoœæ nas przyt³acza. Nie-

prawda, my jesteœmy wiêkszoœci¹ i nie dlatego, ¿e statystycznie katolicy s¹

wiêkszoœci¹, ale dlatego ¿e jesteœmy wiêkszoœci¹ biern¹, milcz¹c¹ i niezau-

wa¿aln¹. Jest nas dopiero 38 milionów, ale wed³ug raportu rzymskiego, ma

nas byæ nied³ugo 15 mln. I co? I nic. Spokojnie wymieramy, emeryci, renci-

œci: „bije nas siê” lekarzami, lekami, „bije nas siê” propagand¹. Pan Mi-

chnik wymyœli³, ¿e demokracja to rz¹dy mniejszoœci i my siê z tym zgadza-

my, nawet mniejszoœæ nazywamy dzisiaj wiêkszoœci¹.

Przepraszam, ¿e mówiê ostro, ale atakujê problem, nie osobê. A myœle-

nie ma tak¹ przysz³oœæ, do jakiej odwagi siê zobowi¹¿emy. Pierwszy para-

79



doks. Anglicy w czasie wojny powiedzieli, ¿e do siebie Niemców nie

wpuszcz¹, a je¿eli, to niewielki problem, bo im po prostu nic nie sprzeda-

dz¹. To jest myœlenie po angielsku w stosunku do zagro¿enia hitleryzmem.

A my co? Po obozach teraz mówimy, ¿e Oœwiêcim by³ ¿ydowski, ¿e Treb-

linka wa¿niejsza itd. Gdy Polak wyjedzie na Zachód, czêsto s³yszy ró¿ne

bzdury, bo tam od piêædziesiêciu lat k³amie siê na polskie tematy, A my

nic. Ani rz¹dy, ani parlamenty, ani spo³eczeñstwo niczego nie robimy, tylko

s³uchamy tego dalej.

Je¿eli chcemy mówiæ serio o tych problemach, to pamiêtajmy, ¿e jest ta-

kie powiedzenie, ¿e je¿eli bêdziesz ani zimny, ani gor¹cy, to ciê wyrzucê

z warg moich. Jest takie pojêcie jak grzech zaniedbania. Serdecznie dziê-

kujê pani redaktor, która zakoñczy³a swoje wyst¹pienie mówi¹c o wyraŸ-

nym nazywaniu dobra dobrem, z³a z³em. Je¿eli siê nie zmobilizujemy do

obrony tej wartoœci, to pamiêtajmy o tym, co us³ysza³ jeden z naszych po-

dró¿ników od dzikiego ponoæ Indianina: „W naszej kulturze – powtarzam,

dzikiego Indianina – jest takie przekonanie, ¿e je¿eli cz³owiek nie posiada

wartoœci wiêkszej ni¿ ¿ycie, to nie jest wart ¿yæ”. Powiem przekornie, ¿e

skoro, to nie jest kultura europejska, to mo¿e nie warto sobie braæ tego do

serca.

¯eby nie przed³u¿aæ, przytoczê dwa, trzy cytaty. Leœmian mówi³ kiedyœ,

¿e s³owa po œwiecie w³ócz¹ siê, ³ajdacz¹ i udaj¹, ¿e znacz¹ coœ wiêcej ni¿

znacz¹. Dla nas s³owo jest jednoczeœnie wyrazem oznaczaj¹cym drug¹ oso-

bê Boga, a na bluŸnierstwa pozwalamy.

Ale czy my musimy wiecznie milczeæ? Gdy rozmawiam z szaroszero-

gowcami, po piêædziesiêciu latach starsi panowie pij¹ herbatê i wspomina-

j¹, jak to by³o w latach czterdziestych. A dziœ? A dzisiaj s¹ sex-shopy,

bluŸnierstwa i nikt nie rzuci œmierdz¹cym jajem w tych, co nam ubli¿aj¹.

Mo¿e m³odzie¿ paryska rzucaæ, mog¹ gdzie indziej walczyæ ró¿añcami,

a Polak potrafi zawsze wszystko cierpliwie przeczekaæ. Na tym polega jego

wy¿szoœæ. Ale czy wy¿szoœæ?

Drugi cytat – koñczê to, co zaczê³a pani redaktor. Je¿eli mówimy o piêk-

nie, to piêknie mówi³ o tym Norwid. Jest ono po to, aby zachwyca³o do pra-

cy, aby siê praca zmartwychwsta³a. A teraz pani Szyszkowska, z któr¹

kiedyœ blisko pracowa³em, powiada, ¿e nie ma mowy o funkcji pracy. Mó-

wi, ¿e nie ma mowy o jakiejœ us³u¿nej funkcji piêkna. Z redaktorem Sza-

frañcem kiedyœ byliœmy razem w telewizji. Po jednej stronie siedzia³

Wojciech Cejrowski i my, a po drugiej pani Maria, jej adwersarze i reszta

uczestników. Chodzi³o o to, czy w ramach wolnej sztuki nagusy maj¹ bie-

gaæ po ulicach i w ZOO w klatce siedzieæ goli ludzie.
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Cejrowski odsun¹³ dekoracjê, bo powiedzia³, ¿e pod „d” siedzieæ nie bê-

dzie. Na dekoracji wymalowano wielk¹ „d” czteroliterow¹, wielkoœci 6 – 8

metrów. Myœmy to razem odsunêli, bo nie chcieliœmy w takiej scenerii pro-

wadziæ rozmowy. Ja siê w teatrze nie pokazujê od lat, przyznajê siê publicz-

nie, bo jak widzê aktora chodz¹cego z misk¹ wody czy wisz¹ce sznurki

i drabinê, to wiem, ¿e mi niepotrzebna Hanuszkiewicza Balladyna na mo-

torze. Ja chcê swoj¹ Balladynê pamiêtaæ tê prawdziw¹, z lat czterdziestych,

któr¹ widzia³em jako ch³opak.

Je¿eli mówimy o wielkich wieszczach, to spytajmy, kto ich broni. Prawo

mówi, ¿e nie wolno zmieniaæ wizerunku or³a. Tymczasem ostatni numer

„Ozonu” pokazuje or³a ze schowan¹ g³ow¹ za skrzyd³o, co ma znaczyæ, ¿e

orze³ siê wstydzi, bo ludzie wybrali Leppera. To s¹ nadu¿ycia prawne. Ju¿

nie mówiê o geœcie Kozakiewicza i innych rzeczach.

Rzuci³em parê pytañ. Je¿eli prawo nie dzia³a, to wszyscy siê bardzo boj¹

oddolnej opinii spo³ecznej i o ni¹ wypytuj¹. Je¿eli bêdziemy umieli uwie-

rzyæ w siebie, ¿e jesteœmy si³¹, to jeœli siê zorganizujemy w s³usznej sprawie

i bêdziemy j¹ nag³aœniaæ, zobaczymy, kto ma racjê i jakie s¹ tu proporcje.

Oczywiœcie jeœli skupimy siê na wartoœciach autentycznych, a nie tych na-

g³aœnianych.

Dziêkujê.

Marian Wiœniowski
Aktor, pedagog

Aby s³owa nie by³y zak³amane. Na pocz¹tku by³o s³owo, a s³owo by³o

u Boga i Bogiem by³o s³owo. Zadaniem rz¹du jest nie tylko odbudowa na-

szego kraju, ale tak¿e odbudowa przede wszystkim duszy naszego narodu,

dba³oœci o jego kulturê, o jego jêzyk. Mowa jest sposobem wyra¿ania

swoich myœli, uczuæ, naszej woli oraz narzêdziem porozumiewania siê miê-

dzy ludŸmi. To miêdzy innymi ró¿ni nas od innych istot na ziemi.

WeŸmy na przyk³ad jêzyk ulicy, który kaleczy nasze uszy, który jest pry-

mitywny, trywialny, a czasem wulgarny. Czêsto jest to tylko prymitywny

jêzyk, pos³uguj¹cy siê zaledwie kilkoma czy kilkunastoma s³owami. I to

jest ca³y jêzyk ojczysty. Kilka dni temu s³ysza³em ha³aœliwie rozmawia-

j¹cych trzech m³odzieñców. Nie zd¹¿y³em przejœæ na drug¹ stronê ulicy,

a ju¿ piêæ razy pad³o s³owo posi³kowe na „k”. A o czym w taki sposób roz-

mawiali? O matematyce, fizyce i o nauczycielu.

