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Bóg w obszarach sztuki

W 2001 roku Johannes A. van der Ven, teo-
log i socjolog z Holandii, na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, w wykładzie pt. 
Współczesne kontestacje chrześcijaństwa. Se-
kularyzacja czy desekularyzacja?, przywołał 
powieść znanego współczesnego niderlandz-
kiego pisarza, historyka i publicysty Geer-
ta Maka Jak Bóg zniknął z Jorwerd. Pewna 
niderlandzka wioska w XX wieku. Opowia-
da ona o procesach społeczno-kulturowych, 
które w ostatnim stuleciu doprowadziły 
do tego, że miejscowość głęboko religijna 
w krótkim czasie stała się równie głęboko 
zsekularyzowana, niereligijna. Van der Ven 
zacytował wówczas taki passus z tej książki: 

Starszych ludzi, którzy chodzili do kościo-
ła, już nie było, inni wyprowadzili się stąd, a 
ci, którzy osiedlili się w wiosce, nie mieli już 
żadnych związków z Domem Bożym. W la-
tach dziewięćdziesiątych w Jorwerd, w każ-
dą zwykłą niedzielę jedynie czterdzieści osób 
słuchało kazania. […] „Obecnie wszyscy je-
steśmy małymi kościołami rozproszonymi 
po wielkim obszarze ludności, która już nie 
chodzi do kościoła”, opowiada ksiądz1. 

1 G. Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands 
dorp in de twintigeste eeuw, Amsterdam 1996, s. 111, cyt. za: 

Tymczasem mając na uwadze fakt, że 
dzieło Maka w ciągu dwóch lat od pierw-
szego wydania doczekało się aż piętnastu 
wydań, van der Ven pytał: 

Cóż zatem dzieje się w Holandii, w naj-
bardziej zsekularyzowanym kraju świa-
ta, że właśnie ta powieść stała się bestsel-
lerem? Czy uczestniczymy w pogrzebie 
Boga, pogrzebie, który trwa od momentu, 
gdy Hegel opisał aktualne wówczas do-
świadczenia człowieka jako śmierć Boga, 
a Nietzsche zakomunikował światu, że 
Bóg jest martwy? Czy też może Holen-
drzy odczuwają pewien niepokój, skoro 
poruszane w tej powieści kwestie tak ich 
zajmują i być może jednak podświadomie 
zdają sobie sprawę, że grzebią istotę, któ-
ra jeszcze żyje, istotę wyższą, która nadal 
wpływa na ich serca i umysły? Czy grzebią 
żywego Boga?

J. A. van der Ven, Współczesne kontestacje chrześcijaństwa. 
Sekularyzacja czy desekularyzacja? (Gegenwärtige christliche 
Kontestationen. Säkularisierung und Desäkularisierung), 
przeł. E. Grzesiuk, [w:] Chrześcijaństwo jutra. Materiały 
II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej, 
Lublin, 18–21 września 2001 roku, red. nauk. M. Rusecki, 
K. Kaucha i in., Lublin 2001, s. 183.

„Karto-Teka Gdańska”, nr 1(4)/2019, s. 2‒5
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Ostatecznie van der Ven, poszerzając swo-
je spojrzenie, postawił fundamentalne pyta-
nie: „Czy Bóg rzeczywiście całkowicie zni-
ka, czy może doświadczamy powrotu Boga 
na sposób transformacji (die Rückkehr Gottes 
auf transformative Art und Weise)?” Zjawisko 
sekularyzacji, zaniku religii i znikania Boga, 
które – jak w XX wieku głosiła spora rzesza 
wpływowych postaci nauki i polityki – swój 
początek miało brać na Starym Kontynen-
cie, by następnie w nieunikniony sposób za-
garniać kolejne regiony naszego globu, ściśle 
wiązano z charakterystycznym dla Europy 
zjawiskiem, które Max Weber już w pierw-
szej fazie minionego wieku nazwał „odcza-
rowaniem świata” (Entzauberung der Welt). 
Wielu wpływowych badaczy ubiegłego stu-
lecia nie wątpiło, że wraz z postępującą ra-
cjonalizacją społeczeństw, ich modernizacją 
i rozdziałem państwa od religii nieubłaga-
nie musi dochodzić do sekularyzacji społe-
czeństw, do eliminacji z nowoczesnego życia 
Boga i tego, co „zaczarowane”, czyli religijne, 
mityczne, tajemnicze, nadnaturalne, irracjo-
nalne, magiczne, niewytłumaczalne itp. Los 
religii i Boga, przynajmniej w wymiarze pu-
blicznym, zdawał się przesądzony. Dziś już 
wiemy, że rachuby te nie tylko były przed-
wczesne, ale i opierały się na błędnych zało-
żeniach2, do tego sporo w nich było krótko-
wzroczności, uproszczeń, a i myślenia życze-
niowego, zwykłej ideologii nieprzychylnej re-
ligii. Religia i to, co religijne, nie uległo ani-
hilacji, także na Starym Kontynencie…

2 Zob. H. Joas, Does Modernisation Lead to Secularisation?, 
[w:] H. Joas, A. Wolfe, Beyond the Separation between 
Church and State, The Hague 2006, s. 25–26: <https://
www.wrr.nl/.../Beyond-separation-between-church-state.
pdf>; [dostęp: 16.07.2019]; P. Berger, The Desecularisation 
of the World. A Global Overview, [w:] The Desecularization 
of the World: Resurgent Religion and World Politics, red. 
nauk. P. Berger, Grand Rapids 1999.

Jakby w odpowiedzi na pytanie van der 
Vena o powrót Boga, John Micklethwait, 
redaktor naczelny szacownego brytyjskiego 
tygodnika „The Economist”, wraz z Adria-
nem Wooldridge‘em, z działu politycznego 
tego medium, opublikowali w 2009 roku 
(głośną) książkę pod wiele mówiącym ty-
tułem: Powrót Boga. Jak globalne ożywienie 
wiary zmienia świat3. Autorzy opowiada-
ją w niej o całkiem dobrej i poprawiającej 
się kondycji religii na świecie, do tego syn-
tetycznie i barwnie prezentują historię idei 
sekularyzacji, której nieco dłuższy fragment 
warto tu przytoczyć: 

W ciągu minionych dwustu lat dominowało 
głównie europejskie widzenie nowoczesno-
ści. Europa spłodziła całe szeregi mędrców, 
którzy wyjaśniali w imponujących szczegó-
łach, dlaczego Bóg jest skazany na poraż-
kę [Marks, Durkheim, Weber, Nietzsche, 
Freud]. […] Kilku intelektualistów ubole-
wało nad zniknięciem Boga, martwiąc się, 
że bezbożny świat będzie również światem 
barbarzyńskim [Chesterton, Eliot]. […] Inni 
ochoczo przyjęli zniknięcie narzędzia ucisku 
i nietolerancji. Paru próbowało grać na dwie 
strony [Sartr, Forster] […] A jednak każdy, 
kto odgrywał jakąś rolę w europejskim ży-
ciu publicznym, zgadzał się, że religia umiera 
i że jej wpływ na politykę słabnie. […] Eu-
ropejski pogląd, że nie można stać się no-
woczesnym bez odrzucenia jarzma religii, 
miał ogromny wpływ na cały świat. […] 
Pod koniec XX wieku inteligencja nie miała 
wątpliwości, że współczesny człowiek prze-
rósł Boga. […] Obecnie zachodnich libera-

3 J. Micklethwait, A. Wooldridge, Powrót Boga. Jak global-
ne ożywienie wiary zmienia świat, przeł. J. Grzegorczyk, 
Poznań 2011. Tytuł angielskiego oryginału: God Is Back: 
How the Global Rise of Faith is Changing the World.
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łów [jednak] dręczy głęboka troska: A jeśli 
świecka Europa […] nie pasuje do reszty 
[świata, który jest religijny, a dotyczy to tak-
że – podkreślają Micklethwait i Wooldridge 
– Stanów Zjednoczonych, najnowocześniej-
szych z nowoczesnych, a jednak religijnych 
– J.M.]. Obecnie bowiem wygląda na to, że 
na świecie szerzy się model amerykański: re-
ligia i nowoczesność idą ręka w rękę nie tyl-
ko w Chinach, lecz w przeważającej części 
Azji, Afryki, Półwyspu Arabskiego i Ame-
ryki Łacińskiej. W wielu modernizujących 
się krajach religia nie tylko się rozwija, lecz 
odnosi sukcesy, wykorzystując do propa-
gowania swojego przesłania narzędzia no-
woczesności. To, co miało zniszczyć religię 
– demokracja i rynki, technologia i rozum 
– jednoczy się, by uczynić ją silniejszą. […] 
Religia wyłania się (czy raczej ponownie 
się pojawia) jako siła także w samym cen-
trum sekularyzacji. Europa nadal jest dale-
ko w tyle za Ameryką. […] Mimo to jed-
nak występują oznaki, że te same siły, które 
ożywiają religię w Ameryce – poszukiwanie 
wspólnoty w coraz bardziej zatomizowanym 
świecie, chęć zrównoważenia wolności wy-
boru z poczuciem moralnej pewności – do-
chodzą do głosu również w Europie4. 

Stawiam tezę, że dzisiaj kluczową rolę 
w zjawisku i procesach „powrotu Boga” od-
grywają media, tradycyjne i nowe, przede 
wszystkim jednak najnowsze, te, których 
żywiołem jest Internet. Jak pisali Hent de 
Vries i Samuel Weber w Religion and Media: 
„Druga część dwudziestego stulecia widzia-
ła eksplozję nowych mediów, które głęboko 
zmieniły ludzkie kategorie komunikowania 
się. W tym samym czasie nastąpił «powrót 
4 Tamże, s. 19–24. Por. G. Corm, Religia i polityka w XXI 

wieku, przeł. E. Cylwik, Warszawa 2007, s. 7.

religii» na globalną skalę”5. W konstatacji tej 
nie chodzi tylko o to, że religia i to, co religij-
ne, szczególnie zaś to, co w religiach niesamo-
wite, niezwykłe, cudowne, ale i skandalicz-
ne, grzeszne i złe, jest atrakcyjne dla mediów 
i przyciąga ich uwagę. W konstatacji tej cho-
dzi o dużo głębszy i bardziej złożony rodzaj 
współzależności. Rewolucyjne i nieustanne 
technologiczne zmiany w obszarze mediów 
przede wszystkim prowadzą do znaczących 
transformacji w dziedzinie komunikacji spo-
łecznej, a tym samym do zmian w kulturze, 
w której, powiedzmy ostrożnie, jest – jak się 
okazuje – miejsce na powrót Boga i na to, co 
religijne. Ale rację ma van der Ven, że doko-
nuje się to „za cenę” transformacji Jego obra-
zu, pojmowania Go i przeżywania. 

Nowe media generują nowe sposoby ko-
munikowania się, które pociągają za sobą 
transformację kultury, relacji międzyludz-
kich, języka, myślenia, doświadczania i po-
strzegania świata, oczywiście także religii 
i religijności. W naukach o mediach pro-
cesy te określa się mianem mediatyzacji. 
Według teorii mediatyzacji – pisze Stewart 
M. Hoover – „[…] w naszych czasach media 
na nowo tworzą religię. […] teoria ta suge-
ruje, że w efekcie interakcji między religią 
a mediami tworzy się coś całkowicie nowe-
go: chodzi o różnicę jakości, a nie zwykłej 
skali”6. Sporo wskazuje na to, że uczestniczy-
my w jakościowej mediatyzacyjnej transfor-
macji religijności, a zatem także pojmowa-
nia i przeżywania Boga, transformacji wciąż 
nierozpoznanej, ale i niedającej się w pełni 
rozpoznać w pędzie nieustannych zmian 
i ewolucji w świecie komunikacji społecznej. 

5 H. de Vries, S. Weber, Preface, [w:] Religion and Media, red. 
nauk. H. de Vries, S. Weber, Stanford 2001, s. VII.

6 St. M. Hoover, Introduction, [w:] The Media and Religious 
Authority, red. nauk. St. M. Hoover, University Park 2016, s. 4.
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W dziedzinie nowo tworzonej religii i trans-
formacyjnego powrotu Boga znajdujemy 
się na początku drogi, która do łatwych nie 
należy, wszak niespodziewanie zmienia się, 
rozwidla, zapętla, zwodzi, zachodzi mgłą, 
prowadzi na manowce itd. … 

Nim jednak uda się nam nieco głębiej 
wniknąć w tajniki dokonującej się dyna-
micznej transformacji obrazu powracające-
go Boga, niektóre Jego rysy można odkryć 
w różnych obszarach sztuki, która – wbrew 
tym, czy innym tendencjom lub modom 
kulturowym, antropologicznym, filozoficz-
nym czy politycznym – jako czuła na egzy-
stencjalne i duchowe niepokoje, cierpienia 
i radości kobiet i mężczyzn, dzieci, młodzie-
ży, dorosłych i starców każdej epoki, na róż-
ne sposoby otwiera się na to, co transcen-
dentne i boskie, oraz o boskie i transcen-
dentne zahacza i pyta. Między innymi temu 
miał służyć cykl sześciu wykładów, które 
od października do grudnia 2019 roku były 
głoszone w ramach „Gdańskich Wykładów 

Filozoficznych”. Zaczęliśmy od teologicz-
nych i religijnych wymiarów muzyki, kon-
kretnie polskiej muzyki rockowej, i na reli-
gijnych i teologicznych wymiarach muzyki 
skończyliśmy, tyle że w tym wypadku cho-
dziło o muzykę klasyczną, na przykładzie 
twórczości Jana Sebastiana Bacha, który 
w naszych czasach cieszy się (i dlaczego?) 
autentyczną popularnością u wykonawców 
i wśród słuchaczy, znawców i laików. Słu-
chaliśmy i rozprawialiśmy o teologicznych 
wymiarach sztuki ludowej, konkretnie zaś 
o ikonosferze kapliczek maryjnych na Ka-
szubach, o Bogu „w”, a może „na” ikonach 
prawosławnych, także bardzo popularnych 
(i z jakich powodów) dzisiaj, nie tylko wśród 
osób wierzących. Ponadto słuchaliśmy i roz-
prawialiśmy o Bogu na obrazach wielkich 
mistrzów oraz o możliwości widzenia Nie-
widzialnego w kinie, telewizji i mediach 
światłowodowych. Niestety, nie wszystkie 
wykłady mogły ukazać się z bieżącym nu-
merze „Karto-Teki Gdańskiej”. 
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1.
Zarysowana w temacie hipoteza odnosząca 
się do obecności języka kerygmatu w wypo-
wiedziach muzycznych współczesnych pol-
skich wykonawców muzyki alternatywnej, 
wspiera się na założeniu relacji kultury po-
pularnej i doświadczenia religijnego. Zdaję 
sobie sprawę, że takie założenie może budzić 
sprzeciw, czy to ze względów etycznych (ze-
stawianie kultury popularnej, dookreślanej 
wartościowaniem postmodernistycznym 
z chrześcijańskim przekazem wiary, może 
wydawać się kolejną z ponowoczesnych 
gier), czy estetycznych (stanowiąca bogaty 
zbiór wyobrażeń, budowanych na obrazach 
wywiedzionych z mediów, kultura popular-
na ślizga się po powierzchni w przeciwień-
stwie do doświadczenia religijnego, które 
chce dotykać głębi egzystencji). A jednak 
nie ulega wątpliwości, że przekaz Ewangelii 
od samego początku Kościoła związany był 
z tradycją kulturową czy filozoficzną, szuka-
jąc w nich odpowiednich środków przekazu 
prawd chrześcijańskich.

Odseparowywanie przestrzeni dyskur-
su kulturowego, który dziś toczy się wła-
śnie w kulturze popularnej, od treści reli-
gijnych wydaje się zarówno krzywdzące, jak 

i nieodpowiedzialne. W tym duchu arcybi-
skup Józef Życiński w książce Bóg postmo-
dernistów, pisał, że „Byłoby przejawem po-
dejścia antyewangelizacyjnego absolutyzo-
wanie form, które winny służyć ukazaniu 
treści”1, a co za tym idzie odrzucanie spo-
sobności do głoszenia Dobrej Nowiny tylko 
ze względu na niestosowność formy. 

Wydaje się, że z relacją między kultu-
rą popularną a religią ma problem przede 
wszystkim Europa. Po pierwsze z powodu 
silnego postoświeceniowego rozdzielenia 
doświadczenia religijnego od sfery publicz-
nej2. Niechęć do włączania w dyskurs pu-
bliczny refleksji religijnej, nie mówiąc już 
o głębszych znamionach wyznaniowych, 
spowodowała usunięcie tej tematyki na 
margines zainteresowań. Dla porównania, 
w amerykańskiej kulturze oraz w życiu pu-
blicznym religia jest wszechobecna. 

Stany Zjednoczone są najbardziej religij-
nym krajem Zachodu. Prawie wszyscy 
Amerykanie wierzą w Boga lub inną siłę 
wyższą. Ośmiu na dziesięciu jest przeko-

1 J. Życiński, Bóg postmodernistów, Lublin 2001, s. 83.
2 Zob. P. Lisicki, Mroczne dziedzictwo Oświecenia, „Znak” 

1992, nr 12, s. 27–44.

„Karto-Teka Gdańska”, nr 1(4)/2019, s. 7‒26
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nanych o istnieniu nieba i aniołów, a sied-
miu na dziesięciu uważa za pewne lub 
prawdopodobne istnienie piekła oraz dia-
bła. (…) Co piąty słyszał głos boży, tyle 
samo jest przekonanych, że zostali cudow-
nie uzdrowieni3.

Drugim powodem jest artystowska nie-
chęć do kultury popularnej, na którą na-
dal spogląda się z pogardą i wyższością elit. 
Postrzegana w perspektywie krytyki Szko-
ły Frankfurckiej kultura popularna4 nie 
może być w tym mniemaniu przestrzenią 
podejmowania poważnej debaty, a do ta-
kiej z pewnością zalicza się dyskurs religijny. 
I znów, jeśli sięgnąć do kultury amerykań-
skiej okaże się, że wytyczona przez Europę 
granica między tym, co elitarne a tym, co 
niskie, ludowe, masowe i zestandaryzowa-
ne, przebiega zupełnie inaczej. Przekaz me-
dialny, będący jednym z kluczowych narzę-
dzi wypowiedzi kultury popularnej, oka-
zuje się doskonałą przestrzenią do konstru-
owania dyskursu na tematy egzystencjalne, 
w tym także religijne, o czym świadczą licz-
ne kanały z charyzmatycznymi pastorami, 
począwszy od tych informacyjno-modlitew-
nych a skończywszy na telekaznodziejstwie5. 
Dzięki temu kultura popularna w USA staje 

3 M. Wałkuski, Wałkowanie Ameryki, Gliwice 2012, s. 115.
4 Mam tu na myśli krytykę Theodoro Adorno, który zarzu-

cał kulturze masowej (popularnej) zestandaryzowanie, 
sformalizowanie, powtarzalność, trywialność, banalizm, 
sentymentalne przyjemności. To wszystko jest efektem ta-
śmowych form produkcji. Wreszcie, jak perorowali krytycy 
kultury masowej, cechuje ją konsumeryzm i komercjaliza-
cja, odpowiadające na zapotrzebowanie odbiorcy, szczegól-
nie klasy średniej. T. Adorno, Wspomnienie o Bergu, tłum. 
J.  Stęszewski, „Res Facta Nova” 1994, nr 1 (10), s. 101–
116. Por. D. MacDonald, Teoria kultury masowej, tłum. 
Cz. Miłosz, [w:] Kultura masowa, Kraków 2002, s. 14–36.

5 Por. W. Godzic, Teleturniej, telekaznodziejstwo i teleku-
powanie, czyli przyjemność wiedzy i władzy, [w:] Tenże, 
Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 
1996, s. 126.

się miejscem refleksji religijnej, co objawia 
się chociażby w postaci popularnego tam ga-
tunku „christian movies”6 czy wydawnictw 
książkowych znanych postaci kulturowego 
mainstreamu przyznających się do wiary7.

2.
W tym kontekście chciałbym zadać pytanie 
o możliwość głoszenia Ewangelii i przepo-
wiadania Dobrej Nowiny w kodzie kultu-
rowym alternatywy. Alternatywę muzyczną 
rozumiem jako specyficzny styl wypowiedzi 
artystycznej wyrosły na fali buntu estetycz-
nego (punk) i etycznego (w polskiej rzeczy-
wistości społeczno-historycznej był to ustrój 
komunistyczny i PRL). Zestawienie tych 
dwóch przestrzeni, światów wartości (Ko-
ścioła i kontrkultury czy kultury alterna-
tywnej) nie jest bynajmniej przypadkowe8. 

Muzyka alternatywna w o wiele więk-
szym stopniu niż inne gatunki wypowiedzi 
muzycznej naznaczona jest politycznością. 
Przywołuję to pojęcie w kontekście wypo-
wiedzi Johna Fiske’a na temat wszechobec-
nej w kulturze popularnej ideologii9. Po-
lityczność byłaby procesem wytwarzania 
określonych znaczeń czy wartości, czymś 
procesualnym w przeciwieństwie do ideolo-
gii sensu stricto, która jest w swej istocie sta-
tyczna i systemowa. W polityczności chodzi 
raczej o relacje czy napięcia pomiędzy kon-
kretnymi tekstami kultury (obiektami, zda-
rzeniami, sytuacjami) a porządkami spo-
łecznymi, kulturowymi czy obyczajowymi, 

6 Ł. Adamski, Bóg w Hollywood, Warszawa 2014. 
7 Mam tu na myśli książkę Briana „Head” Welcha – gitarzysty 

i lidera grupy Korn, Save Me from Myself, New York 2007. 
8 Zob. R. Sylvan, Traces of the Spirit: The Religious Dimensions 

of Popular Music, New York 2002; R. Till, Pop Cult: Religion 
and Popular Music, New York 2010 i in.

9 J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, 
tłum. A. Gierczak, Wrocław 1999, s. 206.
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które są w nie wpisane, czego wyraz daje 
właśnie muzyka popularna ze swoim zanu-
rzeniem w codzienność. Od polityczności 
nie można się uwolnić, bowiem jeśli przyjąć, 
że za tym pojęciem kryje się zbiór jawnych 
czy skrytych przeświadczeń, imaginariów, 
sądów i wyobrażeń na temat rzeczywistości, 
to okaże się, że ani komunikacja, ani sama 
jednostka zanurzona w środowisku społecz-
nym, nie jest wolna od ideologicznego na-
stawienia w swojej relacji ze światem.

To, co odnosi się do sfery komunikowa-
nia, z jeszcze większą siłą oddziałuje po-
przez muzykę alternatywną, która wyrasta 
na zgliszczach rockowego oporu przeciw 
obowiązującym konwenansom. Późniejsze, 
przypadające na lata 70. i 80., działania mu-
zyczne są rozwinięciem wcześniejszej posta-
wy buntu10. Manifestująca się poprzez ostre 
brzmienie muzyka alternatywna podważa-
ła społeczny i polityczny porządek świata 
oparty na wyzysku, chęci wzbogacenia się, 
dominacji, przemocy symbolicznej itp11. 
W tym kontekście zestawienie alternaty-
wy i religii chrześcijańskiej może faktycznie 
wydawać się niezręczne. 

Zwróćmy jednak uwagę na dwie rzeczy. 
Pierwsza to religijne, konkretnie chrześci-
jańskie, korzenie muzyki rockowej, wyrasta-
jącej z tradycji pieśni kościoła prezbiteriań-
skiego. Chodzi tu zarówno o towarzyszącą 
spotkaniom religijnym dynamikę i energety-
zującą atmosferę, jak i sam przekaz wzywa-
jący do zmiany życia, nawrócenia czy podej-
mowania określonych działań. W swej isto-
cie polityczny przekaz chóralnych śpiewów 

10 O związkach muzyki alternatywnej z przekazem wia-
ry chrześcijańskiej pisałem w artykule A. Regiewicz, 
Kontrkultura jako sposób i miejsce przekazu wiary, „Teologia 
i Człowiek” 2014, nr 3 (27), s. 21–38.

11 M. Jeziński, Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny, 
Toruń 2011, s. 14–25.

gospel, poprzedzających dokonania muzy-
ków (takich jak Ray Charles), wprowadzał 
słuchających w stan ekstatycznego uniesie-
nia „spowodowanego rytmiczną wibracją 
dźwięków zsynchronizowaną z głosem wo-
kalisty”12. Druga to rewolucyjny potencjał 
chrześcijaństwa wywracający dotychczaso-
wy porządek świata. Nie ma nic bardziej 
radykalnego od „Kazania na Górze”, które 
nazywane jest przez protestantów „Mojże-
szem do kwadratu”, a więc prawem niemoż-
liwym do wypełnienia. Co ciekawe, to wła-
śnie te fragmenty Ewangelii chętnie cytowa-
ne są i wykorzystywane przez lewicowych 
działaczy, którzy chcą widzieć w Chrystusie 
postać pierwszego świętego komunisty. Po-
dobieństwo w radykalizmie widzi także To-
masz Budzyński, lider Armii, który mówi:

Bycie chrześcijaninem wymaga, aby »sta-
nąć w prawdzie« wobec samego siebie 
i świata. Podobnie rock – jest formą szcze-
rej wypowiedzi. Dobra muzyka musi być 
autentyczna. Mówi się, że rock and roll 
to bunt. Ale czym jest radykalizm rocka 
w stosunku do radykalizmu Ewangelii?13.

Przywołana wypowiedź jednego z bardziej 
wpływowych muzyków polskiej sceny alter-
natywnej pozwoli mi zarysować obszar, po 
którym będę się poruszać. Punktem odnie-
sienia mojej refleksji są konkretne wydarze-
nia nawrócenia muzyków (artystów) zwią-
zanych wcześniej z ruchami kontestacyjny-
mi (punkowym, hipisowskim), określanych 
mianem „radykalnych”, które miały miejsce 

12 K. Krzan, Ekstaza w wersji pop. Poszukiwanie mistyczne 
w kulturze popularnej, Warszawa 2008, s. 81.

13 P. Sawicki, Bóg dał ci rock and rolla, „Kontrapunkt. 
Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego” 1996, 
nr  6; online: <http://www.tygodnik.com.pl/kontra-
punkt/06/sawicki.html>; [dostęp 5.04.2014].
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w latach 90. i uformowały w pewien sposób 
polską scenę muzyczną. Spośród muzyków 
związanych w latach 80. ze sceną punko-
wą, heavymetalową czy hipisowską, którzy 
doświadczyli metanoi, a następnie uczynili 
z tego faktu pewną nową jakość wyrazu ar-
tystycznego, należałoby wymienić: Tomasza 
Budzyńskiego – lidera zespołów Armii i Sie-
kiery, Dariusza Malejonka – lidera zespołów 
Houk, Izrael, obecnie Maleo Raegge Roc-
kers, 2 Tm 2,3; Roberta „Litzę” Friedricha 
– gitarzystę Turbo, Acid Drinkers, KNŻ, 
lidera 2 Tm 2,3, Arki Noego, Luxtorpedy; 
Piotra „Stopy” Żyżelewicza – perkusista ze-
społów VOO VOO, TZN Xenna, Moskwa, 
Armia, Izrael, 2 Tm 2,3 i innych14. Już tylko 
tych kilka nazwisk daje wyobrażenie o zja-
wisku precedensowym, jeśli chodzi o kultu-
rę popularną, kiedy ludzie, którzy w latach 
70. i 80. głosili hasła anarchistyczne, od-
rzucali zasady i normy, w tym także religię 
(a przede wszystkim Kościół katolicki jako 
narzędzie opresji i zniewolenia), stali się nie-
złomnymi głosicielami wiary chrześcijań-
skiej i wartości z niej wypływających, twa-
rzami „nowej ewangelizacji”, nie rezygnując 
bynajmniej z przyjętej w młodości formy 
wyrazu artystycznego, kojarzącego się bar-
dziej z kulturą alternatywną niż powszech-
nie przyjętym masowym sposobem przeka-
zu chrześcijańskiego.

14 Świadectwa nawróceń zostały zebrane przez Marcina 
Jakimowicza i oprawione komentarzem o. Dariusza 
Cichora, ukazały się w postaci książkowej pt. Radykalni, 
Katowice 1997.

3.
Przedmiotem dalszej analizy chciałbym 
uczynić wypowiedzi muzyczne (mam tu 
na myśli warstwę tekstową, zostawiając na 
boku kwestie ściśle muzyczne, z pewnością 
domagające się oddzielnej analizy) wybrane-
go artysty – Roberta Friedricha, przedstawi-
ciela sceny alternatywnej, ostatnio kojarzo-
nego z zespołem Luxtorpeda15. To właśnie 
twórczość tego zespołu, szczególnie warstwa 
tekstowa, jest dla mnie obszarem refleksji 
kerygmatycznej. W tej perspektywie nie do 
przecenienia wydaje się postać charyzma-
tycznego lidera, autora tekstów, wcześniej 
kojarzonego ze skandalizującym heavyme-
atalowym zespołem Acid Drinckers, które-
go osobiste doświadczenia związane z cho-
robą serca i operacją z nią związaną, prowa-
dzą do pytania o sens życia. W konsekwen-
cji stawiają go wobec pytania o wiarę16.

Echa tych pierwszych pytań znajdziemy 
we wczesnych wypowiedziach muzycznych 
„Litzy” jeszcze przed ostatecznym rozsta-
niem się z „kwasożłopaczami”. Na ostatniej 
wspólnej płycie (The State of Mind Report) 
z 1996 roku muzyk zamieszcza dwie części 
utworu Solid rock, którego tytuł odwołuje 
się do ewangelicznej metafory „budowania 
na skale” (Mt 7,24)17. Całość jest zbudowa-
na w formie pytań, które podnoszą temat 
oddania za kogoś życia. Początkowo pyta-
nia mają wymiar uniwersalny, można by 
15 Luxtorpeda powstała w 2010 roku z inicjatywy Roberta 

Friedricha. W jej skład wchodzą muzycy: Robert Friedrich, 
Przemysław Frencel (pseud. Hans), Tomasz Krzyżaniak, 
Krzysztof Kmiecik, Robert Drężek. Do tej pory zespół 
wydał cztery albumy studyjne: Luxtopreda (2010), Robaki 
(2012), A morał z tej historii mógłby być taki… (2014), 
MYWASWYNAS (2016).

16 Zob. wypowiedź Roberta „Litzy” Friedricha w cyklu 
„Jestem Drugi”. Online: <https://www.youtube.com/
watch?v=kV7MOilQR_A&t=42s>; [dostęp: 9.11.2018].

17 Wszystkie cytaty zostały zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia, 
IV wyd. Poznań 2003.

https://www.youtube.com/watch?v=kV7MOilQR_A&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=kV7MOilQR_A&t=42s
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powiedzieć, że humanistyczny, odnoszą się 
do kategorii przyjaźni, zaufania, wierności. 

Is there someone in your life 
On whom you can depend 
Who will never sell you out 
Betray you as a friend

Jednak zaraz po tym pojawia się pytanie 
wykraczające poza tę kategorię: „Who’d die 
to set you free?” Pytanie o poświęcenie życia 
za drugiego wykracza poza ramy humani-
zmu, wprowadza temat mesjański, dyskurs 
wolnościowy, który realizuje się w osobie Je-
zusa Chrystusa. Co prawda, w całej piosen-
ce ani razu nie pada imię Jezus, jednak kon-
tekst „litej skały”, przyjaciela, który nie po-
zwoli ci upaść i oddawania życia, nawiązuje 
do języka teologii zbawienia. 

Co ciekawe, tradycyjny, wpisany w kulturo-
wy wizerunek ofiary Chrystusa, wątek teolo-
giczny pojawił się znacznie wcześniej u „Litzy” 
w piosence Ingratitude, pochodzącej z albumu 
„Purify Your Soul” z 1991 zespołu Creation 
of Heath – autorskiego projektu muzyka.

Bloodstained with the blood of the unborn 
We’ve indulged in filthy carnal love 
We have sold our bodies, we have sold our souls 
Once again we’re killing Jesus Christ 
Jesus 
Christ 
Our Lord 
 
We have fallen victim to treason and debauch 
We have fallen victim to power and money 
By what we are doing and what we are thinking 
Once again we’re killing Jesus Christ 
Jesus 
Christ 
Our Lord 

This is our ingratitude 
Every day our deeds kill our Lord 
Every day we make his body a prey 
Every day we show our ingratitude 
Once again we’re killing Jesus Christ 
Jesus 
Christ 
Our Lord 
 
This is our ingratitude 
 
Once again we’re killing Jesus Christ 
We crucify Him in our own hearts 
Our deeds, our words, our thoughts 
Once again we are killing 
Once again Jesus Christ 
Our Lord

Konfesyjny i religijny wymiar wypo-
wiedzi podmiotu nawiązuje do tradycyj-
nego dogmatu o odkupieniu, w myśl któ-
rego ofiara Chrystusa jest rekompensatą za 
grzech pierworodny. W nim wszyscy, jako 
ludzie, mamy udział i dlatego męka Syna 
Bożego obciąża nas współczesnych i każde-
go człowieka kiedykolwiek żyjącego, w ta-
kim samym stopniu jak tych, którzy byli 
bezpośrednimi sprawcami męki. To wła-
śnie grzesznicy byli i są (bo ofiara ta do-
konuje się nieustannie) sprawcami i narzę-
dziami wszystkich mąk dotykających Chry-
stusa18. Święty Franciszek z Asyżu napisze, 
że „to nie złe duchy ukrzyżowały Go, lecz 
to ty wraz z nimi Go ukrzyżowałeś i krzy-
żujesz nadal przez upodobanie w wadach 
i grzechach”19. Do tej nauki nawiązuje 
tekst Ingratitude, który przywołuje konkret-
ne sytuacje zdrady, lubieżności, kłamstwa, 

18 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, 598, s. 148.
19 Św. Franciszek z Asyżu, Admonitio, 5,3. Podaję za: 

Katechizm Kościoła Katolickiego, (n. 598), s. 148.
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stosowania przemocy jako momentów krzy-
żowania Chrystusa. Przywołana w tekście 
etyka chrześcijańska, podkreślająca katego-
rie winy i odpowiedzialności za śmierć Boga, 
jaką ponosi człowiek, daleka jest jednak od 
języka kerygmatycznego charakterystyczne-
go dla późniejszych wypowiedzi artystycz-
nych formacji muzycznych etykietowanych 
przez Roberta Friedricha.

 
4.

Mówiąc o kerygmatyczności przekazu mam 
na myśli dwie rzeczy: sposób przemawia-
nia oraz posoborową teologię, która kła-
dzie nacisk na misterium paschalne Jezusa 
Chrystusa dokonujące się w Jego śmierci 
i zmartwychwstaniu. 

To, co pociągające w kerygmacie, to jego 
prosta a zarazem mocna forma przekazu. 
Apostołowie, głosząc kerygmat (por. Dz 
2, 1–13), wychodzą na plac i krzyczą. Ten 
dynamiczny obraz przepowiadania okre-
śla jego naturę, z którą wiążą się zarówno 
ewangeliczne wezwania do „nastawania 
w porę i nie w porę”, jak i „rozgłaszania na 
dachach”. Innym greckim słowem tłuma-
czonym w kontekście głoszenia jest kēryssō, 
którego używa św. Paweł w kontekście jedy-
nej powinności chrześcijanina. Kēryssō do-
słownie znaczy zwiastować, publicznie ogła-
szać, nauczać, zawiera konotacje do „woła-
nia”, krzyku, ogłaszania orędzia, ale, co tak-
że ważne, do dawania świadectwa20.

Estetyka kerygmatu określałaby zatem 
mocny, dobitny, głośny sposób wyrażania 
Dobrej Nowiny, który koresponduje ze sty-
listyką proponowaną przez muzyczną alter-
natywę. Piosenki oparte na hard rockowym 

20 J. D. Watson, Słowo greckie na każdy dzień roku. Inspiracje 
z Nowego Testamentu, przeł. Wł. Tasak, Warszawa 2017, 
s. 153.

riffie gitarowym wyznaczają ramę wypowie-
dzi, w której rozbrzmiewa silny krzyk woka-
listy21. Ciekawym zabiegiem w kompozycji 
piosenek Luxtorpedy (bo o nich tu mowa) 
jest wprowadzenie dwugłosu: „Hans” opo-
wiada historię, która jest rodzajem egzem-
plifikacji pewnego wątku przepowiadania 
kerygmatycznego, zaś „Litza” wykrzykuje 
najistotniejsze wątki przepowiadania w for-
mie sloganu lub ewangelicznej metafory. 
Wykrzykiwane czy skandowane wręcz (cza-
sem zbiorowo) fragmenty tekstu nawiązują 
bezpośrednio do kerygmatycznej stylistyki 
„wołania”. Równie istotną rolę w tej estety-
ce pełni rytm oparty na dynamicznie pro-
wadzonej linii basu i perkusji oraz gitar, bu-
dujących wrażenie potężnej ściany dźwięku. 
Rytm i szybkie tempo podkreślają dynami-
kę ważną dla kerygmatycznego kontekstu. 
To, co bowiem zawsze towarzyszy głosze-
niu Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego to 
gorliwość, żar słowa, postawa pełna uniesie-
nia przypominająca postawę prorocką (apo-
stołów obwieszczających kerygmat, zestawia 
się często z prorokiem Ezechielem), to dzia-
łanie słowa tu i teraz, w konkretnej sytuacji, 
bowiem Dobra Nowina dotyczy tego, kto 
słucha i znajduje się w określonym momen-
cie egzystencjalnym, który może zmienić się 
pod wpływem tego kerygmatu.

Odzyskaniu, obecnej w Kościele pier-
wotnym dynamiki przekazu i gwałtow-
ności kerygmatu, towarzyszy odnowio-
na teologia, zwracająca się ku Dobrej No-
winie. Pierwotny kerygmat apostolski za-
wierał cztery elementy: Obietnicę, Krzyż, 

21 Pomijam w tym miejscu antropologiczny wymiar krzy-
ku, odwołujący się do ewolucyjnej i psychologicznej teorii 
Segfrieda Nadela na temat źródeł muzyki. Ów atawistyczny 
gest pozwala usadzić nie tylko rockowy charakter przekazu, 
ale i kategorię „nowiny”, czyli czegoś co w kontekście ko-
munikacji jest w swej istocie newsowe czy krzykliwe. 
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Zmartwychwstanie i Dar Ducha Święte-
go22. Ukazywał on historię ludzkości jako 
historię zbawienia, w której szczytem i peł-
nią jest osoba Jezusa Chrystusa – Syn Boży 
jako zrealizowana Obietnica Boga wyzwo-
lenia człowieka z jego niewoli grzechu (Hbr 
2,14–15). Ten, który jako jedyny nie nosił 
grzechu, został osądzony przez grzeszników 
i stracony za grzechy, ale Bóg Go wskrzesił 
z martwych, by każdy kto w Niego uwierzy, 
nie umarł, ale miał życie wieczne. Teolo-
gia posoborowa zwraca uwagę, że nie moż-
na oddzielić wydarzenia śmierci od zmar-
twychwstania, poprzez które Bóg udziela 
Ducha swoim wiernym. Mówiąc inaczej, 
fakt śmierci i zmartwychwstania nie jest 
jednorazowym aktem w historii zbawienia, 
oddzielonym od życia człowieka, ale roz-
wiązaniem, poprzez które Bóg interweniuje 
w historię zbawienia – w pojedynczą historię 
każdego człowieka. 

5.
Wątki kerygmatu zawierają wypowiedzi 
muzyczne zespołu Luxtorpeda, który odno-
sząc się do przepowiadania Dobrej Nowiny 
na Drodze Neokatechumenalnej23, wprowa-
dza do swoich tekstów metafory kerygma-
tyczne. Przywołanie tego konkretnego do-
świadczenia w Kościele nie jest bez zna-
czenia, gdyż członkowie zespołu są od lat 
członkami wspólnoty neokatechumenalnej, 
co nie pozostaje bez wpływu nie tylko na 
idee zawarte w tekstach, ale też na sam język 
wypowiedzi i używane przez nich metafory 

22 R. Pisula, Kerygmat apostolski dzisiaj. Biblijno-teologiczna 
synteza dla nowej ewangelizacji, Lublin 2005, s. 15.

23 Droga Neokatechumenalna została uznana za itinerarium 
do wiary dojrzałej w Kościele katolickim, jest formacją du-
chową, która służy biskupom do realizowania katechume-
natu pochrzcielnego. Droga Neokatechumenalna. Statut, 
Lublin 2008. 

oraz symbole, zaczerpnięte z katechez for-
macyjnych Drogi Neokatechumenalnej. 

Autorzy tekstów („Hans” i „Litza”) ko-
rzystają ze słowa, rozumiejąc je w duchu se-
mickim, to znaczy wydarzeniowym. Wypo-
wiedź artystyczna nie służy tylko wyraże-
niu jakiejś idei, ale jest wydarzeniem, któ-
re wzywa odbiorcę do działania i ma moc 
przekształcać jego życie. Wyśpiewywane 
słowo przychodzi obwieścić czytelnikowi 
prawdę o nim samym, a poprzez to uwol-
nić go od projekcji na temat własnego życia. 
Tekst i odbiorca wzajemnie oddziałują na 
siebie, a każde odczytanie (odbiór) jest wy-
darzeniem, mającym realny wpływ na nasze 
życie, stawanie się. O takiej sytuacji pisze 
Michał Januszkiewicz, definiując ją jako in-
terpretację transakcyjną, w której tworzy się 
relacja polegająca na tym, że „z jednej stro-
ny tekst literacki zyskuje dzięki interpretacji, 
z drugiej tekst interpretowany przekształca 
interpretację (interpretatora)”24.