Mój Bo¿e, pomyœla³em, dawniej, kiedy brak³o s³ów do wyra¿enia swoich

myœli, s³owami posi³kowymi by³o mocium panie, mocium panie, a dziœ
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wulgarne s³ownictwo wywo³uj¹ce agresjê, na przyk³ad na trybunach sta-

dionów, w poci¹gu, na ulicy. Poci¹ga za sob¹ bijatyki, a nawet prowadzi do

zbrodni. Czy nam siê uda temu zapobiec? Myœlê, ¿e tak, jestem optymist¹.

Trzeba walczyæ nie tylko o ekologiê œrodowiska naturalnego, ale tak¿e,

a mo¿e przede wszystkim, o ekologiê duszy, ducha narodu. I to jest zada-

niem rz¹du.

Kandydat na aktora do szko³y teatralnej musi posiadaæ odpowiednie

predyspozycje, to znaczy odpowiedni g³os, dykcjê, przez cztery lata stu-

diów æwiczy pod kierunkiem profesorów aparat wymowy. Przez ca³e swoje

¿ycie zawodowe aktor musi pracowaæ nad doskonaleniem s³owa i dykcji.

Tego wymaga zawód. Polityk równie¿ nie powinien byæ od tego zwolnio-

ny, poniewa¿ i aktor, i polityk s¹ osobami publicznymi. Ka¿dy z nich musi

posiadaæ odpowiedni dar wymowy, a¿eby móc przekonaæ do w³asnych ra-

cji. Polityka jest szermierk¹ myœli i s³owa, wiêc s³owo nie mo¿e byæ kalekie,

u³omne, a dykcja nie mo¿e byæ niechlujna.

Na przyk³ad je¿eli porównaæ tych samych polityków w ró¿nym okresie,

okazuje siê, ¿e mówi¹ ci¹gle tym samym slangiem politycznym na ka¿dy

temat. Dobór sów, znaczeñ jest ci¹gle ten sam, tylko temat siê zmienia. To

¿a³osna elita polityczna. A oto chwasty mowy niektórych naszych polity-

ków. By³y marsza³ek Sejmu ma manierê przeci¹gania s³owa koñcz¹cego siê

na „nia”, na przyk³ad uszeregowania, czytania, uchwalenia, przygotowa-

nia, g³osowania, zgromadzenia itd. Jest to typowa grafomania mowy.

Drugi marsza³ek, który chce byæ bardzo elegancki w swojej wymowie,

na przyk³ad po ka¿dym g³osowaniu mówi „dziêkujê”, akcentuj¹c „jê”.

Chcia³oby siê powiedzieæ alê, ¿ê, figurê.
Albo inny polityk, który eka, meka, beka, przeci¹ga ostatni¹ samog³oskê

w s³owie, na przyk³ad zaczyna mówiæ i w po³owie zdania zmienia myœl, któ-

r¹ rozpocz¹³ i nie wiadomo, co chcia³ powiedzieæ, a w naszych uszach pozo-

staje tylko przeci¹gane „ee”, „mee”. Jest to nowy typ neonowomowy,

w której chodzi tylko o to, ¿eby mówi¹c w sumie nic nie powiedzieæ. A te-

raz zagadka – kto to taki? Z zaciœniêtymi szczêkami i u¿ywaj¹cy regionaliz-

mów takich jak identyfikacjo, prowokacjo, likwidacjo, nomenklaturo,

proceduro itd., itd. Chcia³oby siê zaœpiewaæ: „Piejo kury, piejo, nie majo

koguta”. A profesor Kotarbiñski mówi³, ¿e najtrudniej jest mówiæ krótko,

prosto, zrozumiale. Ba, ale to wymaga olbrzymiej wiedzy na temat, o któ-

rym siê mówi.

Polityk, który pos³uguje siê s³owem nieprawdy, jest skazany na zag³adê.

Mówi¹, ¿e polityka jest brudna, brutalna. Nieprawda. To s³owa i intencje

polityków s¹ brudne i zak³amane. Narodu nie da siê jednak ci¹gle ok³amy-
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waæ i oszukiwaæ. Naród znakomicie odczytuje k³amliwe intencje i podtek-

sty polityków. Polacy têskni¹ za tym, aby polityka by³a szlachetna,

mówi¹ca prawdê i tylko prawdê. Trzeba j¹ tak¹ kreowaæ. I to jest tak¿e za-

danie dla rz¹du. Mo¿e zreszt¹ najwa¿niejsze.

Przytoczê dwa cytaty z pani profesor Krystyny Mazur i pana profesora

Piotra Jaroszyñskiego. Krystyna Mazur: „Kulturalna wymowa przesta³a byæ

wzorem nobilitacji spo³ecznej. Nie jest dowodem sprawnoœci zawodowej

ani w teatrze, ani w szkole, ani w radiu, ani w telewizji. Wymowa spikerów,

zw³aszcza telewizyjnych, wywo³uje oburzenie wyra¿ane w listach do tele-

wizji, listach bezskutecznych. Nie zwalnia siê aktorów z teatru z powodu

zaniedbania pracy nad dykcj¹, w szkole zapewne ze wzglêdu na brak nau-

czycieli wielu przedmiotów wymowa nie stanowi w ogóle kryterium oceny

zawodowej”.

A teraz profesor Jaroszyñski o tym, co dalej z jêzykiem polskim: „W

szkole œredniej dzieci bardzo rzadko czytaj¹ na g³os. Zak³ada siê, ¿e nau-

czy³y siê czytaæ w szkole podstawowej. Czy jednak rzeczywiœcie nauczy³y

siê czytaæ, czy tylko sk³adaæ litery? Przecie¿ czytanie g³oœne dzie³ mistrzów

w stylu operuj¹cych d³ugimi zdaniami i okresami, tudzie¿ wyszukanym

s³ownictwem wymaga nie lada umiejêtnoœci i kryj¹cej siê za tym pracy”.

Czas na reformê polskiej szko³y, tak aby jêzykowi ojczystemu przywró-

ciæ nale¿ne mu miejsce, aby nasza m³odzie¿ umia³a myœleæ po polsku, mó-

wiæ po polsku i pisaæ po polsku. To jest skarb naszego narodu, podstawowy

czynnik rozwoju osobowego, a zarazem fundament wiêzi spo³ecznej i miê-

dzypokoleniowej.

Karol Wojty³a nie bez powodu przyznawa³, ju¿ jako papie¿, ¿e jêzyk pol-

ski jest niezast¹piony. To wszyscy Polacy musz¹ wzi¹æ sobie do serca.

Mam jeszcze propozycjê dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, by obo-

wi¹zkowa by³a jedna lekcja tygodniowo g³oœnego czytania w szóstej klasie

szko³y podstawowej, gimnazjum i liceum.

Dziêkujê.

Senator Krystyna Bochenek
Przewodnicz¹ca Komisji Kultury i Œrodków Przekazu

Dziêkujê bardzo.

Zapraszam pana na organizowan¹ u nas w Senacie konferencjê doty-

cz¹c¹ Roku Jêzyka Polskiego, bowiem Senat og³osi³ przed kilkoma mie-

si¹cami rok 2006 w³aœnie Rokiem Jêzyka Polskiego i poœwiêcimy temu
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specjaln¹ konferencjê. Myœlê, ¿e to bêdzie w³aœciwe miejsce dla pana wy-

powiedzi.

Dziêkujemy bardzo.

Teraz w kolejnoœci zabierze g³os pan senator Piotr Andrzejewski.

Senator Piotr £. J. Andrzejewski
Przewodnicz¹cy Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich

Dziêkujê bardzo za mo¿liwoœæ uczestniczenia w tej konferencji.

Jeœli chodzi o to, co mnie najbardziej uderza, to brak dzisiaj dyscypliny

w odró¿nianiu sacrum i profanum. Sacrum i profanum funkcjonowa³o prze-

cie¿ w kulturach poprzedzaj¹cych nasz¹ kulturê chrzeœcijañsk¹. Oznacza³o

to odró¿nienie tego, co jest codzienne, profanum, od tego, co jest uœwiêco-

ne, œwiête. My dzisiaj raczej siê skupiamy na profanowaniu sacrum, z jed-

nej strony, co budzi nasz protest, oczywiœcie w skali wyznawanych przez

nas wartoœci i symboli zwi¹zanych z wiar¹ chrzeœcijañsk¹, a z drugiej strony,

chcielibyœmy sakralizowaæ to, co jest brudem i degradacj¹ cz³owieka i przy-

wracaæ temu wartoœæ. To odgraniczanie sacrum od profanum wyró¿ni³o

cz³owieka, jako stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo¿e, jako istotê kre-

acyjn¹, i to zarówno w kategoriach socjologicznych, epistemologicznych,

czyli poznawczych, jak i kulturowych. Sacrum i profanum funkcjonuje nie

tylko w sferze symboli i zjawisk dotycz¹cych wiary religijnej, ale te¿ i pew-

nego kanonu wartoœci œwieckich. Mamy tutaj na przyk³ad kanon w postaci

god³a pañstwowego.

Jak wygl¹da dzisiaj obrona sacrum w ka¿dej postaci? �le wygl¹da. Jest

rok 1991. Znany z desakralizacji i zohydzania naszego ¿ycia tradycyjnego

i jego symboli – byæ mo¿e mówiê tutaj za nas wszystkich – Jerzy Urban

w tygodniku „Nie” na Œwiêto Niepodleg³oœci pozwoli³ sobie na jego „uœ-

wietnienie” nastêpuj¹cym rysunkiem: pod budk¹ z piwem pijany menel

w postaci naszego god³a, oczywiœcie bez korony, w przekrzywionym bere-

ciku zamiast korony, z flaszeczk¹ piwka, zataczaj¹cy siê i z pecikiem

w ustach. A z ty³u barwy narodowe na ju¿ bardzo nieapetycznych pupach

trzech pañ. Jeden poœladek by³ bia³y, drugi czerwony, i dodatkowo wyek-

sponowane pewne pierwszorzêdne cechy p³ciowe. Tak wygl¹da³o Œwiêto

Niepodleg³oœci w roku 1991 w tygodniku „Nie”. Jest to te¿ desakralizacja.

Oczywiœcie zareagowa³em – by³em ju¿ wtedy senatorem – tak jak uwa-

¿a³em, ¿e trzeba na to zareagowaæ. Napisa³em pismo do prokuratury, gdy¿
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prawo karne chroni symbole narodowe, jest bowiem specjalna ustawa

o ochronie god³a i flagi. Tymczasem postêpowanie umorzono, uznaj¹c, ¿e

jest to dopuszczalna granica krytyki i satyry w naszym ¿yciu kulturowym.

Tak wygl¹da wspó³czesna kultura polska. Napisa³em do prezydenta Le-

cha Wa³êsy, ale Kancelaria Prezydenta te¿ nie uzna³a za stosowne wszcz¹æ

¿adnego postêpowania. Uzna³a, co jak na prezydenta Rzeczypospolitej

jest rzecz¹ szczególn¹, ¿e nie nale¿y w tym przypadku zareagowaæ na po-

ni¿anie tak wa¿nych, specjalnie chronionych prawnie symboli narodo-

wych.

Mówimy tutaj o symbolach, które s¹ w sferze sacrum w ¿yciu œwieckim,

w ¿yciu pañstwowym. Wydaje mi siê, ¿e jest dosyæ istotne, ¿e dzisiaj zmie-

szanie tego, co jest sacrum i co jest profanum i wykorzystywanie sacrum

tylko po to, ¿eby je profanowaæ do celów ekscytacji czy zwrócenia na siebie

uwagi, jest domen¹ wspó³czesnej kultury.

Trzeba zacz¹æ przywracaæ kanon pewnych wartoœci. ¯e kreacyjna god-

noœæ cz³owieka, kreacja poznawcza i samookreœlenie wymaga tego, ¿eby je-

dnak coœ by³o sacrum, a je¿eli profanum, to codziennoœæ, a nie rozumiane

jako profanowanie sacrum. Na stra¿y tego stoi obowi¹zuj¹cy w Polsce prze-

pis, ale niestosowany, jak wiêkszoœæ norm prawnych dotycz¹cych tej dzie-

dziny. Dotyczy to tak¿e ochrony jêzyka polskiego, ochrony wolnoœci i za-

kreœlenia granic wolnoœci, bo przecie¿ wolnoœæ jest wartoœci¹ chronion¹

konstytucyjnie. Ale i konstytucja – sam bra³em udzia³ w sformu³owaniu

normy – zakreœla granice tej wolnoœci.

Chcê zacytowaæ art. 31 Konstytucji, który mówi: 1 ustêp – wolnoœæ cz³o-

wieka podlega ochronie prawnej, ale ju¿ 2 ustêp mówi, w jakich granicach.

Ka¿dy jest obowi¹zany szanowaæ wolnoœci i prawa innych. W zwi¹zku

z tym, je¿eli idê do teatru i zak³adam, ¿e na sali jest ktoœ, dla kogo krzy¿ jest

œwiêtoœci¹, to nie naruszaj¹c wartoœci i nie ³ami¹c normy konstytucyjnej –

nie mogê bezczeœciæ tego krzy¿a. Jestem w konflikcie z polskim systemem

prawnym, ale te¿ miêdzynarodowym, bo poprzedzaj¹cy artyku³ Konstytu-

cji mówi o godnoœci cz³owieka, która jest pod ochron¹, a to jest egzemplifi-

kacja tej godnoœci. Czyli szacunek dla godnoœci cz³owieka nakazuje ograni-

czenie w³asnej wolnoœci.

Je¿eli w tym¿e ustêpie 2 art. 31 jest napisane, ¿e nikogo nie wolno zmu-

szaæ do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje, to poprzedza to zda-

nie o treœci dyrektywnej, ¿e prawo nakazuje najpierw spe³niæ obowi¹zek

szanowania wolnoœci i prawa innych. I jest to nakaz prawa. W zwi¹zku

z tym nie mówmy, ¿e prawo tutaj jest bierne. Prawo nie jest bierne, bierne

s¹ organa pañstwa. Pañstwo polskie dzisiaj jest w stanie rozk³adu, mówiê to
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z ca³¹ œwiadomoœci¹, je¿eli chodzi o realizowanie norm, które samo zapisa³o

jako dyrektywy swojego dzia³ania.

Zwraca³em siê te¿, co prawda prywatnie, do sêdziów Trybuna³u Konsty-

tucyjnego – i to bez dzisiejszego kontekstu politycznego to mówiê – o to,

¿eby tej wartoœci konstytucyjnej nadaæ wymiar orzeczniczy bardziej wyra-

zisty, bo trwa dyskusja o wolnoœci s³owa, a wolnoœæ twórcza jest jeszcze

wiêksza ni¿ wolnoœæ s³owa, margines tej wolnoœci jest przecie¿ jeszcze wiê-

kszy ni¿ wolnoœci w ogóle, bo ma wymiar artystyczny. Musi jednak liczyæ

siê z ograniczeniami, które wynikaj¹ z systemu prawnego. St¹d to, o co dzi-

siaj mo¿emy wszyscy apelowaæ, to ¿eby wreszcie zacz¹æ egzekwowaæ pra-

wo, które mamy zapisane w Konstytucji, a byæ mo¿e wiele naszych preten-

sji bêdzie wtedy bezprzedmiotowych.