Taką strategię przyjmuję w poniższej pro-
pozycji interpretacyjnej. Zakładam, znając 
kontekst religijnego umocowania muzyków, 
że sens ich wypowiedzi domaga się ujaw-
nienia, wyjścia na zewnątrz poza porządek 
słowny. Aby to było możliwe, trzeba odwo-
łać się do przepowiadania Dobrej Nowiny 
obecnego w katechezach Drogi Neokate-
chumenalnej i wykazać ścisły związek języ-
ka narracji popkulturowej z językiem religij-
nym, czy wręcz wypowiedziami św. Pawła. 

24 M. Januszkiewicz, Wczytywanie (się) w tekst. O interpretacji 
transakcyjnej, „Teksty Drugie” nr 133–134 (2012) 1–2, s. 
77.
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6.
Punktem wyjścia głoszonego kerygmatu jest 
określona w Liście do Hebrajczyków egzy-
stencjalna sytuacja człowieka, który po grze-
chu pierworodnym jest zarażony śmiercią. 
Czytamy tam, że Chrystus „bez żadnej róż-
nicy stał się ich uczestnikiem [życia w cie-
le i krwi - AR], aby przez śmierć pokonać 
tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to 
jest diabła,  i aby uwolnić tych wszystkich, 
którzy całe życie przez bojaźń śmierci pod-
legli byli niewoli” (Hbr 2,14–15)25. Ten frag-
ment mówi o dwóch ważnych kategoriach, 
które stały się udziałem każdego człowieka 
– śmierci i strachu. Teologia chrześcijańska 
mówi, że skażona grzechem natura człowie-
ka została włączona w śmierć, „w ten sposób 
śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponie-
waż wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5,12). Nie cho-
dzi tu jednak o śmierć fizyczną, bo ta jest 
w sposób naturalny wpisana w cykl biolo-
giczny, ale śmierć ontologiczną, czyli sytu-
ację, w której coś zagraża jego osobowości, 
szczęściu, co niszczy i zabija jego rzeczywi-
stość egzystencjalną. Człowiek doświadcza 
tej śmierci codziennie w wydarzeniach, któ-
re wywołują cierpienie, niweczą plany życio-
we, niszczą wyobrażenia dobra, sprzeciwia-
ją się nadziei, sprzeciwiają się jego koncepcji 
życia. Z tym właśnie cierpieniem związany 
jest strach. List do Hebrajczyków stwier-
dza, że osaczony śmiercią człowiek zaczyna 
się lękać, a strach staje się narzędziem dia-
bła, za pomocą którego trzyma on człowieka 
na uwięzi. Miejsce zaufania do Boga, jakie 
wypełniało serce człowieka przed grzechem 
pierworodnym, zajmuje teraz strach, u źró-
deł którego leży kłamstwo pierworodne, że 
Bóg nie jest miłością26. W konsekwencji na 
25 Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, (n. 407).
26 Katechizm Kościoła Katolickiego, (n. 397, 402–409).

płaszczyźnie głęboko ontologicznej człowiek 
odczuwa ogromny lęk przed światem, który 
sprawia wrażenie, że chce go pożreć. Bóg, 
który wcześniej był punktem odniesienia 
dla jego istnienia, staje się jakimś potworem, 
tyranem, wymagającym satrapą. Akceptu-
jąc tę katechezę demona (wyrażoną w grze-
chu pierworodnym), człowiek odcina się od 
Tego, który daje życie, w efekcie samemu 
je tracąc. Tę sytuację wykorzystuje demon, 
który – jak mówi List do Hebrajczyków – 
chwyta w niewolę człowieka i wodzi go na 
pasku strachu. Teraz śmierć staje się niewy-
obrażalnym monstrum, przed którym czło-
wiek ma ogromny lęk, paraliżujący wszyst-
kie jego czyny i intencje. Tak w skrócie moż-
na by przedstawić kerygmat negatywny, bę-
dący wprowadzeniem do Dobrej Nowiny. 

Do sytuacji śmierci odwołuje się tytuło-
wy utwór drugiej płyty Luxtopredy pt. Ro-
baki. Wanitatywna metafora przemijania, 
odwołująca się do szekspirowskiego koncep-
tu27, jest tylko punktem wyjścia do zaryso-
wania egzystencjalnej sytuacji człowieka. 

Robaków jest więcej, trafisz w ich ręce,  
Zjedzą Twoje gnijące serce w podzięce. 

„Gnijące serce” zostało użyte w tym wy-
rażeniu w sposób metaforyczny, jako znak 
rozkładu ciała, ale także w wymiarze ducho-
wym. Gnicie jest tu symbolem śmierci, roz-
padu, który dokonuje się w biologicznie ży-
wym ciele. Dlatego też tekst piosenki przy-
wołuje wszelkiego rodzaju powaby świa-
ta, władzę, piękno, które łudzą blichtrem, 

27 „Nie tam, gdzie on je, ale tam, gdzie jego jedzą. Zebrał 
się właśnie koło niego kongres politycznych robaków. 
W gastronomii nie ma, Panie, większego potentata jak 
robak. Karmimy wszelkie istoty dla nakarmienia glist”. 
W. Szekspir, Hamlet. Królewicz duński, przeł. J. Paszkowski, 
Warszawa 2008, s. 103. 
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wielkością, ułudą szczęścia, będące w rze-
czywistości znakami owego rozkładu. Po-
dobnie jak w barokowej poetyce, rozkosze 
ziemskie szybko ulatują, niszczone przez 
czas – w tym wypadku robaki. Człowiek 
szuka czegoś, co choć przez chwilę pozwo-
li mu zapomnieć o otaczającym go kręgu 
śmierci: rzuca się w wir życia, hedonistycz-
nych przyjemności, władzy itd.

Gniew bezradnego, gorycz nienawiści, 
Walczyłem i miałem zaciśnięte pięści. 

Strach przed śmiercią wywołuje w czło-
wieku pragnienie życia, stąd podejmuje on 
agresywną, wręcz napastliwą politykę ist-
nienia. Walka ta okazuje się jednak da-
remna, bo „robaków jest więcej”. To one 
stają się symbolem sprawiedliwości i rów-
ności, w perspektywie której stanie każdy 
człowiek. 

O wiele głębiej sięgają dwa inne teksty, 
pokazując człowieka w perspektywie lęku: 
Trafiony, zatopiony oraz Tu i teraz. Człowiek 
żyje w nieustannym strachu przed dniem 
jutrzejszym:

Boję się przyszłości, boję odpowiedzialności 
swojej 
Boję się o jutro, brak pieniędzy będzie boleć 
Lękam się choroby, śmierci i nieszczęścia 
Lękam się o raty, kredyty, opłaty. Klękam 
Przyszłość jest tak niepewna 
Wyrywa serce, życie w nerwach 
Wschód słońca jutra znika 
Za mgłą niepewności dzisiaj

Tekst uwypukla sytuację nieustannego 
projektowania życia, które przeraża swą nie-
wiadomą. Ponieważ człowiek nie ma wpły-
wu na to, co przychodzi, próbuje oswoić 

przyszłość całym szeregiem czynności para-
religijnych czy rytuałów dnia codziennego. 
A jednak, wszystko co czyni, podszyte jest 
lękiem. Refren odwołuje się do egzysten-
cjalnej refleksji Sørena Kierkegaarda z Bo-
jaźni i drżenia, w której duński filozof pi-
sze o ucieczce człowieka w przeszłość i przy-
szłość28 z lęku wobec teraźniejszości, bo ta 
wydaje się nieokiełznanym koszmarem:

Strach przed „dzisiaj” paraliżuje 
„Wczoraj” i „jutro” moje myśli truje 
Co było to było, co ma być będzie 
Tu i teraz to moje orędzie

Człowiek żyje „w schizofrenicznym świe-
cie podszytym nerwicą i lękiem” (Trafiony 
zatopiony), atakowany przez demona, któ-
ry wywołuje w nim strach przed życiem, 
i który

Podpowiada, przytakuje, raz nagradza, a raz 
szantażuje 
Straszy, prosi, szepcze, krzyczy, mąci, godzi 
Lub rozpływa się w zachwycie 
Nie szczędzi dobrej rady i cedzi słodkie słowa 
I leje miód na uszy, przeżuć, wypluć, zwy-
miotować

Pełen wachlarz środków, jakimi operuje 
szatan podczas kuszenia, przypomina działa-
nie z Księgi Rodzaju podczas rozmowy z Ewą: 
od wsączenia zwątpienia: „czy to prawda, że 
Bóg nie pozwala wam jeść owoców z żadnego 
z drzew w Ogrodzie”, aż do kłamstwa: „jeśli 
zjecie, to nie pomrzecie”. Właśnie to kłam-
stwo pierworodne leży u źródeł głębokiego 
28 „Jednak Abraham wierzył i wierzył w Życie doczesne. 

Gdyby wierzył tylko w życie przyszłe, byłby raczej odrzu-
cił wszystko, aby pospiesznie opuścić ten świat, do które-
go nie należał”. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba 
na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1982, s. 19. 



» 16 «

Adam Regiewicz Język kerygmatu…

zranienia natury ludzkiej, która rodzi teraz 
niesprawiedliwe sądy, fałszywe oskarżenia, 
ziarna nienawiści, nieufność, strach, przywo-
łane w tekście tego utworu.

7.
Z egzystencjalną sytuacją strachu przed 
śmiercią bezpośrednio związane jest uczucie 
niemocy kochania. Teologia chrześcijańska 
mówi, że człowiek stworzony na wzór i po-
dobieństwo Boga został powołany do miło-
ści, bo taka jest natura Boga. Prawo natu-
ralne wpisane w sercu człowieka upomina 
się o miłość, bo wtedy człowiek realizuje się 
w pełni – kochając. Całe Prawo i Prorocy 
streszczają się w przykazaniu Boga i bliź-
niego, a rabin Hilel powie nawet, że Tora 
sprowadza się do jednego tylko przykaza-
nia: „Nie czyn bliźniemu, co tobie niemiło. 
Reszta jest komentarzem”29. Bo nie można 
kochać Boga, nie kochając bliźniego. Mó-
wiąc inaczej, człowiek powołany jest, by ko-
chać. Cała jego natura wyraża się w posta-
wie otwartości na drugiego.

Powiązanie obu przykazań – miłości 
Boga i bliźniego – wskazuje na kluczową dla 
refleksji teologicznej prawdę: bezgraniczna 
miłość do drugiego jest możliwa tylko ze 
względu na relację z Bogiem. Wraz z grze-
chem pierworodnym miłość taka staje się 
dla człowieka niemożliwa, bowiem miej-
sce Boga zajmuje pustka. W efekcie czło-
wiek doświadcza niemocy, pewnej granicy, 
za którą nie może się wychylić. Tą granicą 
jest śmierć (ta ontologiczna), która oddziela 
go od innych. Lęk przed tym, że zostanie 
wykorzystany, ośmieszony, zniszczony przez 
drugiego powoduje, że nie potrafi kochać 

29 Tak rabin Hilel miał streścić Torę w jednym zdaniu 
na życzenie jednego poganina. K. Gebert, 54 komentarze 
do Tory, Kraków 2004, s. 5.

bezgranicznie. To właśnie jest przedmiotem 
piosenki Autystyczny. Tytułowy autyzm zo-
staje potraktowany jako metafora choroby 
człowieka, który nie potrafi wejść w głębszą 
relację z drugim, innym. Natura skażona 
grzechem staje się egoistyczna, skupiona wy-
łącznie na sobie, dlatego nawet w perspekty-
wie miłości do kogoś bardzo bliskiego, zo-
staje naznaczona skrytością, milczeniem, 
zamknięciem – niemocą porozumienia.

hej hej na pierwszy rzut oka 
hej hej nie widać, że kocham

Człowiek odkrywa w sobie niezdolność 
do miłości, co rodzi w nim frustrację i głę-
bokie niezadowolenie, które objawia się na 
poziomie egzystencjalnym. Dlatego ze 
wszystkich sił stara się żyć, naznaczyć swoje 
życie jakimś sensem, które przypominałoby 
tę miłość, dlatego rzuca się w wir tego, co 
wydaje się realne, prawdziwe, silne, co choć 
na chwilę daje mu poczucie satysfakcji. 

Poszukiwanie substytutu tej pierwot-
nej miłości, która została zniszczona 
przez grzech pierworodny wyraża tekst 
Serotoniny. Już sam tytuł odwołuje się 
do hormonu szczęścia, neuroprzekaźnika 
w układzie nerwowym, odpowiedzialnego 
za sen, ale także za poczucie zadowolenia. 
Określona w pierwszej strofie sytuacja eg-
zystencjalna naznaczona jest poczuciem 
smutku, choroby, samotności, bólu duszy, 
które człowiek stara się zagłuszyć „używ-
kami”. Tekst posługuje się tu dwiema me-
taforami: lustra i lodówki.

Lustro – lodówka, 
lodówka – lustro. 
W jednym i w drugim, zaglądam – pusto. 



» 17 «

Adam Regiewicz Język kerygmatu…

Metafora lustra ma swoją długą tradycję, 
nawiązuje do mitu o Narcyzie. W kulturze 
współczesnej jest dość często przywoływa-
nym znakiem idolatrii i związanego z nim 
kultu wyglądu, piękna zewnętrznego, cia-
ła, blichtru itd. Druga metafora to symbol 
konsumpcji: materialności i gromadzenia. 
Oba przedmioty są znakiem kultury drob-
nomieszczańskiej, opartej z jednej strony na 
Franklinowskiej etyce oszczędności i pracy, 
z drugiej zaś na wypracowanej w XIX wie-
ku zasadzie wizerunkowości, zgodnie z któ-
rą człowiek oceniany jest po tym, „jak go 
piszą”. A jednak żaden z substytutów owe-
go prawdziwego szczęścia dać nie potrafi. 
Dlatego człowiek znajduje się w nieustannej 
depresji, która ma swoje korzenie w utracie 
głębokiego sensu egzystencji:

I mam depresje, a mieć jej nie chcę, 
zgubiłem szczęście, wszystko to bezsens. 
Kto mi ją zabrał, czyja to wina? 
Gdzie jest moja serotonina?

Tym sensem do tej pory był Bóg, jednak 
grzech pierworodny spowodował zerwanie tej 
bezpośredniej relacji, po której została ogrom-
na wyrwa. W Ostatnim Luxtorpeda mówi o tej 
sytuacji, posługując się metaforą pępowiny: 

Po porodzie nam odcięli 
Stały dopływ miłości 
I tak z pępowiną w ręce 
Szukamy tożsamości

Znaczenie pępowiny odnosi się nie tyle 
do biologicznego połączenia matki z dziec-
kiem, ile do symbolu pierwotnej relacji czło-
wieka z Bogiem, zerwanej przez doświad-
czenie grzechu pierworodnego. Do tej pory 
Bóg poprzez swoją miłość wypełniał serce 

człowieka, nadając sens jego życiu. Grzech, 
zrywając tę łączność, uczynił w sercu spu-
stoszenie, zostawiając ogromną wyrwę, 
pustkę, której nie da się niczym zapełnić. 
Pojawiająca się w przepowiadaniu neoka-
techumenalnym metafora pępowiny, jako 
symbolu dopływu miłości, staje się dla au-
torów tekstu pretekstem do zbudowania 
obrazu nieszczęśliwego człowieka, szuka-
jącego swej tożsamości. Człowiek bez mi-
łości traci swą tożsamość, której próbuje 
szukać w dobrach tego świata: hedonizmie, 
władzy, zaszczytach, pieniądzu, seksie itd. 
Obraz człowieka z pępowiną w ręku, który 
szuka miejsca, gdzie mógłby zassać trochę 
miłości, jest rozpoznawalnym symbolem 
egzystencjalnej sytuacji człowieka po grze-
chu pierworodnym. 

8.
Zarysowana dychotomia między powoła-
niem do miłości i niemocą kochania, uze-
wnętrznia się w postaci zarysowanej przez 
św. Pawła, opisującego w Liście do Rzymian 
paradoks natury ludzkiej. Pisze on:

Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, 
bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego 
nienawidzę – to właśnie czynię. Jeżeli zaś 
czynię to, czego nie chcę, to tym samym 
przyznaję Prawu, że jest dobre.  A zatem 
już nie ja to czynię, ale mieszkający we 
mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że 
we mnie, to jest w moim ciele, nie miesz-
ka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć 
tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czy-
nię bowiem dobra, którego chcę, ale czy-
nię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czy-
nię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, 
ale grzech, który we mnie mieszka. A za-
tem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy 
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chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Al-
bowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] 
ma upodobanie zgodne z Prawem Bo-
żym. W członkach zaś moich spostrzegam 
prawo inne, które toczy walkę z prawem 
mojego umysłu i podbija mnie w niewolę 
pod prawo grzechu mieszkającego w mo-
ich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! 
Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] 
tej śmierci? (Rz 7, 15–24).

Opisana przez św. Pawła sytuacja uwypu-
kla swoistą schizofrenię, w której człowiek 
żyje. Z jednej strony ma on pragnienie czy-
nienia dobra, kochania drugiego, wychodze-
nia ku innemu – wtedy czuje się zrealizowany. 
Z drugiej jednak strony czuje w sobie barierę, 
która nie pozwala mu oddać się bezgranicznie, 
zatrzymuje go, wewnętrznie zniewala, więzi. 

Tę dwoistość natury świetnie pokazuje 
utwór Luxtorpedy Wilki dwa. 

A we mnie samym wilki dwa 
Oblicze dobra, oblicze zła 
Walczą ze sobą nieustannie 
Wygrywa ten którego karmię

Wilk w piosence (podobnie jak niegdyś 
u Jacka Kaczmarskiego w Obławie) jest me-
taforą wolności, dzikiego stworzenia, któ-
re próbuje wyrwać się z potrzasku. W imię 
wolności jest on w stanie ryzykować utra-
tę życia czy okaleczenie. Tym razem jednak 
zniewolenie to nie system, ale sytuacja Pra-
wa, któremu każdy człowiek jest podległy. 
W tę niewolę wpycha go – idąc za barokową 
metaforyką – szatan, świat i ciało: „ochła-
py pragnień”, „karuzela świata”, „blask rtę-
ci”. Bowiem zewnętrzna niewola nie wydaje 
się tak groźna jak ta wewnętrzna, duchowa, 
obezwładniająca wolę człowieka. 

Dwa wilki reprezentują też dwie natury 
człowieka: starego, cielesnego, poddanego Pra-
wu i nowego, odrodzonego z wody chrztu, nie-
biańskiego, noszącego w swym ciele konanie 
Chrystusa i objawiającego Jego zmartwych-
wstanie (1 Kor 15, 22.45–49). Ten pierwszy 
domaga się pokarmu cielesnego: zaspokojenia 
żądzy ciała, ten drugi zastępuje nienasycenie 
modlitwą i nową postawą ducha:

Wiara i miłość nad wszystko 
Reszta to proch, pył i nicość 
Wolisz egoizm życia bez granic? 
Wygra w tobie ten wilk, którego nakarmisz

Zwycięstwo wilka, który jest obliczem do-
bra, zapowiada cytowany wcześniej fragment 
Listu do Rzymian. Kończący się pytaniem opis 
skażonej grzechem natury ludzkiej, w któ-
rej wewnętrzna dychotomia, ukazująca do-
świadczenie całkowitej niemocy i zniewolenia, 
prowadzi bezpośrednio do istoty kerygmatu. 
W ostatnim wersie św. Paweł pisze: „Dzięki 
niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego!”. Odpowiedzią na tę beznadziejność 
sytuacji egzystencjalnej, która nie może dać 
człowiekowi szczęścia, nie może go nasycić, 
jest Jezus Chrystus jako Słowo Boga – zbawie-
nie skierowane do człowieka. 

9.
Od samego początku istnienia Kościoła 
prawda kerygmatu jest sercem jego misji 
i apostolstwa. Pierwszemu wyjściu na plac 
Jerozolimy po zesłaniu Ducha Św. towarzy-
szy właśnie kerygmat (Dz 2, 22–36), w któ-
rym Piotr mówi:

Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłan-
nictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi 
czynami, cudami i znakami, jakich Bóg 
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przez Niego dokonał wśród was, o czym 
sami wiecie, tego Męża, który z woli posta-
nowienia i przewidzenia Bożego został wy-
dany, przybiliście rękami bezbożnych do 
krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, 
zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe 
było, aby ona panowała nad Nim (…).

Co jest treścią tej Dobrej Nowiny? Bóg 
posłał swojego Syna, który przyjął ludzką cie-
lesność i przeżywał wszystko to, co przeżywa 
każdy człowiek i był podobny we wszystkim 
do ludzi oprócz grzechu. On jeden nie wie-
rzył katechezie szatana i gdy nadeszła „Jego 
godzina” wziął na siebie grzechy innych i dał 
się zabić, aby objawiła się prawdziwa twarz 
Boga – Ojca kochającego człowieka do gra-
nic szaleństwa. Będąc posłusznym aż do 
śmierci Chrystus wypełnia wolę swego Ojca, 
bo wierzy, że Ten nie zostawi go w grobie, ale 
zwróci mu życie. Chrystus nie poddaje się lę-
kowi przed śmiercią, bo wierzy, że za tą gra-
nicą czeka na Niego Ojciec – Abba (Rz 8,15). 
I Bóg wskrzesza Go, by każdy kto uwierzy 
w tę miłość objawioną w Chrystusie, mógł 
nie żyć już dalej w strachu, ale mieć ducha 
ożywiającego. Ten Duch zmienia serce czło-
wieka, przekonuje o przebaczeniu grzechów.

Pod wpływem nawrócenia, które jest ła-
ską, dokonuje się moment metanoi. O zbaw-
czej misji Chrystusa i towarzyszącym mu na-
wróceniu traktuje tekst Amnestia. Przedstawia 
w zwrotkach człowieka zanurzonego w ego-
centrycznej miłości do samego siebie (ponow-
nie pojawia się symbol lustra). Ta samolubna 
miłość ma swoje korzenie, jak pokazuje tekst, 
w kłamstwie pierworodnym, w grzechu pier-
worodnym, którego konsekwencją jest strach 
przed drugim. Dlatego autorzy tekstu nie wa-
hają się wprowadzić kontekstu drzewa pozna-
nia dobrego i złego z Księgi Rodzaju:

Zasadziłem drzewo, które kwitnie monetami 
Ono daje swoje plony ilekroć się skłamie 
Drzewo rosło we mnie nawożone fałszem  
Lecz przestało rodzić, chciało lepszą karmę 
Oszczerstwo to za mało i nie zdało się na nic 
Aby mieć znów owoce miałem kraść i ranić 

Zranione grzechem serce nie jest w sta-
nie kochać. Odpowiedzią na tę niemoc czło-
wieka jest sąd, jaki dokonał się nad światem 
w osobie Jezusa Chrystusa. W nim Bóg 
niszczy moc diabła nad światem:

Pokonana bestia, amnestia 
Recydywa, na kolanach wychodzi z piekła

Człowiek nie musi już być niewolni-
kiem swoich grzechów, bowiem te zostały 
mu przebaczone. Chrystus, swoją śmiercią 
i zmartwychwstaniem, ogłasza amnestię 
i uwalnia człowieka z lęku przed diabłem. 
Wykrzykiwane „Proces, wyrok, uniewin-
nienie!” jest Dobrą Nowiną, która zmie-
nia człowieka, dotyka głębi jego zranienia, 
stwarza nową naturę, która jest zdolna ko-
chać każdego – nawet nieprzyjaciela. Dlate-
go lustro, pojawiające się w pierwszej zwrot-
ce, a mające narcystyczne konotacje idolo-
latrii, zostaje w końcowym fragmencie za-
mienione na okno, które nie odbija spojrze-
nia, ale pozwala dojrzeć innego. Bo metano-
ia objawia się nową naturą, w której można 
kochać bez wysiłku:

Potrzebuję amnestii i chcę znów wyjrzeć 
przez okno 
I zobaczyć człowieka i go dotknąć

Inną metaforę tego samego nawrócenia 
znajdziemy w tekście Juzutnuku, w którym 
egoistyczne serce zostaje przemienione:
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Na celowniku namierzone moje ego 
Wystrzelę i zamienię „Ty” przed „Ja” 
„Ty” przed „Ja”

Nowy człowiek jest gotowy opuszczać 
pierwsze miejsca, nie szukać przyjemności 
dla siebie, a nawet oddawać życie za innego. 
W tej ofierze z samego siebie najlepiej widać 
nową naturę, która jest wolna.

Mesjański dyskurs wolnościowy jest 
zresztą najczęściej przywoływaną kategorią 
tematyczną w tekstach Luxtorpedy, co łączy 
wypowiedź w duchu chrześcijańskim z kul-
tem wolności propagowanym przez alterna-
tywę. W takim kontekście można rozumieć 
wypowiedź Dariusza Basińskiego, lidera 
grupy teatralnej Mumio, który w jednym 
z programów mówił:

Muszę powiedzieć, że zawsze lubiłem się 
sprzeciwiać głównemu nurtowi, czy to 
w muzyce, czy też w sztuce. Główny nurt, 
niestety, to pomijanie słowa Jezus – słowa, 
które jest wszędzie w Eucharystii i przegania 
wszelkie demony. Ja jestem „offowy” i to mi 
odpowiada, na zasadzie buntu przeciwko ta-
kiej rzeczywistości, która mnie uwiera. Nie 
chcę rzeczywistości, która eliminuje Jezusa 
i eliminuje Krzyż. Noszenie ze sobą Jezusa 
to również zgoda na bycie prześladowanym, 
świadczenie o nim w swoim życiu30.

Podobną narrację odnajdziemy w tek-
stach Luxtorpedy (Zerwali sieć, Ostatni czy 
Niezalogowany). Sytuacja współczesnego 
człowieka zostaje zobrazowana za pomocą 
metafor urzędniczych: 

30 Mumio nie wstydzą się Jezusa, online: <http://www.mt1033.
pl/mumio--jadwiga-i-dariusz-basinscy,246,zz.html>; [do-
stęp 8.04.2014].

Mamy NIP, mamy REGON 
Mamy PESEL i co z tego? 
Mamy coś więcej! 
Znaczymy coś więcej! 

czy medialnych:

Enter, Delete, Error, Escape 
 
Tabloidy i portale 
Plotki i skandale 
Styropianowy pomnik 
Na plastikowym piedestale 
 
Control, Control! 
Control, Control! 
 
Reset, Backspace, Control, Control 
 
Depilacja gustu 
I farbowanie wrażeń 
Lifting oczekiwań 
Sterylizacja marzeń 

Sprowadzenie życia do błądzenia 
w systemie jest jego parodią, której sprze-
ciwia się także chrześcijaństwo. Dlate-
go dość łatwo odnajdziemy w wypowie-
dziach zespołu wyrażenia o znaczeniu 
wolnościowo-mesjańskim:

Z ciemności wyrwany do światła leć 
wyrwani z otchłani zerwali sieć

Metafora światła w tym fragmencie oraz 
mesjański gest wyzwolenia są znakami na-
wrócenia, do którego wzywa kerygmat. Jeśli 
sięgniemy do kerygmatów obwieszczanych 
przez apostołów w Dziejach Apostolskich, to 
zawsze kończą się one formułą wezwania do 
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nawrócenia i wezwaniem do zanurzenia się 
w wodach chrztu. Jednak wezwanie to rozu-
miane jest nie w sposób jurydyczny, jako do-
konywany o własnych siłach akt woli, ale ła-
ska, która spływa na człowieka dzięki posta-
wie uniżenia. Nawrócenie oznacza stanięcie 
w prawdzie wobec swojej rzeczywistości, 
uznanie siebie grzesznikiem, który oczeku-
je interwencji Boga, wyzwolenia z niewoli. 
W tym kontekście padają słowa w Samotnej:

KŁAMAŁEM 
KRADŁEM 
ZABIŁEM 
ZDRADZIŁEM  
UPADŁEM 
 

Nic dziwnego zatem, że wobec postawio-
nego w tekście pytania: „kim jestem?” po-
jawiają się w duchu katechumenalnym me-
tafory: światła, które oświeca rzeczywistość 
katechumena i wody, która oczyszcza, oży-
wia i niszczy starego człowieka. 

Symbol światła31 jest bardzo wielokrotnie 
wykorzystywany, czy to w kontekście „ślepoty” 
egzystencjalnej, czy nadziei zmartwychwstania 
jak w piosence Od zera, gdzie tekst wprowadza 
światło jako zapowiedź nowego życia:

Światło w tunelu, nadzieja ostatnia umiera 
Dziś jeszcze raz zaczniemy budować od zera

W innym miejscu pojawia się podob-
ne wyrażenie: „światło w ciemności świeci, 
a ciemność go nie ogarnia”. Ewangeliczne 
odniesienie (J 1,5) do walki światła i ciem-
ności potwierdza zwycięstwo tego pierw-
szego, o czym przypomina starożytna litur-
gia światła, rozpoczynająca każdego roku 
31 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. 

K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 237–238.

wigilię paschalną. Światło Chrystusa jest 
tym płomieniem, które ma rozświetlać na-
wet największy mrok życia, w jakim przy-
szło funkcjonować człowiekowi. Do tego 
powołany jest chrześcijanin, który ma nieść 
światło Chrystusa tam, gdzie nie ma na-
dziei. Ma on być światłem dla innych. 

Wątek oświecenia czy przejrzenia pojawia 
się zresztą w tekstach Luxtorpedy kilkukrot-
nie na oznaczenie sytuacji nawrócenia, odno-
sząc się do ewangelicznych katechez o ślep-
cach, którzy przejrzeli (Mk 10, 46–52; J 9). 
Światło towarzyszy temu, kto dostrzegł swo-
je postępowanie i zwrócił się do Boga. Jest 
jednocześnie symbolem chrześcijan, których 
w pierwotnym chrześcijaństwie nazywano 
„oświeconymi”, nie tyle z powodu jakiejś 
wiedzy, ile ze względu na zdolność rozpozna-
wania swojej rzeczywistości egzystencjalnej. 

Drugi z symboli – woda jest przywołanie 
starotestamentalnego doświadczenia przejścia 
przez Morze Czerwone oraz pokusy, jakiej 
ulega Izrael na pustyni. Woda stojąca (morze) 
konotuje śmierć, dlatego wiele tekstów (np. ps 
18) odnosi się do niej z respektem jako żywiołu 
Beliala. To zło zostaje ujarzmione przez Chry-
stusa, gdy ten kroczy po wzburzonym Jeziorze, 
albo gdy je ucisza. Z drugiej strony na kartach 
Ewangelii pojawia się woda żywa, płynąca, ta, 
która jest w ruchu. Symbolizuje ona życie. Tę 
dwoistość znaczenia znajdziemy także w wy-
powiedzi Luxtorpedy w piosence Pusta studnia. 
Utwór podkreśla kontrast pomiędzy „wodolej-
stwem”, czyli wszechobecnym kłamstwem wy-
lewającym się z mediów, potokiem słów, które 
nie karmią duszy a wodą, która gasi pragnienie.

 
Umieram z pragnienia, oni leją wodę 
Woda sięga po szyję, ja spragniony tonę 
Tonę (tonę), tonę (tonę) 
Serce spragnione (tonę)
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Tekst operuje metaforą potopu – śmierci, 
topienia się w nadmiarze wody, która zale-
wa człowieka. Jednocześnie woda ta nie po-
zwala ugasić pragnienia, bo to określa mia-
rę sensu. Życiodajna woda ma jednak inne 
pochodzenie – jest jak deszcz, który spada 
na ziemię (widać tu wyraźne odniesienie do 
słów proroka Izajasza – por. Iz 55, 10–11) 
i ją użyźnia. Sens przychodzi „z góry”, Sło-
wo Boga ratuje życie, nawadnia i gasi pra-
gnienie. To jest kwintesencja „wody żywej”, 
po której człowiek już nie łaknie.

Dopiero nowa natura, otrzymana na 
chrzcie, pozwala na radykalną zmianę życia, 
o której traktuje piosenka Mambałaga:

Od dzisiaj robię porządek 
Nie jedno z głowy poleci 
Zostawię parę twoich zdjęć 
Reszta to tylko śmieci 
 
Wieczność jest za nami już, wieczność jest 
przed nami tuż 
Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościa-
mi tu 
Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci 
To co ważne zostaje – reszta na śmietnik

Gest odrzucenia, pozbycia, redukcji jest 
charakterystyczny dla ewangelicznej posta-
wy postawienia Boga na pierwszym miejscu. 
Przypomina ewangeliczny nakaz skierowany 
przez Chrystusa do młodzieńca: „Idź sprze-
daj wszystko co masz i rozdaj ubogim” (Mk 
10,21). Za tym wezwaniem kryje się postulat 
wypełnienia pierwszego przykazania Deka-
logu, by kochać Boga całym swoim sercem, 
całym umysłem i ze wszystkich sił ((Mk 12, 
28–30). Dopiero ponowne ustawienie relacji, 
postawienie Boga we właściwym miejscu, usu-
nięcie idoli, wycofanie swego „ja” gwarantuje 

przywrócenie porządku – powrotu do Ogrodu 
Eden, gdzie człowiek może wołać Abba Ojcze. 

10.
Powyższa analiza dotyka jedynie fragmen-
tu dyskursu katechumenalnego obecnego 
w tekstach Luxtopredy. Skupiona wokół 
poszczególnych kwestii kerygmatu pomi-
ja wiele innych nawiązań ewangelicznych 
obecnych w sferze tekstowej. Warto odno-
tować, że w warstwie znaczeniowej pojawia-
ją się odniesienia do życia chrześcijańskiego 
rozumianego jako nieustanne zmaganie czy 
walka, jak ma to miejsce w Hymnie:

Na ziemię powaleni, wstajemy, nie giniemy –  
Ta krew już raz przelana, nie wyschnie 
wciąż i płynie!

Podejmowana w piosenkach tematyka się-
ga do kontekstów codzienności: życia mał-
żeńskiego (Od zera) i rodzinnego (szczegól-
nie relacji z ojcem – Nieobecny, nieznajomy), 
podróży (Autystyczny), sprzątania (Mambała-
ga), pokonywania trudności (Hymn) itd. Pod 
warstwą zwykłych zachowań, jak pokazuje 
antropologia codzienności32, kryje się jednak 
o wiele głębsza znaczeniowo warstwa sięga-
jąca sfery egzystencjalnej. Te zwykłe, wyda-
wałoby się, przykłady stają się pretekstem do 
ukazania człowieka w jego rzeczywistości eg-
zystencjalnej, stanowią grunt do głoszenia ke-
rygmatu, odsłaniając prawdę o nim samym: 
w jego ruinach, zgliszczach, upadkach. 

Na kolana upadnę  
Oddam to co nakradłem (Siódme)

32 Terenem badawczym antropologii codzienności jest prze-
strzeń codziennych doświadczeń i form uczestnictwa 
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Właśnie tam, na samym dnie, znajduje 
człowieka Jezus Chrystus, przekonują au-

w falowo zmieniających się pejzażach współczesności. 
Przyjmując perspektywę antropologii filozoficznej, poszu-
kuje ona w opisywanych zjawiskach codzienności pewne-
go uniwersum, nie lekceważąc przy tym aspektu kontek-
stualnego i uwikłania człowieka w system wartości kultu-
ry, z której wyrasta. R. Sulima, Antropologia codzienności, 
Kraków 2000. 

torzy tekstów, który zwraca człowiekowi 
utraconą wolność. 
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Jestem drugi, online: <https://www.youtube.
com/watch?v=kV7MOilQR_A&t=42s>.

Mumio nie wstydzą się Jezusa, online: 
<http://www.mt1033.pl/mumio--jadwi-
ga-i-dariusz-basinscy,246,zz.html>.

Sawicki, P., Bóg dał ci rock and rolla, „Kon-
trapunkt. Magazyn Kulturalny Tygodni-
ka Powszechnego” 1996, nr 6; online: 
<http://www.tygodnik.com.pl/kontra-
punkt/06/sawicki.html>.



» 26 «

Adam Regiewicz Język kerygmatu…

One of the unusual phenomena of con-
temporary popular culture in Poland is the 
link between artists of the alternative music 
scene with the Church and the experience 
of Christianity. It is expressed in creativity 
that goes back to the language of the keryg-
ma. The proclamation of the Good News is 
linked to the properties of musical expres-
sion, combining evangelical metaphors with 

The Language of the Kerygma in Alternative Music Songs (the Case of Luxtorpeda)
(Summary)

contemporary imaging of reality in which 
man exists. On the example of the work of 
the Luxtopreda’s team, the article presents 
a way of incorporating the kerygmatic re-
ligious education on the Neocatechumenal 
Way into the musical narrative.

Key words: polish alternative scene, keryg-
ma, Neocatecumenal Way

ADAM REGIEWICZ: prof. zw. dr hab. 
nauk humanistycznych w zakresie literaturo-
znawstwa, filolog i filmoznawca, od 2012 kie-
ruje Instytutem Filologii Polskiej Uniwersyte-
tu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie, kierownik Zakła-
du Teorii Literatury oraz Pracowni Kompa-
ratystyki Kulturowej. Zajmuje się badaniem 
zjawisk na pograniczu literaturoznawstwa 
i komparatystyki kulturowej, m.in. tran-
skulturowym badaniem średniowieczności, 

antropologią i kulturą współczesną badany-
mi w perspektywie chrześcijaństwa jako pa-
radygmatu kulturowego Europy i jego kry-
zysu w dobie sekularyzmu, audiowizualno-
ścią oraz muzycznością literatury. Jest auto-
rem około 100 publikacji (w tym 12 mono-
grafii m.in. Poza horyzontem. Eseje o sztuce 
czytania (Ćwiczenia z poszukiwania sensu); 
Kerygmatyczne figury interpretacji; Katechezy 
w  obrazach. Kerygmatyczna interpretacja fil-
mu; Dekalog polski).
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treści instrumentalnej muzyki 
Jana Sebastiana Bacha

Peter Kivy (zm. 2017), filozof z USA, czoło-
wa postać muzycznego formalizmu, w 1997 
roku, w tekście Muzyka absolutna i nowa 
muzykologia1 wyróżnił dwa rodzaje inter-
pretacji dzieła muzycznego: interpretację 
treści (content interpretation) i interpretację 
struktury (structure interpretation)2. Sam ten 
autor nie zdefiniował wówczas tych pojęć, 
ale chyba można przyjąć, że w interpretacji 
struktury chodzi o badanie wyłącznie ukła-
du części i elementów utworu muzycznego 
i relacji między nimi, z kolei w interpreta-
cji treści elementy te, części i relacje trak-
tuje się jako wyrażające stany i treści poza-
muzyczne. Rozróżnienie to pozwoliło Ki-
vy’emu na przedłożenie klarownej definicji 
muzyki absolutnej: jest „to utwór muzyczny, 
w odniesieniu do którego odpowiednie po-
zostają jedynie interpretacje strukturalne”3. 
Muzyka absolutna jest czystą abstrakcją, 

1 P. Kivy, 'Absolute Music' and the 'New Musicology', 
[w:] Musicology and Sister Disciplines: Past, Present, Future: 
Proceedings of the International Musicological Society, 
London 1997, red. D. Greer, I. Rumbold, J. King, New 
York 2000, s. 378–388. Polski przekład: Muzyka absolutna 
i nowa muzykologia, przeł. J. Barska, [w:] Peter Kivy i jego 
filozofia muzyki, red. A. Chęćka-Gotkowicz, M. Jabłoński, 
Poznań 2015.

2 Tenże, Muzyka absolutna i nowa muzykologia, dz. cyt., s. 333. 
3 Tamże.

immanentnie operującą wyłącznie we-
wnątrz samej siebie, zamkniętą w granicach 
konkretnego utworu. Taka muzyka w isto-
cie – uważał Kivy – „pozostaje […] pustą, 
strukturalną skorupą” – to „pusty, struktu-
ralny szkielet”4.

W oczach amerykańskiego filozofa jed-
nym z paradygmatycznych przykładów mu-
zyki absolutnej była Sztuka fugi Jana Seba-
stiana Bacha (1685–1750), ów wieczny sym-
bol sztuki muzycznej w najbardziej abstrak-
cyjnym, najbardziej absolutnym kształcie, 
muzyczny hołd złożony przez Bacha fudze 
i jej bliskim krewnym. Jeśli sławimy Die 
Kunst der Fuge, sławimy ją dla tego, jeśli 
krytykujemy, krytykujemy dla tego: sławi-
my z powodu doskonałości formy dźwięko-
wej, a krytykujemy za brak „wartości ludz-
kich” (przy osobliwym założeniu, że mu-
zyczna struktura w jej najwyższej formie nie 
jest jedną z nich)5. 

Kivy uważał wręcz, że gdyby utwór ten 
nie należał do świata muzyki absolutnej, 
a zatem gdyby uzasadniona wobec nie-
go była interpretacja treści, a nie tylko 

4 Tamże. 
5 P. Kivy, Philosophies of Arts. An Essay in Differences, New 

York 1997, s. 184.

„Karto-Teka Gdańska”, nr 1(4)/2019, s. 28‒41
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interpretacja struktury, to należałoby przy-
jąć, że muzyka absolutna raczej nie ma racji 
bytu. Co jednak wtedy począć z problemem 
tej muzyki, z którym od czasów romanty-
zmu wciąż mierzą się filozofowie, muzyko-
lodzy i sami muzycy?6 Czy to możliwe, by 
wielki spór o muzykę absolutną w rzeczy-
wistości okazał się wielkim historycznym 
nieporozumieniem? 

Tymczasem Kunst der Fuge – ku ubole-
waniu Kivy’ego – doczekała się interpretacji 
treści, wręcz takich, w których komunikuje 
ona stany i prawdy metafizyczne, religijne, 
teologiczne. I o tego rodzaju teologiczno-re-
ligijnych wykładniach tego arcydzieła oraz 
innych czysto instrumentalnych utworów 
lipskiego kantora pragnę tu pokrótce opo-
wiedzieć. Mówiąc ściśle, chodzi mi o teo-
logiczno-religijne interpretacje utworów in-
strumentalnych Jana Sebastiana uchodzą-
cych za czysto świeckie, a za takie należy 
uważać instrumentalne utwory pozbawione 
tytułów religijnych, które przecież, jeśli opa-
trują konkretne dzieło, np. instrumentalne, 
zakładają czy sugerują religijno-teologiczną 
jego zawartość, co w niniejszych rozważa-
niach wykluczam.