Barbara Dobrzyñska
Aktorka Teatru Polskiego w Warszawie

Pani Temida Stankiewicz-Podhorecka stwierdzi³a, ¿e teatr to tylko pro-

fanum. Ja chcia³am powiedzieæ, ¿e teatr nie musi byæ profanum, ¿e mo¿e

byæ i powinien byæ sacrum. Za³o¿yciel Teatru Rapsodycznego Mieczys³aw

Kotlarczyk, w którym to teatrze grywa³ Karol Wojty³a, uwa¿a³ teatr za in-

stytucjê narodowo-religijn¹. Zgodnie z myœl¹ Norwida, ¿e dopiero na stop-

niach o³tarza sztuka osi¹ga swój szczyt, pojmowa³ teatr jako atrium spraw

niebieskich. Podobnie jak Osterwa by³ przekonany o misyjnym powo³aniu

artystów, których zadaniem jest s³u¿ba Bogu i spo³eczeñstwu. Swoj¹ kon-

cepcjê teatru wywiód³ z myœli Mickiewicza, Norwida, Wyspiañskiego. By³

to teatr narodowy, czyli teatr o repertuarze przede wszystkim polskim, szko-

³a polskiego s³owa, polskiego obyczaju, polskich dziejów i polskiego ducha.

Teatr sacrum. W repertuarze tego teatru by³y rapsody „Króla Ducha”, od

których teatr wzi¹³ nazwê. By³ „Beniowski”, „Samuel Zborowski” Juliusza

S³owackiego, „Hymny” Jana Kasprowicza, „Pan Tadeusz” Mickiewicza,

„Godzina” Wyspiañskiego, Norwid. Po wojnie Kotlarczyk planowa³ reali-

zacjê widowisk plenerowych, moralitetów i misteriów, pragn¹c przedsta-

wiæ Wielkanoc, noc wigilijn¹, dziady.

Niestety, polityka kulturalna czasów stalinowskich na terenie Polski

prowadzi³a systematycznie i coraz bardziej zdecydowanie do eliminowania

z naszego ¿ycia teatralnego wielkiego repertuaru, przede wszystkim naro-

dowego. Mo¿na zadaæ pytanie: czym ró¿ni siê dzisiaj polityka kulturalna od

polityki czasów stalinowskich? Ju¿ wtedy dla ówczesnych w³adz wielka po-
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ezja odrodzenia, okres romantyzmu i postromantyzmu by³ tak niebezpie-

czny i kulturalnie szkodliwy, ¿e w 1953 r. podjê³y decyzjê o likwidacji

Teatru Rapsodycznego. W 1957 r. restytuowano go ponownie, aby zlikwi-

dowaæ w 1967 r. ca³kowicie.

Rzeczywiœcie, niebezpieczni s¹ dla wrogów wolnej Polski nasi wieszcze.

Juliusz S³owacki kszta³towa³ Józefa Pi³sudskiego, Adam Mickiewicz wy-

prowadzi³ w 1968 r. m³odzie¿ na ulice, w stanie wojennym naród budowa³

swoje poczucie godnoœci, wartoœci, niez³omnoœci i solidarnoœci na „Wyzwo-

leniu” Stanis³awa Wyspiañskiego. Gdy nasta³a wreszcie upragniona wol-

noœæ w 1989 r., zdawa³o siê wielu artystom, aktorom, œpiewakom, re¿yse-

rom, muzykom, ¿e nast¹pi odrodzenie teatru polskiego i poka¿emy m³ode-

mu pokoleniu Polaków, ju¿ bez cenzury, bez strachu przed pobiciem przez

ORMO, wielk¹ narodow¹ spuœciznê, jej nieocenion¹ wartoœæ zawart¹ w arcy-

dzie³ach Kochanowskiego, Mickiewicza, S³owackiego, Norwida, Krasiñ-

skiego czy Wyspiañskiego. Niestety, nic takiego siê nie wydarzy³o.

Zabrak³o mo¿e przes³ania Mieczys³awa Kotlarczyka, co to znaczy byæ

Polakiem w sztuce. Cytujê: „Byæ Polakiem w sztuce to znaczy ¿arliwy sto-

sunek do wszystkiego, co polskie w tej sztuce oraz ¿arliwy przekaz ze sceny

tego wszystkiego, co w tej sztuce najwartoœciowsze, najwiêksze i najwy¿-

sze”. A wiêc arcydzie³a wieszczów oraz ich przekaz ze sceny dla dobra pol-

skiego spo³eczeñstwa, przekaz prawdziwy, to znaczy polski, a nie preparat

w myœl obowi¹zuj¹cej imperliastycznej wtedy, a dziœ, mo¿na powiedzieæ,

liberalnej doktryny, obcej, a nawet wrogiej polskiemu narodowi. Zabrak³o

i Osterwy, zabrak³o jego przypominania o misyjnym powo³aniu artystów,

których zadaniem jest s³u¿ba Bogu i spo³eczeñstwu. Zabrak³o odpowie-

dzi na list skierowany do artystów przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

Czy¿by po „okr¹g³ym stole” polska spuœcizna narodowa znów by³a nie-

bezpieczna? Stan wojenny wobec polskiej kultury trwa, poniewa¿ dziœ

nikt nie chroni naszego dziedzictwa kulturowego. Który cywilizowany

kraj, jeœli szanuje swoj¹ kulturê, umieœci nazwisko wybitnego kompozy-

tora na flaszce wódki – wódka Szopen. Je¿d¿ê po Europie i nie widzia³am

wódki Beethoven.

Czy jest do pomyœlenia, aby has³o „Bóg – Honor – Ojczyzna”, za które

ginê³y w ci¹gu stuleci miliony Polaków, sprofanowa³o szacowne wydawni-

ctwo „Znak”, w 1995 r. wydaj¹c ksi¹¿kê „Bóg, tr¹ba i ojczyzna”, w której

profesor-poeta Stanis³aw Barañczak szydzi, parodiuje i wykpiwa g³ównie

romantyczne wiersze, przyrównuj¹c w profetycznym wierszu S³owackiego

s³owiañskiego papie¿a do s³onia, a wiemy, ¿e s³owiañski papie¿ kojarzy³ siê

z osob¹ Jana Paw³a II.
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Czym kierowa³o siê wydawnictwo „Znak” bior¹c udzia³ w tak skandali-

cznym przedsiêwziêciu? Czy¿ nie zdawali sobie sprawy, ¿e daj¹ sygna³

i przyzwolenie do zaatakowania najœwiêtszych polskich wartoœci? Je¿eli po-

zwala siê na profanacjê nie protestuj¹c, a nikt wtedy nie protestowa³ prze-

ciwko tej ksi¹¿ce, to nie ma siê co dziwiæ, ¿e profanum œwiêci dziœ triumf

w polskiej kulturze.

Przykro mi, gdy patrzê, jak kolejne m³ode pokolenie Polaków ograbiane

jest z w³asnego dziedzictwa narodowego, jakim jest piêkno polskiego jêzyka,

twórczoœæ wieszczów, kompozytorów, dobry polski obyczaj, patriotyzm, któ-

ry budowa³o bohaterstwo przesz³ych pokoleñ. W zamian karmione jest wul-

garnym jêzykiem, skandalicznym, obscenicznym, bluŸnierczym wytworem

chorej wyobraŸni ró¿nej maœci pseudoartystów – o tym mówi³a pani Temida

– którzy jeszcze na to dostaj¹ pieni¹dze i pe³ne zezwolenie decydentów, de-

cyduj¹cych tak¿e o obsadach funkcji dyrektorów artystycznych poszczegól-

nych placówek. Kto zechce wzi¹æ wreszcie odpowiedzialnoœæ za duchowy

los m³odego pokolenia, zarówno m³odzie¿y artystycznej, jak i ca³ego spo³e-

czeñstwa? Na zohydzaniu wartoœci i wyszydzaniu m³ode pokolenie nie zbu-

duje swojego poczucia godnoœci i dumy narodowej, gdy¿ nie wie, na jakim

wzorcu kulturowym ma siê oprzeæ, bêd¹c nieœwiadome, jak wspania³ej spu-

œcizny religijnej i kulturowej jest spadkobierc¹.

Teatr Kotlarczyka w pe³ni to rozumia³, dlatego odegra³ wielk¹ rolê w ¿y-

ciu ówczesnego spo³eczeñstwa. Mieczys³aw Kotlarczyk pisa³: „Dziêkujê

wam wszystkim, którzy znaleŸliœcie siê ze mn¹ od lat na trudnej drodze by-

cia Polakiem w sztuce, na trudnej drodze s³u¿by dla sztuki narodu, a nie na

³atwej drodze dla kariery czy koniunktury. Za to bêdziecie kiedyœ przez

sztukê polsk¹ niezapomniani. Mo¿e to bardzo ma³o, co wam obiecujê. Za-

pewne w wymiarach codziennoœci i dzisiejszoœci to bardzo ma³o, ale w wy-

miarach innych, w wymiarach przysz³oœci, kto wie, czy nie najwiêcej”.

Zapewniam pañstwa, ¿e jest jeszcze dziœ wielu artystów, niektórzy

z nich siedz¹ na sali, którzy wiedz¹, co to znaczy byæ Polakiem w sztuce.

Tylko do tej pory nie dano im szansy, aby to udowodnili. Mam nadziejê, ¿e

w IV Rzeczypospolitej to siê wreszcie stanie.

Dziêkujê.
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Maria Szypowska
Pisarka

Jeœli u pañstwa w domach jest pierwsza ksi¹¿ka wydana po odwo³aniu

zakazu odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, a w wielu polskich

domach jest, to zobaczycie, ¿e jej autorami s¹ Maria i Andrzej Szypowscy.

Je¿eli u pañstwa w domach jest ksi¹¿ka „Gdynia” z pocz¹tku lat siedem-

dziesi¹tych, pierwsza ksi¹¿ka po dwudziestu piêciu latach niewydawania,

nieumieszczania w bibliotece ¿adnej ksi¹¿ki o polskiej Gdyni, zobaczycie,

¿e autorami s¹ Maria i Andrzej Szypowscy. Je¿eli niektórym z was przy-

pomni siê ksi¹¿ka „Konopnicka, jakiej nie znamy”, „Jan Matejko wszyst-

kim znany”, to tu jest ich autorka.

Pozwalam sobie mówiæ z tak¹ œmia³oœci¹, bo polskiemu pisarstwu potrze-

ba wa¿kiej pomocy. Uderzeniem w kulturê mo¿e byæ nie tylko uderzenie

w sacrum przez profanum, przez obelgi, przez fatalny jêzyk, przez propago-

wanie w³aœnie z³ych wzorów, ale uderzeniem w kulturê mo¿e byæ tak¿e brak

opieki, brak pomocy. Wolno mi to powiedzieæ, bo jestem cz³owiekiem, do

którego najwiêkszy z Polaków, przyjmuj¹c nasz¹ ksi¹¿kê „Oliwa – muzyka

wieków” z naszych, autorów, r¹k, powiedzia³: „Audaces fortuna juwat”. By³o

to w Katedrze Oliwskiej w roku 1987. W 1999 r. w Katedrze Warszawskiej,

kiedy przyjmowa³ nasz¹ ksi¹¿kê o warszawskiej katedrze, powiedzia³, ¿e pa-

miêta te s³owa. Potwierdzi³ to gestem niezwyk³ym wobec mnie, dziecka.

Z³o¿y³ poca³unek na moje g³owie.

Przepraszam, ale je¿eli o tym mówiê, to nie po to, ¿eby siê chlubiæ, tylko

¿eby ¿arliwie prosiæ o pomoc w obronie tego sacrum, jakim jest wysoka kul-

tura, dlatego ¿e my, twórcy, mo¿emy dzia³aæ spo³ecznie, mo¿emy przez

d³ugie lata na rzecz tworzenia nowych dzie³ i ochrony dziedzictwa narodo-

wego pracowaæ bez ¿adnej pomocy, ale je¿eli mamy tworzyæ rzeczy na euro-

pejskim poziomie, których nie bêdziemy siê wstydziæ przed œwiatem, to

musimy liczyæ na powa¿n¹ pomoc. I nie tylko wyproszon¹, wy¿ebran¹

u urzêdników. Myœlê, ¿e to wspaniale, ¿e Senat polski zorganizowa³ tê kon-

ferencjê, znak walki w obronie sacrum, zarówno sacrum religijnego, jak i te-

go sacrum, jakim jest wysoka kultura.

Bardzo dziêkujê za uwagê, pozwolê sobie przekazaæ pani przewodni-

cz¹cej ksi¹¿kê „Gdy wchodzisz w progi katedry”.
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Lidia Kozubek
Pianistka, profesor Akademii Muzycznej w Warszawie

Chcia³am krótko nadmieniæ o muzyce, bo muzyka jest bardzo potê¿n¹

si³¹, która Ÿle u¿yta, lansowana przez nasze i œwiatowe mass-media, w po-

staci zdegenerowanej, bardzo obni¿a poziom psychiczny s³uchaczy i nasze-

go narodu. Po prostu manipuluje nasz¹ psychik¹. Taka jaka jest muzyka,

taka jest psychika danego s³uchacza, wiêc jest wielk¹ odpowiedzialnoœci¹,

jak¹ muzykê siê upowszechnia. Niejednokrotnie telefonowa³am i do radia,

i do telewizji, ¿eby takiego be³kotu obcojêzycznego i obcej kultury nam

nie serwowano, bo mamy nasz¹ piêkn¹ muzykê, której w ogóle siê nie s³y-

szy. To jest po prostu jakieœ zaplanowane degenerowanie spo³eczeñstwa

poprzez ten bardzo silny œrodek oddzia³ywania, jakim siê pos³uguj¹.

Chcê jeszcze powiedzieæ parê s³ów na temat muzyki w koœciele. Tutaj

jest mowa o sacrum i profanum. Panuje moda na piosenki, które mo¿e siê

nadaj¹ na oazê, na jak¹œ wycieczkê, ale zupe³nie nie pasuj¹ do sacrum

w œwi¹tyni podczas nabo¿eñstw. W koœciele zaczyna panowaæ muzyka roz-

rywkowa, w rytmach niemal¿e jazzowych, co powoduje, ¿e od razu chcia³o-

by siê tañczyæ fokstrota czy coœ innego, a to przecie¿ nie s³u¿y liturgii.

Muszê tutaj z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ przytoczyæ s³owa naszego obec-

nego papie¿a, kiedy by³ kardyna³em. On jest muzykiem, jest pianist¹ po

œredniej szkole muzycznej, wiêc zna siê na muzyce i kiedyœ pisa³ o muzyce

w koœciele. Miêdzy innymi powiedzia³, ¿e u¿ywanie muzyki m³odzie¿owej

podczas sacrum w koœciele to po prostu prostytucja subkultur¹. Tak po-

wa¿nie i tak mocno siê wyrazi³. Myœlê, ¿e ma absolutnie racjê, bo rozumie,

jak wielk¹ broni¹ jest muzyka, jak ona niezwykle degeneruje psychikê s³u-

chaczy, jeœli nie jest odpowiednia.

Poniewa¿ tutaj tyle piêknych i s³usznych s³ów pad³o na temat s³owa,

uwa¿a³am, ¿e trzeba tak¿e coœ powiedzieæ o muzyce.

Dziêkujê pañstwu bardzo.

Halina £abonarska
Aktorka

Chcia³am odwo³aæ siê do znakomitych referatów, które zosta³y przed-

stawione, i powiedzieæ, ¿e jestem w tej hierarchii treœci z samego œrodka

œrodowiska, które dokonuje profanum. Jestem w œrodku, w teatrze, widzê

to na co dzieñ, dotykam tego bezpoœrednio. I wiem, jak to jest bardzo bo-
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lesne. Wiem te¿, jak trudno jest w tym œrodowisku, wœród ró¿nych arty-

stów, bo i muzyków, i pisarzy, i scenarzystów, i aktorów, i re¿yserów,

i dyrektorów teatrów, i dyrektorów filharmonii, a wiêc tych wszystkich,

którzy tworz¹ nasz¹ kulturê, znaleŸæ ludzi odwa¿nych, którzy powiedzieli-

by „nie”, którzy by zaprotestowali, którzy by powiedzieli „nie wydam pie-

niêdzy na sztukê, która bêdzie obra¿a³a”.