Dodam, że nie zamierzam spierać się 
z Kivym, z którym notabene w sprawie „ab-
solutności” Die Kunst der Fuge trudno się 
zgodzić7, niemniej jednak przywołuję jego 
stanowisko, bo jak żadne inne uświadamia 
nam rodzaj zwrotu, jakiemu od kilku de-
kad podlegają badania muzyki Bacha. Jedną 
zaś z charakterystycznych właściwości tego 

6 Zob. C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej, [w:] Idea muzyki 
absolutnej i inne studia, przeł. A. Buchner, Kraków 1988, 
s. 9–163.

7 Na niektóre problemy stanowiska Kivy’ego wskazuje 
A. Chęćka-Gotkowicz w artykule: Persona (non) grata: czy 
muzyka absolutna potrzebuje narratora?, „Aspekty Muzyki” 
2013, nr 3, s. 12–14. 

zwrotu jest „de-absolutyzowanie” jego dzieł 
czysto instrumentalnych, szczególnie tych, 
które w pierwszym rzędzie zwykle uchodzi-
ły, i nierzadko wciąż uchodzą, za przykła-
dy muzyki absolutnej, jak Sztuka fugi, Mu-
zyczna Ofiara, Das wohltemperierte Klavier, 
Wariacje goldbergowskie czy kanon enigma-
tyczny Trias harmonica, traktowane, jakby 
były czysto strukturalne, puste i szkieletowe 
– zupełnie nieme. A proces tego de-absolu-
tyzowania dokonuje się – to inny charakte-
rystyczny rys owego zwrotu – w dużej mie-
rze w kierunku religijno-teologicznym8.

Musica poetica
Trudno nie odnieść wrażenia, że uwadze 
Kivy’ego, gdy mówił o „absolutności” Sztu-
ki fugi, umknęła podstawowa cecha muzy-
ki czasów Jana Sebastiana – prawda o tym, 
że muzyka barokowa „zawsze […] chciała 
coś wyrażać, choćby jakieś ogólne uczucie, 
bądź wywoływać określony «afekt»”, co zna-
czy, że w muzyce tej „zacierają się granice 
tak zwanej muzyki absolutnej”9. Dotyczy 
to muzyki zarówno wokalno-instrumental-
nej, jak i czysto instrumentalnej, by na do-
wód przywołać wypowiedź Johanna Mat-
thesona (zm. 1764), jednego z najwybitniej-
szych teoretyków muzyki tamtych czasów 
i prawie rówieśnika Bacha: „Melodia in-
strumentalna […] pozbawiona pomocy słów 
i głosów, wyrazić pragnie wiele, jak ta, która 
słowami to czyni”10. 

8 Zob. R. A. Leaver, „Concio et cantio”. Kontrapunkt teolo-
gii i muzyki w tradycji luterańskiej od Praetoriusa do Bacha, 
przeł. S. Zabieglińska, W. Bońkowski, „Muzyka” 2007, nr 4, 
s. 5–24. M. Marissen, Bach and God, New York 2016; Music 
and Theology. Essays in Honor of Robin A. Leaver, red. D. Zager, 
Lanham–Toronto– Plymouth 2007; J. Pelikan, Jan Sebastian 
Bach wśród teologów, przeł. E. Sojka, Katowice 2017.

9 N. Harnoncourt, Muzyka mową dźwięków, przeł. 
M. Czajka, Warszawa 1995, s. 148.

10 Cyt. za: tamże, s. 149.
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Muzyka baroku należy do świata muzyki 
przedstawiającej, obrazowej, upodabniającej 
się do mowy – to musica poetica, której dźwię-
ki wskazują na coś, co muzyką nie jest, mó-
wią o rozlicznych aspektach świata przyrody, 
kultury, o życiu ludzi, o uczuciach i sprawach 
duchowych, o wierze i tym, co niewidzialne. 
Wydaje się, że muzykom baroku, przenie-
sionym w epokę romantyzmu, idea muzy-
ki absolutnej, przynajmniej w przedstawionej 
tu wersji, wydałaby się nie do przyjęcia, nie-
zrozumiała, a na pewno dziwaczna. Stwier-
dzenie to zda się w szczególny sposób odno-
sić do twórczości barokowych muzyków – jak 
Bach – o korzeniach luterańskich, spadkobier-
ców teologicznej koncepcji muzyki Marcina 
Lutra, ojca Reformacji, dla którego była ona – 
jak mawiał –„szlachetnym darem Bożym i to-
warzyszką teologii” – Musica est insigne donum 
Dei et theologiae proxima11. Janowi Sebastiano-
wi bliska była luterańska teologiczno-metafi-
zyczna koncepcja muzyki, zgodnie z którą mu-
zyka jest czymś w rodzaju „ukrytej teologii”. 
Tak widział to słynny teoretyk muzyki Andre-
as Werckmeister (zm. 1706), którego wpływ 
na Bacha można zaobserwować praktycznie 
w każdym okresie jego twórczego życia12. 

Werckmeister interpretuje szeregi harmo-
niczne – począwszy od unisono, poprzez 
podstawowe konson anse, trójdźwięki, 
skale diatoniczne, a skończywszy na po-
czątkach chromatyki – jako analogicz-
ne do okresów historii zbawienia, od za-
mierzchłej przeszłości po chrześcijańskie 
oczekiwanie świata, który ma nadejść; 
«ukryty» Bóg Stwórca (unisono), dwie 
natury Chrystusa (wielkie i małe tercje), 

11 Luther's Table Talk, extracts selected by Dr. [James] 
Macaulay, [London 1883], s. 106–107. 

12 R. A. Leaver, „Concio et cantio”, art. cyt., s. 13.

Trójca Święta (trójdźwięk durowy), […] 
a nawet skala temperowana jako «poczci-
wa moralność charakteryzująca ludzką 
niedoskonałość i brak pełni w doczesnym 
życiu» – wszystkie tonalne materiały mu-
zyczne zawierają korelaty teologiczne13. 

Twórczość Jana Sebastiana w pełni nale-
żała do świata muzyki barokowej, będąc jej 
ukoronowaniem, która chciała coś powie-
dzieć o sprawach i stanach pozamuzycznych 
– i coś o nich naprawdę mówiła, wciąż mówi. 
W muzyce Bacha, zarówno wokalno-instru-
mentalnej, jak i czysto instrumentalnej, nie 
chodzi o puste struktury, skorupy i szkie-
lety, ale o życie i śmierć, cierpienie i szczę-
ście, miłość i nienawiść, zło i dobro, o sprawy 
wiary, ludzkiego grzechu i Boskiego zbawie-
nia, o wcielenie Syna Bożego, o Jego krzyż 
i usprawiedliwienie przez łaskę. Lipski kantor 
w mistrzowski sposób władał muzycznym ję-
zykiem swego czasu, uzbrojonym w kilkaset 
konwencjonalnych figur muzyczno-retorycz-
nych, które w połączeniu z innymi środka-
mi retoryki, jak repetycje, symbolika tonacji, 
symbolika metrum, sens chromatyki, cyta-
ty muzyczne, symbolika liczbowa czy szyfry 
muzyczne, były w stanie wyrażać – także bez 
słów – konkretne afekty, ale też wskazywa-
ły na konkretne rzeczy, słowa, myśli i praw-
dy14. Oto kilka znaczących przykładów pro-
ponowanych teologiczno-religijnych wykład-
ni czysto instrumentalnych utworów Bacha. 

13 E. Chafe, Allegorical Music: The „Symbolism” of Tonal 
Language in the Bach Canons, „The Journal of Musicology” 
1984, nr 4, s. 357–358.

14 Zob. T. Jasiński, Polska barokowa retoryka muzyczna, 
Lublin 2009; D. Bartel, Musica Poetica: Musical-Rhetorical 
Figures in German Baroque Music, Lincoln – London 1997; 
Sz. Paczkowski, Nauka o afektach w myśli muzycznej I poło-
wy XVII wieku, Lublin 1998; K. Korpanty, Zagadnienie tekstu 
słownego i jego muzyczna interpretacja w ujęciu niemieckich teo-
retyków muzyki epoki baroku, „Muzyka” 2012, nr 1, s. 53–71.
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Teologia instrumentalna
Anne Leahy (zm. 2007), muzykolożka 
z Wysp Brytyjskich, w Preludium, fudze 
i allegrze Es-dur na lutnię BWV 998 do-
strzegła muzyczny wyraz tajemnicy Trójje-
dynego Boga15. Pisała, że utwór ten

[…] może […] również zawierać pewne 
konotacje teologiczne. Występuje tu zbyt 
wiele [znaczących] elementów, by lekcewa-
żyć symboliczny potencjał tego dzieła: to-
nacja Es-dur, metrum 12/8 w Preludium, 
uderzające podobieństwo tematu fugi do 
dwóch luterańskich chorałów, fuga da 
capo w centrum trzyczęściowej konstruk-
cji i, co najbardziej znaczące, wykorzysta-
nie motywu, który tak wyraźnie wiąże się 
w muzyce Bacha z [bożonarodzeniowym] 
chorałem Vom Himmel hoch, da komm’ ich 
her i jego związek z odkupieniem. […] Jest 
możliwe, że kantor z Lipska pomyślał to 
Preludium, fugę i allegro jako wyznanie 
wiary w Trójcę Świętą16.

Chrystologiczną interpretację Wariacji 
goldbergowskich BWV 988 zasugerowała wy-
bitna rosyjska pianistka Maria Judina (zm. 
1970), która w swoim egzemplarzu wydania 
tego dzieła – przy większości ogniw – umie-
ściła uwagi i cytaty z Pisma Świętego i liturgii 
prawosławnej17. Na przykład przy wariacji 12 
napisała: „Odblask Trójosobowości”, a nad 
wariacją 15: „Droga krzyżowa Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa i zgoda nas wszystkich, 

15 A. Leahy, Bach's Prelude, Fugue and Allegro for Lute 
(BWV 998): A Trinitarian Statement of Faith?, „Journal 
of the Society for Musicology in Ireland” 2005–2006, nr 
1, s. 33–51. 

16 Tamże, s. 50–51.
17  J.S. Bach, Ария с различными вариациями (Гольдберг-

вариации) для клавира. С пометками Марии Юдиной. 
Вступительная статья и комментарии Марины 
Дроздовой, Москва 1996.

by iść za nim […]”. Obok wariacji 24 napi-
sała: Вифлеем – „Betlejem”, a przy 25 słowo 
Голгофа – „Golgota”; 29 opatrzyła wersetem 
z maryjnego hymnu Magnificat: „Ściągnął 
mocarze z stolic ich, a wywyższył uniżone” 
(Łk 1,52); a wariację 30, ostatnią, cytatem 
z Akatystu ku czci Bogurodzicy: „O, Walecz-
na Hetmanko, zwycięską wdzięczności pieśń, 
z niewoli wyswobodzeni, słudzy Twoi, nie-
siem Ci, Bogarodzico […]”18. 

Christoph Bossert, organista i muzyko-
log z Niemiec, zaproponował eschatologiczną 
wykładnię tomu drugiego Das wohltemperier-
te Klavier, klawiszowego cyklu 24 preludiów 
i fug, napisanych w każdej tonacji19. Autor ten 
formułuje i próbuje uzasadnić cztery tezy: 

1. Utwory w II części Das Wohltemperier-
te Klavier są usystematyzowane w sposób 
cykliczny. 2. Ich układ wykazuje regular-
nie wypracowaną symetrię. 3. Symetria ta 
jest szeroko pojętym wyrazicielem dialek-
tycznego oddziaływania wszystkich zawar-
tych tu muzycznych parametrów, w sposób 
permanentny. 4. Owe dialektyczne oddzia-
ływania, patrząc przez pryzmat pojęcia 
Coincidentia oppositorum, może być rozu-
miane jako wyraziciel Eschatonu [eschaton 
– gr. = ostatni, symbol rzeczy ostatecznych 
– przypis tłumacza]. […] Jeżeli podążymy 
za myślą, że dialektyka taka […] chce być 
projektem pewnej całości, to w kontekście 
Bachowskiego rozumienia muzyki […] mu-
simy myśleć o całości, którą stanowi Bóg 

18 Cyt. za: Akatyst ku czci Bogurodzicy, online: <http://
www.cyrylimetody.marianie.pl/akatystbr.htm>; [dostęp: 
5.05.2019].

19 Ch. Bossert, Muzyczna systematyka a eschatologia Das 
Wohltemperierte Klavier cz. II Bacha jako paradygmat, 
przeł. M. Olch, [w:] Z zagadnień twórczości Jana Sebastiana 
Bacha. Materiały międzynarodowej konferencji nauko-
wej w 250. rocznicę śmierci kompozytora, red. D. Sławiec-
Domagała, Kielce 2001, s. 13–59. 
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i człowiek, a która przedstawiona została za 
pomocą muzyki i w centrum której znajdu-
je się Communio i Eschaton. Dla zrozumie-
nia Bachowskiego języka muzycznego na-
suwa się […] następujący wniosek: muzyka 
Bacha jest na wskroś rodzajem przekazu 
[…] wynikającego z postawy, jaką prezen-
tuje treść jego chorału Vor deinen Thron tret 
ich hiermit [Przed tron Twój kroczę oto]20. 

Organowe opracowanie przez Jana Se-
bastiana chorału Vor deinen Thron tret' ich 
hiermit BWV 668 jest pomyślane jako jego 
osobista muzyczna modlitwa na czas wła-
snej śmierci i spotkanie z Bogiem – kompo-
zytor kończył ją pisać już na łożu śmierci.

Albert Clement z Universiteit Utrecht 
w Holandii w Canon triplex BWV 1076 
usłyszał trynitarną doksologię jako zwień-
czenie Wariacji kanonicznych na temat cho-
rału Vom Himmel hoch, da komm’ ich her 
BWV 76921. Jan Sebastian zarówno Canon 
triplex, jak i Vom Himmel hoch… przedło-
żył Towarzystwu Wiedzy Muzycznej (So-
cietät der musicalischen Wissenschafften)22 
z okazji wstąpienia do niego w 1747 roku. 
Wariacje kanoniczne ewidentnie mają teo-
logiczno-religijne znaczenie, wszak są mu-
zyczną ilustracją kolędy autorstwa Lutra, 
a dokładnie – uważa Clement – czternastu 
spośród jej piętnastu strof. Jej ostatnia – 
piętnasta – zwrotka ma charakter doksolo-
giczny – sławiący Boga za odkupienie. Ho-
lenderski muzykolog przekonuje, że Canon 

20 Tamże, s. 13–14 i 15.
21 A. Clement, Johann Sebastian Bach and the Praise 

of God: Some Thoughts on the ”Canon Triplex” (BWV 1076), 
[w:] Music and Theology. Essays in Honor of Robin A. Leaver, 
red. D. Zager, Lanham–Maryland–Toronto 2007, s. 
147–167. 

22 Gremium to, któremu bliska była pitagorejska i luterańska 
koncepcja muzyki, założył w 1738 roku przyjaciel i uczeń 
Bacha – Lorenz Christoph Mizler.

triplex jest muzycznym wyrazem właśnie tej 
końcowej doksologii. Z jednej strony – stro-
fa piętnasta pieśni Lutra, będąc doksologią, 
odstaje od czternastu poprzedzających, co 
mogło podsunąć Bachowi myśl, by instru-
mentalnie oddać ją z pomocą utworu osob-
nego – także „odstającego” od Wariacji ka-
nonicznych, które instrumentalnie oddają 
czternaście wcześniejszych zwrotek. Ponad-
to – podkreśla Clement – istnieje uderzające 
melodyczne podobieństwo między tematem 
Canon triplex i początkową linią melodycz-
ną tej kolędy, oba utwory, BWV 769 i BWV 
1076, są kompozycjami kanonicznymi i oba 
mają strukturę enigmatyczną23.

Michael Marissen, muzykolog ze Swarth-
more College w USA, przekonuje, że Musi-
kalisches Opfer, czyli klawiszowe fugi i kano-
ny oraz sonata na flet, skrzypce i basso con-
tinuo, ofiarowane władcy Prus Fryderykowi 
II, który „twierdził, że gardzi każdą zorgani-
zowaną religią”24, jest teologiczną obroną or-
todoksyjnego luteranizmu, któremu wojnę 
wypowiedziało oświecenie25. Amerykanin 
przekonująco rozprawia się z opinią, że Mu-
zyczna Ofiara jest klarownym przykładem 
muzyki absolutnej. Arcydzieło to nie jest 
również pomyślane jako wyraz czci okaza-
nej władcy, przyjacielowi Woltera. W istocie 
pierwszorzędnym celem Muzycznej Ofiary 

jest, jak całej muzyki Jana Sebastiana Ba-
cha, cześć Boga. […] Daleki od wywyż-
szania, przydawania blasku i uświetniania 

23 A. Clement, Johann Sebastian Bach, dz. cyt., s. 155.
24 G. MacDonogh, Fryderyk Wielki. Brutalny wódz i subtelny 

filozof, przeł. M. Nowak-Kreyer, Warszawa 2009, s. 192.
25 M. Marissen, The Theological Character of J. S. Bach's 

”Musical Offering”, [w:] Bach Studies 2, red. D.R. Melamed, 
Cambridge 1995, s. 85–106; ten sam tekst w nowym opra-
cowaniu ukazał się [w:] tenże, Bach and God, New York 
2016, s. 191–226.
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pruskiego monarchy, utwór ten promuje 
biblijno-luterańską koncepcję chwały, któ-
rej Fryderyk nie był w stanie okazać sym-
patii: ideę „chwały przez uniżenie”, zwią-
zaną z «teologią krzyża» Marcina Lutra, 
jako przeciwstawnej „teologii chwały”26. 

Kluczowe dla Bacha są wykorzystane 
w tym arcydziele formy muzyczne, w jego 
czasach – szczególnie zaś na dworze Fryde-
ryka – niemodne, uważane za przestarza-
łe, a do tego „zalatujące” kruchtą kościelną: 
dziesięć kanonów, przywodzących na myśl 
Dekalog27; sonata da chiesa, czyli sonata ko-
ścielna, a nie da camera – komnatowa, świec-
ka; fugi, nazwane przez Bacha na stary spo-
sób ricercarami, forma, która odgrywała za-
sadniczą rolę w sakralnej muzyce renesansu.

Christoph Wolff dotarł do teologicznych 
warstw w kanonie Trias harmonica BWV 
107228, chyba najsłynniejszym kanonie 
enigmatycznym kantora z Lipska, w efekcie 
dającego zwykły trójdźwięk C-dur. Zwykły 
i niezwykły, wszak jest to najczystszy, naj-
doskonalszy ze wszystkich akordów, „który 
wyraża naturalne, dane od Boga, najdosko-
nalsze współbrzmienie”29. Wolff pisze:

W tym skromnym kanonie Bach poddaje 
opracowaniu fizyczne pojęcia przestrzeni 
i czasu wraz z ich złożonymi wzajemny-
mi relacjami (było to pod koniec siedem-
nastego i na początku osiemnastego wie-

26 Tenże, Bach and God, dz. cyt., s. 7 i 194.
27 Jak dziesięć wejść trąbek w kantacie Du sollt Gott, deinen 

Herren BWV 77, o przykazaniach Bożych, a do tego ła-
cińskie słowo canon to „reguła”, ale też „prawo”. Na te-
mat retoryczno-muzycznego znaczenia liczb u Bacha zob.: 
R. Tatlow, Bach's Numbers: Compositional Proportion and 
Significance, New York 2015.

28 Ch. Wolff, Johann Sebastian Bach. Muzyk i uczony, przeł. 
B. Świderska, Warszawa 2011, s. 394–398.

29 Tamże, s. 396. 

ku najważniejsze zagadnienie filozoficzne) 
i jest w stanie uchwycić oba te zjawiska na-
turalne w jednym zdarzeniu muzycznym. 
Niespodziewanie ów niewielki kanon jawi 
się jako głęboka lekcja teorii muzyki, filo-
zofii, teologii, […] okazuje się […] praw-
dziwym zwierciadłem uporządkowanego 
wszechświata. […] Co jeszcze istotniej-
sze, współbrzmienie to symbolizuje dog-
mat o Trójcy Świętej. Jak żadne inne po-
łączenie dźwięków, trójdźwięk naturalny 
umożliwiał bowiem słyszalne i zrozumia-
łe, a tym samym wiarygodne przedstawie-
nie trias perfectionis et similitudinis (triady 
doskonałości i podobieństwa [do Boga]30), 
abstrakcyjnego „obrazu boskiej doskona-
łości” i jednocześnie zasadniczej jedno-
ści istniejącej pomiędzy Stworzycielem 
a wszechświatem31.

Teologicznej wykładni oczywiście do-
czekała się również Sztuka fugi, na co – jak 
wspomniałem na wstępie – nie potrafił zgo-
dzić się Peter Kivy. Autor ten konkretnie 
odrzucił interpretację Hansa Heinricha Eg-
gebrechta (zm. 1999), wybitnego niemiec-
kiego muzykologa, którą ten przedstawił 
w roku 1984 w niewielkim studium Bachs 
Kunst der Fuge. Erscheinung und Deutung32. 
Autor ten bronił tezy, że Sztuka fugi jest mu-
zycznym wcieleniem podstawowej doktryny 
chrześcijaństwa – o usprawiedliwieniu, czyli 
zbawieniu dzięki łasce (sola gratia), doktry-
ny szczególnie akcentowanej w Kościele lu-
terańskim. Eggebrecht kluczową rolę w tym 
względzie przypisał tematowi trzeciej fugi 

30 Nawiasowy dopisek tłumacza.
31 Ch. Wolff, Johann Sebastian Bach, dz. cyt., s. 397–398.
32 H. H. Eggebrecht, Bachs Kunst der Fuge. Erscheinung und 

Deutung, Piper, München 1984. Korzystam z przekładu 
na język angielski: J.S. Bach's ”The Art of Fugue”. The Work 
and Its Interpretation, przeł. J. L. Prater, Ames 1993.
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ostatniego ogniwa Die Kunst der Fuge, któ-
rego cztery pierwsze dźwięki tworzą nazwi-
sko kompozytora: B-A-C-H. Pisał:

Do tej pory powszechnie przyjmuje się, że 
motto B-A-C-H jest tylko kompozytor-
skim autografem zapisanym w Sztuce fugi. 
Chociaż nie da się udowodnić tej tezy, to 
z pewnością jest to teoria możliwa. Jednak-
że zamierzam przedstawić inną możliwość, 
która opiera się na założeniu, że dzieło to 
ma swe źródło w pewnej centralnej idei 
metafizycznej. Aby przekonać do tej inter-
pretacji należy jednak przestudiować cały 
trzeci temat finałowej fugi, a nie tylko jej 
pierwszych czterech tonów. Całkiem moż-
liwe, że Bach zapisał swoje nazwisko w fi-
nałowej fudze […], by powiedzieć: „Pragnę 
dążyć, i właśnie zmierzam, do Toniki [ton 
d] – utożsamiam się z nią”. […] W rzeczy-
wistości d jest tonem początkowym i celem 
obejmującym całość muzycznej struktury 
w tym dziele. Dlatego bardzo znaczący jest 
fakt, iż Bach do tonów B-A-C-H w trze-
cim temacie ostatniej fugi dodał podwójną 
klauzulę dyskantową. […] Według baro-
kowej doktryny figur muzyczno-retorycz-
nych każda repetycja elementu melodycz-
nego czy harmonicznego staje się ważnym 
narzędziem emfazy […]. Ponadto podwój-
na klauzula dyskantowa na końcu tema-
tu trzeciego zawiera oczywisty przykład 
polysyndetonu33, ponieważ druga klauzu-
la jest bardziej ornamentowana niż pierw-
sza. Bach także stopniowo wydłuża em-
fazę strukturalnych tonów w całej figurze 
kadencyjnej. […] Ponieważ Jan Sebastian 
powiązał tony B-A-C-H z tym wzmacnia-

33 Polysyndeton – figura retoryczno-muzyczna, w której cho-
dzi o powtórzenie tego samego motywu w celu wzmocnie-
nia ekspresji melodii.

jącym procesem kadencyjnym, dlatego nie 
jestem w stanie uwierzyć, że zrobił to wy-
łącznie po to, by powiedzieć: „To jest moja 
kompozycja”. Dodanie podwójnej klauzuli 
dyskantowej do B-A-C-H zdaje się raczej 
mówić: „Ja utożsamiam się z Toniką i pra-
gnę ją osiągnąć”. W szerszym sensie moż-
na to wyrazić w taki sposób: „Podobnie jak 
ty, jestem człowiekiem, mam potrzebę zba-
wienia; mam pewną nadzieję na to zbawie-
nie i jestem zbawiony przez łaskę”34. 

Eggebrecht przekonywał, że Sztuka fugi 
komunikuje treści podobne do tych, któ-
re dochodzą do głosu w hymnie ostatniego 
chorału Jana Sebastiana Bacha Vor deinen 
Thron tret ich hiermit, jego muzycznej mo-
dlitwy na własną śmierć: „Przed tron Twój 
kroczę oto, / O Boże, i proszę Cię pokornie 
[…], bym na Ciebie wiecznie patrzył”35.

W 2009 roku wybitny rosyjski muzy-
kolog Anatoliy Miłka Die Kunst der Fuge 
powiązał z Pismem Świętym, a konkretnie 
z Objawieniem św. Jana, z jego ośmioma 
rozdziałami (od czwartego do jedenastego), 
gdzie znajdują się (słynne) wizje siedmiu 
pieczęci i siedmiu trąb oraz gdzie pojawia-
ją się symboliczne cztery zwierzęta, oddają-
ce cześć Zasiadającemu na tronie – Bogu36. 
Istotną funkcję w tej wykładni pełni 
34  H. H. Eggebrecht, J. S. Bach's „The Art of Fugue”, dz. cyt., 

s. 6–8. Krytyczne uwagi Kivy’ego, szczególnie metodolo-
giczne, pod adresem tej interpretacji [w:] Philosophies of Arts: 
An Essay in Differences, dz. cyt., s. 185–194. W obronie me-
todologii Niemca stanęła N. Cumming [w:] The Sonic Self: 
Musical Subjectivity and Signification, Bloomington 2000, 
s. 256–257.

35 Przekład polski za: Ch. Wolff, Johann Sebastian Bach, dz. 
cyt., s. 522.

36 A. Miłka, „Искусство фуги” И. С. Баха: 
к реконструкции и интерпретации, Санкт-Петербург 
2009. Osiem lat później ukazała się angielska – mocno 
skrócona – wersja tego studium: Rethinking J. S. Bach’s 
„The Art of Fugue”, trans. M. Ritzarev, ed. E. Sheinberg, 
London–New York 2017.
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symbolika liczbowa, tak charakterystycz-
na dla muzyki baroku i twórczości samego 
Jana Sebastiana. We wskazanych rozdzia-
łach mamy łącznie osiemnaście „ogniw”: 
czternaście wizji + cztery zwierzęta, z kolei 
Sztuka fugi zbudowana jest także z osiem-
nastu ogniw, na które składa się czterna-
ście fug i cztery kanony. Czternaście fug 
dzieła Bacha – przekonuje Miłka – dzieli 
się na dwie części, każda po siedem ogniw, 
które z kolei mają budowę: 4 + 3, tak jak 
w wypadku wizji pieczęci (4 jeźdźców + 3 
nieszczęścia) i trąb (4 katastrofy + 3 biada). 
Symbolika poszczególnych liczb jest oczy-
wista: czternaście – to ekwiwalent nazwi-
ska Bach37; siedem – boska liczba doskona-
łości; cztery – symbol Ziemi, świata (czte-
ry strony świata, cztery ziemskie żywioły) 
i rzeczywistości materialnej; trzy – symbol 
życia duchowego i Boga, Trójcy Świętej. 
Ostatecznie Miłka konkluduje:

W ujawnionej tożsamości dwóch struk-
tur (centralnej części Objawienia św. Jana 
i Sztuki fugi) ich relacja i znaczenie przy-
pominają te, które są właściwe dwóm róż-
nym słowom w Biblii z takimi samymi ge-
matrycznymi wskaźnikami: słowa te nigdy 
nie są identyczne, ale wzajemnie się obja-
śniają. […] oba te wielkie dzieła – Apo-
kalipsę i Sztukę fugi – można traktować 
jak dwie części paragramu, dla których 
podstawą nie są po prostu dwie jednako-
we liczby (w tym wypadku – 14), ale dwie 
liczby, które mają jedną i taką samą struk-
turę (14 jako 7+7 i, następnie, 4+3; oraz 
osobno „dołączoną” do niej liczbę 4 […]). 

37 W barokowej numerologii, inspirującej się żydowską kaba-
listyczną gematrią, bliskiej Janowi Sebastianowi, kolejnym 
literom alfabetu łacińskiego czy niemieckiego odpowiadały 
kolejne wartości liczbowe, np.: A=1, B=2, C=3, H=8, czyli: 
2 + 1 + 3 + 8 = 14. 

W ten sposób objaśniają się nawzajem 
również okoliczności dróg życiowych obu 
autorów tych dzieł […]. Św.  Janowi przy 
końcu jego drogi życia było dane objawie-
nie przyszłości świata. Możliwe, że Bach 
w ostatnich latach życia zdał sobie sprawę, 
że dane mu było objawienie tematu, które-
mu poświęcił się całkowicie, a któremu na 
imię – Sztuka fugi38.

Spór o teologicznego Bacha
Teologiczne wykładnie muzyki Jana Seba-
stiana, szczególnie zaś jego świeckich utwo-
rów czysto instrumentalnych, budzą opory. 
Bardziej lub mniej krytycznie czy sceptycznie 
ustosunkowują się do nich, oprócz Kivy’ego, 
tacy badacze jak Friedrich Blume, David 
Schulenberg, Paul Brainard, Peter Williams, 
Malcolm Boyd czy Joyce L. Irwin39. 

Podstawowy niepokój, w odniesieniu 
do teologiczno-religijnych interpretacji in-
strumentalnych utworów Bacha, klarownie 
wyraził Malcolm Boyd: 

Problem związany z takimi tendencja-
mi badawczymi polega na tym, jak dale-
ko można się w nich posunąć. Niektórzy 

38 A. Miłka, „Искусство фуги…, dz. cyt., s. 325.
39 Zob. F. Blume, Outlines of a New Picture of Bach, przeł. 

S.  Godman, „Music and Letters” 1963, nr 3, s. 214–
227; D.  Schulenberg, ‘Musical Allegory’ Reconsidered: 
Representation and Imagination in the Baroque, „Journal 
of Musicology” 1995, nr 12, s. 203–239; P. Brainard, Bach 
as Theologian?, [w:] Reflections on the Sacred: A Musicological 
Perspective, red. P. Brainard, New Haven 1994, s. 1–7; 
P. Williams, Some Fashionable Uses to Which Bach Is Put: 
Sui Generis, „The Musical Times” 2000, nr 1871, vol. 
141, s. 8, 10, 12–15; tenże, Bach: A Musical Biography, 
Cambridge 2016, s.  559–566; M. Boyd, Bach, Oxford 
University Press, New York 2000, s. 228–245; J. L. Irwin, 
Neither Voice nor Heart Alone: German Lutheran Theology 
of Music in the Age of the Baroque, New York 1993, s. 141–
152. O pułapkach czyhających na tych, którzy nazbyt ła-
twowiernie doszukują się teologii w twórczości Bacha pisze 
J. Begbie [w:]  Resounding Truth: Christian Wisdom in the 
World of Music, Grand Rapids 2007, s. 121–124.
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komentatorzy w muzyce Kantora z Lipska 
widzą takie bogactwo teologicznych sym-
boli, że nawet w trzyczęściowych inwen-
cjach można widzieć wyraz osobistej wiary 
kompozytora w Chrystusowe ukrzyżowa-
nie i odkupienie. Niemniej jednak to nie 
mogło być doświadczeniem publiczności 
i kongregacji samego Bacha i można py-
tać, czy komponując kantaty i Pasje, miał 
on na uwadze jakiś inny cel oprócz tego, 
żeby sprawić, by konkretny tekst stał się 
możliwie najbardziej efektywny (i afek-
tywny) oraz by stworzyć skończone dzie-
ło artystyczne. Jeśli w rezultacie wyszło 
na to, iż Jan Sebastian skomponował wię-
cej muzyki sakralnej niż jakikolwiek inny 
z jego współczesnych, to stało się tak dla-
tego, że był on większym i bardziej uzdol-
nionym muzykiem, a nie dlatego, iż wie-
rzył głębiej niż inni40. 

Z kolei Joyce L. Irwin włączanie Bacha 
do historii luterańskiej teologii muzyki za-
licza do legend. Jan Sebastian był muzy-
kiem, a nie teologiem i brakowało mu pro-
fesjonalnego wykształcenia teologicznego41. 
Jej zdaniem, gdyby nawet zgodzić się, że 
wszystkie jego kompozycje powstały w wy-
niku natchnienia Bożego, a ponadto służyły 
boskiemu celowi, to mimo wszystko czynił 
on to jako muzyk, nie zaś jako teolog. Kan-
tor z Lipska – podkreśla Irwin – nigdy nie 
chwycił za pióro, by zabrać głos w sprawie 
teologicznej lub by z pomocą teologii wes-
przeć swoją muzykę42. Z tą ostatnią konsta-
tacją można dyskutować, choćby dlatego, że 

40 M. Boyd, Bach, dz. cyt., s. 232–233.
41 Stanowisko Irwin poważnej krytyce poddał R. A. Leaver 

[w:] Johann Sebastian Bach: Theological Musician and 
Musical Theologian, „Bach” 2000, nr 1, s. 17–33

42 J. L. Irwin, Neither Voice nor Heart Alone, art. cyt., s. 141 
i 143. 

Bach pozostawił potomnym napisany przez 
siebie niewielkich rozmiarów podręcznik 
do basso continuo43, w którym ściśle powią-
zał muzykę z teologią. Konkretnie chodzi 
o ujęcie przez niego celu wszelkiej muzy-
ki w słynnej definicji generałbasu, w której 
można dostrzec teologiczne pokłady, jeśli 
tylko odczytamy ją w perspektywie koncep-
cji muzyki Lutra. Jan Sebastian pisał:

Bas generalny […] jest najdoskonalszym 
fundamentem muzyki, grać go zaś oby-
dwiema rękami należy w taki sposób, że 
lewa ręka gra wyznaczone nuty, prawa na-
tomiast dobiera odpowiednie konsonan-
se i dysonanse, tak aby powstała pięknie 
brzmiąca harmonia na chwałę Bożą i go-
dziwe uweselenie ducha – Finis zaś i osta-
teczna przyczyna – jako wszelkiej muzyki, 
tak i basu generalnego – polegać ma je-
dynie na chwale Bożej i rekreacji ducha. 
Tam, gdzie się tego nie przestrzega, nie ma 
żadnej muzyki, lecz tylko diabelskie be-
czenie i dudlenie44. 

Czytając definicję Bacha z perspekty-
wy Lutrowego pojmowania muzyki, nale-
ży teologicznie interpretować takie jej for-
muły jak „diabelskie beczenie i dudlenie” 
– „ein Teuflisches Geplerr und Geleyer”; 
„uweselenie ducha” – „zulässiger Ergötzung 
des Gemüths”; „rekreacja ducha” – „Rekre-
ation des Gemüths”. 

Otóż, w „ein Teuflisches Geplerr und 
Geleyer” chodzi nie tylko o estetyczną 

43 John Butt jest zdania, że autorstwo podręcznika o bas-
so continuo przypisuje się Janowi Sebastianowi „stosun-
kowo bezpiecznie” (Bach's Metaphysics of Music, [w:] The 
Cambridge Companion to Bach, red. J. Butt, Cambridge 
2003, s. 52–53).

44 Cyt. za: A. Schweitzer, Jan Sebastian Bach, przeł. 
M. Kurecka, W. Wirpsza, Kraków 1987, s. 124.

http://www.jstor.org/stable/41640463
http://www.jstor.org/stable/41640463
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metaforę brzydkiej muzyki, dysharmo-
nii, chaosu, niezgody, a zatem muzyki 
pod względem estetycznym „diabelskiej” 
(niemiecki „Diabeł” – Teufel – etymolo-
gicznie, podobnie „diabeł”, jest kalką grec-
kiego czasownika diaballo – „poróżniać”, 
„wprowadzać niezgodę”), lecz także i przede 
wszystkim o teologiczne wskazanie na rze-
czywiste działanie Złego, „osobowej” Dys-
harmonii, Chaosu i Niezgody – Diabła. Lu-
ter pisał: „[…] muzyka jest wstrętna i nie 
do zniesienia dla demonów. […] Jaskrawym 
tego dowodem jest fakt, że Diabeł, twórca 
smutnych trosk i niespokojnych zmartwień, 
pierzcha na dźwięk muzyki prawie tak samo 
jak na słowo teologii”45. W kontekście tej 
wypowiedzi ojca Reformacji jaśniej można 
zrozumieć sens Bachowych słów o „uwesele-
niu ducha”. Chodzi w nich i o zwykłą zmy-
słową przyjemność, i o radość duchowo-re-
ligijną, której źródłem jest Ewangelia, czyli 
Radosna Nowina Jezusa Chrystusa. Luter: 

Bóg bowiem pocieszył nasze serca i umysły 
przez umiłowanego Syna, którego dał nam 
dla zbawienia nas od grzechu, śmierci i zła. 
Kto szczerze w to wierzy, nie może milczeć. 
Musi o tym radośnie i ochoczo śpiewać 
[…], by także inni usłyszeli i przyłączyli się. 
Kto zaś nie pragnie o tym mówić i śpiewać, 
dowodzi, że nie wierzy i nie [przynależy] do 
nowego, radosnego Testamentu46.

Teologiczną treść zawiera także „rekreacja 
ducha”, w której słychać zarówno zwyczajny 
odpoczynek (łacińskie recreatio, niemieckie 
– Rekreation), jak i zbawczą odnowę stworze-
nia: recreatio to przecież również „stworzenie 

45 Cyt. za: R. A. Leaver, Luther's Liturgical Music. Principles 
and Implications, Grand Rapids 2007, s. 93.

46 Cyt. za: tenże, „Concio et cantio”, art. cyt., s. 9. 

od nowa” (re – „ponownie” + creatio – „stwo-
rzenie”), nowotestamentalne nowe stworze-
nie (por. 2 Kor 5,17; Gal 6,15). Oskar Söhn-
gen tak tłumaczył Bachową frazę:

Odnowienie (Rekreation) mianowicie 
oznacza nowe stworzenie, powrót do pier-
wotnej definicji stworzenia. Z kolei poję-
cie „serca” (Gemüths) miało wówczas szer-
sze znaczenie niż dzisiaj, kiedy pojmujemy 
je jako uczuciową stronę psychicznego ży-
cia człowieka. W tamtych czasach serce 
pojmowano jako „pełnię mocy psychicz-
nych i impulsy zmysłowe” […] i stosowa-
no wymiennie […] z tym pojęciem „ser-
ca”, które oznaczało prawdziwe osobowe 
centrum istot ludzkich […]. „Odnowienie 
serca” na najgłębszym poziomie znaczyło 
naprawę (Zurewchtbringen) całej osoby47.

*  *  *
Christoph Wolff, podsumowując swoją teo-
logiczno-metafizyczną wykładnię kanonu 
Trias harmonica, kładzie akcent na swoisty 
muzyczny empiryzm Jana Sebastiana Ba-
cha. Lipski kantor był teoretykiem muzyki 
jako jej praktyk, kompozytor i wykonaw-
ca. Może właśnie tu kryje się podstawowa 
racja przeciwko zaliczaniu, czy wręcz wtła-
czaniu, Sztuki fugi i innych czysto instru-
mentalnych „świeckich” utworów kantora 
z Lipska do abstrakcyjnego, strukturalne-
go, pustego, kostycznego i szkieletowego, 
czyli ostatecznie – niemego świata muzy-
ki absolutnej. Bacha, będącego czynnym 
muzykiem-wykonawcą,

47  O. Söhngen, Die Musik im Raum der Schöpfung, „Theologie 
der Musik” 1967, s. 272–273, cyt. za: M. L. Hendrickson, 
Musica Christi: A Lutheran Aesthetic, New York–Berlin–
Oxford 2005, s. 121; por. J. Bramorski, Od „recreatio” do 
„contemplatio”, „Forum Teologiczne” 2013, nr 14, s. 35–49.
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nie interesowało […] dążenie do abstrak-
cyjnego celu. Chciał natomiast, by jego 
nauka muzyczna była rozumiana jako śro-
dek prowadzący do „zrozumienia głębi 
mądrości świata” […] i odzwierciedlający 
metafizyczny wymiar jego myśli muzycz-
nej. Ze względu na intelektualny klimat, 
w jakim obracał się Bach, metafizyka nie 
mogła być dla niego tematem nieznanym 
czy odległym, choćby dlatego, iż stanowi-
ła część jego zainteresowań teologicznych 
i wiary luterańskiej. […] Przede wszyst-

kim jednak koncepcje Bacha, jako nie-
zwykle kunsztowne opracowania muzycz-
ne, mogą być realizacją trudnego zadania 
znalezienia na własny użytek argumentu 
na istnienie Boga. To być może stanowi-
ło ostateczny cel jego nauki muzycznej48. 

I dla niejednego miłośnika muzyki utwo-
ry Jana Sebastiana kryją w sobie dowód 
na istnienie Boga. Jak w wypadku Emila 
Ciorana, który w swoim dzienniku napisał: 
„Sztuka fugi. Gdy słucham Bacha, wierzę49.

48 Ch. Wolff, Johann Sebastian Bach, dz. cyt., s. 398.
49 E. Cioran, Zeszyty 1957–1972, przeł. I. Kania, Warszawa 

2016, s. 781 (podkreślenie w tekście).
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Peter Kivy believed that Bach’s Die Kunst 
der Fuge is an example of absolute music, 
i.e. that it is open to the interpretation of 
its structure and not its content. The au-
thor of this article disagrees with Kivy, ar-
guing that both the masterpiece in question 
and Bach’s other purely instrumental works 
that are considered to be secular are open to 
content interpretation – and even theologi-
cal interpretation. The article presents the-
ological interpretations of Bach’s Prelude, 
Fugue and Allegro for Lute (Anne Leahy), 

Theology of Staves. Content Interpretation 
of the Instrumental Music of  John Sebastian Bach

(Summary)

Musikalisches Opfer (Michael Marissen), 
Goldberg Variationen (Maria Judina), Das 
wohltemperierte Klavier (Christoph Boss-
ert), Canon triplex (Albert Clement) i Die 
Kunst der Fuge (Hans Heinrich Eggebrecht 
i Anatoliy Miłka).

Key words: Baroque music, musica poeti-
ca, Johann Sebastian Bach, “secular” instru-
mental music, content interpretation, struc-
ture interpretation, theology, theological 
interpretation

JÓZEF MAJEWSKI: dr hab. profesor Uni-
wersytetu Gdańskiego, teolog, antropolog 
mediów, kierownik Zakładu Dziennikar-
stwa i Mediów, członek Komitetu Nauko-
wego Instytutu Analiz Społecznych i Dia-
logu „Laboratorium Więzi”. Członek kole-
gium redakcyjnego kwartalnika „Więź, pu-
blicysta, dziennikarz, stały współpracow-
nik „Tygodnika Powszechnego” i miesięcz-
nika „Znak”. Autor, współautor i tłumacz 
40.  książek – autor m.in.: Miłość ukrzyżo-
wana. Nad teologią cierpienia Jana Pawła II; 
Spór o rozumienie Kościoła. Eklezjologiczne 
uwarunkowania i perspektywy wielkich de-
bat teologicznych na przełomie XX i XXI wie-
ku; Teologia na rozdrożach; Religia – media 

– mitologia; Fuga przemijania. Słowo o escha-
tologii Jarosława Iwaszkiewicza; współautor 
m.in.: Puste piekło? Wokół ks. Wacława Hry-
niewicza nadziei zbawienia dla wszystkich; 
Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku 
(trzy tomy), Poronienie. Zrozumieć rodziców 
po stracie; Papież Franciszek. Sługa nowego 
świata; Celibat. Za i przeciw (e-book); Hu-
manistyka w czasach pop (e-book), Dilem-
mas of the Catholic Church in Poland; Ko-
ściół. Komunikacja. Wizerunek; Media. Biz-
nes. Kultura. Oblicza komunikacji medialnej; 
Liturgia. Muzyka. Język. O współczesnej ko-
munikacji Kościoła. Redaktor prowadzący 
i współautor podręcznika akademickiego 
Dogmatyka (sześć tomów).



» 41 «

Elżbieta Mikiciuk 
Uniwersytet Gdański

Bóg w (na) ikonie?

Poniższy tekst stanowi nieco zmienioną 
i uzupełnioną wersję wykładu popularno-
naukowego, wygłoszonego przeze mnie 
w 2018 roku dla członków Pomorskiego To-
warzystwa Filozoficzno-Teologicznego w ra-
mach cyklu Bóg w przestrzeni sztuki. Moim 
celem było wówczas omówienie w synte-
tycznej i przystępnej formie tematu grun-
townie przebadanego przez znawców malar-
stwa ikonowego i teologów ikony, ale wciąż 
budzącego kontrowersje i nieporozumienia. 
Chodziło mianowicie o krótkie (ze względu 
na ograniczone czasowo ramy wykładu) za-
prezentowanie stanowiska czcicieli obrazów, 
uzasadniającego wykonywanie ikon i ich 
kult, by, po pobieżnym zreferowaniu usta-
leń badaczy na temat pierwszych wizerun-
ków Chrystusa, w dalszej części wykładu 
przejść do przybliżenia refleksji teologicz-
nej na temat ikony i spróbować rozstrzygnąć 
kwestię, sygnalizowaną w tytule wystąpie-
nia, a mianowicie odpowiedzieć na pytanie, 
czy i jak możliwe jest ukazywanie i kontem-
plowanie Boga za pośrednictwem ikony. 

W pierwszej części artykuł podejmuje 
kwestię starotestamentowego zakazu two-
rzenia obrazu Boga, przyjętego przez iko-
noklastów, oraz prezentuje stanowisko 
obrońców ikony, wskazujących na dogmat 

Wcielenia jako podstawę jej kultu. W dal-
szej części tekstu skrótowo omówione zo-
stają sposoby przedstawiania Chrystusa 
w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizan-
tyjskiej, a także mowa jest o opowieściach 
apokryficznych, w których podkreśla się 
niemożność uchwycenia wyglądu Jezusa 
i pisze się o cudownym utrwaleniu na chu-
ście (mandylionie) Jego wizerunku (legenda 
o królu Abgarze). Artykuł podejmuje pro-
blem różnego sposobu postrzegania ikony: 
jako okna ku Niewidzialnemu (stanowisko, 
któremu patronuje Pseudo-Dionizy Areo-
pagita), ale także jako przedstawienia Oso-
by Niewidzialnego, który stał się Widzialny 
(myśl św. Teodora Studyty i św. Nicefora). 
Kolejną część tekstu stanowią rozważania 
na temat sposobu ukazania na ikonie Osoby 
Boga-Człowieka i świętych, a także reflek-
sje na temat kontemplacji ikony. Na końcu 
omówione zostaje zagadnienie trynitarno-
ści w malarstwie ikonowym, ze szczegól-
nym uwzględnieniem teologicznego sensu, 
wyrażonego w ikonie Trójcy Świętej An-
drieja Rublowa1.
1 Oczywiście, wszystkie poruszane zagadnienia z zakresu 

historii sztuki oraz teologii ikony nie mają nowatorskiego 
charakteru, ale zostają zaczerpnięte z obszernej literatury 
przedmiotu, której wybór zawiera podana pod artykułem 
bibliografia. 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 1(4)/2019, s. 41‒59
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I.
Ruch religijny, zwany ikonoklazmem, który 
obejmował okres od VIII do IX wieku i wy-
rażał się w odrzuceniu kultu ikon i ich nisz-
czeniu, skłonił czcicieli ikony (ikonofilów, 
ikonodulów) do sformułowania teologii 
obrazu, a tym samym do odparcia zarzutu 
o idolatrię i obrony kultu ikony. Ikonofile nie 
kwestionowali starotestamentowego zakazu 
przedstawiania Boga (Pwt 5, 8), wykonywa-
nia rzeźb i obrazów (Wj 20, 4). Podkreślali 
jednak, że ów zakaz odnosił się do czasów 
poprzedzających Wcielenie drugiej Osoby 
Trójcy Świętej. Bóg, o którym mowa w Sta-
rym Testamencie, objawiał się poprzez sło-
wo, działał poprzez Swego posłańca – anio-
ła Pańskiego (np. 1 Krl 19), a znakami Jego 
obecności był m.in. płonący krzew (Wj 3, 2) 
czy szmer łagodnego powiewu (1 Krl 19, 12). 
Natomiast Nowy Testament objawia Boga, 
który wypowiedział się w Jezusie Chrystusie, 
Słowie Wcielonym: „A Słowo stało się cia-
łem/ i zamieszkało wśród nas./ I oglądali-
śmy Jego chwałę,/ chwałę, jaką Jednorodzo-
ny otrzymuje od Ojca,/ pełen łaski i praw-
dy” (J, 1–14)2. Księgi nowotestamentowe 
ukazują Syna, który jest Obrazem (Ikoną) 
Ojca: „On jest obrazem Boga niewidzialne-
go – Pierworodnym wobec każdego stwo-
rzenia” (Kol 1,15), stanowią wyznanie wiary 
w Niewidzialnego, Który stał się widzialny 
w Swoim Synu [por.: „Boga nikt nigdy nie 
widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest 
w łonie Ojca [o Nim] pouczył” (J 1, 18) oraz 
słowa Jezusa: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył 
także i Ojca” (J 14, 8–10)]. Dla obrońców 
ikon Wcielenie staje się zatem najważniej-
szym teologicznym argumentem za tym, aby 

2 Wszystkie cytaty biblijne podaję za: Biblia Tysiąclecia, red. 
K. Dynarski SAC, red. nauk. A. Jankowski OSB i in., 
Poznań–Warszawa 1980.

mogły powstawać ikony i aby oddawać im 
cześć. Św. Jan z Damaszku (676–749), jeden 
z najbardziej znanych obrońców kultu świę-
tych wizerunków, komentując jego teolo-
giczną podstawę, pisał: 

W dawnych czasach Bóg, który nie ma ciała 
ani kształtu, nie mógł być w żaden sposób 
przedstawiany. Teraz jednak, skoro stał się 
widzialny w ciele i zamieszkał wśród ludzi, 
przedstawiam wizerunki Boga, którego wi-
dzę. Nie składam hołdu materii, ale oddaję 
cześć jej Stwórcy, który ze względu na mnie 
przyjął postać cielesną, zgodził się zamiesz-
kać wśród materialnego świata i poprzez tę 
właśnie materię dokonał mojego zbawie-
nia. Nie przestanę wobec tego czcić mate-
rii, przez którą dokonało się moje zbawie-
nie. Nie czczę jej jednak tak, jak czczę Boga 
– broń Boże! Jakże bowiem Bogiem może 
być to, co z niczego powstało? Przecież tak-
że ciało Boga jest Bogiem tylko ze wzglę-
du na zaistniałe niezmiennie hipostatyczne 
zjednoczenie. Ciało to zostało namaszczo-
ne i pozostaje zgodnie z naturą obdarzo-
ne rozumną i myślącą duszą, ma początek 
i nie jest odwieczne. Całą tą materię uznaję 
i czczę na wieki. Przez nią bowiem dokona-
ło się moje zbawienie i właśnie ona została 
na zawsze napełniona boską mocą i łaską3.

 Dokumenty Soboru Nicejskiego II 
z 787 zawierają informację, że malowane 
wizerunki Jezusa powstawały już w cza-
sach apostolskich4. Wcześniej wspominają 

3 Jan Damasceński, św., I. Mowa obronna przeciw tym, któ-
rzy odrzucają święte obrazy (Contra imaginum calumnia-
tores I), tłum. M. Dylewska, tłumaczenie gruntownie 
przejrzał, bibl. i przyp. opatrzył ks. S. Longosz, red. tek-
stu M. Mokrogolska, „Vox Patrum” 1999, R. 19, t. 36–37, 
s. 507–508.

4 Tradycja głosi, iż autorem pierwszych ikon maryjnych był 
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o nich również m.in. św. Ireneusz (+177/78) 
w Adversus haereses oraz Euzebiusz z Cezarei 
(+339) w Historii Kościelnej z roku 3125. 

Sztuka wczesnochrześcijańska ukazywała 
Jezusa Chrystusa symbolicznie jako baranka 
albo alegorycznie, sięgając do postaci mito-
logicznych: Heliosa, Orfeusza czy do figury 
Dobrego Pasterza6 – greckiej personifikacji 
ideału dobroczynności. W sztuce figuratyw-
nej tamtego okresu można wyróżnić dwa 
typy przedstawiania Chrystusa: typ młode-
go mężczyzny z krótkimi włosami, bez za-
rostu7, albo typ dojrzałego mężczyzny z dłu-
gimi włosami, z zarostem, z nimbem wokół 
głowy, będącym znakiem boskości8. Pod-
czas Synodu Trullańskiego, który odbył się 
w 692 roku, postanowiono, by zamiast sym-
bolicznego baranka malować postać ludzką 

Łukasz Ewangelista (zob. m.in. H. Belting, Obraz i kult: 
historia obrazu przed epoką sztuki, tłum. T. Zatorski, 
Gdańsk 2010, s. 59–91). Stąd chociażby bierze się malar-
skie przedstawienie św. Łukasza jako tego, który pisze ikonę 
Matki Bożej Hodegetrii.

5 Zob. F.W. Deichmann, Archeologia chrześcijańska, tłum. E. 
Jastrzębowska, Warszawa, 1994, s. 97.

6 Por. Chrystus jako Helios, woźnica słonecznego rydwanu, 
Słońce Sprawiedliwości, mozaika na sklepieniu w mau-
zoleum Juliuszów, pod bazyliką św. Piotra, ok. III w.; 
Chrystus jako Orfeusz, Katakumby świętych Marcelina 
i Piotra w Rzymie; Dobry Pasterz, malowidło w katakum-
bach św. Kaliksta w Rzymie, ok. 250 roku. W tym miejscu 
pragnę zaznaczyć, że wszystkie przywoływane w artykule 
przykłady dzieł malarskich, nie są, oczywiście, moim „od-
kryciem”, ale wskazywane są przez bardzo wielu history-
ków sztuki, by wymienić tu tylko nazwiska kilku polskich 
badaczy: Barbary Filarskiej, Elżbiety Jastrzębowskiej czy 
Jerzego Miziołka (por. B. Filarska, Początki sztuki chrześci-
jańskiej, Lublin 1986; J. Miziołek, Sol Verus. Studia nad iko-
nografią Chrystusa w sztuce pierwszego tysiąclecia, Wrocław-
-Warszawa-Kraków 1991; E. Jastrzębowska, Sztuka wcze-
snochrześcijańska, Warszawa 1988). Nie jest moim celem 
prezentowanie w artykule bardzo obszernej literatury 
przedmiotu, w której wszystkie omawiane dzieła sztuki 
poddano szczegółowej analizie. 

7 Por. Chrzest Chrystusa, Katakumby świętych Marcelina 
i Piotra w Rzymie, ok. 330; Jezus i Samarytanka, katakum-
by Via Latina, poł. IV w.

8 Por. Chrystus jako Alfa i Omega; katakumby Comodilli 
w Rzymie, IV w. 

Wcielonego Logosu i wzywano do wypra-
cowania formy malarskiej postaci Jezusa 
Chrystusa, którą zatwierdził VII Sobór Po-
wszechny (Sobór Nicejski II) w 787 roku 
(kult ikon ostatecznie przywrócono i za-
twierdzono w 843 roku)9. Ksiądz Tadeusz 
Dionizy Łukaszuk komentuje postanowie-
nia soborowe w następujący sposób: 

Chodzi o ukazanie oblicza Boga wcielo-
nego, który przeżył swoje ludzkie życie 
w określonej epoce historycznej. Nie może 
to być zwykły portret czysto ludzkiej twa-
rzy Jezusa Chrystusa. Musi to być obraz 
Tego, który gładzi grzech świata, Chry-
stusa naszego Boga. Sam sposób prezen-
tacji winien być taki, żeby patrzący zrozu-
miał, że chodzi o wyniesienie chwalebne 
ludzkiej rzeczywistości wcielonego Boga 
i żeby dzięki temu uprzytomnił sobie, że 
życie, męka i śmierć Zbawiciela stanowią 
odkupienie świata10.

Dokumenty soborowe, odpierając za-
rzut idolatrii, kierowany przez ikonokla-
stów wobec ikonofilów (ikonodulów), 
podkreślają, iż „[c]ześć oddawana wize-
runkowi przechodzi na Prototyp, a kto 
składa hołd obrazowi, ten go składa Isto-
cie, którą obraz przedstawia”11. 

9 Zob. J. Nowosielski, Zagubiona bazylika. Refleksje 
o sztuce i wierze, red. K. Czerni, Kraków 2013, s. 109; 
W.W. Byczkow, Kanon jako kategoria bizantyjskiej estetyki, 
tłum. Z. Bałakier, [w:] Ikona. Symbol i wyobrażenie, praca 
zbiorowa, red. E. Bogusz, Warszawa 1984, s. 68).

10 T. D. Łukaszuk OSPPE, Ikona w życiu, w wierze i teologii 
Kościoła, Kraków 2008, s. 62.

11 Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciń-
ski, polski, t. 1: Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, 
Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II: (325–787), 
układ i oprac. A. Baron, H.K. Pietras, tłum. A. Baron 
i in., Kraków 2001, s. 339. Por. „Cześć obrazu przechodzi 
na prototyp” (św. Bazyli Wielki, O Duchu Świętym, PG 32, 
149C, cyt. za: Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, tłum. W. 
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Historycy sztuki zwracają uwagę, że naj-
starsze zachowane ikony, które pochodzą 
z VI wieku z klasztoru św. Katarzyny na Sy-
naju, wyraźnie wskazują na to, iż helleński 
wizerunek młodego mężczyzny bez zaro-
stu12, stopniowo ustępuje miejsca obrazom 
Chrystusa – dojrzałego mężczyzny, broda-
tego, z długimi ciemnymi włosami, już nie 
pasterza, ale władcy i sędziego13. Taki ob-
raz Zbawiciela utrwali tradycja malarska. 
Z czasem rysy twarzy Syna Bożego ulegną 
pewnej schematyzacji, mającej na celu wy-
dobycie niezniszczalnego piękna i tajemnicy 
oblicza Boga-Człowieka.

Autorzy Nowego Testamentu milczą 
na temat rysów twarzy Jezusa14. W wielu 

Szymona, Poznań 2001, s. 211, przypis 66). Część teolo-
gów uważa, że ikona nie tyle przedstawia Osobę, ile właśnie 
Ją objawia (H. Paprocki, Problem ikony, [w:] S. Bułgakow, 
Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, tłum. ks. H. Paprocki, 
Bydgoszcz 2002, s. 134 oraz H. Paprocki, Związki pomię-
dzy ikoną, teologią i Liturgią, „Elpis” 2011, nr 13/23–24, s. 
39–58). Ważne jest to, iż ikonodule nie twierdzą, że ikona 
jest tym, kogo przedstawia, a taki zarzut wobec nich formu-
łowali właśnie ikonoklaści.

12 Por. Chrystus z bazyliki San Vitale w Rawennie, VI wiek.
13 Por. Jezus jako Chrystus Pantokrator, klasztor św. Katarzyny 

na Synaju, VI wiek.
14 Wielu badaczy i komentatorów Biblii zwraca uwagę, że 

kiedy Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie i swoim 
uczniom po zmartwychwstaniu, również nie rozpoznają 
Go oni po wyglądzie (rysach twarzy). Ewangelista Jan pi-
sze, że kiedy Maria Magdalena, która przyszła do grobu, 
„ujrzała stojącego Jezusa”, „nie wiedziała, że to Jezus” (J 20, 
14). Kobieta wzięła Jezusa za ogrodnika i dopiero, gdy 
Zbawiciel zwrócił się do niej po imieniu, odkryła w nim 
swego Nauczyciela (por. J 20, 16). Z kolei uczniowie, idący 
do Emaus, rozpoznali Jezusa nie w drodze, podczas której 
rozmawiali z Nim, ale w czasie wieczerzy, gdy Jezus poła-
mał dla nich chleb. Dopiero wówczas, gdy zniknął, stwier-
dzili, że ich „serca pałały”, kiedy Współwędrowiec wyja-
śniał im Pisma (por. Łk  24, 30–32). Gdy Jezus ukazał się 
uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim, dopiero na słowa 
Jana: „To jest Pan” (J 21, 7), Piotr rzucił się w wodę i po-
płynął do Swego Mistrza. Na temat problemu (nie)rozpo-
znawalności Chrystusa Zmartwychwstałego i sposobu uję-
cia kwestii ciała zmartwychwstałego w pismach autorów 
chrześcijańskich przełomu II i III wieku pisze ks. Mariusz 
Szram (por. M. Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli pa-
trystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010). 

apokryfach podkreśla się natomiast niemoż-
ność określenia i utrwalenia na płótnie wy-
glądu Chrystusa, co mogłoby nawet stano-
wić argument dla tych, którzy sprzeciwia-
ją się ikonopisaniu. W pochodzących z ok. 
II wieku Dziejach Piotra niewidome wdowy, 
które zostały uzdrowione, na pytane Piotra, 
kto je uleczył, odpowiadały: „Widziałyśmy 
starca, którego wyglądu nie potrafimy ci 
opisać”. Inne zaś powiedziały: „Dorastają-
cego młodzieńca”. Jeszcze inne powiedzia-
ły: „Widziałyśmy chłopca, który delikat-
nie dotykał naszych oczu (…)”15. Również 
w Dziejach Jana (II wiek) Jezus ukazywał się 
apostołom raz jako „dziecko”, raz jako „mło-
dzieniec, któremu dopiero co rosła broda”, 
innym razem jako „prawie łysy, ale mający 
gęsto spływającą brodę”, to znów jako „mały 
i brzydki człowiek”. W innym miejscu tego 
apokryfu mówi się o tym, że raz ciało Je-
zusa było „stałe, materialne”, innym razem 
„niematerialne, niecielesne, jakoby nieist-
niejące”16. Zgodnie z tradycją Kościoła wize-
runek Chrystusa został w cudowny sposób 
odbity na chuście przez samego Zbawiciela. 
Apokryfy mówią o malarzu, którego chory 
na trąd Abgar, król Edessy, posłał do Jezu-
sa. Gdy malarz chciał utrwalić Jezusa na ob-
razie, okazało się, że „nie mógł uchwycić 
jego wyglądu [z powodu ciągle inaczej po-
jawiającej się twarzy i zmieniającego wido-
ku w sposób niezwykły i nadprzyrodzony]”17. 

15 Dzieje Piotra, tłum. Z. Izydorczyk i M. Bielewicz, [w:] 
Apokryfy Nowego Testamentu, t. 2. Apostołowie, cz. 1. 
Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz, red. ks. M. Starowieyski, 
Kraków 2007, s. 508.

16 Dzieje Jana, tłum. ks. M. Starowieyski, [w:] Apokryfy 
Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 303–305.

17 Greckie Dzieje św. Tadeusza, tłum. ks. M. Starowieyski, 
[w:] Apokryfy Nowego Testamentu., t. 2. Apostołowie, cz. 2, 
red. ks. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 1077 (tekst, uję-
ty w nawias kwadratowy, znajduje się w przypisie 345, na s. 
1077). 
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Chrystus umył wówczas swą twarz i otarł 
ją chustą, na której pozostało odbicie Jego 
oblicza, po czym wręczył chustę królewskie-
mu posłańcowi. Abgar, dotknąwszy chusty 
z wiarą, został cudownie uzdrowiony18. Tek-
sty apokryficzne nie zawierają jednak opisu 
wyglądu owego odbicia. Tradycja Kościoła 
wschodniego mówi o tym, że cudowny wi-
zerunek przetrwał w licznych realizacjach 
malarskich. W prawosławiu ów acheiropoie-
tos (gr. αχειροποίητος, ros. нерукотворный), 
czyli obraz „nie ludzką ręką uczyniony”, 
traktowany jest jako prototyp i źródło typu 
ikonograficznego zwanego właśnie Acheiro-
poietos (Mandylion19, Спас Нерукотворный), 
jak również wszelkich innych ikon (typów 
ikonograficznych) Chrystusa20. Niektórzy 
teologowie i historycy sztuki uważają, że 
takim obrazem „nie ludzką ręką uczynio-
nym”, na którym Jezus pozostawił swoje 
odbicie, jest Chusta z Manoppello21. We-
dług badaczy to ona miała stanowić wzór 
dla ikonopisarzy22. W tradycji Kościoła 

18 Por. następujące źródła: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1. 
Ewangelie apokryficzne, cz. 1, red. ks. M.  Starowieyski, 
Kraków 2003 (tu: Ewangelia gruzińska) oraz Apokryfy 
Nowego Testamentu, t. 2. Apostołowie, cz. 2, red. 
ks.  M.  Starowieyski, Kraków 2007 (tu: Greckie dzieje 
św. Tadeusza i Grecki list Abgara i Nauka Addaja). O zwy-
czaju otaczania czcią ikony Chrystusa w środowisku Edessy 
zob. S. Brock, Transformations of the Edessa Portrait 
of Christ, „Journal of Assyrian Academic Studies” 2004 
(18), nr 1, s. 46–56.

19 W języku greckim słowo mandilion oznacza chustę, całun, 
ręcznik, materiał do wycierania.

20 Szerzej na temat obrazów „nie ludzką ręką uczynionych” 
zob. A. A. Napiórkowski OSPPE, Acheiropity – iko-
ny nie ręką ludzką uczynione, [w:] Chrystus wybawiają-
cy. Teologia świętych obrazów, praca zbior. pod red. nauk. 
A. A. Napiórkowskiego, Kraków 2003, s. 111–126.

21 Święte Oblicze całun z Manoppello, Sanktuarium Volto 
Santo, Włochy.

22 Por. np. o. A. Resch CSsR, Oblicze Chrystusa. Od Całunu 
Turyńskiego do Chusty z Manoppello, tłum. A. Kuć, Radom 
2006; K. Aszyk, Z. Treppa, Ikona z Manoppello prototypem 
wizerunków Chrystusa, Gdańsk 2015; Z. Treppa, Tajemnica 
widzialności Boga. Szkice z teologii obrazu, Kraków 2015.

zachodniego popularna jest opowieść (apo-
kryficzna) o św. Weronice, która miała 
otrzeć twarz idącemu na Golgotę Chrystu-
sowi. W realizacjach malarskich, takich jak 
chociażby Święta Weronika Hansa Memlin-
ga (ok. 1480) z Kolekcji Thyssen-Bornemi-
sza w Lugano, Veraicon ukazuje Zbawiciela 
w koronie cierniowej, z twarzą umęczoną, 
cierpiącą23. W przeciwieństwie do tradycji 
zachodniej, Mandylion przedstawia Jezuso-
wą twarz jako spokojną, pozbawioną zna-
mion cierpienia.

II.
Część teologów uważa, że ikona realizuje 
zasadę invisibila per visibilia (od widzialne-
go do niewidzialnego), a zatem jest „oknem” 
ku Transcendencji24, ku Niewidzialnemu, 
przekraczającemu wszelką widzialną for-
mę. Jest więc „zmysłowym”, materialnym 
pośrednikiem (czymś, co otwiera czło-
wieka) na rzeczywistość ponadzmysłową 
i ponadmaterialną (duchową)25. Jak pisał 
Pseudo-Dionizy Areopagita, filozof i teolog 
chrześcijański, żyjący na przełomie V i VI 
wieku, „(…) wznosimy się do kontempla-
cji boskości, na ile nam jest to dane, przez 
obrazy zmysłowe”26. Anna Palusińska uwa-
ża, że taka „interpretacja bazuje na okre-
śleniu ikony w ramach filozofii neopla-
tońskiej, a przynajmniej dynamiczno-mo-
nistycznych systemów aleksandryjskich, 

23 Na temat Veraikonu pisała m.in. Ewa Kuryluk (zob. 
E. Kuryluk, Weronika i jej chusta, Kraków 1998).

24 Por. M. Quenot, Ikona. Okno ku wieczności, tłum. 
ks. H. Paprocki, Białystok 1997.

25 Por. na ten temat D. Freedberg, Invisibilia per visibilia: 
medytacja i użytek z teorii, [w:] tegoż, Potęga wizerunków. 
Studia z historii i teorii oddziaływania, tłum. E. Klekot, 
Kraków 2005, s. 163–194.

26 Pseudo-Dionizy Areopagita, Hierarchia kościelna, tłum. 
M.  Dzielska, [w:] tegoż, Pisma teologiczne, t. 2, Kraków 
1999, s. 119.
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gdzie rzeczy widzialne są obrazami niewi-
dzialnego”27. Można by, za o. Christophem 
Schönbornem, obecnym kardynałem i bi-
skupem Wiednia, zapytać, czy zatem ikona 
ma ostatecznie prowadzić ku przezwycięże-
niu obrazu, czy celem jej jest bezobrazowe, 
czysto duchowe widzenie28. Tak zdaje się 
myśleć Pseudo-Dionizy Areopagita. Nato-
miast inne jest postrzeganie ikony przez bi-
zantyjskich teologów: św. Teodora Studytę 
(759–826), opata klasztoru Studion, i św. 
Nicefora (758–829), patriarchę Konstanty-
nopola. W ich ujęciu ikona przedstawia to, 
co widzialne; podobieństwo, które ujawnia 
się w obrazie, jest potwierdzeniem realności 
ciała i człowieczeństwa Chrystusa. Na iko-
nie nie zostaje ukazana natura Przedstawia-
nego, ale Jego Osoba. Teodor Studyta zwra-
ca uwagę, że na obraz nie wystarczy patrzeć 
oczami cielesnymi, a Chrystusa „powinni-
śmy czcić także na sposób duchowy, bez 
ikon”29. Jednakże „widzialny obraz wskazu-
je nie na rzeczywistość czysto duchową, lecz 
na Zmartwychwstałego Pana (…)”30. Obaj 
bizantyjscy teologowie podkreślają, iż ikona 
27 A. Palusińska, Argumentacja filozoficzna w bizantyńskim 

sporze o ikony, s. 11, online: <http://speculum.kul.pl/wp-
-content/uploads/2015/05/Argumentacja_filozoficzna_w_
sporze_o_ikony.pdfs.25>; [dostęp: 5.10.2018]. Więcej 
na ten temat zob. A. Palusińska, Filozofia ikony u Teodora 
Studyty i Nicefora, Lublin 2007.

28 Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, dz. cyt., s. 240.
29 Cyt. za: tenże, s. 242.
30 Tamże, s. 243. Można by, zamiast słowa „wskazuje” użyć 

określenia „uobecnia” czy też „objawia”. Ksiądz Marko Ivan 
Rupnik, mówiąc w ten sposób o symbolu jako języku sztu-
ki liturgicznej, zwraca uwagę, że „nie wskazuje, nie odsy-
ła on do jakiegoś znaczenia poza nim – to racjonalistycz-
ne nieporozumienie. Symbol – stwierdza dalej – uobecnia 
i objawia: nie oznacza, ale odsłania, świadcząc o obecności” 
[M.I.  Rupnik (w rozmowie z Natašą Govekar), Czerwień 
niebieskiego Jeruzalem. O sztuce, wierze i ewangelizacji, 
tłum. A. Wojnowski, Poznań 2018, s. 104]. Ikony nie na-
leży więc analizować i objaśniać. Używając określeń ks. 
Rupnika, ikona „objawia i komunikuje, pozwala doświad-
czyć, uobecnić i zaangażować”, „przenika do twego wnętrza 
i zaczyna cię przemieniać” (tamże).

nosi imię Pierwowzoru i, chociaż nie zawie-
ra w sobie istoty Pierwowzoru (Jezus Chry-
stus nie jest w ikonie obecny substancjalnie, 
tak jak w Boskim Sakramencie św. Eucha-
rystii po konsekracji chleba i wina), zacho-
wuje z Nim związek, ontologiczną więź, ro-
zumianą jako relacja podobieństwa do owe-
go Wzoru, którym jest Chrystus. 

Na ikonie Chrystusa Pantokratora wid-
nieje monogram „IC XC”, oznaczający skrót 
imienia i mesjańskiego tytułu: „Jezus Chry-
stus”31. Natomiast w nimbie krzyżowym, 
otaczającym głowę Zbawiciela, zapisane 
jest po grecku za pomocą skrótu ΟΏΝ imię 
Boga: Ten, który Jest, Istniejący (por. Wj 
3,14). Imię, umieszczone na ikonie, jest zna-
kiem osobowej (relacyjnej) obecności Syna 
Bożego. Każda kolejna ikona, nosząca imię 
Zbawiciela, zachowuje łączność z Niewi-
dzialnym, który stał się Widzialny. Na ob-
razie więc przedstawia się Hipostazę, czyli 
Osobę Boga-Człowieka, widzialną dzięki 
ludzkim rysom Odwiecznego Słowa, które 
stało się Ciałem. Nie chodzi zatem jedynie 
o osiąganie poprzez ikonę-okno widzenia 
bezobrazowego, czysto duchowego. „Kult 
ikon jest zarazem widzialny i niewidzialny; 
w widzialnym wizerunku Chrystusa oddaje-
my cześć Jego tajemnicy”32. Teodor Studyta 
pisze: „Gdyby samo takie widzenie [czysto 
duchowe] było wystarczające, wtedy również 
Słowo Przedwieczne byłoby do nas przyszło 
w czysto duchowy sposób”33. A chrześcijań-
stwo nie jest przecież religią bezcielesną, ale 
religią Wcielenia, Przemienienia i Zmar-
twychwstania. Chrześcijanin czci Chrystu-
sa i świętych, odwołując się do widzialnych 
31 Imię Jezus oznacza Bóg zbawia, Jahwe jest zbawieniem. 

Χριστός (Christós) – to Namaszczony, Pomazaniec, 
Mesjasz.

32 Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, dz. cyt., s. 243.
33 Cyt. za: tenże, s. 244.

http://speculum.kul.pl/wp-content/uploads/2015/05/Argumentacja_filozoficzna_w_sporze_o_ikony.pdfs.25
http://speculum.kul.pl/wp-content/uploads/2015/05/Argumentacja_filozoficzna_w_sporze_o_ikony.pdfs.25
http://speculum.kul.pl/wp-content/uploads/2015/05/Argumentacja_filozoficzna_w_sporze_o_ikony.pdfs.25
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figuratywnych obrazów. Nie obcuje z ener-
giami, nie zwraca się w stronę duchowości, 
pozbawionej ciała, pozbawionej Twarzy-
-Oblicza. Nie sposób wyrazić wiary chrze-
ścijańskiej za pomocą sztuki abstrakcyjnej. 
Wierzący w Słowo, które stało się Ciałem, 
nie kontempluje na przykład (samej) bieli, 
która w ujęciu Wasylija Kandynsky’ego au-
tora O duchowości w sztuce, zdaje się wyra-
żać raczej nieobecność czy nicość, oczekują-
cą na narodziny, aniżeli świadczyć o Wcie-
leniu34. W malarstwie ikonowym biel, utoż-
samiana ze światłem, jest manifestacją Bożej 
mocy i chwały35. Na ikonie Przemienienia 
ta świetlistość, ta biel (szat, mandorli)36 nie 
istnieje bez Osoby Chrystusa, Boga Wcielo-
nego37. Istotą ikony jest wyrażenie tajemni-
cy Wcielenia, Przemienienia i Zmartwych-
wstania, a więc w centrum obrazu znajdu-
je się Osoba Zbawiciela, Jego Oblicze, Jego 
Postać, nie zaś „nic w mandorli”, by przywo-
łać tu tytuł artykułu Renaty Rogozińskiej, 

34 Malarz odczuwał biel jako ciszę, milczenie, „nieprzebyty, 
niedający się zburzyć, ciągnący w nieskończoność, zim-
ny mur” (W. Kandinsky, O duchowości w sztuce, tłum. 
S.  Fijałkowski. Łódź 1996, s. 92). „Dlatego biel działa 
na naszą psychikę jak ogromne milczenie, dla nas absolut-
ne” (tamże). „Jest to młode nic lub, dokładniej mówiąc, ni-
cość zapowiadająca początek, narodzenie” (tamże).

35 Na temat symboliki bieli w sztuce chrześcijańskiej pisała 
m.in. Maria Rzepińska (por. M. Rzepińska, Historia koloru 
w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983). 

36 Por. „Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała 
jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17, 2).

37 Oczywiście, jak słusznie zauważa ks. Ivan Marko Rupnik, 
biel może być także uznana za kolor Ducha Świętego, 
Osoby Bożej najbardziej ukrytej, która „jest, by objawiać in-
nego: Ojca, Syna, człowieka, stworzenie. Biel jest nieobec-
nością koloru, która pozwala kolorom lepiej się wyrażać” 
[M.I.  Rupnik (w rozmowie z Natašą Govekar), Czerwień 
niebieskiego Jeruzalem. O sztuce, wierze i ewangelizacji, 
s. 221]. Ale Duchowi Świętemu przypisana jest na ikonie 
także czerwień (co ma związek z symboliką ognia) i zie-
leń. Biała jest gołębica, symbolizująca Ducha Świętego, ale 
w białe szaty odziani są także Ci, którzy dostąpili zbawie-
nia, niewinni, czyści, którzy „opłukali swe szaty, i w krwi 
Baranka je wybielili” (Ap 7, 13–14).

poświęconego twórczości Jana Berdysza-
ka38. Malarstwo Berdyszaka39 nawiązuje 
do sztuki ikony, ale pozbawia mandorlę wi-
zerunku Osoby Boga-Człowieka, a przecież 
ikona Przemienienia pokazuje, że to właśnie 
Osoba Zbawiciela jest źródłem Światła Nie-
stworzonego, blasku Bożej mocy i chwały, 
który dotyka i przemienia całą materialną 
rzeczywistość, nie zaś ją odrzuca na rzecz 
rzekomej „czystej” duchowości.

III.
Ikony świętych o. Sergiusz Bułgakow na-
zywa „wielopostaciową ikoną Chrystusa”40. 
Święci to osoby „przyobleczone w Chry-
stusa” (por. Ga 3, 27), stworzone na ob-
raz Boży, ale także objawiające Boże po-
dobieństwo, Jego świętość. Przebóstwienia 
dokonuje Duch Święty w życiu konkret-
nego człowieka, a ikona głosi nie bezcie-
lesny (odcieleśniony), duchowy ideał, ale 
właśnie realność świętości jako „zanurzenia 
się” w Chrystusie, realność życia wiecznego 
w ciele zmartwychwstałym. Ikona nie jest 
zatem próbą adekwatnego przedstawienia 
wyglądu osoby świętej w tej cielesności, któ-
ra przemija, która podlega zniszczeniu, któ-
ra jest nietrwała, upadła, grzeszna. Ale nie 
jest też wyidealizowanym obrazem ciała41. 

38 R. Rogozińska, Nic w mandorli, „Konteksty: polska sztuka 
ludowa” 2007, nr 2, s. 169–174; tekst ten został włączony 
do książki Ikona w sztuce XX wieku (zob. R. Rogozińska, 
Nic w mandorli. Jan Berdyszak, [w:] tejże, Ikona w sztuce XX 
wieku, Kraków [2009], s. 329–342).

39 Por. Jan Berdyszak, Miejsce rezerwowane w Mandorli, 
1973–74; Jan Berdyszak, Miejsce rezerwowane wśród błęki-
tów, 1974.

40 S. Bułgakow, Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, dz. cyt., 
s. 88.

41 Marko Ivan Rupnik zwraca uwagę, że ciało na ikonie na-
leży przedstawiać tak, „by objawiało się agapiczne miste-
rium osoby, misterium komunijne”, zaś Nataša Govekar, 
podsumowując niejako wywód ks. Rupnika o ciele, jakie 
ukazuje ikonopisarz, stwierdza, że nie dąży on do „udo-
skonalenie piękna natury”, do znalezienia „idealnej formy” 
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Ikonopisarzowi chodzi o ukazanie osoby 
świętej w ciele nie idealnym, ale przemie-
nionym, o widzenie ludzkiej (a więc także 
cielesnej) kruchości i słabości w perspekty-
wie zmartwychwstania, a zatem o oddanie 
realizmu eschatologicznego (określenie Je-
rzego Nowosielskiego), o mimetyzm rze-
czywistości odkupionej. Jak trafnie pisze 
ks. Marco Ivan Rupnik: 

eschatologiczny punkt widzenia nie ozna-
cza aluzji do innego świata, jak w baroku, 
ale zdolność widzenia tego świata i uczest-
niczenia w nim w tym życiu, przeżywa-
nym w sposób definitywny, przebóstwio-
ny, tak że nasza komunia z Bogiem nie 
może zostać zerwana42. 

Ciało odkupione to ciało, które „prze-
szło przez śmierć w ofierze miłości i stano-
wi część chwalebnego Ciała Chrystusa”43. 
A to Ciało nosi ślady męki44.

Teologowie odwołują się często do zło-
tej reguły soteriologii patrystycznej, przypi-
sywanej autorom wczesnochrześcijańskim: 
Atanazemu, Ojcom Kapadockim, Mak-
symowi Wyznawcy: „Bóg stał się człowie-
kiem, aby człowiek mógł stać się bogiem”45. 
Święci, żyjąc świętością Chrystusa, stają się 
do Niego podobni. To dlatego na ikonie św. 
Paraskewy, która powtarza drogę męczeń-
ską Chrystusa, ciało świętej, chociaż obna-
żone, umęczone, poniżone, nosi już znamio-
na chwały, wywyższenia. Ikona, widziana 

[M. I. Rupnik (w rozmowie z Natašą Govekar), Czerwień 
niebieskiego Jeruzalem, s. 158 i 159].

42 Tamże, s. 146.
43 Tamże, s. 157.
44 Por. J 20, 20 oraz J 20, 27.
45 Cyt. za: ks. J. Naumowicz, Wcielenie Boga i zbawienie czło-

wieka. Złota reguła soteriologii patrystycznej, „Warszawskie 
Studia Teologiczne” 2000, nr 13, s. 17.

z perspektywy teologii Kościoła wschodnie-
go, to – jak pisze Jerzy Nowosielski – „pe-
wien sposób malowania ciała ludzkiego, 
w którym przebywa Bóg”46.  Przy czym iko-
nopisarz świadomie zakrywa intymne czę-
ści ciała lub ich nie uwidacznia, nie sku-
pia się na anatomii czy sferze biologicznej. 
Nie czyni tak dlatego, że gardzi ciałem, 
lecz dlatego, że zależy mu na przedstawie-
niu świętego, bytującego w ciele uwielbio-
nym, niezniszczalnym, chwalebnym. Ciało 
świętego jest „duchonośne”, co ikonopisarz 
zaznacza stopniowo rozjaśniając, rozświetla-
jąc oblicze, kładąc refleksy świetlne na od-
słoniętych partiach ciała i szatach47. Osoba 
świętego, którą ukazuje ikona, uczestniczy 
w Świetle Taboru, a więc jej twarz „jaśnie-
je jak słońce”, zaś ciało promieniuje i nie 
rzuca cienia. Postawa ciała, gesty, spojrze-
nie pełne są pokory i pokoju. Rosjanie okre-
ślają świętego mianem преподобный, gdyż 
jest on bardzo podobny do Pierwowzoru. 
Święty „naśladuje” nie wygląd zewnętrzny 
Jezusa Chrystusa, ale Jego Osobę w „trace-
niu życia” z miłości, w otwartości na rela-
cję miłości. To, co na ikonie jawi się jako 
bliskość-podobieństwo do twarzy-oblicza 
Słowa Wcielonego, oznacza podobieństwo 
eschatologiczne, pełne urzeczywistnienie 
Boskiego Archetypu poprzez uczestnictwo 
w Passze Syna Bożego. 