Tutaj stawiam pytanie. Po pierwsze – ktoœ to finansuje, ktoœ daje pie-

ni¹dze dyrektorom, ¿eby realizowali te, a nie inne rzeczy, ¿eby wydawali

te, a nie inne pozycje, ¿eby realizowali takie, a nie inne rzeczy zwi¹zane

z nasz¹ kultur¹ narodow¹ czy te¿ bardzo wspó³czesn¹ i odwo³uj¹c¹ siê do

tradycji.

Po drugie – zawsze jest ktoœ wy¿ej od twórcy, który daje mu na to przy-

zwolenie, a wiêc znowu siê odwo³ujê do tych, którzy maj¹ w³adzê, do tych,

którzy decyduj¹, jakiemu twórcy powiedzieæ „tak”.

Po trzecie – do mojego œrodowiska nie docieraj¹ tak wspania³e referaty.

To co panowie profesorowie powiedzieli, jest kapitalne, ale wiêkszoœæ

moich kolegów nigdy w ¿yciu tego nie us³yszy, bo nie ma takiej mo¿liwo-

œci, nie ma takich spotkañ, nie ma takich zwi¹zków miêdzy ludŸmi, którzy

posiadaj¹ ogromn¹ teoretyczn¹ wiedzê naukow¹, ¿eby spotkaæ siê z prakty-

kami, którym mo¿na by przekazaæ to, co jest istot¹ tej kultury. Bo to, co

w praktyce realizujemy, jest sum¹ tego wszystkiego, co mog¹ nam przeka-

zaæ ludzie tworz¹cy jêzyk i mowê, i wszystko to, co potem artysta mo¿e

przetworzyæ.

Dlatego rodz¹ siê tacy bezczelni artyœci, którzy profanuj¹ wszelk¹ nasz¹

kulturê. S¹ bezczelni, poniewa¿ maj¹ na to pozwolenie, pozwala na to w³a-

dza, pozwala im na to dyrektor, ktoœ to finansuje. Nie wiem, czy tutaj wœród

nas jest ktokolwiek, kto by siê nie zgadza³ z tym, co mówiê. Na pewno

wszyscy w jednym duchu to rozumiemy, brakuje zaœ tutaj pewnie tych,

którzy decyduj¹ o tym, komu przydzieliæ dobro finansowe i materialne, bo

od tego siê przecie¿ zaczyna. Je¿eli ktoœ otrzyma informacjê, ¿e nie zreali-

zuje sztuki czy nie napisze scenariusza filmowego ze stekiem przekleñstw,

poniewa¿ nie dostanie pieniêdzy, tylko na w³asny koszt bêdzie musia³ to

zrobiæ, wtedy tego nie zrealizuje.

To musi dotrzeæ do tych, którzy decyduj¹, bo inaczej twórca gdzieœ tam na

dole w teatrze siedz¹cy czy pisz¹cy w zaciszu swojej pracowni naprawdê jest

bezradny i czêsto pozbawiony wsparcia, które mu pozwoli powiedzieæ „nie”.

¯eby móg³ mówiæ „tak, tak, nie, nie”, a nie byæ po œrodku i iœæ na kompromisy,

bo na ogó³ wiêkszoœæ idzie na kompromisy, gdy¿ boi siê o swój byt.

Dziêkujê bardzo.
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Micha³ Kulenty
Kompozytor

Ja te¿ chcia³bym podziêkowaæ za to, ¿e uczestniczê w tak wspania³ej

konferencji.

Chcia³em siê w³¹czyæ do dyskusji stwierdzaj¹c, i¿ wszyscy, jak tu siedzi-

my, jesteœmy ludŸmi bezradnymi wobec profanum, dlatego ¿e do tej pory

nie dopracowaliœmy siê jednoznacznej, dobrze skodyfikowanej ustawy me-

dialnej, która by za³atwi³a ten problem raz na zawsze. Apele wszystkich

przedmówców jak najbardziej popieram. Œwietne jest to, co pani profesor

powiedzia³a o muzyce, bo jest bliskie memu sercu, podobnie wypowiedŸ

pani Haliny £abonarskiej, bo te¿ jestem w tym œrodowisku i wiem, jak to

wygl¹da na co dzieñ. Wiem te¿, ¿e z³o jest bardzo interesuj¹ce i ³atwe do

przedstawienia, a dobro wymaga zupe³nie czegoœ innego, a mianowicie du-

¿ego prze¿ycia i wielkiej kultury w dziedzinie sztuki, jak¹ siê zajmujemy.

Nasza bezradnoœæ wynika z tego, ¿e nie zapisano, co to jest profanum.

Jest to bardzo trudne do skodyfikowania, ale mimo to uda³o siê w Stanach,

uda³o siê w Wielkiej Brytanii. Tam dzia³a to w bardzo prosty sposób. Nie

zostaje bez poniesienia konsekwencji ten, kto pozwoli sobie na obra¿anie

czegoœ, co jest uznawane za sacrum, bo to jest te¿ godne skodyfikowania,

jeœli choæby przypomnimy sobie te s³awetne dyskusje w Sejmie i w Sena-

cie o tym, czym s¹ wartoœci chrzeœcijañskie. Przypomijmy sobie, kto zada-

wa³ te pytania, w jakiej sytuacji i kto bra³ udzia³ w tym procederze.

Tymczasem to wszystko dla Polaków, dla nas wszystkich, którzy tu jesteœ-

my, jest doœæ jasne i zrozumia³e, bo wspó³brzmi z naszym uzusem, ze

wspólnot¹, któr¹ mamy, i nie musimy tego d³ugo t³umaczyæ.

Prawo zaœ jest trudne i wymaga konkretnych zapisów, ale jest to mo¿li-

we. S¹ ostatnio dobre przyk³ady. Cieszy nas, ¿e wielkie stacje, które po-

pe³ni³y grzechy wobec sacrum, bêd¹ musia³y zap³aciæ ogromne pieni¹dze.

Niestety, to jest jedyna metoda, ale metoda bardzo skuteczna.

Jestem cz³owiekiem sztuki i myœlê zawsze w kategoriach „dusza”,

„prawda”. Wznoszê siê wysoko pod niebiosa i mam nadziejê, ¿e wszyscy

powinniœmy tak robiæ, ci którzy dzia³aj¹ w kulturze. Ale twardo st¹pam po

ziemi i twierdzê, ¿e dopóki ta ustawa tu w Senacie i w Sejmie nie powsta-

nie, bêdziemy mieli zawsze do czynienia z profanum, które istnieje nie tyl-

ko de nomine, ale i de facto. Jest to profanum atakuj¹ce, które czyni swoj¹

powinnoœæ, czyli profanuje.

Mo¿e to profanowanie dotyczyæ nie tylko œwiêtoœci w sensie spraw doty-

cz¹cych kultury, ale przede wszystkim religii, równie¿ wszystkich podsta-
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wowych praw cz³owieka. Je¿eli bêdziemy siê opierali w tej dziedzinie na

prawach cz³owieka i na spo³ecznej nauce Koœcio³a, to mo¿na to bardzo kon-

kretnie zapisaæ.

Z tego powodu te¿ bardzo dobrze siê sta³o – przepraszam, ¿e tak po-

wiem, ale mam nadziejê, ¿e pañstwo to zrozumiej¹ – ¿e tak wspania³a po-

staæ jak Madzia Buczek zosta³a zaatakowana w prymitywny i chamski

sposób przez jedn¹ z redaktorek telewizyjnych. Przyda³o jej to tylko wiêcej

œwiêtoœci, a nam wszystkim pokaza³o, jak z³o jest silne, jak zwarte i jak go-

towe do uderzenia w œwiêtoœæ.

Poniewa¿ nazywam siê Micha³ Kulenty, a tak siê z³o¿y³o, ¿e nagroda

imienia mojego taty Juliana Kulentego na festiwalu w Niepokolanowie jest

dorocznie nadawana wybitnym osobom, które dzia³aj¹ przez media, bêdê

gor¹co optowa³ za tym – a s¹dzê, ¿e ca³a komisja przychyli siê do tej proœby

– ¿eby tê nagrodê w tym roku dosta³a Madzia Buczek.