Teksty kanoniczne Biblii nie opisują 
wprawdzie rysów twarzy Zbawiciela, jed-
nakże mówią  o obliczu i ciele Jezusa w stanie 
metamórphosis (gr. μεταμορφωσης – transfor-
macja, przemienienie) i kénosis (gr. κένωσης 

46 J. Nowosielski, Wokół ikony, [w:] Z. Podgórzec, Rozmowy 
z Jerzym Nowosielskim. Wokół ikony – Mój Chrystus – Mój 
Judasz, Kraków 2010, s. 154.

47 Na temat sposobu ukazania ciała w ikonie zob. m.in. 
L. Uspienski, Teologia ikony, tłum. M. Żurowska, Poznań 
1993.
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– ogołocenie), a więc o twarzy, która „zaja-
śniała jak słońce” (Mt 17, 2)  i twarzy, któ-
ra straciła wdzięk, blask, a nawet wygląd 
(por.  Iz 53, 2). W sztuce zachodniej często 
podkreśla się tragiczny aspekt śmierci Chry-
stusa, czyli ukazuje się Jego ciało i oblicze 
w stanie kenosis, nie wydobywając jednak 
prawdy, iż poniżenie jest zarazem wywyż-
szeniem, objawieniem się Bożej miłości. Cia-
ło nie świeci blaskiem chwały, jest jedynie 
ciałem zmasakrowanym, cierpiącym, mar-
twym48. Na ikonie Ukrzyżowania ciało Syna 
Bożego jest ciałem poniżonym i cierpiącym, 
a jednocześnie wywyższonym, objawiającym 
chwałę49. Ikona Ukrzyżowania nie epatuje 
cierpieniem, nie koncentruje się na tragicz-
nym wymiarze śmierci, ale ukazuje Krzyż 
promieniujący światłem, będącym wyrazem 
piękna Miłości, piękna daru, jaki Chrystus-
-Pascha składa z samego siebie. W Ewange-
lii według św. Łukasza czytamy: „Wszystkie 
też tłumy, które zbiegły się na to widowisko50 
[śmierci Jezusa na krzyżu – E.M.], gdy zoba-
czyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi” 
(Łk 23, 48). Zgodnie z tradycją patrystyczną 
ten, który otrzymuje od Ducha Świętego dar 
theorìa, czyli kontemplacji, zostaje poruszo-
ny, przemieniony przez Chrystusa ukrzyżo-
wanego. Ikonopisarz, zanurzony w kontem-
placji, w widzeniu-wierze Kościoła, ukazuje 
Ukrzyżowanego właśnie w świetle Taboru, 
w blasku Zmartwychwstania. 

48 Por. Matthias Grünewald, ok. 1515 r., olej na desce, część 
środkowa: Ukrzyżowanie, Musée d’Unterlinden.

49 Por. Ukrzyżowanie, Mistrz Dionizy, ok. 1500 r. Galeria 
Trietiakowska, Moskwa.

50 Tak przetłumaczone zostało greckie słowo theorìa. Termin 
ten składa się z dwóch słów: thea i orào. Thea oznacza „wi-
dok, widowisko, wizję”, natomiast orào to „widzieć, pa-
trzeć”. Można go przetłumaczyć jako: „patrzę i widzę” lub 
„obserwuję i widzę”, co oznacza wejście w to, co się obser-
wuje, głębsze widzenie. Por. R. Popowski, Wielki słownik 
grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997.

IV.
Bóg nie jest Kimś, kogo można zawłaszczyć-
-„uchwycić” w przedmiocie, „zamknąć”, 
„zawrzeć” w formie malarskiej. Ikona nie 
„sprowadza” w jakiś magiczny sposób Boga 
do materii obrazu. W tym sensie ikonofil 
może zgodzić się z ikonoklastą twierdzą-
cym, że Boga nie ma w (na) ikonie. Ikona 
to raczej wyrażone w sposób malarski wy-
znanie wiary w Boga Wcielonego, zapro-
szenie do spotkania z Tym, który, pozosta-
jąc Niezgłębionym, otoczonym „mrokiem”, 
jednocześnie pragnie być poznanym. Iko-
na ma uzmysławiać prawdę, że stając przed 
nią, człowiek wierzący może otworzyć się 
na spotkanie z Tym, który jest obecny, który 
jest Obecnością. 

Nie można namalować Trójcy Przenaj-
świętszej. Byłoby to grzechem bałwochwal-
stwa i pychy (por. Wj 20, 4). Ale można 
namalować ikonę Trójcy Przenajświętszej. 
Znaczy to, że możliwe jest namalowanie 
obrazu, na którym Trójca Przenajświętsza 
objawia się i komunikuje ludziom51. 

Ikona pozwala na w y p a t r y w a n i e Boga 
i budowanie z Nim intymnej relacji miłości. 
Ma pobudzać modlącego się do wdzięczno-
ści, zachwycenia się Bogiem. Doświadczenie 
piękna sztuki ikony, ascetycznej, oczyszcza-
jącej zmysły, wprowadzającej w głęboką ciszę 
i pokój, nakierowuje umysł i serce na spo-
tkanie z Tym, który Jest. Kontemplacja iko-
ny ma otwierać na widzenie-poznanie Boga, 
na miłosne zjednoczenie z Nim: „Każdy kto 
miłuje, (…) zna Boga” (1 J 4, 7). Przeciwień-
stwem tak rozumianego poznania-widze-
nia Boga jest nie-na-widzenie Go, nienawiść 
51 T. Špidlík, M.I. Rupnik, Mowa obrazów, tłum. J. Dembska, 

Warszawa 2001, s. 21. 
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(od prasł. nenaviděti – nie chcieć widzieć; 
od prasł. naviděti – lubić, żyć w zgodzie; od 
prasł. viděti widzieć). Kontemplujący iko-
nę Zbawiciela zostaje dotknięty, zraniony 
„strzałą piękna”, by użyć określenia kard. Jo-
sepha Ratzingera, przy czym nie chodzi o do-
świadczenie estetyczne (nie ono jest celem, 
ale środkiem do celu, jakim jest zjednoczenie 
z Bogiem), ale o „głębokie poruszenie pięk-
nem Chrystusa”, owym Pierwszym, Pier-
wotnym Pięknem (Protos Kalos), które ikona 
wyraża i sławi52. Głębokie widzenie, wpatry-
wanie się w ikonę Boga Wcielonego pozwala 
modlącemu się przed nią na odejście od nar-
cystycznego adorowania samego siebie, by 
w miłosnym spojrzeniu Osoby Syna Bożego 
odkryć zarówno prawdę o Bogu, jak i naj-
głębszą prawdę o sobie jako o kimś, kto jest 
przez Boga kochany i kto nosi w sobie Jego 
Obraz. Frontalne ujęcie Osoby Jezusa Chry-
stusa nie tylko jest znakiem Jego obecności, 
ale także wyrazem otwarcia się Boga na dia-
log-spotkanie, na skrzyżowanie się spojrzeń. 
Wpatrywanie się człowieka we własne lu-
strzane odbicie (egoistyczna samoadoracja) 
wyklucza zobaczenie odbicia obrazu Boga, 
zamieszkującego w głębi duszy, uniemożli-
wia stanięcie w świetle Prawdy i (roz)pozna-
nia siebie w Chrystusie. Lustro zatrzymuje 
człowieka na samym sobie, ikona umożliwia 
mu spotkanie z Bogiem, otwarcie się na re-
lację miłości, uczestniczenie w Jego koinonii 
(komunii), zdolność do budowania wspólno-
ty z Kościołem, Mistycznym Ciałem Chry-
stusa. Ten, kto kontempluje ikonę, pozwala, 
by Syn Boży, który jest Ikoną Ojca, spojrzał 
na niego. Dzięki działaniu Ducha Święte-
go, który oczyszcza widzenie, staje właśnie 
wobec Prawdy w prawdzie o sobie. To nie 
52 J. Ratzinger, Zraniony strzałą piękna, tłum. J. Merecki 

SDS, „Ethos” 2004, nr 65–66, s. 21.

podmiot analizuje przedmiot, lecz osoba spo-
tyka się z Osobowym Bogiem. W ten sposób 
kontemplujący ikonę kieruje wzrok także ku 
głębi własnej duszy. To tam, za sprawą Du-
cha Świętego, może dokonać (roz)poznania 
siebie jako ikony Boga. Św. Grzegorz z Ny-
ssy pisze: „[…] chociaż brak wam sił, aby zo-
baczyć i oglądać światło niedostępne, jeśli 
zwrócicie się ku pięknu i wdziękowi odbicia 
umieszczonego w was od początku, w sobie 
samych znajdziecie to, czego szukacie”53. 

Jak Syn Boży patrzy na człowieka? Ukazu-
jąc oblicze Zbawiciela, ikonopisarze odwołu-
ją się do tekstu Ewangelii, który mówi o spoj-
rzeniu Jezusa z miłością (por. Mk 10,  21). 
Ale w Biblii czytamy też, że Chrystus spoj-
rzał „z gniewem, zasmucony z powodu za-
twardziałości ich [faryzeuszy – E.M] serca” 
(Mk 3, 5). Niekiedy przeciwstawia się współ-
czujące, miłujące spojrzenie Jezusa54, spojrze-
niu gniewnemu, srogiemu55. Ale to fałszywe 
przeciwstawienie, gdyż gniew Chrystusowy 
również pełen jest miłości i współczucia; ude-
rza on w zatwardziałe serca, by je skruszyć, 
czyli uwolnić od pychy, ożywić. Gniewne 
spojrzenie sprzeciwia się zakłamaniu. 

V.
Ikona nie tylko staje się przekaźnikiem prawd 
teologicznych o Osobie Boga-Człowieka, 
ale zaprasza do uczestnictwa w rzeczywisto-
ści, którą odsłania. Według teologii wizual-
nej funkcja ikony nie polega na ilustrowaniu 
Pisma Świętego, ale na głoszeniu, objawianiu 

53 Grzegorz z Nyssy, św., O błogosławieństwach, homilia 6, cyt. 
za: A. Bober, Antologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 134.

54 Por. Andriej Rublow, Zbawiciel Zwienigorodzki, pocz. 
XV wieku, ikona z ikonostasu Soboru Uspienskiego 
w Zwienigorodzie, Galeria Tretiakowska, Moskwa.

55 Por. Zbawiciel o Gniewnym Spojrzeniu (Спас Ярое Око), 
poł. XIV wieku, ikona z Soboru Uspienskiego na Kremlu 
w Moskwie.
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Słowa Wcielonego, historii zbawienia. Ikonę, 
która jest wyrazem wiary Kościoła, sztuką li-
turgiczną,  kontempluje się zawsze w łączno-
ści ze Słowem Pisma Świętego. Jakiego Boga 
sławi ikona, o jakim Bogu opowiada? Ikona 
objawia Boga, wkraczającego w akcie wciele-
nia w świat, dotknięty tragedią grzechu, by go 
przyjąć i przemienić. Na ikonie rzeczywistość 
grzeszną, upadłą, pozbawioną światła symbo-
lizuje czerń, kolor zniszczenia, nocy, żałoby, 
śmierci i krainy umarłych. Czarna jest grota, 
w której rodzi się Jezus. Jego narodziny anty-
cypują już śmierć i pusty grób, znak Zmar-
twychwstania. Na ikonie Bożego Narodzenia 
Jezus leży w sarkofagu, owinięty pieluszkami-
-całunami. W chwili narodzin przyjmuje cier-
pienie i śmierć. Za każdym razem, gdy na iko-
nie pokazana jest Osoba Syna Bożego, widzi-
my jak wchodzi On w sferę ciemności po to, 
by ją przemienić. Tak właśnie dzieje się na iko-
nie Chrztu Pańskiego. Czarne są wody Jorda-
nu, w których zanurza się Chrystus. Zanurze-
nie się w wodzie to symboliczna śmierć, przy-
jęcie przez bezgrzesznego Zbawiciela skutków 
ludzkiego grzechu. To wejście w śmierć po to, 
by mógł się narodzić nowy człowiek. Tak-
że na ikonie Wskrzeszenia Łazarza czerń jest 
przestrzenią śmierci, ale Chrystus jawi się jako 
Ten, który ma nad nią władzę. W końcu na iko-
nie Ukrzyżowania Nowy Adam ocala starego 
Adama. Golgota, czyli Miejsce Czaszki, w li-
teraturze patrystycznej łączona jest z grobem 
Adama, czarną grotą, w której spoczywają 
jego szczątki. Chrześcijaństwo głosi, iż Chry-
stus w swej śmierci zstępuje do piekieł. Ikona 
Zstąpienia do piekieł pokazuje, jak Zwycięz-
ca śmierci, piekła i szatana wyciąga z czarnej 
otchłani Prarodziców oraz sprawiedliwych, 
którzy oczekiwali Jego zbawienia. Ikona Mi-
rofory, czyli Niewiasty przy pustym grobie, 
która, podobnie jak Zstąpienie do otchłani, 

odnosi się do tajemnicy Zmartwychwstania,  
to jedyna ikona, na której nie widzimy Jezu-
sa Chrystusa, powstałego z martwych. O Jego 
Obecności, Zmartwychwstaniu świadczy pu-
sty grób, wskazywany przez Bożego posłańca 
(anioła). Nie pusta mandorla, ale właśnie pu-
sty grób, ziejący nicością śmierci, zwyciężonej 
przez Żyjącego.

Zwykło się mówić, że ikona jest chrysto-
centryczna, ale należy podkreślić, że Chry-
stusa odkrywamy jedynie w Jego relacji 
z Ojcem i Duchem Świętym. Oznacza to, że 
ikona jest w swojej istocie trynitarna. Kon-
templując Jezusa, oświeceni światłem Du-
cha Świętego, poznajemy Ojca (por. J 14, 9). 
Jak pisze ks. Robert J. Woźniak, „nie mo-
żemy inaczej spotkać Ojca jak przez Syna 
w Duchu Świętym”56. Patrząc na oblicze 
Matki Bożej (Theotokos), wpatrujemy się 
w Tę, która jest nazywana również Pneuma-
toforą, nosicielką Ducha Świętego57. Ksiądz 
Dominik Chmielewski pisze, że „jest Ona 
Jego najpiękniejszym objawieniem. Dlate-
go ojcowie chrześcijańskiego Wschodu nie 
boją się powiedzieć, że Maryja jest «jak-
by» widzialnym na ziemi wcieleniem Du-
cha Świętego”58. Ikona sławi Matkę Bożą 
jako tę, która uczestniczy w życiu Trójcy 
Świętej: na ikonie Zwiastowania widzimy, 
jak przyjmuje wolę Boga Ojca, by stać się 

56 R. J. Woźniak, Szkoła patrzenia. Rozmowy w Trójcy Świętej, 
Kraków 2017, s. 46.

57 Por. T. D. Łukaszuk OSPPE, Obraz święty – ikona w kulcie 
Maryi na Wschodzie i na Zachodzie, [w:] Nosicielka Ducha. 
Pneumatofora, red. J. Wojtkowski i S. C. Napiórkowski, 
Lublin 1998, s. 40–41; J. Sprutta, Ikona Matki Bożej 
Pneumatofory, „Salvatoris Mater. Kwartalnik mariologiczny” 
2008, nr 2, s. 238–246; P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie 
świata, tłum. E. Wolicka, Poznań 1991, s. 237–240. Istnieje 
współczesna ikona Pneumatofory, Niosącej Ducha Świętego, 
ukazująca Maryję, która trzyma w dłoniach gołębicę – sym-
bol Ducha Świętego.

58 D. Chmielewski, Kecharitomene. Odkryj Jej niesamowity se-
kret i wejdź w swoje przeznaczenie, Zielonka 2018, s. 102.
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Matką Syna Bożego i zostaje napełniona 
Duchem Świętym. Wszystkie ikony maryj-
ne ukazują Matkę Bożą jako tę, która, zro-
dziwszy Chrystusa, niesie Go światu czy 
też wskazuje na Niego (por. ikony Matki 
Bożej Znaku oraz ikona Hodegetrii), któ-
ra żyje z Nim w intymnej, miłosnej relacji, 
uczestnicząc zarazem w Jego Passze (ikona 
Eleuza), która modli się do Niego, wstawia-
jąc się za całym Kościołem (ikona Orędow-
niczki i ikona Orantki). 

Trynitarność ikony wyrażona zosta-
je często za pomocą języka symboliczne-
go. Na przykład na ikonie Chrztu Pań-
skiego (Epifanii) Syn Boży objawia Ojca 
([On jest zawsze ikoną (obrazem) Ojca: 
„Kto Mnie widzi, widzi i Ojca” (J 14,9)], 
ale jednocześnie Ojcowską obecność wy-
obraża ciemna sfera nieba, symbol tajem-
nicy Niewidzialnej Pierwszej Osoby Trój-
cy Świętej. Duch Święty, zstępujący z nie-
ba, ukazany jest pod postacią gołębicy59. 
Ciemny promień, wychodzący z nieba, 
rozgałęzia się na trzy mniejsze promie-
nie, co również w sposób symboliczny 
wyraża obecność Trójjedynego. Niekie-
dy na przedstawieniach Chrztu Pańskie-
go z ciemnej sfery nieba wyłania się jesz-
cze Prawica Pańska, wskazująca na Chry-
stusa. Dłoń Boga to symboliczny sposób 
przedstawienia Jego obecności i działania. 
Prawica Pańska pojawia się także na iko-
nach, ukazujących wydarzenia starotesta-
mentowe, np. na ikonie przedstawiającej 
Mojżesza, który otrzymuje od Boga tabli-
ce z dziesięciorgiem przykazań60. Również 

59 Na ikonie Pięćdziesiątnicy (Zesłania Ducha Świętego) 
Duch Święty również ukazany jest pod postacią gołębicy, 
ale jednocześnie Jego działanie wyrażają płomienie ognia, 
znajdujące się ponad głowami wszystkich zgromadzonych 
w wieczerniku. 

60 Mojżesz otrzymuje tablice, Synaj, pocz. XIII w.

na niektórych ikonach Sądu Ostatecz-
nego61 Prawica Pańska, wypełniona du-
szami sprawiedliwych62, trzyma wagę 
sprawiedliwości.

Kanon ikonograficzny zabrania przed-
stawiania Boga Ojca w widzialnej mę-
skiej postaci, ale w malarstwie Kościo-
ła wschodniego istnieją jednak niekano-
niczne wizerunki Boga Ojca: Ojcostwo 
oraz Trójca Nowotestamentowa. Ojcostwo63 
przedstawia tronującego starca (wyobra-
żenie Boga Ojca), na którego kolanach 
siedzi Chrystus Emmanuel, trzymający 
medalion lub kulę z wylatującą z niej go-
łębicą – będącą symbolem Ducha Świę-
tego. Trójca Nowotestamentowa64 z kolei, 
która pojawia się we wschodniej ikono-
grafii pod wpływem sztuki zachodniej, 
przedstawia w górnej części obrazu Ducha 
Świętego pod postacią gołębicy, w cen-
tralnej zaś z prawej strony ukazuje Boga 
Ojca w postaci starca z brodą, z lewej 
Chrystusa, Syna Bożego jako mężczyznę 
w średnim wieku. Postać starca ukazane-
go na ikonie Ojcostwo oraz ikonie Trójca 
Nowotestamentowa można zinterpretować 
jednak nie tyle jako niekanoniczne przed-
stawienie Boga Ojca, ile jako figurę Przed-
wiecznego (Starca Dni). Taka postać poja-
wia się również na przedstawieniach Sądu 
Ostatecznego65. Wyobrażenie to odwołuje 

61 Por. fragment ikony Sądu Ostatecznego Andrieja Rublowa 
i Daniiły Czornego, fresk soboru Uspienskiego (Zaśnięcia 
Matki Bożej) we Włodzimierzu nad Klaźmą, 1408.

62 Por. Mdr 3,1–4.
63 Ojcostwo, pocz. XV w., Nowogród, obecnie w Galerii 

Trietiakowskiej.
64 Por. Trójca Nowotestamentowa (Trójca Święta – Wspólny 

Tron), XVI wiek, monastyr Visoki Dečani, Serbia; szerzej 
na temat przedstawień Trójcy Świętej zob. m.in. Onasch K., 
Schnieper A., Ikony: fakty i legendy, tłum. z ang. Z. Szanter, 
z niem. M. Smoliński, Warszawa 2007.

65 „Przedwieczny” – dosł. „prastarych dni”, „starzec dni” zasia-
da na tronie z ognia, który towarzyszył w Starym Testamencie 
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się do Księgi Daniela (por. Dn 7, 9), w któ-
rej Przedwieczny uosabia (personifikuje) 
wieczność i niezmienność Boga. 

 Mówiąc o trynitarnym charakterze iko-
ny, nie sposób nie wspomnieć o najsłyn-
niejszej ikonie Trójcy Świętej66, autorstwa 
Andrieja Rublowa. Ikona ta określona jest 
przez Nowosielskiego jako ikona symbo-
liczna67 (w odróżnieniu od ikony Ukrzy-
żowania, którą malarz zalicza do ikon re-
alizmu eschatologicznego). W odczuciu o. 
Pawła Florenskiego stanowi ona „dowód” 
na istnienie Boga: „Jest Trójca Rublowa, 
a więc jest i Bóg”68 – wyznaje prawosław-
ny teolog, zachwycony pięknem i miste-
rium tej ikony. 

Postać anioła z lewej strony zwykle in-
terpretowana jest jako reprezentacja Boga 
Ojca69, postać środkowa jako figura Syna 

objawieniu się Boga, czyli teofanii; fragment przedstawienia 
Sądu Ostatecznego, Rumunia, monastyr Voroneț, 1547 rok.

66 Por. Trójca Święta, Andriej Rublow, pomiędzy 1410 a 1425 
rokiem, Galeria Trietiakowska w Moskwie. 

67 Zob. Z. Podgórzec, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, dz. 
cyt., s.  114. Nowosielski zdaje się nie wykluczać istnieją-
cego w ikonie Trójcy Świętej „przechylenia się” w kierun-
ku realizmu eschatologicznego (por. tamże), ale jednocze-
śnie w pewien sposób deprecjonuje symbol. Warto jednak 
w tym miejscu przywołać refleksję Natašy Govekar, która 
w rozmowie z ks. Rupnikiem, poświęconej symbolowi, za-
uważa: „Struktura symbolu pozwala zrozumieć, że ma on 
tę samą naturę co wiara. Symbol wskazuje na relację, włą-
czenie. Wśród znaczeń słowa symballein jest także „rodzić 
gościnność”. Jest zatem symbol znakiem przyjęcia gości-
ny – właśnie tego, co stanowi logikę charakterystyczną dla 
wiary…” [M. I. Rupnik (w rozmowie z Natašą Govekar), 
Czerwień niebieskiego Jeruzalem, dz. cyt., s. 105]. Nie spo-
sób nie zauważyć, że inna nazwa ikony Trójcy Świętej  to… 
Gościnność Abrahama (ros. Гостеприимство Авраама).

68 P. Florenski, Ikonostas, [w:] tegoż, Ikonostas i inne szkice, 
tłum. Z. Podgórzec, Białystok 1997, s. 133.

69 Por. m.in. G. Bunge, Inny Paraklet. Ikona Trójcy Świętej mni-
cha-malarza Andrzeja Rublowa, tłum. K. Małys OSB, Kraków 
2001 oraz A. Adamska, Teologia piękna na przykładzie ikon 
Andreja Rublowa, Kraków 2003, s. 126–127. Odmiennego 
zdania są m.in. Irina Jazykowa i Paul Evdokimov, którzy in-
terpretują postać anioła środkowego jako symbolizującą 
Boga Ojca (por. I. Jazykowa, Świat ikony, tłum. H. Paprocki, 
Warszawa 1998, s. 94 oraz P. Evdokimov, Sztuka ikony, 

Bożego, zaś anioł po prawej stronie jako 
przedstawienie Ducha Świętego70. 

 Jak zauważa o. Gabriel Bunge, w trady-
cji ikonograficznej istniał tzw. typ chrysto-
logiczny, ukazujący środkowego anioła jako 
figurę Chrystusa71 (wskazywał nań nimb 
krzyżowy i kolor szat), całkowicie dominują-
cą na obrazie (niekiedy także większą od po-
zostałych aniołów), ujętą frontalnie, patrzą-
cą wprost na kontemplującego ikonę. Innym 
typem był, młodszy od chrystologicznego, 
typ trynitarny, charakteryzujący się możli-
wie idealnym podobieństwem wszystkich 
trzech aniołów. Aniołowie przedstawiani 
byli niekiedy zgodnie z zasadą izokefalii72, 
co oznacza, że postacie umieszczano za sto-
łem tuż obok siebie w taki sposób, że gło-
wy przedstawianych postaci znajdowały się 
na tej samej wysokości (gr. isos – równy, ke-
fale – głowa). Podkreślano tym samym rów-
ność trzech Osób Trójcy Świętej. Zdaniem 
o. Bunge’a, Andriej Rublow nie powielał 
żadnego z tych typów; środkowy anioł „nie 
patrzy już na oglądającego, tylko na anio-
ła po lewej stronie. Ponieważ spojrzenia le-
wego i prawego anioła krzyżują się, punkt 
ciężkości przenosi się wyraźnie ze środko-
wego anioła na tego z lewej”73. Aniołowie 

Teologia piękna, tłum. M. Żurowska, Warszawa 1999, s. 208).
70 Syn Boży, Bóg Wcielony, którego ikona objawia w Jego ludz-

kiej, męskiej postaci, podobnie jak pozostałe Osoby Trójcy 
Świętej, jest ukazany pod postacią anioła, który nie ma okre-
ślonej płci [chociaż w Księdze Rodzaju mowa jest o „trzech 
mężach”, którzy przyszli w gościnę do Abrahama (por. Rdz 
18, 2)]; ikona Trójcy objawia tajemnicę Trójjedynego Boga, 
którą nie definiuje (determinuje) kategoria męskości [wbrew 
zarzutowi Kareen Blixen, która miała nazwać Trójcę „naj-
bardziej śmiertelnie posępnym męskim towarzystwem” (cyt. 
za bp K. Ware, Człowiek jako ikona Trójcy Świętej, tłum. 
W. Misijuk, Białystok 1993, s. 6)].

71 Por. Trójca z cerkwi św. Grzegorza w Nowogrodzie, 1 poł. 
XV w.

72 Por. Trójca Starotestamentowa, Psków, koniec XIV w.
73 G. Bunge, Inny Paraklet. Ikona Trójcy Świętej mnicha-mala-

rza Andrzeja Rublowa, dz. cyt., s. 80.
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umieszczeni po bokach ołtarza nie różnią 
się wielkością od anioła środkowego. Za-
równo anioł środkowy, jak i ten umieszczo-
ny po prawej stronie, schylają głowy przed 
aniołem siedzącym po lewej stronie. Dzię-
ki temu, jak pisze o. Bunge, „powstaje nie 
tylko splot odniesień między trzema Osoba-
mi, ale też anioł z lewej strony staje się (…) 
dominującym punktem odniesienia całej 
kompozycji”74. Święty mnich-malarz akcen-
tuje przede wszystkim zawartą w dogmacie 
o Trójcy Świętej zasadę jedności, relacyjno-
ści, dialogowego, miłosnego współistnie-
nia. Wskazuje on na rzeczywistość wzajem-
nego przenikania się trzech Osób Boskich, 
dynamiczną relację ich wzajemnej miłości, 
co w teologii określa się terminem pery-
chorezy trynitarnej75. Metropolita Kallistos 
Ware zwraca uwagę, że Bóg nie jest wy-
łącznie osobowy, lecz także interosobowy76, 
przy czym osoba (gr. prosopon, łac. persona) 
nie oznacza odrębnego ośrodka samoświa-
domości, ale zdolność do wejścia w relację, 
zwrócenia oblicza ku innemu77. Ksiądz Ro-
bert Woźniak pisze: „U trzech Osób Bożych 
nie ma indywidualności na sposób ludzki. 
[…] W Bogu osobowość nie oznacza indy-
widualności jako separacji, oznacza różnicę, 

74 Tamże, s. 90.
75 Perichoresis (gr. περιχώρησις) to wzajemna wymiana, współ-

przenikanie się, czysto relacyjne wzajemne odniesienie. 
„Pojęcie περιχώρησις [perichōrēsis] oznacza w sensie dosłow-
nym ruch cykliczny, wzajemność, wymianę, przenikanie się 
i otwartość osób. Przedrostek περι- wskazuje na ruch „wo-
kół”, -χώρησις zaś łączy się z χώρα [chōra] (przestrzeń, miej-
sce) oraz z χωρεῖν [chōrein] (iść, postępować naprzód, robić 
miejsce, zawierać) – samo χώρησις [chōrēsis] to posuwanie 
się, podążanie” (W. Hryniewicz, K. Karski, H. Paprocki, 
Credo. Symbol wspólnej wiary, Kraków 2009, s. 46).

76 K. Ware, dz. cyt., s. 13.
77 „Kiedy mówię osoba, mówię o komunii, ponieważ oso-

ba urzeczywistnia się w komunii z innymi” [M.I. Rupnik 
(w rozmowie z Natašą Govekar), Czerwień niebieskiego 
Jeruzalem,dz. cyt., s. 96].

opartą jednak na byciu dla innego”78. Bóg, 
jak zauważa biskup Ware, nie jest monadą, 
lecz wspólnotą trzech równych sobie Osób, 
połączonych  w związek, który nie nisz-
czy, lecz uwypukla i dopełnia odmienności 
każdej z Nich. Bóg jest miłością wzajem-
ną i wspólną, koinonią. „Bóg jest wymianą, 
samooddaniem, solidarnością”79. Rublow, 
ukazując wzajemne odniesienia, relacyj-
ność trzech Osób Boskich, wyraził „taniec 
miłości”80, odbywający się wewnątrz Trójcy 
Świętej. Ksiądz Tomáš Halík, interpretując 
ikonę Trójcy Świętej, mówił o Bogu, który 
„zaprasza do tańca”: 

Oto jest Bóg, który rozkręca świat ruchem 
miłości, oto jest Bóg, który zaprasza cię do 
tańca miłości, a w tańcu tym przenikają 
się niebo z ziemią, łaska z naturą, boskość 
i człowieczeństwo, Boża Trójca z tria-
dą cnót, przez którą tanecznym krokiem 
wejdziemy do wieczności. Wieczność nie 
jest cmentarnym spokojem, wieczność jest 
wiecznym ruchem, tańcem miłości!81. 

Istniejący już wzorzec, zwany Gościn-
nością Abrahama (Trójcą Starotestamen-
tową)82, Rublow pogłębił, ukazując no-
wotestamentową wymowę ikony. Zamiast 
przedstawić Gości zasiadających przy zasta-
wionych jadłem stole biesiadnym, a także 
postacie Abrahama i Sary, ikonopisarz uka-
zał trzech aniołów skupionych wokół ołta-
rza, na którym namalował jedynie czaszę 

78 R.J. Woźniak, dz. cyt., s. 160.
79 K. Ware, dz. cyt., s. 15. 
80 Słowo perichoresis można tłumaczyć jako „taniec w kole” 

(z gr. choros – taniec).
81 T. Halik, Chcę, abyś był, tłum. A. Babuchowski, Kraków 

2014, s. 253.
82 Gościnność Abrahama (Trójca Starotestamentowa), ikona 

bizantyjska, XV w.
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z małym barankiem lub cielcem. W cen-
trum ikony znalazł się zatem symbol eucha-
rystycznej ofiary. Rublow na ikonie Trój-
cy Świętej wpisał postacie trzech aniołów 
w okrąg, symbol pełni, ale ta pełnia nie ma 
nic wspólnego ze znieruchomieniem, zasty-
gnięciem czy zamknięciem, gdyż przy sto-
le-ołtarzu jest puste miejsce... Ikonę Trójcy 
Świętej określa greckie słowo Philoxenía; 
jednakże nie tylko dlatego, że Abraham 
ugościł trzech mężów… Philo-ksenia, gość-
-inność, miłość obcego/gościa to także imię 
Boga… Philo-ksenia, gość-Inność wyraża 
wiarę w to, że Bóg nie tylko przyjmuje za-
proszenie człowieka, by dać mu się poznać, 
ale także wiarę w to, że zaprasza człowieka 
do intymnego spotkania, współuczestnic-
twa w wewnętrznym życiu Trójcy. „Gościn-
ność” Boga to otwarcie się, zakładające nie 
tylko wzajemność i dialogowe spotkanie, ale 
także dar, jaki Bóg Ojciec w Osobie Syna, 
Jezusa Chrystusa, składa z siebie z miłości 
do każdego człowieka [por. „Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13)].

Ikona Trójjedynego, poprzez zastoso-
wanie perspektywy odwróconej, pozwala 

przyjąć wewnętrzny punkt widzenia, prze-
kroczyć perspektywę zbieżną, oddającą wi-
dzenie zgodne z prawami percepcji, ujmujące 
świat w jego skończoności, by otworzyć się 
na misterium i wieczność, Boże, nieograni-
czone widzenie. Punkt zbiegu linii perspek-
tywicznych znajduje się przed płaszczyzną 
obrazu, w sercu, „czystym spojrzeniu” tego, 
który, kontemplując ikonę Trójcy Świętej, 
uczestniczy w widzeniu samego Boga. 

Plotyn sądził, że człowiek staje się tym, 
w co się wpatruje, zaś św. Paweł napisał: 
„My wszyscy z odsłoniętą twarzą (gr. ana-
kekalummeno prosopo) wpatrujemy się w ja-
sność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą 
Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, 
upodabniamy się do Jego obrazu (gr.  eiko-
na)” (Kor 3, 18). Ksiądz Józef Pochwat 
zwraca uwagę, że zdaniem Orygenesa „na-
zwa Mamre, oznaczająca widzenie, dosko-
nale oddaje nastawienie serca Abrahama, 
które z racji czystości było zdolne oglądać 
Pana. Jednoznacznie sugeruje, że biblij-
na scena jest obrazem serca, w którym Bóg 
może ucztować wraz ze swymi aniołami”83. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą (Mt 5, 8).

83 J. Pochwat MS, Abraham w świetle pism egzegetycznych 
Starego Testamentu Orygenesa, „Vox Patrum” 2010 (30), 
t. 55, s. 548.
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In the first part of the article, I raise the sub-
ject of the Old Testament prohibition of cre-
ating images of God that was adopted by the 
iconoclasts, as well as present the position 
of the defenders of icons, who point at the 
dogma of Incarnation as the basis of its cult. 
In the further part of the text, ways of pre-
senting Christ in early Christian and Byzan-
tine art are discussed. There is also the issue 
of apocryphal stories in which both impos-
sibility of grasping the image of Christ and 
miraculous appearance of Christ’s image on 
the scarf (mandylion) are mentioned. The 
article takes up the problem of perceiving 

God in (an) Icon?
(Summary)

an icon as a window to the Invisible (e.g. 
Pseudo-Dionysius the Areopagite), but also 
of presenting the Invisible who became 
Visible (e.g. Theodore the Studite and Ni-
kephoros I). The other part of the text con-
sists of reflections about the way of present-
ing God-man and saints in icons, and about 
contemplating icons. At the end, trinitarian 
character of an icon, with particular empha-
sis on the theological sense of Andrei Ru-
blev’s Trinity, is discussed. 

Key words: God, icon, visual theology, 
trinitarianism, Andrei Rublev’s Trinity

ELŻBIETA MIKICIUK: profesor Uniwer-
sytetu Gańskiego, pracuje w Katedrze Dra-
matu, Teatru i Widowisk Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz kie-
ruje Pracownią Badań nad Rosją w literatu-
rze i kulturze polskiej w wiekach XIX-XXI. 
W swojej pracy dydaktycznej i naukowej łą-
czy zainteresowanie literaturą polską, szcze-
gólną uwagę poświęcając literackim obrazom 
Rosji i rosyjskiego prawosławia, z fascynacją 
literaturą i kulturą rosyjską, zwłaszcza twór-
czością Fiodora Dostojewskiego, rosyjskim 
teatrem, filmem i malarstwem staroruskim. 
Zajmuje się także problemem wzajemnych 

związków oraz inspiracji malarstwa iko-
nowego i innych dziedzin kultury. Autor-
ka książek: Chrystus w grobie i rzeczywistość 
„Anastasis”. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora 
Dostojewskiego (2003) i Teatr paschalny Fio-
dora Dostojewskiego. O wątkach misteryjnych 
„Braci Karamazow” i ich wizjach scenicznych 
(2009), współredaktorka monografii Taniec 
w literaturze polskiej XIX i XX wieku (2012) 
oraz Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, po-
stawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX 
do XXI wieku (2016). Aktualnie przygotowu-
je dwie książki: Czytanie ikony oraz Rosja Sta-
nisława Brzozowskiego.
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kaszubskich kapliczek

Wstęp
Mimo zmieniających się warunków: globa-
lizacyjnej unifikacji i reprodukowanej sztu-
ki masowej, a także sekularyzacyjnych pro-
cesów dotykających Europę, kapliczki nie-
przerwanie są  obiektami, które darzy się 
uwagą i opieką. Nadal istnieją te powstałe 
w ubiegłych wiekach (co znaczy, że ktoś sta-
le dba o nie) i ciągle powstają nowe (mimo 
powszechnego dostępu do kościołów). Ka-
pliczkowe figury nadal bywają też obiektem 
zachowań rytualnych (nabożeństwa majo-
we, czerwcowe, święcenie pokarmów) oraz 
ulokalniania (czyli prób nadania swoistego 
charakteru ikonosferze1).

Ikonosfera w podstawowym, słowniko-
wym znaczeniu to „ogół obrazów charak-
terystycznych dla jakiegoś miejsca, okre-
su lub jakiejś kultury”2. Podkreśla się w tej 
1 O próbach zawiązania relacji reprodukowanych masowo fi-

gur z miejscem i czasem poprzez uszczegóławianie i ozda-
bianie, rozumiane jako symboliczne uobecnienie orygina-
łu w kontekście ikonosfery kaszubskich kapliczek pisałam 
więcej w: A. Bednarek, Przedstawić Tajemnicę. Ikonosfera 
i ikonografia kaszubskich kapliczek maryjnych – analiza 
wybranych przykładów, [w:] Mała architektura sakralna 
Kaszub. Perspektywa antropologiczna, red. K. Marciniak, 
Gdańsk 2016, s. 181–195.

2 Ikonosfera, [w:] Słownik Języka Polskiego PWN, on-line: 
<https://sjp.pwn.pl/sjp/ikonosfera;2561192.html>; [dostęp: 
2.10.2018].

definicji wagę sposobu tworzenia i kształ-
towania przez ludzi przestrzeni wizualnej 
oraz jej przekaz (forma komunikowania) 
i odbiór. To – jak zauważa Tomasz Siemiń-
ski – otoczenie wizualne, a więc zbiór przed-
miotów w ustrukturyzowanej formie posia-
dającej sens i znaczenie (choć nie zawsze 
uświadomione)3.

Celem artykułu jest zinterpretowanie 
ikonosfery kapliczek nie w optyce wyrafino-
wanego artyzmu, czy rygorystycznych ram 
historii sztuki, lecz w duchu Hansa Beltin-
ga. Niemiecki badacz rozumie wizerunki/
obrazy jako nośniki przekonań, norm i dzia-
łań społecznych4. A trudno zresztą pominąć 
samonarzucający się fakt, że drogi sztuki 
i religii w przestrzeni codziennej w dużej 
mierze się rozeszły. Mój wybór padł na ka-
pliczki maryjne z racji nadal żywego na Ka-
szubach kultu maryjnego objawiającego się 
nie tylko w licznych sanktuariach, ale też 
stale obecnym, przekazywanym z pokolenia 

3 T. Siemiński, „Rajskie ogrody” w ikonosferze wsi kaszubskiej. 
Synkretyczna forma kultury potocznej, Pruszcz Gdański 
2010, s. 15. Zob. też: tegoż, Siła obrazów i symboli: dzie-
dzictwo wizualne Kaszub, „Acta Cassubiana” 2016, nr 18, 
s. 43–62.

4 Zob. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o ob-
razie, przeł. M. Bryl, Kraków 2012.

„Karto-Teka Gdańska”, nr 1(4)/2019, s. 60‒76

https://sjp.pwn.pl/sjp/ikonosfera;2561192.html
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na  pokolenie zwyczaju nabożeństw majo-
wych i październikowych (śpiewanie pieśni 
maryjnych, odmawianie litanii loretańskiej 
oraz różańca).

Materiał, który zaprezentuję, to w sporej 
części (choć nie jedynej, gdyż do wielu ka-
pliczek dotarłam przy okazji samodzielnych 
badań terenowych) dokumentacja zgroma-
dzona w trakcie inwentaryzacji prowadzonej 
w ramach realizowanego w gdańskim Mu-
zeum Narodowym projektu Ostańce Próśb. 
Skatalogowano wówczas 2 539 kapliczek, 
z czego 1 235 na samych Kaszubach5. Zgro-
madzony materiał ikonograficzny zainspiro-
wał  mnie do odczytywania i ideowej inter-
pretacji przedstawień kapliczkowych.