Chcia³em siê z pañstwem podzieliæ tymi sugestiami i naprawdê prosiæ

o to, ¿ebyœcie ju¿ teraz zaczynali pracê nad ustaw¹, korzystaj¹c z wzorców

dwóch krajów – Ameryki i Anglii, które sobie z tym poradzi³y. Na sali sej-

mowej ich parlamentów panuje wysoka temperatura, ale nikt nikogo nie

obrazi, bo to po prostu kosztuje. Kosztuje równie¿ utratê stanowiska i ma-

j¹tku. I tego sobie ¿yczmy.

Dr hab. Andrzej D¹brówka
Instytut Badañ Literackich PAN

Chcia³em zg³osiæ kilka uwag w nawi¹zaniu do poprzedników i spróbo-

waæ jednak wyraziæ jak¹œ naukow¹ mo¿e propozycjê, poniewa¿ tutaj siê

wypowiadali przedstawiciele ró¿nych dyscyplin.

Cieszê siê, ¿e wypowiadam siê w³aœnie po ostatnim g³osie, który trafia

w sedno tego, co sam chcia³em powiedzieæ, mianowicie, ¿e wartoœci nie bro-

ni¹ siê same i ¿e atakowanie wartoœci jest tym momentem, w którym siê

przekonujemy, czy one s¹ jeszcze wartoœciami. To jest coœ, co jeszcze nie jest

naukow¹ opini¹, tylko mo¿e nawet konkluzj¹ tej dyskusji, ¿e nic nie obroni

wartoœci, ¿adne prawne systemy, ¿adne ustawy. One same, oczywiœcie meta-

fizycznie, siê nie obroni¹. Obroni¹ je tylko indywidualne zachowania,

œwiadczenie przez ludzi, którzy w te wartoœci wierz¹, potrafi¹ je obroniæ.

To siê przejawia oczywiœcie w ró¿nych zachowaniach, takich o jakich tu

mówiono, choæby ¿e jest teatr – by³a tu cytowana pani £abonarska. W dzia-

³aniach wbrew temu, co siê dzieje w zgie³ku medialnym, w przemo¿nych

93



korporacjach medialnych. Praca tych, którzy wierz¹ w swoje wartoœci, jest

argumentem na tym targowisku.

Je¿eli coœ nam doskwiera, coœ nas boli, to coœ trzeba zmieniæ, ale t¹ zmia-

n¹ nie musi byæ zawsze operacja chirurgiczna, czasem t¹ konieczn¹ zmian¹

jest zmiana naszego zachowania. Te wszelkie przejawy agresywnoœci pro-

fanum wobec sacrum nale¿y wiêc traktowaæ jako symptomy i okazjê do

stwierdzenia, czy te wartoœci, które s¹ atakowane, znajd¹ jeszcze zwolenni-

ków, którzy wyst¹pi¹ i powiedz¹: „nie, nie wolno tego atakowaæ”, czy nie

znajd¹. To jest mechanizm naturalny, który w kulturze od wieków trwa.

Parodia zawsze jest czêœci¹ literatury i kultury widowiskowej. I to jest me-

chanizm kontrolny, to jest mechanizm, który kultura sama wytworzy³a w³a-

œciwie po to, ¿eby siê przekonaæ, czy to, co do tej pory by³o wartoœci¹, jest t¹

wartoœci¹ dalej czy nie. Je¿eli siê wszyscy ju¿ z czegoœ œmiej¹, to znaczy, ¿e

to ju¿ nie jest wartoœæ. W ten sposób w tej kulturze, mo¿na powiedzieæ na-

wet nie naukowej czy nie piœmiennej, tylko w³aœnie w kulturze ustnej, tra-

dycyjnej, tej popularnej, jest to mechanizm udowadniania, przekonywania

siê, czy coœ jest wartoœci¹, czy ni¹ nie jest. To jest ten sam mechanizm, któ-

ry dziecko wypróbowuje badaj¹c, co mu wolno. I to jest ten sam mecha-

nizm, który artyœci, zwolnieni z obowi¹zków moralizatorstwa, wykorzy-

stuj¹, próbuj¹, na co im siê pozwoli.

Podsumowa³bym to naukowo w sposób nastêpuj¹cy. Poniewa¿ nie pad-

³o przez ca³¹ tê konferencjê s³owo „innowacja”, a ca³y czas mówimy w³aœ-

nie o tym, ¿e z innowacjami mamy problem w kulturze, ¿e pojawiaj¹ siê

propozycje nowych wartoœci czy pytañ wobec wartoœci. To jest problem in-

nowacji. I co my z tymi innowacjami musimy robiæ? Nie ka¿da innowacja,

pani profesor, musi byæ degeneracj¹. Tutaj trzeba byæ bardzo skrupulat-

nym i bardzo dok³adnie interpretowaæ i intencje twórców, i to, w jaki spo-

sób jest czynione, poniewa¿ przecie¿ s¹ setki przypadków, ¿e cytowanie

pewnych wartoœci, czasem nawet w jakimœ cudzys³owie, czasem z przy-

mru¿eniem oka, nie musi byæ atakowaniem tych wartoœci. Wartoœci ¿yj¹

w ró¿nych szatach, nie tylko w tych swoich, nazwijmy to, liturgicznych, ale

równie¿ w innych, bardziej swobodnych.

Nie musimy wiêc byæ od razu tacy bardzo czuli, ¿e siê jakaœ wartoœæ tra-

dycyjna pojawia nagle w kontekœcie niespodziewanym, nieoczekiwanym czy

mo¿e nawet frywolnym, nie musi to byæ atak. Innowacje w kulturze pojawiaj¹

siê, równie¿ subkultur nie nale¿y lekcewa¿yæ i z góry ich potêpiaæ. Subkultura

jest jednym ze Ÿróde³ innowacji w kulturze i na to nie wolno zamykaæ oczu.

Subkultura, import oczywiœcie równie¿. Zawsze tak by³o, tak jak w jêzyku ¿y-

wym, który ka¿dy z nas sobie ceni. On siê równie¿ wzbogaca.
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Prof. Lidia Kozubek

Jak to siê wzbogaca? Degeneruje siê.

Dr hab. Andrzej D¹brówka

Wzbogaca siê. Jêzyk siê nie degeneruje, jêzyk siê ca³y czas rozwija, mó-

wiê to jako jêzykoznawca.

Prof. Lidia Kozubek

Tak samo jak muzyka siê degeneruje.

Dr hab. Andrzej D¹brówka

Nie, te¿ nie, nie, nie.

Prof. Lidia Kozubek

Nie ma co reklamowaæ tych tak zwanych innowacji. Idê na spektakl,

który jest klasyczn¹ sztuk¹, a innowacja robi z niego zupe³nie coœ innego.

Trzeba odczytaæ intencjê kompozytora, artysty i wyci¹gaæ jego myœli.

Dr hab. Andrzej D¹brówka

Ostatnie s³owo, podsumowuj¹ce to, o czym mówi³a pani Szypowska, ale

w¹tek ten przewija³ siê i u pana Zieliñskiego. Myœlê o objêciu s³owem sa-

kralnoœæ nie tylko spraw religijnych, ale równie¿ tego, co jest uznawane za

najwy¿sze wartoœci. Ja tê metodê – to jest socjologiczna teoria sacrum – za-

stosowa³em w swojej ksi¹¿ce „Teatr i sacrum w œredniowieczu”. To jest

bardzo dobra obiektywna metoda oderwania siê od konkretnej religii, od

konkretnej narodowoœci. Sakralne w kulturze jest to, co dana kultura uzna-

je za tak wartoœciowe, ¿e nie powinno byæ zmieniane.
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Boles³aw Trafny

Nikogo nie reprezentujê, od jakiegoœ czasu dzia³am samotnie. Jak

wszyscy, którzy tutaj zabrali g³os i na pewno ci, którzy nie zabrali, dostrze-

gam to, co jest jako negatywne bardzo deprymuj¹ce i nie daj¹ce nadziei.