1. Kapliczki: etymologia i źródło
Tadeusz Seweryn, w pracy Kapliczki i krzy-
że przydrożne w Polsce, definiując słowo „ka-
pliczka” przytacza jego łacińską nazwę: pol-
ski termin pochodzi bowiem od słowa cappa 
(zdrobniale capella) oznaczającego płaszcz6. 
Kojarzone głównie z  polskim krajobrazem 
kapliczki odsłaniają swoje francuskie korze-
nie. Zawdzięczają bowiem swą nazwę ma-
łemu kościołowi w Tours, zbudowanemu 
w V wieku nad grobem św. Marcina. Jego 
płaszcz – jako relikwię – przechowywano 

5 Uwagą objęto szeroko pojęte Kaszuby, gdyż do badań włą-
czono także kłopotliwe definicyjnie Trójmiasto: z kaszub-
ską bez wątpienia Gdynią, pogranicznym Sopotem oraz 
powiększonym o okoliczne wsie kaszubskie Gdańskiem, 
zob. J. Mordawski, Geografia współczesnych Kaszub, [w:] 
J.  Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia, geo-
grafia, język i piśmiennictwo Kaszubów. Historia, geògra-
fia, jāzëk i pismienizna Kaszëbów, red. J. Mordawski, przeł. 
J. Treder, Gdańsk 1999, s. 78, 80, 85, 100, 102–104; zob. 
C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj. Kultura – ję-
zyk – tożsamość, Gdańsk 2007, s. 11–12; zob. Pomorze 
– mała ojczyzna Kaszubów. Historia i współczesność, red. 
J. Borzyszkowski, D. Albrecht, przeł. P. Żwak, B. Ollech, 
Gdańsk–Lubeka 2000.

6 T. Seweryn, Kapliczki i krzyże przydrożne w  Polsce, 
Warszawa 1958, s. 12.

w niewielkim pomieszczeniu zwanym cappa 
S. Martini, a na wzór którego zaczęto budo-
wać niewielkie świątynie7. Rozważania Se-
weryna potwierdza Jan Wierusz Kowalski, 
dopowiadając, że za kultem św. Marcina stoi 
ochrzczony w 496 roku władca Franków – 
Chlodwig I8. Choć kapliczki, które znamy 
z polskich dróg odeszły od pierwotnej pro-
weniencji, poszerzającej panteon świętych 
i rezygnując ze szczątków ciał swoich patro-
nów czy przedmiotów z nimi związanych, 
nadal łączą się one z sakralizacją profanum. 
Ich podstawowy cel został zatem zachowa-
ny, choć zmieniła się ich zawartość – reli-
kwie, fizyczne znaki świętości, zastąpiono fi-
gurkami/obrazami – nierzadko wytworami 
masowej reprodukcji, pozbawionymi istot-
nej dla relikwii oryginalności.

Za podstawowy impuls do budowania 
kapliczek w Polsce można uznać mariofanie, 
z którymi wiążą się „cudowne” figury, czy 
też obrazy słynące łaskami: „narodowe” – 
jak np. ikona Matki Bożej Częstochowskiej, 
bądź „lokalne” – jak np. ikona Matki Bożej 
Bocheńskiej. Na gruncie kaszubskim moż-
na wymienić choćby łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin 
(będący de facto kopią obrazu Matki Bożej 
Śnieżnej z rzymskiej Bazyliki Santa Maria 
Maggiore), figurę Matki Bożej Sianowskiej, 
czy też figurę Matki Bożej Swarzewskiej. 

Z kościerskim wizerunkiem wiąże się hi-
storia biskupa włocławskiego (do tej diecezji 
należała niegdyś Kościerzyna), który około 
1610 roku przebywał w Rzymie. W stoli-
cy katolicyzmu modlił się on o ratunek dla 
pomorskiego ludu, który w tym czasie od-
chodził od jedności z Kościołem. W trakcie 

7 Tamże.
8 J.W. Kowalski, Świat mnichów i zakonów, Warszawa 1987, 

s. 132.
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modlitwy doświadczył wizji, w której Naj-
świętsza Maria Panna poradziła mu, aby 
ocalenia dla członków swojej wspólnoty 
szukał w kopii rzymskiego obrazu Matki 
Bożej Śnieżnej zawiezionego do kościołów 
swojej diecezji9. 

Gotycką figurę sianowską – wedle le-
gendy – cudownie odnaleziono w lesie, 
w paprociowym krzaku. Tu też „naprędce 
uszykowali małą kaplicę [...], do której cu-
downą figurę wstawili. A kiedy ludzi wiele 
przychodziło do Sianowa uczcić Najświęt-
szą Pannę, pobudowano większy kościół, 
przy którym też osobnego proboszcza usta-
nowili”10. Zanim jednak wybrała Siano-
wo, wędrowna i kapryśna figurka najpierw 
ukazała się w pobliskim Mirachowie: „[...] 
bo tam, jak mówili, przepłynęła przez jezio-
ro i we wielkiej jasności tę figurę znaleźli. 
Wtedy zaczęli kościół stawiać w Mirachowie 
dla cudownej figury. Ale w Mirachowie nie 
chciała Matka Najświętsza pozostać, tylko 
tu w Sianowie”11. 

Z gotycką figurą swarzewską wiąże się 
natomiast legenda o cudownym ocaleniu 
holenderskiego żaglowca. Podczas szalejące-
go sztormu marynarze oddali się w opiekę 
Matce Bożej, modląc się przed wyrzeźbio-
ną przez jednego z żeglarzy figurką. Proś-
by zostały wysłuchane: mimo walki z ży-
wiołem, załoga przeżyła, bezpiecznie docie-
rając do lądu. Ku pamięci nadziemskiej 
9 Zob. J. Więckowiak, Madonny Pomorskie, Pelplin 2009, 

s. 166–175; E. Stencel, M. Szczepiński, Sanktuarium Matki 
Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin, Pelplin 2003.

10 Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej Dyecezyi Chełmińskiej, 
podług urzędowych akt kościelnych i miejscowych podań, opi-
sał ks. Fankidejski, św. Teologii Licencyat, Wikariusz 
Tumski i Profesor przy Collegium Marianum w Pelplinie, 
1880, cyt. za: Matka Boska Sianowska. Królowa Kaszub 
(sanktuarium Sianowo), online: <http://sanktuarium-siano-
wo.pl/historia-sanktuarium.html>; [dostęp: 2.03.2019].

11 Tamże. Zob. też J. Więckowiak, Madonny Pomorskie..., dz. 
cyt., s. 209–211.

interwencji i ku chwale bożego miłosierdzia, 
lipową rzeźbę swojej wybawicielki urato-
wani Holendrzy pozostawili w Swarzewie, 
w pobliżu wiejskiej studzienki, czyli według 
legendy – w miejscu ocalenia12.

Warto w końcu dodać, że  wszystkie 
mariofanie to objawienia prywatne, czę-
sto na wpół legendarne, utrwalone przez 
przekaz ludowy. Owszem, niektóre bywają 
uznane, zaadaptowane i propagowane przez 
instytucjonalny Kościół rzymskokatolic-
ki (jak np. Lourdes czy Fatima), ale trzeba 
pamiętać, że wszystkie mają charakter wizji 
prywatnych. Nadto, wiąże się z nimi pewne 
zamiłowanie do sensualizmu. Jak bowiem 
konstatuje Stefan Czarnowski, cechą cha-
rakterystyczną mariofanii jest objawienie 
wizerunku, a wręcz dochodzi w nich do ze-
spolenia postaci Matki Bożej z jej wizerun-
kiem13. Podobnie w kapliczkach: figura Ma-
ryi jest dla wiernych niejako streszczeniem 
jej prawdziwej postaci, symbolicznym uoso-
bieniem. Świadczą o tym wypowiedzi wier-
nych akceptujące wszystkie wizerunki Ro-
dzicielki Chrystusa („Każda Matka Boża 
jest piękna”). Objawienia maryjne w tym 
swoistym utożsamieniu figurki (wizerunku) 
z osobą odgrywają kluczową rolę. To przy-
kład sensualistycznej nierozróżnialności – 
a więc traktowania rzeźby, czy obrazu jako 
namiastki świętej osoby14.

12 J. Samp, Madonna na spienionej fali, [w:] tegoż, Mitopeje 
Pobrzeża Bałtyku, Gdańsk 2009, s. 141–142. Więcej 
o sanktuarium i samej Madonnie Swarzewskiej zob. 
J. Więckowiak, Madonny Pomorskie..., dz. cyt., s. 49–76.

13 S. Czarnowski, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, 
[w:] tegoż, Dzieła, t. 1: Studia z historii kultury, Warszawa 
1956, s. 99.

14 Tamże, s. 91–92. Zob. też: J. Tokarska-Bakir, Obraz osobli-
wy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie 
opowieści, Kraków 2000, s. 230.
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2. Kaszubska pobożność maryjna
Stawianie kapliczek – nie tylko tych bez-
pośrednio poświęconych Matce Jezusa – 
to jedna z form wyrazu kaszubskiej poboż-
ności maryjnej15, zanurzonej w  tradycyjnej 
pobożności katolickiej, na którą składają się 
pieśni, nabożeństwa, modlitwy, sanktuaria 
i sakramentalia poświęcone Marii z Naza-
retu. Większość nabożeństw odprawianych 
przy kapliczkach jest poświęconych właśnie 
Najświętszej Pannie (różaniec, litania lore-
tańska, pieśni maryjne śpiewane podczas 
nabożeństw majowych). Nie tylko zresz-
tą nabożeństwa majowe i październikowe 
są wyrazem kultu maryjnego, także w in-
nych zachowaniach pozaliturgicznych moż-
na dostrzec tę formę pobożności. „Pusta 
noc” – gromadząca wiernych w noc przed 
pogrzebem jednego z członków wspólnoty 
– również omadlana jest różańcem, litanią 
i pieśniami maryjnymi. Ponadto w kościo-
łach przed poranną mszą nierzadko można 
odsłuchać Godzinki o Niepokalanym Poczę-
ciu Najświętszej Maryi Panny, czyli ułożo-
ną według godzin brewiarzowych modli-
twę paraliturgiczną wyśpiewywaną przez 
okolicznych śpiewaków (najczęściej tych sa-
mych, którzy wspierają wspólnotę podczas 
„pustych nocy”). Podobnie jak wśród in-
nych grup o wyznaniu katolickim, na Ka-
szubach praktykowana jest także modlitwa 
przypominająca wydarzenie zwiastowania 
15 O tego rodzaju dewocji Kaszubów pisano obszernie m. in. 

w tomie zbiorowym pt. Kult Matki Bożej na Kaszubach 
i Pomorzu. Studia nad kulturą religijną Kaszubów 
i Pomorzan, red. G. A. Kustusz, B. J. Soiński, Wejherowo 
1999; J. Borzyszkowski, Rola kultu maryjnego w małych 
wspólnotach etniczno-kulturowych na przykładzie społeczno-
ści kaszubskiej, w: tegoż, Z dziejów kościoła katolickiego na 
Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku”, Gdańsk–Pelplin 
2000, s. 270–288. J. Perszon także podjął ten temat w roz-
dziale pt. Rodzina – środowiskiem wiary? Pobożność ma-
ryjna młodych Kaszubów, [w:] tegoż, Kaszubi. Tożsamość. 
Rodzina, Gdańsk 2015, s. 53–92.

i inkarnacji, czyli Anioł Pański – inspirowa-
na w samo południe dźwiękiem dzwonów 
z okolicznego kościoła czy kaplicy.

Pobożność maryjna jest też związana 
z kulturą kaszubską przez pielgrzymowanie 
do sanktuariów poświęconych Matce Bożej, 
tj.: Sanktuarium Królowej Kaszub – Matki 
Bożej Sianowskiej (parafia pw. Narodzenia 
NMP w Sianowie), sanktuarium nazywa-
nej Gwiazdą Morza (Stella Maris) Madon-
ny Swarzewskiej (Sanktuarium Narodzenia 
NMP Królowej Polskiego Morza w Swarze-
wie) oraz kościerskie Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Rodzin, jak również Sank-
tuarium Pasyjno-Maryjne w Wejherowie 
z  łaskami słynącym obrazem Matki Bożej 
Wejherowskiej oraz Sanktuarium Kalwa-
ryjskie w Wielu z obrazem Matki Bożej Po-
cieszenia16. Monika Mazurek zasadnie od-
czytuje ruch pielgrzymkowy w kontekście 
tożsamości kaszubskiej, wskazując, że reli-
gia traktowana jest jako jeden z wyznaczni-
ków tożsamości etnicznej17. To zresztą szer-
szy temat, dotyczący etnicyzacji religii i jej 
roli w budowaniu i umacnianiu tożsamo-
ści grupowej18. Szczególnie silny kult Naj-
świętszej Marii Panny oraz zakorzenienie 
Kaszubów w chrześcijaństwie w ogóle, tłu-
maczy Józef Borzyszkowski:

16 Zob. J. Borzyszkowski, Sanktuaria maryjne Pomorza w die-
cezji chełmińskiej – legenda, tradycja i historia, [w:] tegoż, 
Z  dziejów kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu 
w  XIX i XX wieku, Gdańsk–Pelplin 2000, s. 236–269; 
W. Cichosz, L. Urbanowicz-Pluto, Kaszubi i Królowa ich 
serc: Madonna Sianowska i Swarzewska, „Studia Gdańskie” 
2010, nr 27, s. 119–129. O kaszubskim ruchu pielgrzym-
kowym do sanktuariów wspomina także C. Obracht-

 -Prondzyński, Kaszubi: między dyskryminacją..., dz. cyt., 
s. 345–346.

17 M. Mazurek, Rola pielgrzymek w kształtowaniu tożsamości 
kaszubskiej, „Colloquium” 2015, nr 3, s. 134. 

18 O religii rozumianej jako istotny składnik tożsamości gru-
powej zob. C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi: między dys-
kryminacją..., dz. cyt., s. 341.
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[...] każda społeczność naszego kręgu kul-
turowego, zarówno narodowa czy regio-
nalna, etniczna, im bardziej zakorzeniona 
w tradycji, tym mocniej osadza swoją kul-
turę w kręgu wartości chrześcijańskich. 
W tym też kontekście można widzieć rolę 
kultu maryjnego Maryi Patronki, Opie-
kunki, Pośredniczki, Pocieszycielki dla 
tych, którzy częściej niż wielkie społecz-
ności narażeni są na niezrozumienie, po-
czucie obcości, wyobcowanie19.

Zobrazowanym świadectwem gorliwego 
kultu, jakim Kaszubi darzą Marię z Naza-
retu jest ilość i różnorodność figur maryj-
nych umieszczanych w przydomowych, czy 
przydrożnych miejscach kultu. Bez wątpie-
nia to Matka Boża jest królową kaszubskich 
kapliczek: blisko 70 % skatalogowanych 
punktów (878 z 1 235) w ramach wzmian-
kowanego projektu jest poświęconych wła-
śnie matce Jezusa20. Okazuje się, że Bóg 
na Kaszubach ma twarz Maryi. 

19 J. Borzyszkowski, Rola kultu maryjnego..., dz. cyt., 
s. 275–276.

20 Zob. Ostańce Próśb, online: <www.mapakapliczek.pl>; 
[dostęp: 6.06.2015]. Niestety, od 2019 roku z niewiado-
mych przyczyn internetowa mapa kapliczek jest niedo-
stępna (podobnie jak adres samego projektu: www.ostan-
ceprosb.pl). Strona była mapą-katalogiem zawierającym 
dokumentację fotograficzną, wirtualne spacery, informacje 
na temat obiektów (dotyczące roku ich powstania, twór-
ców, legend i intencji z nimi związanych) oraz usytuowa-
nie GPS. Niestety ani Muzeum Narodowe w Gdańsku, ani 
Fundacja Ostańce Nadziei nie zadbały o jej odpowiednie 
zabezpieczenie. Jedynymi aktualnie (19.06.2019) dostęp-
nymi pozostałościami po pracach projektowych, pozo-
stają wydane w ramach przedsięwzięcia książki: dwa al-
bumy (Ostańce próśb, red. M. Meller, W. Elwart, Gdańsk 
2011; T. W. Lange, Stavkirker. Norweskie kościoły słupowe, 
Gdańsk 2015) oraz zbiorowa monografia (Mała architek-
tura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna, red. 
K. Marciniak, Gdańsk 2016), a także kanał w serwisie 
YouTube, dostęp online: <https://www.youtube.com/user/
ostanceprosb>; [19.06.2019].

3. Inne wizerunki kapliczkowe
a) Bóg Ojciec

W przeciwieństwie do południowej Polski 
na Kaszubach nie znajdziemy kapliczek po-
święconych Bogu Ojcu, czy też nowotesta-
mentalnej Trójcy Świętej21, w której Ojciec 
ukazany jest jako stary, Syn zaś jako młody 
mężczyzna, a Duch Święty widnieje pod po-
stacią gołębicy. Generalnie ilość ludowych 
obrazów czy rzeźb, na których pojawia się 
Bóg Ojciec – w porównaniu z Maryją, Je-
zusem czy innymi świętymi – jest znikoma. 
Także w kapliczkach próżno szukać tego 
wizerunku, pojawiają się jedynie wezwania, 
modlitwy, akty strzeliste, inskrypcje. Z Bo-
giem-Ojcem – choć to centralna postać re-
ligii katolickiej – wiązało się też niewie-
le wierzeń ludowych. Bóg był niejako Deus 
Otiosus – odległy, oddalony, mieszkający po-
wyżej, nieingerujący w codzienne ziemskie 
losy ludzkie, po stworzeniu świata osiadł 
w Niebie22. Niewiele ludowych modlitw czy 
„świątków” odnosi się do Boga Ojca, nie ma 
też żadnego święta związanego z Jego Osobą, 
w przeciwieństwie do świąt maryjnych, ściśle 
złączonych z ludowym rokiem obrzędowym 
(2 lipca Matki Bożej Jagodnej, 15  sierpnia 
– Zielnej, 8 września – Siewnej, 2 lutego – 
Gromnicznej…). Przy sporej ilości objawień 
maryjnych, czy jezusowych, brak też – za-
sadniczo – objawień Boga Ojca23.

21 Analizując małą architekturę sakralną na Kaszubach, trze-
ba jednak też pamiętać o tragicznej w skutkach okupacji 
niemieckiej (1939–1945). Hitlerowcy podczas działań wo-
jennych na tych terenach zniszczyli większość zabytkowych 
katolickich kapliczek i krzyży. Zob. J. Walkusz, W cieniu 
połamanego krzyża. Studia i szkice z dziejów Kościoła kato-
lickiego na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939–1945, 
Tczew–Pelplin 1999, s. 90–100.

22 D. Olszewski, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX 
wieku, Warszawa 1996, s. 139.

23 Wyjątek stanowią kontrowersyjne objawienia spisane 
w 1932 r. przez s. Eugenię Elisabettę Ravasio. Brak jednak 
w związku z nimi rzetelnego i krytycznego komentarza. 

http://www.mapakapliczek.pl
http://www.ostanceprosb.pl
http://www.ostanceprosb.pl
https://www.youtube.com/user/ostanceprosb
https://www.youtube.com/user/ostanceprosb
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b) Syn Boży – Jezus Chrystus
Bliższa mentalności ludowej była postać Bo-
ga-człowieka, czyli Jezusa – choć z równie 
ambiwalentnym pomieszaniem lęku i proś-
by24. Jak podkreśla Mircea Eliade, osoba 
Chrystusa, Jego nauczanie, cuda, ukrzyżo-
wanie i zmartwychwstanie są centralnym 
motywem ludowego chrześcijaństwa25. Jeśli 
chodzi o małą architekturę sakralną, Jezuso-
wi poświęcone są:
• krzyże przydrożne (tzw. boże męki), które 

znajdziemy w każdej kaszubskiej wsi; ich 
stawianie można odczytywać jako błogo-
sławieństwo, czy też formę konsekracji 
przestrzeni, co, zdaniem Mircei Eliadego, 
jest równoznaczne z „nowym ustanowie-
niem świata”, ponownym jego stworze-
niem, czyli sakralną kosmogonią26;

• Chrystus Król [np. Stara Kiszewa, Odry 
(gmina Czersk)];

• Najświętsze Serce Jezusa – odnosząca się 
do objawienia św. Małgorzaty Marii Ala-
coque z Paray-le-Monial [np. Kętrzyno 
(gmina Linia), Częstkowo (gmina Ko-
ścierzyna), Łąkie (gmina Lipnica), Go-
telp (gmina Czersk), Borsk (gmina Kar-
sin), Przydół (osada leśna wsi Wiele, gmi-
na Karsin), Kliczkowy (gmina Karsin), 
Lubnia (gmina Brusy), Ostrzyce (gmina 
Somonino), Skorzewo (gmina Kościerzy-
na, teren przykościelny), Loryniec (gmi-
na Kościerzyna), Kłobuczyno (gmina 

Istnieje tylko wydawnictwo religijne: powielane notatki za-
konnicy zebrane i opatrzone tytułem Bóg Ojciec mówi do 
swoich dzieci, Katowice 2016.

24 H. Czachowski, W niebie i na ziemi – sacrum w kulturze lu-
dowej, [w:] H. Czachowski, H. Gruszczyńska, W niebie i na 
ziemi. Oblicza religijności ludowej, Toruń 1999, s. 11, 14. 

25 M. Eliade, Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 
1998, s. 169.

26 Zob. M. Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata, w: tegoż, 
Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wybór M. Czerwiński, 
przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993, s. 67.

Kościerzyna), Kościerzyna (przy ul. Ka-
plicznej), Rębiska (gmina Szemud), Gdy-
nia Wiczlino, Dobrzewino (gmina Sze-
mud), Kamień (gmina Szemud), Gdańsk 
Oliwa (przy ul. Czyżewskiego), Żelistrze-
wo (gmina Puck)];

• Chrystus Frasobliwy – wizerunek koja-
rzony zazwyczaj z południową Polską zo-
stał wkomponowany także w pomorski 
krajobraz kulturowy [Zabrody (sołectwo 
Wdzydze Kiszewskie, gmina Kościerzy-
na), Sopot (obok Przystani Rybackiej, So-
pot (park przy karczmie Koliba w Parku 
Północnym), Juszki (gmina Kościerzy-
na), Łąkie (gmina Lipnica), Stężyca (rzeź-
ba autorstwa Cz. Birra), Garcz-Dziewcza 
Góra (gmina Chmielno, rzeźba autorstwa 
S. Śliwińskiego)];

• Jezus Miłosierny – wizerunek stworzony 
na podstawie obrazu zw. „Jezu, ufam To-
bie”; to najnowsze kapliczki, powstające 
na fali kultu św. Faustyny i jej objawień 
o Bożym Miłosierdziu [np. Grabowo Ko-
ścierskie-Jednówka (gmina Nowa Karcz-
ma), Gdynia-Witomino (przy ul. Wrzo-
sowej, rzeźba autorstwa S. Szwechowi-
cza), Zwartowo (gmina Choczewo), Sasi-
no (gmina Choczewo)].

Warto zwrócić uwagę, że w przeciwień-
stwie do wizerunków maryjnych, których 
nazewnictwo świadczy o związku z konkret-
nym miejscem (stąd tytułowanie poszcze-
gólnych obrazów czy figur odmiejscowo: 
Matka Boża „Jasnogórska”, „Ostrobram-
ska”, „Licheńska”, „Fatimska”, „Saletyńska”, 
„z Lourdes”, itd.), z wizerunkami Jezusa jest 
inaczej. Choć istnieją objawienia, czy typy 
przedstawień związane z konkretnym miej-
scem, przeważa tytułowanie od typu („Fra-
sobliwy”, „Pantokrator”, „Ecce Homo”), 
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bądź orędzia objawienia („Jezus Miłosier-
ny”, „Najświętsze Serce Pana Jezusa”).

c) Święci patroni
Poniższy przykładowy spis nie wyczerpuje 
oczywiście rozmaitości pojedynczych ka-
pliczkowych patronów. Do najpopular-
niejszych świętych w kaszubskich kaplicz-
kach należą:
• św. Florian – patron strażaków, kapliczkę 

z jego figurą znajdziemy przy każdym bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej,

• św. Antoni – patron osób i rzeczy zagu-
bionych [np. Kętrzyno (gmina Linia), 
Kościerzyna (przy ul. Dunikowskiego), 
Dąbrowa (gmina Karsin), Łubiana (gmi-
na Kościerzyna, rzeźba z Ołtarza Papie-
skiego w Sopocie), Przetoczyno (gmi-
na Szemud), Luzino, Swarzewo (gmina 
Puck), Kuźnica (gmina Jastarnia), Wierz-
chucino (gmina Krokowa)];

• św. Franciszek – patron ekologów i przy-
rodników [np. nad jeziorem Gwiazda 
koło Borowego Młyna (gmina Lipni-
ca, rzeźba J. Chełmowskiego), Wieżyca 
(gmina Stężyca), Łączyńska Huta (gmina 
Chmielno, rzeźba F. Sychowskiego), Sia-
nowska Huta (gmina Kartuzy), Pomie-
czyńska Huta (gmina Kartuzy), Kowale-
wo (gmina Szemud)];

• św. Jan Nepomucen – patron pól i za-
siewów, chroniący przed powodzią i su-
szą [np. Brzeźno Szlacheckie (gmina Lip-
nica), Kosobudy (gmina Brusy), Jusz-
ki (gmina Kościerzyna), Raduń (gmina 
Dziemiany), Stara Kiszewa, Borzyszko-
wy (gmina Lipnica), Borowy Młyn (gmi-
na Lipnica), Klukowa Huta (gmina Stę-
życa), Mojusz (gmina Sierakowice, rzeźba 
autorstwa J. Gliszczyńskiej)];

• św. Józef – patron małżeństw, rodzin oraz 

ludzi pracy [np. Strzepcz (gmina Linia), 
Wiele (gmina Karsin), wybudowanie 
między Wygodą a Łączyńskim Młynem 
(gmina Chmielno, rzeźba F. Sychowskie-
go), Mokre Łąki koło Sianowa (gmina 
Kartuzy, rzeźba z Ołtarza Papieskiego 
w Sopocie), Kowalewo (gmina Szemud), 
Luzino, Władysławowo, Darzlubie (gmi-
na Puck), Minkowice (gmina Krokowa)];

• św. Rozalia – patronka chroniąca od za-
razy [Wierzchucino (gmina Krokowa), 
Darzlubie (gmina Puck), Jastarnia].

4. Kapliczki maryjne27

a)Matka Boża z Lourdes 
(tzw. groty maryjne)

Jednym z najczęściej występujących typów 
małej architektury sakralnej na Kaszubach 
są tzw. groty maryjne. Wśród analizowa-
nych przeze mnie kapliczek przynajmniej 
45 było tego typu. Wzorcem dla nich jest 
Grota Massabielle w Lourdes – miejsce słyn-
nych objawień, których doświadczała czter-
nastoletnia Bernadeta Soubirous. Wznosze-
nie tego typu kapliczek można rozumieć 
jako reaktualizację wydarzeń z XIX-wiecz-
nej Francji, próbę przywołania uświęcone-
go miejsca oraz kontekstu orędzia w swoim 
orbis interior. Budowane z kamieni polnych 
i oplecione roślinnością kapliczki mają imi-
tować oryginał. Wewnątrz umieszcza się 
najczęściej kopię figury Matki Bożej z Lour-
des (młoda Maryja z różańcem w dłoniach, 
bez Dzieciątka, ubrana w białą suknię prze-
pasaną błękitną szarfą) oraz św. Bernadety. 
Niekiedy ikonosferę uszczegóławia się do-
dając źródełko, którego wzorem jest źródło 

27 Aktualnie wśród kaszubskich kapliczek maryjnych przewa-
żają wizerunki kupowane na odpustach parafialnych, jar-
markach i  w  sanktuariach, natomiast rzadziej spotykane 
są rzeźby autorstwa miejscowych artystów.
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wody odkryte przez francuską wizjonerkę 
w tylnej części Massabielskiej Groty; czasem 
jest to jedynie namalowana niebieska stru-
żka – jak w Brodnicy Dolnej (gmina Kar-
tuzy), innym razem doprowadzony sztucz-
ny strumyk – jak przy grocie wzniesionej 
w 1992 roku na posesji przy ul. Sędzickiego 
w Gdyni Kamiennej Górze. Inne przykła-
dy grot maryjnych z wiernie dopracowany-
mi szczegółami znajdziemy m.in. przy para-
fialnym kościele w Strzepczu (gmina Linia) 
oraz w Żelistrzewie przy ul. Puckiej (gmina 
Puck), czy w Niepoczołowicach przy posia-
dłości pp. Czajów (gmina Linia).

Architektura grot ewoluuje, powstają różne 
ich warianty, coraz bardziej odchodzące od su-
rowego oryginału. Zdarzają się wersje bardziej 
uładzone, zbudowane z równo ociosanych ka-
mieni (jak w Bojanie, gmina Szemud), do nie-
których dodano kamienny postument (jak 
w Gościcinie przy ul. Torowej, gmina Wej-
herowo), czy też na wzór tradycyjnych kapli-
czek przeszklono wnękę (jak w Żelistrzewie 
przy ul. Kwiatowej, gmina Puck czy w Meche-
linkach przy ul. Szkolnej, gmina Kosakowo). 
W Krakulicach (gmina Wicko) znajdziemy 
połączenie groty i kapliczki skrzynkowej sto-
jącej na betonowym postumencie.

Również wizerunki lokowane w grotach 
coraz rzadziej odnoszą się do standardo-
wego przykładu. Oprócz tradycyjnej Mat-
ki Bożej z Lourdes fundatorzy umieszcza-
ją prawie wszystkie typy ikonograficzne: 
Matka Boża Orędowniczka (Matka Miło-
sierdzia), Niepokalane Serce Maryi, Matka 
Boża Róża Mistyczna (Róża Duchowna), 
Matka Boża Licheńska, Matka Boża Sale-
tyńska, Matka Boża z Góry Karmel (tzw. 
Matka Boża Szkaplerzna), Matka Boża Fa-
timska, a nawet Pieta oraz jedna z najwcze-
śniejszych: Niepokalana z Dzieciątkiem, 

czyli Madonna w królewskich szatach, z ko-
roną na głowie, berłem w ręku oraz małym 
Jezusem na ramieniu (wizerunek ten był po-
pularny do XIX wieku, a więc do czasu ob-
jawień w Lourdes).

b) Matka Boża z Medziugorie (Gospa)
Coraz częściej i wbrew dystansowi waty-
kańskiej Kongregacji Nauki Wiary pojawia-
ją się na Kaszubach kapliczki z figurą Go-
spy (chorw. „Pani”) – odnoszące się do trwa-
jących od 1981 roku objawień maryjnych 
z Medziugorie (Bośnia i Hercegowina, daw-
na Jugosławia). Status tych widzeń nie jest 
rozstrzygnięty, a na pewno – jak dotąd – 
nie są one oficjalnie uznane przez Kościół 
rzymskokatolicki28. Przypomnijmy: sześcio-
ro dzieci (Mirjana Dragićević-Soldo, Ivanka 
Ivanković-Elez, Vicka Ivanković-Mijatović, 
Ivan Dragićević, Marija Pavlović-Lunet-
ti, Jakov Čolo) przebywających na wzgórzu 
Crnica koło wsi Medziugorie zobaczyło ta-
jemniczą, świetlistą kobietę w bieli. Postać 
ta nawoływała m.in. do pokoju i modli-
twy. Od tamtego czasu rzekome objawie-
nia trwają nieprzerwanie, a każdego 25 dnia 
miesiąca przekazywane jest orędzie maryjne 
przez jedną z wizjonerek. 

Kapliczki poświęcone Gospie (zwanej też 
Matką Bożą Królową Pokoju) znajdziemy 

28 Dopiero w maju 2019 roku papież Franciszek zezwolił ofi-
cjalnie na organizowanie pielgrzymek do Medziugorie. 
Watykański rzecznik prasowy Alessandro Gisotti poin-
formował przy tym, że nie należy tej decyzji interpreto-
wać jako uznania domniemanych objawień, które wy-
magają dalszych badań ze strony Kościoła. To samo pod-
kreśla wizytator Stolicy Apostolskiej dla Medjugorie abp 
Henryk Hoser, wskazując, że pielgrzymki do Medziugorie 
nie są związane z rzekomymi objawieniami, a z modlitew-
nym wymiarem miejsca, zob. Beata Zajączkowska, Papież 
zezwolił na pielgrzymki do Medjugorie, 13.05.2019, Vatican 
News, dostęp online: <https://www.vaticannews.va/pl/
papiez/news/2019-05/papiez-franciszek-medjugorie-piel-
grzymki.html>; [19.06.2019].

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-05/papiez-franciszek-medjugorie-pielgrzymki.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-05/papiez-franciszek-medjugorie-pielgrzymki.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-05/papiez-franciszek-medjugorie-pielgrzymki.html
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w Robakowie przy ul. Dworskiej (gmina 
Luzino), w Zaworach (gmina Chmielno, 
tu na postumencie wyryto łaciński napis: 
Omni die dic Mariae, czyli „Dnia każdego 
wysławiaj Marię”), w Pałubicach (gmina 
Sierakowice), w Rumi przy ul. Włókienni-
czej, w Wiślanach (gmina Parchowo), a tak-
że w Karwi przy ul. Wojska Polskiego (gmi-
na Władysławowo), wzniesiona dla upa-
miętnienia dnia, w którym syn fundatorki 
wstąpił do seminarium duchownego.

Ten rodzaj małej architektury sakral-
nej to wyraz najnowszej pobożności ma-
ryjnej, wszystkie kapliczki z wizerun-
kiem Matki Bożej z Medziugorie powstały 
po 2000 roku. Wierni licznie i chętnie piel-
grzymują do Sanktuarium Królowej Poko-
ju, skąd przywożą charakterystyczne (białe 
bądź polichromowane) figurki medziugor-
skiej Pani, zaprezentowanej zgodnie z wizja-
mi jako młoda, smukła kobieta w powiewa-
jącej szacie.

c) Matka Boża Brzemienna
Kolejnym inspirowanym mariofanią wize-
runkiem kapliczkowym jest polichromo-
wana, drewniana rzeźba Matki Bożej Brze-
miennej z ceglanej kapliczki w Gdańsku 
Matemblewie. Objawienie związane z figurą 
datowane jest na drugą połowę XVIII wie-
ku. Pewnym srogim, zimowym wieczorem 
okoliczny stolarz imieniem Stanisław musiał 
udać się z Matarni do Gdańska (ok. 10 km), 
by sprowadzić lekarza-położnika do swo-
jej rodzącej żony, której stan się pogarszał. 
Przez surowe warunki pogodowe droga oka-
zała się nie do pokonania. Przebijając się 
przez śnieżne zaspy mężczyzna stopniowo 
tracił siły. W końcu, całkowicie wyczerpany 
ukląkł na drodze i zaczął się żarliwie modlić 
o ratunek dla siebie i zdrowie dla żony oraz 

mającego się narodzić dziecka. Po chwili uj-
rzał łunę światła, z której wyłoniła się brze-
mienna kobieta. Piękna zjawa oznajmiła mu, 
że jego żona szczęśliwie urodziła. Stolarz 
wrócił więc do domu, w którym zgodnie z za-
powiedzią zastał żonę i nowo narodzonego 
potomka zdrowych. Małżonka opowiedzia-
ła mu, że w porodzie pomogła jej nieznana 
akuszerka. Oboje skojarzyli tajemniczą po-
stać z Matką Bożą. O cudzie świeżo upie-
czony ojciec powiadomił oliwskich cyster-
sów. Ci zaś postanowili uczcić nadzwyczaj-
ne wydarzenie stawiając kapliczkę z figurą 
wykonaną według opisanego przez stolarza 
wizyjnego wizerunku Świętej Panny29. Tak 
mówi legenda, tymczasem rzeźba w Matem-
blewie prezentuje w istocie Maryję jako Ma-
donnę Apokaliptyczną30. W modrzewiowej 
statui ukazano wizję z Księgi Rodzaju (ko-
bieta depcze łeb węża, który owija się wokół 
globu) oraz z Apokalipsy św. Jana (głowę po-
staci okala gwieździsty wieniec, zaś pod jej 
stopą znajduje się sierp księżyca). Maryja ma 
szaty i insygnia królewskie: purpurową, zdo-
bioną złoceniami suknię, ciemnoniebieski 
płaszcz oraz koronę, w dłoni zaś trzyma lilię. 
Kształt jej sylwetki wskazuje na stan błogo-
sławiony. Trzeba dodać, że kapliczka ta jest 
dobrze znana okolicznej ludności. 78-letnia 
mieszkanka31 pobliskiego Rębiechowa za-
pytana o wizerunek matemblewski zwróciła 
moją uwagę na związane z porodem detale 
rzeźby: białe płótno oraz podwinięte rękawy 
Świętej Panny. Mimo to figury Matki Bożej 
Brzemiennej pozostają rzadkim zjawiskiem 

29 H. i Sz. Szemrajowie, Matka Boża Brzemienna czeka na cie-
bie, Gdańsk 1988, s. 7–14.

30 Apokaliptyczna wizja św. Jana Apostoła: „Potem wielki 
znak się ukazał na niebie: / Niewiasta obleczona w słońce / 
i księżyc pod jej stopami, / a na jej głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu. / A jest brzemienna […]” (Ap 12,1–2).

31 Data rozmowy: maj 2015.
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w kaszubskiej małej architekturze sakral-
nej. Miejsca poświęcone ciężarnej Marii 
są doprawdy nieliczne; w wyniku rekonesan-
su zlokalizowałam zaledwie trzy, przy czym 
każda z umieszczonych tam rzeźb prezentuje 
inną wizję.

Pierwsza z nich znajduje się na posesji ro-
dziny Wrese w Osłoninie (gmina Puck). Jest 
to około stuletnia polichromowana rzeź-
ba umieszczona w przeszklonym z czterech 
stron wnętrzu dwukondygnacyjnej kaplicz-
ki. Postać ma złożone do modlitwy dłonie, 
a korona i złocone szaty wskazują na jej kró-
lewską godność. Pobieżnie trudno ocenić, że 
to figura Matki Bożej Brzemiennej. Gdy się 
przyjrzymy zauważymy jednak, że sylwet-
ka Maryi nie jest smukła jak na większości 
rzeźb – ma wyraźnie szersze kształty, a cią-
żową krągłość uwydatnia spięta pod pełny-
mi piersiami jasnobłękitna suknia.

Drugim znaleziskiem jest wyrzeźbio-
na w drewnie kapliczka autorstwa Ada-
ma Szczepanika32. Od 1998 roku stoi ona 
na terenie kościoła pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski w Sominach (gmina Studzienice). 
Wnęką na figurę jest wydrążony pień drzewa 
zwieńczony dachem. Maryja krzyżuje dło-
nie na sercu, a u jej stóp zakrytych błękitną 
suknią widnieje sierp księżyca. Rzeźbę moż-
na zaliczyć do typu Madonny Apokaliptycz-
nej, jednak w przeciwieństwie do figury ma-
temblewskiej, tej z Somin brak gwieździ-
stego wieńca; nie widać w niej też sympto-
mów ciąży jak w przypadku Matki Bożej 
z kapliczki w Osłoninie. Na postumencie 

32 Adam Szczepanik (ur. 1941 r.) – twórca ludowy, rzeźbiarz, 
muzyk i budowniczy ligawek i trąbit. Mieszka w Wólce 
Grodziskiej, koło Grodziska Mazowieckiego, gdzie kon-
tynuuje działalność artystyczną ojca – Ludwika, zob. 
Mazowiecki Szlak Tradycji, online: <http://www.mazo-
wieckiszlaktradycji.com/poi-lista/adam-szczepanik>; 
[19.06.2019].

wygrawerowano za to napis: „M. B. Brze-
mienna”, wskazujący, do jakiego wizerunku 
kapliczka się odnosi.

Trzecim miejscem poświęconym ciężar-
nej Madonnie jest Białogóra (gmina Kro-
kowa). Przy tutejszym kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny stoi 
wzniesiona w 2001 roku kapliczka eksponu-
jąca białą figurę. Wyrzeźbiona postać obie-
ma dłońmi obejmuje zaokrąglony brzuch; 
na jej twarzy odmalowuje się modlitewne 
skupienie. Inskrypcja na granitowej tablicy 
głosi: „Matko Boża Brzemienna dziękuje-
my za każdy dar życia. Bądź siłą dla Matek 
oczekujących potomstwa. Weź w opiekę na-
sze rodziny i prowadź je do swego syna. Wo-
tum wdzięczności Matce Bożej na począt-
ku trzeciego tysiąclecia. Rodzina Parafialna 
oraz wypoczywający w Białogórze”.

d) Matka Boża Siewna
Bodaj jedyna tego typu kapliczka znajduje 
się w Kłaninie. Maryja zaprezentowana jest 
tu w klasycznych barwach bieli i błękitu, 
maforion i przepasana suknia wzbogacone 
są o siewnik, do którego postać sięga dło-
nią wyciągając ziarna. Kapliczka powsta-
ła w 1939 roku. Poświęcono ją 15 sierpnia 
(w dniu Matki Bożej Zielnej – czyli Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny)33, 
mimo że święto Matki Bożej Siewnej (lu-
dowa nazwa święta Narodzin Matki Bo-
żej) przypada 8 września. Kłanińska rzeź-
ba przetrwała wojnę dzięki zapobiegliwym 
i odważnym mieszkańcom, którzy zawcza-
su ukryli figurę przed niszczycielskim dzia-
łaniem nazistów.