Tych s³ów pad³o tu bardzo du¿o, mo¿e nawet za du¿o. Jest trudna sytuacja,

jesteœmy bezbronni, ale pierwsza rzecz, to powinniœmy rozumieæ istotê

sprawy, sk¹d siê bierze, ¿e profanum atakuje sacrum. Czy sacrum to jest

coœ, czego nie mo¿na zaatakowaæ? Bywa sacrum na poziomie materialnym,

bywa sacrum na poziomie duchowym i bywa sacrum boskie. A wiêc ró¿ne

s¹ sacrum i mo¿na powiedzieæ, ¿e powinniœmy szukaæ tego, co jest bardziej

bli¿ej prawdy cz³owieka, a wiêc cz³owiek jako taki zdaje siê byæ tym sac-

rum najwiêkszym, jakie Bóg stworzy³ i stworzy³ doskonale. Ale nie stwo-

rzy³ go od razu na obraz i podobieñstwo Boga, chocia¿ siê mówi, ¿e stworzy³

Bóg cz³owieka na obraz i podobieñstwo Boga, ale stworzy³ go na potencjal-

ny. I tego s³owa siê nie dodaje.

Myœlê, ¿e Adam w raju te¿ musia³ jeszcze czegoœ dokonaæ, dlatego ¿e

sprawiedliwoœæ jako taka jest podstaw¹ wszelkiej egzystencji cz³owieka,

spo³eczeñstwa i œwiata i ka¿dy z nas musi coœ przecierpieæ, ¿eby coœ zdo-

byæ.

Id¹c t¹ drog¹, mo¿na by powiedzieæ, i¿ mamy przed sob¹ w tej chwili

czas przemian i pewnych mo¿liwoœci. Musimy po prostu mieæ mo¿noœæ i si-

³ê oddzia³ywania na to, co siê dzieje w mediach przede wszystkim, dlatego

¿e jest to Ÿród³o wszelkiej, a przede wszystkim nie zawsze prawdziwej in-

formacji. Powinniœmy uczyniæ wszystko, ¿eby telewizja mia³a chocia¿ je-

den kana³ rzeczywiœcie telewizji publicznej, albo spo³ecznej, bo tak by

lepiej to brzmia³o. Wierzê w to g³êboko, ¿e s¹ ludzie, którzy spêdzili lata

nad dociekaniem tego, co jest nasze, ludzkie, prawdziwe i co wyzwala. Mu-

simy mieæ jakieœ œwiat³o nadziei, bo w tej chwili mo¿e to nam rozwi¹zaæ

wiele problemów.

Na koniec powiem tyle, ¿e cz³owiek jest to najwiêksza zagadka. W nim

tkwi najwiêkszy skarb. Porównuje siê wnêtrze cz³owieka do galaktyki, któ-

ra ma ponad 100 miliardów sk³adowych. Je¿eli tak wielkie zasoby mamy

w sobie, to niewykluczone, ¿e przemienienie pañskie to by³a emanacja te-

go, do czego cz³owiek powinien d¹¿yæ, a wiêc œwiat³o i coœ takiego, co jest

wielkoœci¹ u Boga i u istot rozumnych. Ten cz³owiek powinien naprawdê

siê rozwin¹æ.

Zacytujê ma³y fragment: „Ka¿dy artysta szuka swojej prawdy. Je¿eli jest

wielki, ka¿de dzie³o zbli¿a go do niej albo przynajmniej przyci¹ga ku temu
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œrodkowi ukrytemu w s³oñcu, gdzie wszystko zap³onie pewnego dnia. Je-

¿eli jest mierny, ka¿de dzie³o go od niego, od niej oddala i œrodek siê roz-

prasza, wszêdzie œwiat³o siê rozprasza. Koncentracja tego, co jest sacrum

i profanum w jakimœ uk³adzie bli¿ej œrodka, ale zwartym, daje nadziejê na

przysz³oœæ i na przyk³ad tam, gdzie tak zwany z³oty œrodek nie jest mocy,

wchodz¹ ekstremy i atakuj¹ œrodek. Profanum wchodzi tylko tam, gdzie

mu siê pozwala. Tam zaœ, gdzie ludzie s¹ prê¿ni, wiedz¹, co po kolei, wszys-

tko na swoim miejscu bêdzie pochwalane, ale musi byæ na swoim miejscu.

Je¿eli nie jest, jest to najwiêkszy b³¹d w rozumieniu”.

Dziêkujê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek
Przewodnicz¹ca Komisji Kultury i Œrodków Przekazu

Dziêkujê bardzo.

Potraktujmy to jako rodzaj podsumowania. Przewidzieliœmy jeszcze ofi-

cjalne podsumowanie, ale zbrak³o czasu. Myœlê, ¿e pañstwa wypowiedzi

by³y tak interesuj¹ce, ¿e wszyscy z uwag¹ je œledziliœmy i bardzo siê cieszê,

¿e na zaproszenie senackiej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu mieliœmy

zaszczyt dziœ goœciæ tak znakomitych przedstawicieli nauki, kultury i sztu-

ki. Jest nam niezmiernie mi³o, ¿e spotkaliœmy siê w stuosobowym gronie

i tych kilka godzin by³o bardzo interesuj¹cych. Wyci¹gniemy wiele wnios-

ków, które pos³u¿¹ naszej dalszej pracy, pracy komisji senackiej. Proszê

przyjmowaæ zaproszenia, które bêdziemy kierowaæ do pañstwa podejmu-

j¹c kolejne tematy, które wynikaj¹ z pañstwa opinii, sugestii czy pytañ.

Z senatorem Szafrañcem i kolegami z komisji senackiej notowaliœmy

skrzêtnie te s³owa wa¿ne i wa¿kie, które tutaj pada³y, i myœlê, ¿e one bêd¹

stanowi³y dla nas bardzo wa¿ny drogowskaz, nad czym powinniœmy praco-

waæ jeszcze bardziej ni¿ dot¹d. Ale od czegoœ trzeba zacz¹æ i dlatego bardzo

piêknie pañstwu dziêkujemy. By³o dla nas wielkim zaszczytem wys³uchaæ

pañstwa opinii i goœciæ pañstwa tutaj.

Senator Jan Szafraniec

Jestem pañstwu winien informacjê, ¿e o przybycie na dzisiejsz¹ konfe-

rencjê prosi³em osobiœcie przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego. Rozmawia³em osobiœcie z panem ministrem Sellinem
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i prosi³em, ¿eby nasz¹ konferencj¹ zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹. Wys³aliœ-

my zaproszenie do ministerstwa z proœb¹, a¿eby resort zauwa¿y³ tê kulturê,

która dzisiaj tutaj znalaz³a swoje miejsce.

Chcê podziêkowaæ pañstwu za te piêkne s³owa, które tutaj pad³y. Zosta-

n¹ one zawarte w wydaniu ksi¹¿kowym. Tê ksi¹¿kow¹ propozycjê przeka-

¿emy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ¿eby zastanowi³o

siê nad naszymi oczekiwaniami na przysz³oœæ.

Dziêkujê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek
Przewodnicz¹ca Komisji Kultury i Œrodków Przekazu

Jeœli czuj¹ siê pañstwo bezradni, to mam nadziejê, ¿e teraz znaleŸli pañ-

stwo sprzymierzeñców w swojej bezradnoœci, mianowicie nasz¹ komisjê.

Dziêkujemy bardzo za udzia³, ¿yczliw¹ uwagê i zapraszamy do nas.

Drzwi naszej komisji s¹ otwarte dla pañstwa, bêdzie nam mi³o tu pañstwa

przyjmowaæ i wys³uchiwaæ waszych opinii ju¿ w kontaktach codziennych.

Mam nadziejê, ¿e nie by³o to ostatnie nasze spotkanie. Do zobaczenia.

Dziêkujê uprzejmie.

Opracowano na podstawie nieautoryzowanego stenogramu z konferencji.
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