33 Święto Matki Bożej Zielnej to w kalendarzu ludowym zwy-
czajowy termin zakończenia żniw, zob. B. Ogrodowska, 
Święta polskie. Tradycja i obyczaj, Warszawa 1996, 
s. 281–286.

http://www.mazowieckiszlaktradycji.com/poi-lista/adam-szczepanik
http://www.mazowieckiszlaktradycji.com/poi-lista/adam-szczepanik
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W polskiej tradycji ludowej Matka Boża jest 
czczona jako patronka jesiennych zasiewów. 
Święto jej narodzin zamykało cykl upraw rol-
nych i rozpoczynało następny: po nim zaczy-
nano jesienną orkę i siew zbóż ozimych. By za-
pewnić urodzaj, ziarna siewne mieszano z ziar-
nem wyłuskanym z wieńca dożynkowego, lub 
z kłosów, które wraz z ziołami święcono pod-
czas uroczystości 15 sierpnia34.

e) Matka Boża Zielna 
Matce Bożej Zielnej poświęcone są dwie 
kapliczki wyrzeźbione w drewnie przez 
kaszubskiego artystę ludowego Józefa 
Chełmowskiego35. Pierwsza z nich, wy-
konana w 1985 roku, stoi na posesji pp. 
Puzdrowskich w Bukowie koło Sierakowic. 
Na drewnianym słupie, na którym stoi 
oszklona i zadaszona skrzynka zwieńczo-
na krzyżem, umieszczono tabliczkę z łaciń-
ską inskrypcją Sancta Maria Herbae. We-
wnątrz kapliczki znajduje się niewielkich 
rozmiarów polichromowana rzeźba Maryi, 
która została przedstawiona w stroju przy-
pominającym ludowy: niebieska koszu-
la z zieloną kamizelką oraz biała spódnica 
ze zdobieniami w formie gwiazd i słońc. 
34 Zob. tamże, s. 303. O pomorskich obrzędach związanych 

z Matką Bożą Zielną i Siewną, zob. B. Stelmachowska, Rok 
obrzędowy na Pomorzu, Gdynia 2016, s. 192–193, 197.

35 Józef Chełmowski (1934–2013) z Brus koło Chojnic to 
jeden z najbardziej oryginalnych ludowych artystów ka-
szubskich, rzeźbiarz, malarz na szkle i płótnie, twórca in-
strumentów muzycznych, pszczelarz, twórca rzeźbionych 
uli figuralnych i twarzowych, konstruktor maszyn, ku-
stosz swojego prywatnego muzeum, filozof-samouk, my-
śliciel, profeta i moralista, zob. J. Borzyszkowski, Józef 
Chełmowski (1934–2013) – wybitny twórca ludowy, rzeź-
biarz, malarz – na szkle i płótnie, konstruktor, kolekcjoner, 
pszczelarz i filozof, „Acta Cassubiana” 2013, t. 15, s. 433–
440; T. Siemiński, Józef Chełmowski. Człowiek renesansu, 
Bytów 2002, s. 2. Zob. też: T. Siemiński, Józef Chełmowski. 
Portret artysty i człowieka, Bytów 1995; T. Siemiński, Józef 
Chełmowski, Bytów 2008; Pasieka wyobraźni. O twór-
czości Józefa Chełmowskiego. Monografia zbiorowa, red. 
D. Kalinowski, T. Siemiński, Brusy–Bytów–Gdańsk 2017.

Figurka w prawej dłoni trzyma lilie, w le-
wej zaś kłosy36. 

Druga to prawie pięciometrowa drew-
niana kapliczka słupowa z dwuspadowym 
daszkiem. Wykonana została przez artystę 
w 2002 roku (o czym świadczy wyrzeza-
ny podpis: „J. Chełmowski Brusy 2002”). 
Dzieło znajduje się w małej osadzie o na-
zwie Płęsno (gmina Chojnice) na terenie 
Kempingu nad Brdą należącym do pp. Bo-
rzyszkowskich37. Płaskorzeźbiona Matka 
Boża Zielna trzyma w dłoniach chustę, niby 
siewnik, z kolorowymi kwiatami i ziołami; 
głowę postaci otacza zabarwiony na żółto 
nimb; zielona suknia ozdobiona jest wyrze-
zanymi kwiatkami. Nad Maryją znajduje 
się anioł ze złożonymi do modlitwy ręko-
ma. Na postumencie artysta umieścił na-
pis: Contra vim Mortis non est Medicamen in 
Hortis („Przeciwko sile śmierci nie ma lekar-
stwa w ogrodach”).

f) Matka Boża Bolesna
Wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Bo-
lesnej przypada 15 września, nie ma ono 
jednak odpowiednika w kalendarzu ludo-
wym (co nie oznacza, że motyw ten nie po-
jawia się w ludowej religijności, przeciwnie 
– znajdziemy ją także w kilku kapliczkach). 
W ikonografii Matkę Bożą Bolesną przed-
stawia się na kilka sposobów: jako stoją-
cą pod krzyżem Chrystusa, bądź w formie 
Piety (Maryja trzymająca martwego Jezusa) 
lub z mieczem, który przebija jej pierś/ser-
ce (w niektórych wariantach pojawia się sie-
dem mieczy).

Ukrytą w leśnej gęstwinie zabytkową ka-
pliczkę poświęconą Matce Bożej Bolesnej 

36 Zob. J. Borzyszkowski, A. Klejna, Boże Męki. Krzyże i kaplicz-
ki przydrożne na Kaszubach, Gdańsk–Pelplin 2004, s. 249.

37 Zob. tamże, s. 123.
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znajdziemy przy drodze między Szemudem 
a Wejherowem. W jej wnętrzu stoi polichro-
mowana figura; nie odnosi się ona jednak 
do żadnego z powyższych motywów ikono-
graficznych. Postać ukazana jest jako starsza 
kobieta z włosami schowanymi pod białym 
szalem, jej ciemnoniebieski płaszcz okrywa 
białą suknię. Maryja do swojego serca przy-
kłada cierniową koronę Chrystusa – znak 
męki jej syna, streszczający prawdę o cier-
pieniu Wcielonego Boga, ale i jej samej jako 
Jego Matki. Gest złożonych na piersi rąk 
to znak zależności, oddanie i cześć, w tym 
wypadku powierzenie się woli Bożej.

Inna przedwojenna kapliczka poświęcona 
Matce Bożej Bolesnej znajduje się w Gliśnie 
Wielkim (gmina Lipnica). W tym wariancie 
figura prezentuje kobietę w czerwonej suk-
ni (kolor ten wskazywać może na miłość, 
życie, ale i ofiarę – jako symbol cierpienia) 
i błękitnym maforionie okrywającym włosy. 
Oczy postaci są zamknięte, dłonie złożone 
na piersiach, jej serce przebija miecz. Wize-
runek ten odnosi się do proroctwa wypo-
wiedzianego przez starca Symeona do Ma-
ryi podczas ofiarowania Jezusa w świątyni. 
Czytamy o tym w Ewangelii św. Łukasza: 
„Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Ma-
ryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest 
na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, 
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw 
wyszły zamysły serc wielu»” (Łk 2, 34–35). 
Starzec przepowiedział Maryi cierpienie.

Do Piety symbolicznie nawiązuje wyku-
ta w kamieniu kapliczka stojąca przy drodze 
Wygoda-Chmielno, na granicy Borzestow-
skiej Huty i Lipowca. Jej fundatorem była 
Gmina Chmielno i Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie, zaś autorem – Witold Bobrow-
ski z Głodnicy. Rzeźba nie jest figuralna, 

to stojący na podwyższeniu kamień z do-
stosowanym do jego kształtu prostym relie-
fem. Całość chroni metalowy daszek zwień-
czony krzyżem. Wzniesiono ją w 1989 roku, 
w pięćdziesiątą rocznicę II wojny światowej, 
ku pamięci działaczy Tajnej Organizacji 
Wojskowej Gryf Pomorski oraz wszystkich, 
którzy wspierali, karmili i chronili bojowni-
ków o wolność Pomorza. Kapliczka stoi nie-
daleko ich głównej kwatery38.

Klasycznie rzeźbioną Pietę wraz z drew-
nianym krzyżem znajdziemy w Jamnow-
skim Młynie koło Parchowa. Pod kamien-
ną figurą Matki Bożej trzymającej w ra-
mionach martwego Jezusa, na betonowym 
postumencie znajdziemy wezwanie modli-
tewne: „Matko Bolesna módl się za nami”. 
Kapliczka wybudowana została na rozstaju 
dróg w 1928 roku.

g)  Matka Boża Księgi (Madonna del Libre)
Ten bardzo rzadko prezentowany temat 
znajdziemy w drewnianej, przymocowanej 
do drzewa kapliczce usytuowanej na  tere-
nie gościńca „Helena” w Brodnicy Dolnej, 
nad Jeziorem Ostrzyckim. Jej twórcą jest 
gdański rzeźbiarz Józef  Nadrowski. Figu-
ra przedstawia siedzącą Matkę Bożą, która 
trzyma na kolanach małego Jezusa. Obie 
postaci podtrzymują otwartą księgę, ale 
wpatrzone są w niebo. Księga – centralny 
punkt dzieła – może być aluzją do Godzi-
nek ku czci Najświętszej Marii Panny, bądź 
do liturgii godzin (brewiarza), może też od-
nosić się do Słowa Bożego (Ewangelii) – jak 
w rzeźbie z drewnianej kapliczki w Gowi-
dlinie (gmina Sierakowice). Gowidlińska 
figura prezentuje stojącą Maryję trzymają-
cą oburącz Dzieciątko Jezus, które w lewej 

38 J. Borzyszkowski, A. Klejna, Boże Męki..., dz. cyt., s. 182.
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dłoni dzierży zamkniętą księgę, w prawej 
zaś kwiat lilii. Brodnicka kapliczka Ma-
donny jest umieszczona pomiędzy inny-
mi ozdobami (stare wozy, drewniane tacz-
ki pełniące funkcję kwietnika, etc), całość 
tworzy zatem osobliwe genius loci, powodu-
jąc, że nie od razu ujawnia się jej modlitew-
ne przeznaczenie.

Podsumowanie
Silnie rozwinięty na Kaszubach kult maryj-
ny odzwierciedla się w przydomowych i przy-
drożnych kapliczkach. I choć charakter tych 
sakralnych przedstawień nie jest intencjonal-
nie artystyczny (autorski), z antropologicznego 
punktu widzenia ich treść, cele i motywacje39, 
a także ich wartość ekspozycyjna są niezmier-
nie interesujące; stanowią bowiem wyraz au-
tonomicznego bycia we wspólnocie Kościoła. 
Kapliczki to dla wiernych jedna z nielicznych 
możliwości wypowiedzenia się religijnego 
poza kontrolą kleru (choć nie bez ich wpływu 
na religijne wyobrażenia). Stanowią dla świec-
kich przestrzeń samodzielnego działania o wy-
miarze sakralnym, w przeciwwadze (choć nie 
w świadomej kontrze) wobec ograniczających 
do biernego udziału oficjalnych uroczystości 
kościelnych. To zresztą nie tylko prowadzone 
modlitwy, czy opieka nad obiektem, lecz także 
wybór wizerunku oraz zdobień, projektowa-
nie sakralnej ikonosfery według własnego gu-
stu, wrażliwości religijnej, na swoich zasadach 
i w swojej przestrzeni. To wierni ostatecznie 
decydują „w terenie” o kulcie danego dogma-
tu, czy „prawdziwości” objawień. 

39 Zob. H. Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką 
sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010.

Kapliczki ukazują więc prywatną poboż-
ność świeckich, ich wyobraźnię sakralną 
oraz zindywidualizowaną religijną ekspresję 
twórczą (coraz częściej pojawiają się w pry-
watnych przydomowych ogródkach). Nadal 
pozostają jednym z ważniejszych sposobów 
wyrażania pobożności, nawet jeśli ich bu-
dowa coraz mniej wynika z potrzeby miej-
sca do modlitwy (przy większości kapliczek 
przydomowych czy też tych, budowanych 
przy leśnych drogach nie odbywają się na-
bożeństwa majowe czy październikowe). 
Motywacje ich powstania mogą wynikać 
za to z nieortodoksyjnej potrzeby uświęca-
nia przestrzeni, znanej z badań nad prze-
strzenią w  kulturze tradycyjnej prowadzo-
nych przez Ludwika Stommę40. Kapliczki 
są punktami sakralizującymi orbis interior 
(„świat nasz”) przez nawiązanie do świętego 
orbis exterior – rozumianym jako zaświato-
we sacrum.

* * *
Bacząc na ograniczony charakter artykułu, 
niniejszy krótki przegląd kaszubskich ka-
pliczek jest raczej inspiracją do refleksji nad 
wrażliwością religijną Kaszubów, bodźcem 
do przyjrzenia się wyobrażeniom sakralnym 
i ich realizacjom, niż monografią i regular-
nym spisem i opisem. To zachęcająca do dal-
szego namysłu próba podniesienia starego 
tematu w nowych warunkach: w dobie ma-
sowej produkcji dewocjonaliów, indyferencji 
religijnej oraz przemian w pojmowaniu ka-
tegorii ludowości.

40 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, 
Warszawa 1986.
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The article focuses on the Kashubian small 
sacred architecture. Out in the field God 
has a face of the Blessed Virgin Mary (most 
of the shrines are dedicated to Mary, mother 
of Jesus). The interpretation of the chapels’ 
iconosphere is inspired by Hans Belting’s 
theory. Their decorations and iconographic 
motifs are understood as a specific medium 

God out in the Field. The Iconosphere of the Kashubian Shrines
(Summary)

of beliefs, norms and social activities. Focus-
ing on their communicative aspect allows 
to see the religious sensitivity and imagina-
tion of the founders and builders which is 
shown in the shrines. 

Key words: iconosphere, shrines, religiosity, 
Kashubians, Marian devotion
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rozprawy doktorskiej pt. Homo Capax, 
Capax Hominis. Z  problematyki antropo-
logicznej w późnej twórczości Adama Mic-
kiewicza. Pracy przyznano Nagrodę Wy-
dawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego dla 

Wyróżniających się Prac Doktorskich. 
Planowany rok wydania ‒ jesień 2019. Au-
torka prowadzi badania z zakresu etnolo-
gii Kaszub. Interesuje się kulturą symbo-
liczną, zwłaszcza religijnością (szczególnie 
w perspektywie postsekularnej). Publiko-
wała w tomach zbiorowych, a także w cza-
sopismach naukowych.
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Literaturoznawca
Pasje naukowe Profeso-
ra Edwarda Kasperskiego 
rozwinęły się już we wcze-
snych latach studenckich 
– w pierwszej połowie lat 
sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Był to okres, w któ-
rym studiował on na Uni-
wersytecie Warszawskim 
polonistykę, a także, przez 
trzy lata, filozofię. Pracę ma-
gisterską poświęconą powie-
ści Jerzego Andrzejewskie-
go Popiół i diament zatytu-
łowaną „Popiół i diament” 
w kontekście norm literackich, Kasperski 
przygotował na seminarium prof. Kazimie-
rza Budzyka. Jednakże z racji nagłej śmier-
ci promotora ostatecznie obronił się u prof. 

Marii Renaty Mayenowej. 
Zainteresowania wspomnia-
nego środowiska naukowe-
go, w którym dojrzewały fa-
scynacje naukowe młodego 
magistra, były bardzo szero-
kie i wszechstronne, domi-
nował w nich przedwojen-
ny formalizm polski i rosyj-
ski oraz strukturalizm czeski 
Jana Mukařovský’go, fran-
cuski Claude’a Lévi-Straus-
sa, Rolanda Barthesa, ame-
rykański Romana Jakobso-
na, a także estoński z Tartu, 
Jurija Łotmana. Kasperski 

skierował uwagę ku francuskiemu pismu 
naukowemu „Communications” oraz ku 
problematyce semiotyki. Jego debiutanckie 
publikacje, co uwidacznia bibliografia, były 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 1(4)/2019, s. 78‒104Jacek Aleksander Prokopski 
Maria Urbańska-Bożek 

Twórczość i życie 
Profesora Edwarda Kasperskiego1 



» 79 «

Jacek Aleksander Prokopski, Maria Urbańska-Bożek Twórczość i życie…

poświęcone tym właśnie zjawiskom. Arty-
kuł Elementy semiologii, umieszczony w pi-
śmie „Kultura i Społeczeństwo” (4/1965), 
należał podobno do pierwszych publikacji 
krajowych na ten temat. 

Lata 1968–1969 przyniosły, jak to okre-
ślił Profesor w swoim Życiorysie naukowym, 
prawdziwą katastrofę w karierze naukowej 
i życiu osobistym, jako że większość bliskich 
mu osób została bądź relegowana z Uni-
wersytetu Warszawskiego, bądź opuściła go 
ze względu na presję polityczną lub w pro-
teście przeciwko represjom. Jako skromny 
doktorant, niewiele znaczący w akademic-
kich koteriach, znalazł się w naukowej izo-
lacji i wobec groźby pozbawienia go pracy. 
W konsekwencji tych wydarzeń zdecydo-
wał się na zmianę tematu pracy doktorskiej, 
z uwagi na wątpliwości natury etycznej co 
do dotychczasowego tematu dysertacji, 
która dotyczyła problematyki manipulacji 
za pomocą słowa. Około roku 1970 przy-
szły profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
zwrócił się ku pisarstwu Cypriana Norwi-
da. Doktorat poświęcił problematyce ak-
sjologicznej, w szczególności rozumieniu 
i typologii wartości w twórczości Norwida. 
Jak się okazało, pozostało to przedmiotem 
admiracji Profesora na całe życie2. Prof. dr 
hab. Stefania Skwarczyńska, której Norwid 
i problematyka aksjologiczna były szczegól-
nie bliskie, tak oto oceniła dysertację: 

2 Już po śmierci prof. Kasperskiego została wydana ostat-
nia jego praca poświęcona Norwidowi: Tropami Norwida. 
Studia – interpretacje –  paralele, red. nauk. Ż. Nalewajk, 
Warszawa 2018, 380 s. Inne książki poświęcone twórczości 
Norwida to: Dyskursy romantyków. Norwid i inni, Warszawa 
2003, 548 s.; Świat wartości Norwida, PWN, Warszawa 
1981, 376 s.; Problem wartości w pisarstwie C.K. Norwida. 
Przedmioty użytkowe. Przedmioty potrzeb, wartości perfekcyj-
ne, celowe i instrumentalno-użytkowe [praca doktorska, ma-
szynopis], Uniwersytet Warszawski 1974.

Gdyby rozprawa ob. mgra Edwarda Ka-
sperskiego pt. Problem wartości w pisarstwie 
C. K. Norwida (Przedmioty użytkowe. Przed-
mioty potrzeb, wartości perfekcyjne, celowe 
i instrumentalno-użytkowe) przedstawiona 
mi została do oceny jako praca habilitacyjna 
– uznałabym, że spełnia ona na bardzo wy-
sokim poziomie warunki postawione przez 
Ustawę rozprawom habilitacyjnym3.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, w okresie poprzedzającym uzyskanie 
doktoratu w 1974 roku oraz potem, podczas 
pracy na stanowisku adiunkta, Edward Ka-
sperski zaangażowany był w dydaktykę i ba-
dania prowadzone przez Zakład Teorii Lite-
ratury i Poetyki Uniwersytetu Warszawskie-
go. Zajmował się wówczas problematyką, 
która bądź stanowiła o profilu tej placówki 
(poetyka i teoria literatury), bądź wynikała 
z zainteresowań norwidologicznych młode-
go doktora oraz z potrzeby rozbudowywa-
nia warsztatu naukowego niezbędnego dla 
dalszych badań nad Norwidem i jego epoką.

W tym samym czasie kontynuował prace 
nad literaturą współczesną; opracował dwa 
hasła monograficzne do monumentalnego 
Obrazu Literatury Polskiej: jedno poświę-
cone Gustawowi Daniłowskiemu4, dru-
gie – Ludwikowi Stanisławowi Licińskie-
mu5. Przygotowywał również do wydania, 
w Państwowym Wydawnictwie Nauko-
wym, książkę Świat wartości Norwida, po-
święconą tematyce poetyki pragmatycznej, 

3 Nota z recenzji prof. S. Skwarczyńskiej datowana 
w Życiorysie naukowym na dzień 3 października 1974 roku.  

4 E. Kasperski, Gustaw Daniłowski, [w:] Obraz literatury pol-
skiej XIX i XX wieku. Literatura okresu Młodej Polski, seria 
5, t. 3, zesp. red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz, 
Mirosława Puchalska, Kraków 1973, s. 223–257.

5 Tenże, Ludwik Stanisław Liciński, [w:] Obraz literatury pol-
skiej, dz. cyt., s. 281–296.
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która miała stać się rodzajem alternatywy 
dla poetyk immanentnych: morfologicznej, 
strukturalnej i lingwistycznej. Do tego do-
szły badania nad filozofią literatury Roma-
na Ingardena6 oraz wzmożenie zaintereso-
wania genologią7. 

Za jedno z istotniejszych wydarzeń 
w swoim życiu naukowym Profesor Kasper-
ski uznaje dokonany, również latach siedem-
dziesiątych XX w., zwrot ku problematyce 
dialogu, który zaowocował współredagowa-
ną przez niego książką Dialog w literaturze8. 
Wówczas to powstały dwa ważne artykuły 
dla jego ówczesnej formacji intelektualnej: 
Dialog a nauka o literaturze9 oraz Problem 
pytań w twórczości Norwida10. 

W 1981 roku doktor Kasperski wyjeż-
dża na trzyletni lektorat do Instytutu Sla-
wistycznego na Uniwersytecie w Aarhus 
w Danii. Nastał trudny okres stanu wojen-
nego w Polsce, czego skutkiem było odcię-
cie od kontaktów z krajem. Mimo wszyst-
ko w roku 1981 ukazały się nakładem Pań-
stwowego Wydawnictwa Naukowego dwie 
książki: Świat wartości Norwida11 oraz 
współredagowana antologia pt. Bachtin. Ję-
zyk. Dialog. Literatura12. 

6 Tenże, Nad Ingardenem, „Miesięcznik Literacki” 1971, 
nr 1, s. 74–81.

7 Tenże, Gatunki literackie jako wartości, „Przegląd 
Humanistyczny” 1977, nr 4, s. 75–89.

8 Dialog w literaturze, red. nauk. E. Kasperski 
i E. Czaplejewicz, Warszawa 1978, 320 s. Książka ta uzy-
skała w 1979 r. zespołową nagrodę Ministra II stopnia.

9 E. Kasperski, Dialog a nauka o literaturze, [w]: Dialog w li-
teraturze, dz. cyt., s. 237–272.

10 Tenże, Problem pytań w twórczości Norwida, „Przegląd 
Humanistyczny” 1977, nr 6, s. 49–67. 

11 Książka ta została wyróżniona indywidualną nagrodą 
Ministra III stopnia. 

12 Bachtin. Dialog. Język. Literatura. Antologia, red. nauk. 
E. Kasperski i E. Czaplejewicz, Warszawa 1983, 609 s. 

Filozof
W tym miejscu i w tym okresie rozpoczy-
na się naukowa przygoda naszego literatu-
roznawcy z filozoficzną twórczością Sørena 
Kierkegaarda – duńskiego teologa, myśli-
ciela, żyjącego w latach 1813–1855. Znajo-
mość języka duńskiego, którą posiadł w cza-
sie swojego pobytu w Aarhus oraz uzyskana 
tam wiedza o języku, literaturze i kulturze 
Danii, ułatwiły Kasperskiemu badania nad 
twórczością Duńczyka. 

Po powrocie do kraju w 1984 roku Edward 
Kasperski rozpoczął studia nad Kierkegaar-
dem, które zostały zwieńczone kilkoma arty-
kułami13. Powrócił również do problematyki 
dialogu i do intensywnych prac nad książką 
habilitacyjną. Zwrócił w szczególności uwa-
gę na dwudziestowieczne, niemieckojęzycz-
ne pisarstwo Martina Bubera, któremu po-
święcił studium Dialog w świecie pozorów. 
O dialogice Bubera14 oraz na francuski egzy-
stencjalizm, o którym napisze w rozprawie 
Egzystencja, literatura, dialog15. Podjął rów-
nież badania nad dialogową praktyką i myślą 
polskich romantyków (Norwid, Mickiewicz, 
Słowacki, Krasiński).

Praca habilitacyjna stanowiła zwięzłe 
powtórzenie głównych tematów podję-
tych wcześniej przez doktora Kasperskiego 
na temat dialogu, któremu poświęcił w su-
mie około dwudziestu artykułów, rozpraw 
i szkiców. Autor pisze w swoim życiorysie 
naukowym: 

13 E. Kasperski, Kierkegaard jako krytyk literacki, „Miesięcznik 
Literacki” 1988, nr 9, s. 59–68; Tenże, Ironia, po-
etyka, antropologia (w kręgu Kierkegaarda), „Przegląd 
Humanistyczny” 1988, nr 11–12, s. 1–14; tenże, Poeta an-
typoeta Kierkegaard, „Poezja” 1989, nr 3, s. 61–72.

14 Tenże, Dialog w świecie pozorów. O dialogice Bubera, 
„Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 6, s. 85–105.

15 Tenże, Egzystencja, literatura, dialog, [w:] Poszukiwania teo-
retycznoliterackie, red. nauk. E. Kasperski i E. Czaplejewicz, 
Wrocław 1989, s. 53–100.
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„Wychodziłem w nich świadomie i celo-
wo poza nazbyt wąskie kategorie morfo-
logiczne poetyki lub stylistyki, dotykając 
rozmaitych zagadnień filozofii dialogu 
i problemów pogranicznych, jak ironia, 
parodia, polemika, komunikowanie po-
średnie, tożsamość ja – ty, etyka dialo-
gu itp. O tym, że zagadnienia dialogu 
rozważałem w złożonym kontekście teo-
retycznoliterackim, filozoficznym i kul-
turologicznym, świadczyły studia poświę-
cone Bachtinowi i formalistom rosyjskim, 
Buberowi, neokantystom i nurtom per-
sonalistyczno-egzystencja listycznym 
w Niemczech i we Francji oraz samemu 
Kierkegaardowi”16.

Praca habilitacyjna Idee, formy i trady-
cje dialogu17 spotkała się z pozytywną oce-
ną wybitnych autorytetów naukowych, jak 
prof. dr hab. Henryk Markiewicz z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego oraz ks. prof. dr hab. 
Józef Tischner  z Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie.

Kulturoznawca
Kontynuując i rozwijając, z różnym natęże-
niem, wcześniejsze badania i zainteresowa-
nia, Kasperski zajął się w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku literaturą i kul-
turą kresową. Skłoniły go do tego przede 
wszystkim powody natury osobistej, ponie-
waż urodził się na kresach II Rzeczypospo-
litej, we Lwowie, na ulicy Łyczakowskiej, 
w roku 1942. Wyemigrował stamtąd z rodzi-
ną jako dziecko i nigdy, jak dotąd, nie miał 
sposobności bliższego rozpoznania tej czę-
ści polskiej literatury, kultury i historii. To 

16 Życiorys naukowy. 
17 E. Kasperski, Idee, formy i tradycje dialogu [rozprawa habili-

tacyjna, maszynopis], Warszawa 1990, 497 s.

miał być czas, w którym nauka i osobiste do-
świadczenie miały się spotkać i wydać dobry 
owoc w postaci kilku współredakcji książ-
kowych18, w tym indywidualnych studiów 
autorskich poświęconych twórczości wybra-
nych pisarzy kresowych, takich jak Bruno 
Schulz i Leopold Buczkowski. Interesowała 
go także działalność Iwana Franko, posta-
ci blisko związanej ze środowiskiem lwow-
skim, nota bene kluczowej dla budzenia się 
świadomości literackiej i narodowej Ukra-
ińców. Istotnym czynnikiem było tu także 
zrozumienie skomplikowanych polsko-ukra-
ińskich stosunków literackich, językowych, 
kulturowych i narodowościowych we Lwo-
wie i na Zachodniej Ukrainie. 

Z czasem Profesor Kasperski poszerza 
swoje badania o krąg postaci związanych 
z literaturą i Ukrainą, takich jak poeta emi-
grant Jewhen Małaniuk – żołnierz Petlury, 
bard poezji ukraińskiej Taras Szewczenko 
czy Mikołaj Gogol. Pod pojęciem „kresowo-
ści” Kasperski rozumie przede wszystkim 
istotną dla niej problematykę kulturową, 
dotyczącą kontaktu języków i literatur. 

W omawianym okresie, zwłaszcza w kon-
tekście teoretycznym, Kasperski kieruje swo-
je zainteresowania na kategorię heteroge-
niczności (różnojęzyczności, wielokulturo-
wości). Wynikła ona z potrzeby osadzenia 
literatury w szerszym i bardziej zróżnicowa-
nym kulturowo kontekście interpretacyjno-
-eksplikacyjnym niż jednostronny kontekst 
literackości. Rozwiązanie to miało rów-
nież na celu wydobycie powiązań literatury 

18 Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, red. nauk. 
E.  Kasperski i E. Czaplejewicz, Warszawa 1996, 183 s.; 
Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, red. nauk. 
E.  Kasperski i E. Czaplejewicz, Warszawa 1996, 348 s.; 
Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersa-
lizmu, red. nauk. E. Kasperski i E. Czaplejewicz, Warszawa 
1995, 252 s.
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artystycznej z innymi typami dyskursów, 
jak filozoficzne, religijne czy polityczne. To-
rowało ono drogę rozwijanej nieco później 
problematyce dyskursów, co udokumento-
wała, w aspekcie analityczno-interpretacyj-
nym, książka Dyskursy romantyków. Norwid 
i inni19, a w przekroju teoretycznym – stu-
dium Teorie i aporie dyskursu20.

Najwcześniejsze poszukiwania prowadzo-
ne w tym kręgu tematycznym prezentowała 
powstała we współpracy międzynarodowej 
książka Literatura a heterogeniczność kultu-
ry. Poetyka i obraz świata21. Interesujące nas 
zagadnienia poruszały artykuły poświęcone 
kategorii heterogeniczności w poetyce, po-
ezji filozoficznej Wisławy Szymborskiej, re-
ligijności Adama Mickiewicza, mistyce Ju-
liusza Słowackiego czy wreszcie opozycji sa-
crum i profanum w myśli współczesnej.

Metodolog
Poza tymi osiągnięciami wydawniczymi 
z lat dziewięćdziesiątych XX wieku autor 
Świata człowieczego pogłębia i rozbudowuje 
dotychczasową problematykę teoretycznoli-
teracką, co potwierdzają dwie kolejne książ-
ki zbiorowe: Postać literacka. Teoria i histo-
ria22 oraz Rozważania metodologiczne. Język 
– literatura – teatr23. Ostatnia z wymienio-
nych pozycji stanowi inicjatywę zmierzającą 
do odrodzenia i rozbudzenia tak potrzebnej 
obecnie refleksji metodologicznej zarówno 

19 Dz. cyt., por. wyżej przyp. 2.
20 E. Kasperski, Teorie i aporie dyskursu, [w:] Formacje dyskur-

sywne w kulturze, językach i literaturze europejskiej XX wie-
ku, red. nauk. L. Rożek, Częstochowa 2005, s. 247–274.

21 Literatura a heterogeniczność kultury. Poetyka i obraz świata, 
red. nauk. E. Kasperski i E. Czaplejewicz, Wydawnictwo 
TRIO, Warszawa 1996, 215 s. 

22 Postać literacka. Teoria i historia, red. nauk. E. Kasperski 
i B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 1998, 261 s.

23 Rozważania metodologiczne. Język – literatura – teatr, red. 
nauk. E. Kasperski, Warszawa 2000.

w dziedzinie wiedzy o literaturze, jak i w sze-
roko rozumianej humanistyce. Profesor Ka-
sperski miał głęboką świadomość tego, że 
współcześnie, na ogół, jest to przestrzeń za-
niedbana lub zaniechana. Dezorientacja po-
znawcza, stosownie do popularnej dewizy 
anything goes, w pełni uzasadniała podjęcie 
takiej inicjatywy. Już pośmiertnie wydana 
została obszerna praca, licząca 458 stron, 
poświęcona zagadnieniom metodologicz-
nym oraz metodom postępowania badaw-
czego w naukach humanistycznych, zwłasz-
cza na polu wiedzy o literaturze24. Książka 
ta nie tylko zapoznaje z poszczególnymi 
stanowiskami metodologicznymi, ale zara-
zem wchodzi z nimi w dyskusję, dzięki cze-
mu „[…] oczyszcza przedpole dla twórczych 
rozwiązań naukowych, wskazuje kierunki 
i drogi poznania”25.  

W 1994 roku Edward Kasperski został 
mianowany na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na Uniwersytecie Warszaw-
skim. W latach 1997–2000 pełnił funk-
cję kierownika Zakładu Teorii Literatu-
ry i Poetyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Po 2000 roku droga do awansu naukowego 
stała przed polskim komparatystą otworem. 
I tak w roku 2002 uzyskał on tytuł naukowy 
profesora, a w roku 2004 otrzymał nomi-
nację na stanowisko profesora zwyczajnego. 
Z racji daleko posuniętych badań nad Nor-
widem, Kierkegaardem oraz romantyzmem 
europejskim (Skandynawia, Niemcy, An-
glia, Ukraina, USA) Kasperski postanowił 

24 E. Kasperski, Metody i metodologia (metodologia ogólna, na-
uki humanistyczne, wiedza o literaturze). Podręcznik akade-
micki, red. nauk. Ż. Nalewajk, Warszawa 2017, 468 s. 

25 Ż. Nalewajk, Synteza – krytyka – poznanie. O książce Edwarda 
Kasperskiego: Metody i metodologia (metodologia ogólna, na-
uki humanistyczne, wiedza o literaturze). Podręcznik akade-
micki, [w:] E. Kasperski, Metody i metodologia…, dz. cyt., 
s. 446. 
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przenieść się z dotychczasowego Zakładu 
Teorii Literatury i Poetyki do Zakładu Ro-
mantyzmu Uniwersytetu Warszawskiego, 
gdzie mógł kontynuować przedsięwzięte 
wcześniej badania, nie rezygnując jednocze-
śnie z problematyki teoretycznoliterackiej, 
głównie poetyki. Potwierdzeniem, iż była 
to dobra decyzja, stały się dwie publikacje 
książkowe wydane w roku 2003: Dyskursy 
romantyków26 oraz Kierkegaard. Antropolo-
gia i dyskurs o człowieku27. 

Antropolog
W kolejnych latach swoją uwagę Profesor 
skupił na słabo rozpoznanej literaturoznaw-
czo problematyce dotyczącej antropologii li-
teratury, która bynajmniej nie jest tym sa-
mym, co antropologia kulturowa lub jaka-
kolwiek z odmian antropologii filozoficznej. 
Tak oto Profesor streszcza swoją pracę ba-
dawczą z tamtego okresu: 

Pracując nad książką Świat człowieczy. 
Wstęp do antropologii literatury […], zamie-
rzałem odpowiedzieć na zasadnicze pytanie 
teoretyczne »jak możliwa jest antropologia 
literatury«. Pragnąłem także wypracować 
kategorie, które, po pierwsze, nie byłyby 
zewnętrzne i restrykcyjne w stosunku do 
literatury, po drugie zaś, odsłaniałyby za-
kryty przez popularne, antyhumanistyczne 
kierunki europejskie, sygnalizowany w ty-
tule monografii wymiar człowieczy (huma-
nistyczny) literatury28.

Wydaje się, że rezultatem takiej perspek-
tywy badawczej było zaangażowanie się 

26 Dz. cyt., por. wyżej przyp. 2.
27 E. Kasperski, Kierkegaard. Antropologia i dyskurs o człowie-

ku, Pułtusk 2003, 555 s.
28 Fragment z Życiorysu naukowego.

Profesora w badania nad twórczością Fran-
za Kafki i zredagowanie przez niego książ-
ki Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu 
XXI wieku29. 

Komparatysta
Jednak w centrum swoich zainteresowań 
postawił komparatystykę. Komparatystycz-
ne badania Profesora Kasperskiego nabra-
ły tempa po roku 1997, czyli po utworze-
niu Zakładu Komparatystyki w Instytucie 
Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, którego został w tym samym roku 
pierwszym kierownikiem. Owocami pracy 
stały się: książka autorska Kategorie kompa-
ratystyki30 oraz książki współredagowane: 
Komparatystyka dzisiaj: t. 1. Problemy teore-
tyczne31; Komparatystyka dzisiaj: t. 2. Inter-
pretacje32; Edgar Allan Poe – niedoceniony no-
wator33; Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i per-
wersji – i nie tylko …34.

Komparatystyka nie była zresztą jedy-
nym obszarem działalności naukowej Pro-
fesora po roku 2000. Otóż kontynuował 
on w tym czasie również badania nad dia-
logiem i romantyzmem, udokumentowane 
książkami zbiorowymi35. Od 2001  r. Ka-
sperski opublikował około osiemdziesięciu 

29 Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku 
[W osiemdziesiątą rocznicę śmierci Franza Kafki], red. nauk. 
E. Kasperski we współpracy z T. Mackiewiczem, Warszawa 
2004, 356 s.

30 E. Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa 2010,  401 s.
31 Komparatystyka dzisiaj, red. nauk. E. Kasperski i E. Szczęsna, 

t. I: Problemy teoretyczne, Kraków 2010, 258 s.
32 Komparatystyka dzisiaj, red. nauk. E. Kasperski 

i E. Szczęsna, t. II: Interpretacje, Warszawa 2011, 348 s.
33 Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator, red. nauk. E. Kasperski 

i Ż. Nalewajk, Wrocław 2010, 293 s.
34 Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji – i nie tylko …, red. 

nauk. E. Kasperski i Ż. Nalewajk, Warszawa 2009, 344 s.
35 Śladami romantyków. Profesorowi Zbigniewowi Sudolskiemu 

w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. nauk. E. Kasperski 
i O. Krysowski, Warszawa 2010, 489 s.; Dialogi romantycz-
ne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka, red. nauk. 
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artykułów naukowych w książkach zbio-
rowych oraz około czterdziestu artykułów 
w czasopismach, w których podjął aktual-
ne  tematy i problemy współczesnej nauki 
o literaturze, humanistyce i kulturze. Spo-
śród przebogatej problematyki zagadnień 
poruszanych przez profesora Kasperskiego 
w licznych artykułach i rozprawach, należy 
wymienić m.in: kwestie dotyczące mimesis, 
teorii lektury, parodii i parodiowania, in-
tertekstualności, interpretacji, hermeneuty-
ki, narratologii, literackiego komunikowa-
nia się, zagadnień literackiej podmiotowo-
ści, antropologii strukturalnej, dziejów wy-
branych idei teoretycznoliterackich, różno-
rodnych aspektów polskiego romantyzmu, 
w tym zagadnień historiozofii i mistyki.

W okresie po roku 2000 Profesor wygło-
sił referaty na blisko pięćdziesięciu konfe-
rencjach naukowych krajowych i międzyna-
rodowych. Zaś w swoim życiorysie nauko-
wym wypromował jedenastu36 doktorów 
i ponad dwustu magistrów. 

Kierkegaardolog
Profesor Edward Kasperski nie tylko swo-
bodnie poruszał się po zagadnieniach lite-
raturoznawczych, metodologicznych czy 
kresowych, był on również filozofem w kla-
sycznym tego słowa znaczeniu. Ukochał re-
fleksję, jego umysł nie zaznawał odpoczyn-
ku, samotnie penetrował zaułki egzysten-
cji, a niekiedy w towarzystwie przyjaciół 
zgłębiał meandry ludzkiej natury. Mówiąc 
wprost, człowiek i jego żywot stał w cen-
trum zainteresowań Profesora, stanowiąc 

E. Kasperski i T. Mackiewicz, Pułtusk-Warszawa 2008, 600 s.
36 Należą do nich: Krystyna Rutkowska, Ewa Szczęsna, 

Brygida Pawłowska, Dorota Plucińska, Tomasz 
Mackiewicz, Włodzimierz Śmieciński, Agnieszka Nowak, 
Agnieszka Wnuk, Michał Friedrich, Marta Gaśkiewicz, 
Marta Wierzbicka.

dlań przedmiot upodobania i pasji przez 
całe życie. Nie sposób bowiem człowieka 
„przetrawić na szybko” ani jednoznacznie 
zdefiniować, a tym bardziej rozstać się z nim 
i już nigdy do niego nie powrócić. Gdyby 
miało stać się inaczej, trzeba by było po-
rzucić samego siebie, „wywłaszczyć” własną 
egzystencję z samoświadomości. Jednak za-
bieg ten jest zgoła niemożliwy, jeśli chce się 
pozostać egzystującym człowiekiem, „poje-
dynczym”, będącym na przekór zobiektywi-
zowanej myśli. 

Świat człowieczy. Wstęp do antropologii 
literatury – książka, której Profesor Kasper-
ski był autorem, został poprzedzony wie-
loma przygotowującymi publikacjami po-
święconymi zagadnieniu podmiotu, posta-
ci, a także koncepcjom antropologicznym 
Martina Bubera, Michaiła Bachtina, Ga-
briela Marcela, Jean Paula Satre’a, Martina 
Heideggera, Claude’a Lévi-Straussa, wresz-
cie Sørena Kierkegaarda. Odważnie, ory-
ginalnie oraz z dużym znawstwem proble-
mów dyskutowanych w filozofii zarówno 
w przeszłości, jak i dziś, Kasperski budu-
je paralele komparatystyczne. Katalizato-
rem dla owych badań stały się analizy dzieł 
Kierkegaarda oraz problematyka kresowa, 
szczególnie zaś ukraińska.

Publikacje Edwarda Kasperskiego 
dedykowane myśli duńskiego filozofa 
i teologa miały nade wszystko polemiczny 
charakter. Refleksji tej poświęcił Profesor 
książkę zatytułowaną Kierkegaard. Antro-
pologia i dyskurs o człowieku37 oraz obszer-
ne rozdziały w dwóch publikacjach książ-
kowych38, był także współredaktorem 
37 Kierkegaard. Antropologia i dyskurs o człowieku, Pułtusk 

2003, 555 s.
38 Zob. Tropami Norwida. Studia – Interpretacje – Pararele, 

(rozdziały XIII–XVI) red. naukowa Ż. Nalewajk, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Studia i monografie, t. 
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naukowym monografii wieloautorskiej39 
poświęconej filozofii Duńczyka oraz auto-
rem dwudziestu siedmiu artykułów40 sku-
piających się na bogatej twórczości kopen-
haskiego myśliciela. Fascynacja Kierkega-
ardem nie została pozbawiona krytyczne-
go spojrzenia na ową myśl. Profesor nie na-
leżał do biernych czytelników dzieł Duń-
czyka, był zaangażowanym polemistą, 
wnikliwym analitykiem, sprawiedliwym 
i bezstronnym recenzentem. Posiadał ku 
temu wszelkie narzędzia jako komparatysta, 
literaturoznawca oraz filozof. Żadna inna 

29, Warszawa 2018, s. 293–349 oraz Dyskursy romantyków. 
Norwid i inni, (część IV. Komparatystyczne dyskursy egzy-
stencji), Warszawa 2003, s. 247–331.

39 Polifoniczny świat Kierkegaarda, pod red. E. Kasperskiego 
i M. Urbańskiej-Bożek, Gdańsk 2014, 390 s.  

40 Zob. Bibliografia prac naukowych Profesora Edwarda 
Kasperskiego. Suplement. Prace w całości lub w części po-
święcone analizie twórczości Sørena Aabye Kierkegaarda [w:] 
Kierkegaard czyli mowy na piątkowym zebraniu dla wspól-
nie pogrzebanych. Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego, 
red. nauk. J. A. Prokopski, M. Urbańska-Bożek, Kęty 2019, 
s. 353–355.

myśl, poza refleksją Sørena Kierkegaarda, 
nie stawiała i nie stawia tak wygórowanych 
wymagań czytelnikom i komentatorom, 
gdyż domaga się nie tylko kompetencji me-
todologicznych, językowych, analitycznych, 
czy  interpretacyjnych, lecz również pewne-
go emocjonalnego zaangażowania, wczu-
cia, czy też „sympatii jasnowidzącej”, które 
to razem pozwalają na przyswojenie i zrozu-
mienie wielogłosowej, barwnej i (nad)zwy-
czajnej myśli. Tymi wszystkimi zdolnościa-
mi dysponował i posługiwał się Profesor Ka-
sperski w swojej wybitnej pracy badawczej.
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Profesora Edwarda Kasperskiego1 

1 Przedruk z monografii wieloautorskiej Kierkegaard czyli mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci 
Profesora Edwarda Kasperskiego, red. nauk. J. A. Prokopski, M. Urbańska-Bożek, Kety 2019, s. 316–355.

KSIĄŻKI AUTORSKIE
I MONOGRAFIE 

Książki autorskie

Tropami Norwida. Studia – Interpretacje – 
Pararele, red. naukowa Ż. Nalewajk, Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II, Studia i monografie, t. XXIX, Wy-
dział Polonistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2018, 380 s.

Metody i metodologia (metodologia ogólna, 
nauki humanistyczne, wiedza o literatu-
rze). Podręcznik akademicki, red. nauko-
wa Ż. Nalewajk, Wydział Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2017, 468 s.

Kategorie komparatystyki, Wydział Poloni-
styki Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa, 2010, 401 s.

Świat człowieczy. Wstęp do antropologii li-
teratury, Akademia Humanistyczna im. 
A. Gieysztora, Oficyna Wydawnicza 
ASPRA-JR, Pułtusk–Warszawa 2006, 
495 s.

Kierkegaard. Antropologia i dyskurs o czło-
wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczna 
im. A. Gieysztora, Pułtusk 2003, 555 s.

Dyskursy romantyków. Norwid i inni, Oficy-
na Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 
2003, 548 s.

Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesno-
ści, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, 
s. 89–178 (zbiór dwuautorski Literatura 
i  różnorodność. Kresy i pogranicza, Wy-
dawnictwo DiG, Warszawa 1996, zob. B 
poz. 16).

Dialog i dialogizm. Idee, formy, tradycje, 
Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 
1994, 227 s.

Idee, formy i tradycje dialogu [rozprawa habi-
litacyjna], Uniwersytet Warszawski, Wy-
dział Polonistyki, Warszawa 1990, 497 s.

Świat wartości Norwida, PWN, Warszawa 
1981, 376 s.

Problem wartości w pisarstwie C.K. Norwida. 
Przedmioty użytkowe. Przedmioty potrzeb, 
wartości perfekcyjne, celowe i instrumental-
no-użytkowe [praca doktorska, maszyno-
pis], Uniwersytet Warszawski 1974.

Monografie zbiorowe

Polifoniczny świat Kierkegaarda, pod red. 
E. Kasperskiego i M. Urbańskiej-Bożek, 
Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-
-Teologiczne, Gdańsk 2014, 390 s. 

Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epo-
ki, pod red. E. Kasperskiego i O. Kry-
sowskiego, Wydział Polonistyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, 
406 s.
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Komparatystyka dzisiaj, pod red. E. Kasper-
skiego i E. Szczęsnej, t. II: Interpretacje, 
Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 
2011, 348 s.

Komparatystyka dzisiaj, pod red. E. Kasper-
skiego i E. Szczęsnej, t. I: Problemy teore-
tyczne, Towarzystwo Autorów i Wydaw-
ców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 
Kraków 2010, 258 s.

Śladami romantyków. Profesorowi Zbi-
gniewowi Sudolskiemu w osiemdziesiątą 
rocznicę urodzin, pod red. E. Kasperskie-
go i O. Krysowskiego, Wydział Poloni-
styki Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 2010, 489 s.

Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator, pod 
red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Ofi-
cyna Wydawnicza ATUT – Wrocław-
skie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 
2010, 293 s.

Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji – 
i  nie tylko…, pod red. E. Kasperskiego 
i  Ż. Nalewajk, Wydawnictwa Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 
344 s.

Religie i religijność w literaturze i kulturze 
romantyzmu, pod red. E. Kasperskiego 
i O. Krysowskiego, Wydział Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2008, 462 s.

Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i hi-
storia – komparatystyka, pod red. E. Ka-
sperskiego i T.  Mackiewicza, Akademia 
Humanistyczna im. A. Gieysztora, Ofi-
cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk–
Warszawa 2008.

Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu 
XXI wieku [W osiemdziesiątą rocznicę 
śmierci Franza Kafki], pod red. E. Ka-
sperskiego, Wydział Polonistyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, 

356 s. oraz  indeks [współpraca: Tomasz 
Mackiewicz].

Dialog. Komparatystyka. Literatura, pod red. 
E. Kasperskiego i D. Ulickiej, Wydział 
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskie-
go, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 
Warszawa 2002, 571 s. 

Leksikon zahalnogo ta poriwnialnogo literatu-
roznawstwa [udział współautorski], Czer-
nisziwci 2001 [Ukraina]. 

Rozważania metodologiczne. Język – literatu-
ra – teatr, pod red. E. Kasperskiego, Wy-
dział Polonistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2000.

Postać literacka. Teoria i historia, pod red. 
E.  Kasperskiego i B. Pawłowskiej-Ją-
drzyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 1998, 261 s.

Literaturoznawczyj Słownyk-dowidnyk, au-
torstwo zbiorowe, Kyjiw 1997, 752 s. 
[udział współautorski].

Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, 
pod red. E. Kasperskiego i E. Czapleje-
wicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 
1996, 183 s.

Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowiecz-
ni, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaple-
jewicza, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1996, 348 s.

Literatura a heterogeniczność kultury. Poetyka 
i obraz świata, pod red. E. Kasperskiego 
i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, 
Warszawa 1996, 215 s. 

Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia 
dialogu i uniwersalizmu, pod red. E. Ka-
sperskiego i E. Czaplejewicza, Wydaw-
nictwo TRIO, Warszawa 1995, 252 s.

Koncepcje słowa, pod red. E. Kasperskiego 
i  E. Czaplejewicza, Wydawnictwa Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 
1991, 284 s.
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Poszukiwania teoretycznoliterackie, pod red. 
E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Za-
kład Narodowy im. Ossolińskich, Wy-
dawnictwa Polskiej Akademii Nauk, 
Wrocław 1989, 431 s.

Bachtin. Dialog. Język. Literatura. Antologia, 
pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewi-
cza, PWN, Warszawa 1983, 609 s.

Dialog w literaturze, pod red. E. Kasperskie-
go i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 
1978, 320 s.

ARTYKUŁY NAUKOWE 
W PRACACH ZBIOROWYCH, 
PUBLIKACJACH  SERYJNYCH 
I CZASOPISMACH 

Edgar Allan Poe – pisarz polifoniczny [w:] 
Poe-land. Studia i szkice [książka dedy-
kowana pamięci Profesora Edwarda Ka-
sperskiego], pod red. K. Maciąga, O. We-
retiuk, E. Rokosz-Piejko i G. Jagiełły, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Rzeszów 2017, s. 15–45.

Pytanie o paradygmat. Cztery modele współ-
czesnej komparatystyki [w:] Między dyskur-
sami, sztukami, mediami. Komparatystyka 
jutra, pod red. E. Szczęsnej, P. Kubiń-
skiego, M. Leszczyńskiego, Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
UNIVERSITAS, Kraków 2017, s. 17−30.

Kategoria możliwości w myśli i pisarstwie 
Sørena Kierkegaarda [w:] Możliwość i ko-
nieczność w kulturze. Idee Narracje. In-
terpretacje, pod red. B. Pawłowskiej-Ją-
drzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 
Warszawa 2017, s. 49–71. 

William Faulkner: na skręcie stylów i poetyk, 
„Tekstualia” 2016, nr 1, s. 9−36.

Tropami komunikacji pośredniej [w:] Kierke-
gaard i komunikacja pośrednia, pod red. 

J. Ziobrowskiego, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2016, s. 31−64.

Pytanie o paradygmat. Cztery modele współ-
czesnej komparatystyki [w:] Βолинь-
-Житомирщина, Житомир 2016, s. 63−71.

Kategoria możliwości w myśli i pisarstwie Søre-
na Kierkegaarda, „Załącznik Kulturoznaw-
czy” 2016, nr 3, s. 226−253, [w:] Filozofia 
w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy 
możliwe. Projekty, pod red. A. Iskry-Pacz-
kowskiej, S. Gałkowskiego, M. Stanisza, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Rzeszów 2016, s. 109−130. 

Ruch jako kategoria literaturoznawcza (poetyka 
i historia literatury) [w:], Szybkość w kultu-
rze, pod red. A. Smagi, Wydawnictwo Na-
ukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 53–60.

Dyskursy krytyczne Kierkegaarda. Gdzie 
i  w  czym przekroczył on swój czas? [w:] 
Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. 
Koncepcje, polemiki, inspiracje, pod red. 
M.  Gołębiewskiej, Wydawnictwo IFiS 
PAN, Warszawa 2015, s. 227−262.

Komizm Fredry. Dekonstrukcja w świetle 
nowszych koncepcji śmiechu [w:] Nikt mnie 
nie zna, czyli Fredro niekanoniczny, pod 
red. A. Adamieckiej-Sitek, Instytut Te-
atralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 
Warszawa 2015, s. 37−64.

Czym jest kulturologia?, „Załącznik Kulturo-
znawczy” 2015, nr 2, s. 12−49.

Kulturologia Norwida. Ramy, istota, rodzaje 
i zastosowania [w:] Norwid – spotkania kul-
tur, pod red. E. Chlebowskiej, Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 11–39.

Norwid jako strateg w kontekście rozważań 
o walce i wojnie, „Studia Norwidiana” 
2015, nr 33, s. 51–76.

Paradoks czy schizofrenia, czyli o problemie 
autora w literaturze, „Tekstualia” 2015, 
nr 2, s. 13–28.
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Dramaturgia postdramatycznai (anty?) femi-
nistyczna. O „Księżniczkach” Elfriede Je-
linek, „Tekstualia” 2015, nr 3, s. 15–40.

Kierkegaard kot apofatik in dekonstrukti-
vist:Konteksti, rešitve, konsekvence [w:] 
Apokalipsa. Kierkegaard – eksistencial-
nipreobrat, pod red. P. Repara, Ljubljana 
2014, s. 547–574. 

Dzieje i dziejowość u Norwida [w:] Norwid 
wobec historii, pod red. E. Chlebowskiej 
i Ł. Niewczasa, Towarzystwo Naukowe 
KUL, Lublin 2014, s. 67–115.

Pseudo-Norwid, czyli co się komu podo-
ba, „Studia Norwidiana” 2014, nr 32, 
s. 290–325.

Dekonstrukcja romantyzmu wewnątrz ro-
mantyzmu [w:] Romantyzm w lustrze post-
modernizmu, pod red. W. Hamerskiego, 
M. Kuziaka i S. Rzepczyńskiego, Insty-
tut Badań Literackich PAN, Warszawa 
2014, s. 42–64.

Geopoetyka. Ku nowej poetyce przestrzeni – 
pierwszy krok w chmurach [w:] Geogra-
fia wyobrażona regionu. Literackie figury 
przestrzeni, pod red. D. Kalinowskiego, 
M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowskiej, 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 
2014, s. 21–40.

W stronę deontologii. Dekonstrukcja ontologii 
u Kierkegaarda i jej następstwa [w:] W krę-
gu Kierkegaarda, pod red. A. Szweda, 
Wydawnictwo Marek Derewiecki, War-
szawa–Kęty 2014, s. 107–132.

U źródeł romantycznego apofatyzmu [w:] Tra-
dycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki, 
pod red. E. Kasperskiego i  O.  Krysow-
skiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 37–68.

Etyka Kierkegaarda – jej aspekty, funk-
cje, znaczenie [w:] Polifoniczny świat 

Kierkegaarda, pod red. E. Kasperskie-
go i  M.  Urbańskiej-Bożek, Pomorskie 
Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, 
Gdańsk 2014, s. 165–218.

Iwan Franko i Polacy. Korzenie ukraińskiego 
nacjonalizmu [w:] Świat Kresów Wschod-
nich II Rzeczypospolitej w literaturze 
i sztuce, pod red. M. Jazownik i L. Jazow-
nika, Księgarnia Akademicka, Zielona 
Góra 2014, s. 19–43.

Under the Sign of Parody and the Grotesque 
(S.I. Witkacy, B. Schulz, W. Gombrowicz), 
trans. D. Malcolm, „Tekstualia” 2014 
(numer specjalny), s. 181–198.

Wokół estetyki Kierkegaarda, „Tekstualia” 
2014, nr 3, s.11–30.

Kierkegaard i Norwid. Różni i podobni 
w  „pustyni żywota”, „Tekstualia” 2014, 
nr 3, s. 57–74.

Czarny humor, komizm, parodia, „Tekstu-
alia” 2014, nr 4, s. 5–30.

Wołyń idyllyczny z genocidumatrox w tle, 
„Tekstualia” 2013, nr 2, s. 185−196.

Teoria literatury jako oksymoron, „Tekstu-
alia” 2013, nr 4, s. 7–22.

Khuynhhu’o’nggiěunhai… [Parodie et humo-
urdans la littérature polonaise du XXe siec-
le. S.I. Witkiewicz, B. Schulz. W. Gombro-
wicz], „VĂN HỌC” 2013, nr 6, s. 65–74.

Poetyka jako dyskurs, „Tematy i konteksty” 
2013, nr 3, s. 63–77.

A Tribute to the Tower of Babel; The Future of 
Comparative Studies and Multilingualism, 
trans. J. Burzyńska, „Tekstualia. A Spe-
cial Selection of Articles” 2013, s. 9–32.

Poetry and Philosophy. Four Pillars of Tra-
dition. A Comparative Study of Discourses, 
trans. M. Wojtyna, „Tekstualia. A Special 
Selection of Articles” 2013, s. 91–110.

Embracing Postmodernity. Recycling and 
Rhetoric Instead of Knowledge?, trans. 
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B. Lutostański, „Tekstualia. A Special Se-
lection of Articles” 2013, s. 127–142.

The End of History? New Historicism?, trans. 
J. Burzyńska, „Tekstualia. A Special Se-
lection of Articles” 2013, s. 181–202.

A Requiem for Folklore: Myth, Truth, and 
Folklorism, trans. M. Wojtyna, „Tek-
stualia. A Special Selection of Articles” 
2013, s. 231–246.

Different Faces of the Spectacle, trans. 
M.  Aleksandrowicz-Wojtyna, „Tekstu-
alia. A Special Selection of Articles” 2013, 
s. 241–258.

Moment, koniunktura, trwanie. Czas w lite-
raturze, literatura w czasie, literatura poza 
czasem [w:] Sekundy (i) epoki. Czas w li-
teraturze polskiej po 1989 roku, pod red. 
Ż.  Nalewajk, Dom Wydawniczy ELIP-
SA, Warszawa 2013, s. 17–54.

Motiwacija, funkcii i efekti na Nobełowa-
ta Nagrada za literatura (Wrchu prime-
ri, swrzani s Czesław Miłosz i drugi polski 
i czużdestranni laureati) [w:] Nobełowata 
nagrada za literatura – most meżdu kul-
turite, Wielkie Tyrnowo 2013, s. 22–37.

Kierkegaard jako apofatyk i dekonstrukcjoni-
sta [w:]  Aktualność Sørena Kierkegaarda, 
pod red. M. Hinza i M. Urbańskiej-Bo-
żek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficz-
no-Teologiczne, Sopot–Gdańsk, 2013, 
s. 102–128.

„Nos” Gogola – Szostakowicza [w:] Prospekt 
Filharmonii Łódzkiej im. Artura Ru-
binsteina, oprac. A. Smuga, Łódź 2013, 
s. 14–20.

Trudny Norwid, trudna metodologia. Jak ba-
dać Norwida?, [w:] Trudny Norwid, pod 
red. P. Chlebowskiego, Towarzystwo Na-
ukowe KUL, Lublin 2013, s. 35–66.

Kraszewski i Norwid: stosunek do historii, ba-
riery dialogu, spór o powieść [w:] Kraszewski. 

Poeta i światy, pod red. T.  Budrewicza, 
E.  Ihnatowicz i E. Owczarz, Wydawnic-
two Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika, Toruń 2012, s. 223–247.

Literaturoznawcza komparatywistyka i diałog 
[w:] Zachid-Schid: osnowni tendencjii roz-
wytku suczasnoho poriwnialnoho literatu-
roznawstwa. Antołogija, pod red. L. Hry-
cykowej, Donieck 2012, s. 103–145.

Pochwała wieży Babel. Przyszłość komparaty-
styki a wielojęzyczność, „Tekstualia” 2012, 
nr 4, s. 5–27.

Dyskursy fundacyjne romantyzmu, „Przegląd 
Humanistyczny” 2012, nr 4,s.7–23.

Romantyzm i poprzednicy. Wokół dyskursów 
prefundacyjnych, „Świat Tekstów. Rocz-
nik Słupski” 2012, nr 10, s. 5–22.

Futurum w koncepcji Słowackiego, „Śląskie 
Studia Polonistyczne” 2012, nr 1–2, 
s. 21–39.

O poezji cmentarnej (graveyard poetry) – Ro-
bert Blair i Edward Young, „Prace Filolo-
giczne. Literaturoznawstwo” 2012, nr 2, 
s. 179–198.

W groteskowym tyglu. O pisarstwie Mikołaja 
Gogola – z perspektywy XXI wieku, „Tek-
stualia” 2012, nr 2, s. 5–26.

Poezija in filozofija. Stirje stebri tradi-
cije, „Apokalipsa”2012, nr163–164, 
s. 147–173.

Requiem za folkloro? Miti in resnica o folk-
loristiki, „Apokalipsa” 2012, nr 163–164, 
s. 251–270. 

Ja – wszechświat. Romantyczna kosmologia 
w  aperspektywie porównawczej (Juliusz 
Słowacki „Genezis z Ducha” – Edgar Allan 
Poe „Eureka”) [w:] Jaki Słowacki? Studia 
i szkice w dwusetną rocznicę urodzin po-
ety, pod red. E. Grzędy i M. Ursela, Wro-
cławskie Towarzystwo Naukowe, Wro-
cław 2012, s. 115–136.
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Trudny Norwid, trudna metodologia. Jak 
badać Norwida?, „Studia Norwidiana” 
2011, nr 27–28, s. 53–76.

Jak funkcjonuje literacka nagroda Nobla? Inten-
cje, dylematy, kulisy, zawody i nieporozumie-
nia [artykuł online], http://www.tekstu-
alia.pl/index.php?DZIAL=varia&ID=11.

Rozliczyć egzystencjalizm (Albert Camus 
z  perspektywy ponowoczesności), „Tekstu-
alia” 2011,nr 1, s. 21–40.

Samuel Beckett na hnojinebo na smetišti?, 
tłum. L. Zakopalova, „Protimluv” 2011, 
nr 3/4, s.75–85. 

Stare i nowe w poezji metafizycznej, „Tekstu-
alia” 2011, nr 2, s. 7–28. 

Oblicza spektaklu, „Tekstualia” 2011, nr 3, 
s. 5–23.

Symbolizm Norwida w kontekście porównaw-
czym [w:] Symbol w dziele Cypriana Nor-
wida, pod red. W. Rzońcy, Wydział Po-
lonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2011, s. 36–61.

Perypetie romantycznego podmiotu. Wzlot 
i upadek [w:] Romantyczne repetycje i po-
wroty. Studia o literaturze XIX i XX wie-
ku, pod red. A. Czajkowskiej i A. Ży-
wiołka, t. I, Akademia im. Jana Długo-
sza w Częstochowie, Częstochowa 2011, 
s. 13–32.

Dyskurs prawdy i władzy (wiersz Norwida 
„Idee i prawda wobec filozofii”) [w:] Kom-
paratystyka dzisiaj, pod red. E. Kasper-
skiego i E. Szczęsnej, t. II: Interpretacje, 
Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 
2011, s. 124–147.

Współczesny neotranscendentalizm?(Wisława 
Szymborska: „Platon, czyli dlaczego”) [w:] 
Komparatystyka dzisiaj, pod red. E.  Ka-
sperskiego i E. Szczęsnej, t. II: Interpreta-
cje, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsza-
wa 2011, s. 148–170.

U podstaw komparatystyki [w:] Komparaty-
styka dla humanistów, pod red. M. Dą-
browskiego, Wydawnictwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 2011, 
s. 17–86.

Etyka w obliczu historii. Kierkegaard, Mic-
kiewicz, romantycy a XXI wiek [w:] Ka-
tegorie etyczne w czasach upadku ducho-
wości, pod red. L. Rożek, Akademia im. 
Jana Długosza w Częstochowie, Często-
chowa 2011, s. 13–34.

Narrator, narracja, fabuła. Idea i poetyka 
„Quidama” [w:] „Quidam”. Studia o po-
emacie, pod red. P. Chlebowskiego, To-
warzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, 
s. 135–184.

Interpretacja komparatystyczna. Słowo wstę-
pu [w:] Komparatystyka dzisiaj, pod red. 
E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, t. II: In-
terpretacje, Dom Wydawniczy ELIPSA, 
Warszawa 2011, s. 9–16.

Literatura a kultura. Problemy metodologicz-
ne [w:] Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez 
dyscypliny?, pod red. W.J. Burszty i M. Ja-
nuszkiewicza, Wydawnictwo Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej „Acade-
mica”, Warszawa 2010, s. 153–170.

Parateksty zamiast przedmów. Zarys poety-
ki paratekstów w twórczości Norwida [w:] 
Romantyczne przemowy i przedmowy, pod 
red. J. Lyszczyny i M. Bąk, Wydawnic-
two Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
2010, s. 106–126.

Teoria i metoda komparatystyki. Status po-
znawczy [w:] Komparatystyka dzisiaj, pod 
red. E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, t. I: 
Problemy teoretyczne, Towarzystwo Auto-
rów i Wydawców Prac Naukowych UNI-
VERSITAS, Kraków 2010, s. 13–29.

Niekonwencjonalny romantyk [w:] Edgar Al-
lan Poe – niedoceniony nowator, pod red. 
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E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Oficyna 
Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wy-
dawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, 
s. 15–49.

Komika, groteska, śmiech sataniczny [w:] Ed-
gar Allan Poe – niedoceniony nowator, pod 
red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Ofi-
cyna Wydawnicza ATUT – Wrocław-
skie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 
2010, s. 175–193.

Polityka i poetyka. Wokół dyskursu wolno-
ści Mickiewicza [w:] Śladami romanty-
ków. Profesorowi Zbigniewowi Sudolskie-
mu w  osiemdziesiątą rocznicę urodzin, 
pod red. E. Kasperskiego i O. Krysow-
skiego, Wydział Polonistyki Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 
s. 393–424.

Romantyzm polski w perspektywie porównaw-
czej [w:] Śladami romantyków. Profesorowi 
Zbigniewowi Sudolskiemu w osiemdziesią-
tą rocznicę urodzin, pod red. E. Kasper-
skiego i O. Krysowskiego, Wydział Po-
lonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2010, s. 465–489.

Apodemika Norwida [w:] Europejczyk w po-
dróży 1850–1939, pod red. E. Ihnatowicz 
i S. Ciary, Wydawnictwo Neriton, War-
szawa 2010, s. 389–401.

Krasiński: filozofia i liryzm śmierci (metodolo-
gia i tradycje) [w:] Śmierć Zygmunta Kra-
sińskiego, pod red. B. Szargot i M. Szargo-
ta, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 
Piotrków Trybunalski 2009, s. 9–24. 

Requiem dla folkloru?… Mity i prawda folklo-
ryzmu, „Tekstualia” 2010, nr 2, s. 21–36.

Koniec historii? Nowy historyzm?, „Tekstu-
alia” 2010, nr 3, s. 19–38.

Giambatista Vico: Uzidanije poezije, „Akt. 
Czasopis za kniżewnost, umietnost i kul-
turu” 2010, s. 29–32.

Etyka a historia. (Czy sądy etyczne są histo-
rycznie prawomocne? Czy sądy historyczne 
mają walor etyczny?), „Tekstualia” 2010, 
nr 3, s. 165–177.

Podmiot w szamotaninie, „Kronos” 2010, 
nr 4 [artykuł online],  (http://kronos.org.
pl/index.php?23275,671).

Gotyzm i śmiech. Groza, groteska i parodia 
u E.A. Poego [w:] „Prace Filologiczne. Se-
ria literaturoznawcza” 2010, tom LXIX, 
s. 181–198.

Dyskursy romantyzmologii. Studium (samo)
krytyczne [w:] Jak pisano i jak pisać o ro-
mantyzmie polskim?, pod red. M. Kuzia-
ka i S. Rzepczyńskiego, „Słupskie Prace 
Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2010, 
nr 8, s. 7–23.

Samuel Beckett: w gnoju czy w śmietniku? 
„Tekstualia” 2010, nr 1, s. 17–33.

Romantyzm polski: poezja, polityka, wiara..., 
„Artes Liberates. Zeszyty Naukowe” 
2010, z. 1–2, s. 47–63.

Kafka jako antyepik. Konteksty i kontrteksty 
[w:] Literatura niemiecka w Polsce. Prze-
kład i recepcja, pod red. E. Czaplejewicza 
i J. Rohozińskiego, Akademia Humani-
styczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2009, 
s. 207–259.

Granice pisma, granice egzystencji. Przypadek 
Norwida [w:] Zwyczajny człowiek w niezwy-
czajnej sytuacji. Próba przekazania doświad-
czenia nieposiadającego wzoru opisywalno-
ści, pod red. H. Gosk, Dom Wydawniczy 
ELIPSA, Warszawa 2009, s. 70–102.

Poezja, inne sztuki, filozofia. W kręgu Hegla 
[w:] Literackość filozofii – filozoficzność li-
teratur, pod red. B. Sienkiewicz i T. So-
bieraja, Wydawnictwo Naukowe Semper ®, 
Warszawa 2009, s. 65–82.

Dramat historyczny – antynomie gatunku, 
antynomie historii [w:] Dramat w historii, 
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historia w dramacie, pod red. K. La-
tawiec,  r. Stachury-Lupy, J. Waligóry 
i  E.  Łubieniewskiej, Wydawnictwo Na-
ukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Kraków 2009, s. 111–119.

Czy Poe był modernistą? [w:] Edgar Al-
lan Poe. Klasyk grozy i perwersji – i nie 
tylko…, pod red. E. Kasperskiego i 
Ż.  Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 
s. 305–335.

Poe i historia [w:] Edgar Allan Poe. Klasyk 
grozy i perwersji – i nie tylko…, pod red. 
E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2009, s. 39–60.

Kategoria pogranicza w badaniach literac-
kich. Problemy metodologiczne [w:] Pogra-
nicze kulturowe. Odrębność – wymiana 
– przenikanie – dialog, pod red. O. We-
retiuk, J. Wolskiego i G. Jaśkiewicza, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Rzeszów 2009, s. 7–13.

Pro teoriju komparatywistyky [w:] Suczasna 
literaturna komparatywistyka. Stategiji 
i metody, pod red. D. Nalewajko, Kijów 
2009, s. 125–146.

Odkrywanie Poego [w:] Edgar Allan Poe. Kla-
syk grozy i perwersji – i nie tylko…, pod 
red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Wy-
dawnictwa Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2009, s. 7–12.

L’utopie de l’ ironie, l’ ironie de l’utopie. F.Schle-
gel, S. Kierkegaard et C. Norwid [w:] Ironie 
contemporaine, pod red. Z. Mitosek i A. Cie-
sielskiej-Ribard, Paryż 2009, s. 28–36.

Kresy w perspektywie metodologii, „Prace Fi-
lologiczne” 2009, t. 55, s. 49–76.

Edgar Allan Poe. Tożsamość i konteksty. 
Wprowadzenie do lektury, „Tekstualia” 
2009, nr 1, s. 15–34. 

Stawanie się romantyzmu. Wokół „Przedmowy” 
do I tomu „Poezji” Mickiewicza, „Przegląd 
Humanistyczny” 2009, nr 5/6, s. 49–63. 

W objęciach ponowoczesności. Recycling i reto-
ryka zamiast wiedzy?, „Tekstualia” 2009, 
nr 4, s. 19–34. 

Religijność a literatura romantyczna [w:] Re-
ligie i religijność w literaturze i kulturze 
romantyzmu, pod red. E. Kasperskiego 
i O. Krysowskiego, Wydział Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2008, s. 13–44.

Podmiot romantyczny. Konsekwencje literac-
kie i filozoficzne [w:] Romantyzm a roman-
tismus. Metamorfozy a analogie roman-
tizmu w modernipolske a ceskeliterature, 
pod red. V. Forkowvy i K. Chjamoniko-
lasa, Praga 2008, s. 9–28.

Razgowory po pytja [wspólnie z M. Grigoro-
wą] „Sławesteczne Prouczwaneja/Etudes 
Slaves” 2008, s. 127–144.

Monologi, soliloquia, polilogi. Kształty roman-
tycznej utopii [w:] Dialogi romantyczne. Fi-
lozofia – teoria i historia – komparatystyka, 
pod red. E. Kasperskiego i T. Mackiewicza, 
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysz-
tora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 
Pułtusk–Warszawa, 2008, s. 35–93.

Rozmowy w podróży [wspólnie z M. Grigoro-
wą] [w:] Dialogi romantyczne. Filozofia – 
teoria i historia – komparatystyka, pod red. 
E. Kasperskiego i T. Mackiewicza, Aka-
demia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Puł-
tusk–Warszawa, 2008, s. 115–144.

Wobec prawdy. Poezja a filozofia [w:] Strona 
Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profe-
sorowi Stefanowi Sawickiemu, pod red. P. 
Chlebowskiego, W. Torunia, E. Żwirkow-
skiej i E. Chlebowskiej, Towarzystwo Na-
ukowe KUL, Lublin 2008, s. 183–207.
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Johannes Climacus, czyli dekonstrukcja filozo-
fii, „Kronos” 2008, nr 1, s. 187–213. 

Tragigroteska Kafki, „Tekstualia” 2008, nr 3, 
s. 19–34. 

Jaki Norwid? Jaki romantyzm? Krytycznie 
o norwidologii adorującej, „Słupskie Pra-
ce Filologiczne. Seria Filologia Polska” 
2008, nr 6, s. 199–218.

Franz Kafka–pisarz pogranicza, „Tekstualia” 
2008, nr 3, s. 5–18.

Poezja a filozofia. Dwuznaczne związki, 
„Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, 
nr 1, s.143–157. 

Poezja a filozofia. Cztery filary tradycji (kom-
paratystyka dyskursów), „Tekstualia” 2007, 
nr 3, s. 25–46.

Przewartościowania egzystencjalne w literatu-
rze przełomu 1956 roku, [w:] Przegląd Hu-
manistyczny. 50 lat. Konferencja naukowa, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2007, s. 56–85.

Dyskurs antropologiczny. O antropologii li-
teratury. Zasady pierwsze, „Słupskie Pra-
ce Filologiczne. Seria Filologia Polska” 
2007, nr 5, s. 153–170.

Komparatystyka a polsko-ukraińskie stosun-
ki literackie. Problemy metodologiczne, 
„Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe” 
2007, t. 5, s. 91–100. 

Filozofia i autobiografia. Kierkegaard o Kier-
kegaardzie w „Punkcie widzenia na moją-
działalność pisarską” [w:] Miłość i samot-
ność. Wokół myśli Sørena Kierkegaarda, 
pod red. P. Bursztyki, M. Kaczyńskiego, 
M. Sosnowskiego i G. Uzdańskiego, Wy-
dawnictwa Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2007, s. 120–147.

Dyskurs kresowy. Kryteria, własności, funk-
cje [w:] Kresy – dekonstrukcja, pod red. 
K. Trybusia, J. Kałążnego i  r. Okulicz-
-Kozaryna, Wydawnictwo Poznańskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 
2007, s. 83–109.

Siedem rodzajów interpretacji. Próba ogarnię-
cia horyzontu [w:] Hermeneutyka i literatu-
ra – ku nowej koiné, pod red. K. Kuczyń-
skiej-Koschany i M. Januszkiewicza, Wy-
dawnictwo „Poznańskie Studia Poloni-
styczne”, Poznań 2007, s. 21–35.

Antropologia literatury. Podstawy teoretyczne. 
Projekt Michaiła Bachtina [w:] Antropolo-
gia kultury – antropologia literatury, pod 
red. E. Kosowskiej, A. Gomóły i E. Ja-
worskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2007, s. 54–71.

Miesto i rol’ antropologii w rabotach 
M. Bachtina [w:] Fiłosofski poszuky, 
Lwów2007, s.10–17.

Obrazy słowne u Norwida. Szkice z poetyki 
komparatystycznej [w:] Poeta i sztukmistrz. 
O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, 
pod red. P. Chlebowskiego, Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lublin 2007, s. 67–98.

Tożsamość bez maski. W kręgu „Punktu wi-
dzenia” i autobiografii Kierkegaarda [w:] 
Aktualność Kierkegaarda. W 150 rocznicę 
śmierci myśliciela z Kopenhagi, pod red. 
A.  Szweda, Wydawnictwo ANTYK – 
Marek Derewiecki, Kęty 2006, s. 36–73.

Badać fakty czy mity? O sytuacji i przedmio-
cie badań współczesnej humanistyki, „Sla-
wistyczni Zapysky” 2006, nr 1, s. 48–54.

Historia w literaturze, literatura w historii 
[w:] Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Ro-
zumienie historii w literaturze polskiej XX 
i XXI wieku, pod red. H. Gosk i A. Zie-
niewicza, Dom Wydawniczy ELIPSA, 
Warszawa 2006, s. 13–31.

Paradoksy historyzmu. Anty-historia w hi-
storii [w:] Poza historią, pod red. J. Lysz-
czyny i M. Barłowskiej, Wydawnictwo 
GNOME, Katowice 2006, s. 9–25.
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O teorii komparatystyki [w:] Literatura. Teo-
ria. Metodologia, pod red. D. Ulickiej, 
wyd. 3 zm. i uzup., Wydział Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2006, s. 577–602.

Po teoriju komparatywistyki [w:] Literatura. 
Teoria. Metodologia, tłum. S. Jakobenka, 
Kijów 2006, s. 518–540.

Literatura i lęk. W kręgu poetyki, estetyki 
i  antropologii [w:] Przestrzenie lęku. Lęk 
w kulturze i sztuce XIX–XX wieku, pod 
red. D.K. Sikorskiego i T. Sucharskie-
go, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii 
Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2006, 
s. 7–21.

Paradygmat i historia. Metodologiczne rozwa-
żania o romantyzmie [w:] W cieniu Mic-
kiewicza, pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk, 
Agencja Artystyczna PARA, Katowice 
2006, s. 25–39.

Zakała wśród filozofów? Spór o tożsamość 
Kierkegaarda, „Przegląd Filozoficzno-Li-
teracki” 2006, nr 1, s. 41–60. 

Przeszłość, romantyzm, literatura. Głos w dys-
kusji polonisty z ukrainistą, „Przegląd Hu-
manistyczny” 2006, nr 1, s. 11–24.

Szkoła ukraińska z wielu punktów widzenia, 
„Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 1, 
s. 167–172.

Swojskie, cudze, uniwersalne. Paralele polsko-
-ukraińskie, „Zeszyty Ukrainoznawcze” 
2006, t. 21–22, s. 21–31.

Literatura a religia. Różnice, korelacje, funk-
cje [w:] Język religii. Konstrukcje i dekon-
strukcje, pod red. L. Rożek, Akademia 
im. Jana Długosza w Częstochowie, Czę-
stochowa 2006, s. 15–32. 

Modernizm wobec tradycji [w:] Więzy trady-
cji, pod red. A. Węgrzyniak i M. Kopczy-
ka, Wydawnictwo «scriptum», Bielsko-
-Biała 2005, s. 155–164.

Teorie i aporie dyskursu [w:] Formacje dyskur-
sywne w kulturze, językach i literaturze eu-
ropejskiej XX wieku, pod red. L. Rożek, 
Akademia im. Jana Długosza w Często-
chowie, Częstochowa 2005, s. 247–274.

Realność i utopia dialogu. Słowiańskie po-
czątki dialogiki [w:] Po żydowsku… Tra-
dycje judaistyczne w kulturze i literaturze, 
pod red. D. Kalinowskiego, Wydawnic-
two Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 
w Słupsku, Słupsk 2005, s. 29–57.

Klucze do Kafki. Style interpretacji [w:] Twór-
czość Franza Kafki. Tożsamość kulturowa i 
literacka, pod red. D. Kalinowskiego, Wy-
dawnictwo Pomorskiej Akademii Pedago-
gicznej w Słupsku, Słupsk 2005, s. 11–33.

Mistyka a nauka o literaturze. Wokół „Roz-
mowy wieczornej” i „Widzenia” [w:] Mic-
kiewicz mistyczny, pod red. A. Fabianow-
skiego i E. Hoffman-Piotrowskiej, Wy-
dawnictwa Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2005, s. 68–86.

Gatunki, logos, dyskurs. Wprowadzenie do ge-
nologii Norwida [w:] Genologia Cypriana 
Norwida, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej, 
Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pe-
dagogicznej w Słupsku, Słupsk 2005, 
s. 9–56.

Literatura a religia. Różnice, korelacje, funk-
cje [w:] Dziedzictwo religijne Europy w li-
terackiej kulturze XIX i XX wieku, pod 
red. L. Rożek, Akademia im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie, Częstochowa 
2005, s. 13–30. 

Interpretacja, dyskurs i władza znaczeń. 
Szkic o zasadach interpretacji, „Słupskie 
Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 
2005, nr 4, s. 5–20.

Gatunkowa tożsamość powieści F. Kafki 
(„Ameryka”, „Proces”, „Zamek”), „Studia 
Methodologica” 2005, nr 16, s. 232–237.
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Paradygmat. Preliminaria teoretyczne [w:] 
Paradygmaty filozofii języka literatury 
i  teorii tekstu (Pogranicza metodologicz-
ne), pod red. A. Kiklewicza, Wydawnic-
two Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 
w Słupsku, Słupsk 2004, s. 9−22.

Mitopoetyka Ukrainy w polskiej poezji ro-
mantycznej (Malczewski, Mickiewicz, Sło-
wacki), „Krymsko-Polskie Zeszyty Na-
ukowe” 2004, t. I,s. 11–18.

W stronę poetyki paradoksu i absurdu, „Słup-
skie Prace Filologiczne. Seria Filologia 
Polska” 2004, nr 3, s. 15–30.

Dyskurs o rozpaczy w „Chorobie na śmierć” 
Sørena Kierkegaarda. Zarys zagadnień 
[w:] Człowiek wobec rozpaczy w filozofii 
Sørena Kierkegaarda, pod red. M. Urbana 
i W. Zuziaka, Wydawnictwo Naukowe 
PAT, Kraków 2004, s. 137–180.

Prepostmodernista? O groteskach K.I. Gał-
czyńskiego [w:] Mag w cylindrze. O pisar-
stwie K.I. Gałczyńskiego, pod red. J. Ro-
hozińskiego, Wyższa Szkoła Humani-
styczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2004, 
s. 81–124.

Słowo o książce [w:] Poetyka egzystencji. 
Franz Kafka na progu XXI wieku, pod 
red. E. Kasperskiego, Wydział Polonisty-
ki Uniwersytetu Warszawskiego, Warsza-
wa 2004, s. 7–10.

Klucze do Kafki [w:] Poetyka egzystencji. 
Franz Kafka na progu XXI wieku, pod 
red. E. Kasperskiego, Wydział Polonisty-
ki Uniwersytetu Warszawskiego, Warsza-
wa 2004, s. 13–97.

Nurt parodyjno-groteskowy w literaturze pol-
skiej XX wieku. Dominanta, oboczność czy 
margines? [w:] Dwudziestowieczność, pod 
red. M. Dąbrowskiego i T. Wójcika, Wy-
dział Polonistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2004, s. 225–236.

Rozgłos. Egzystencja. Kunszt. Post-jubileuszo-
we refleksje o Erneście Hemingwayu [w:] 
Spotkania z Ernestem Hemingwayem, pod 
red. A. Gronczewskiego, Wyższa Szkoła 
Humanistyczna im. A. Gieysztora, Puł-
tusk 2003, s. 62–107.

Metaliryka Norwida [w:] Czytając Norwida 
2, pod red. S. Rzepczyńskiego, Wydaw-
nictwo Pomorskiej Akademii Pedago-
gicznej w Słupsku, Słupsk 2003, s. 7–28.

Liryka Norwida (polimorfizm, polifonia, po-
licentryzm w poezji poety) [w:] Norwid 
z  perspektywy początku XXI wieku, pod 
red. J. Rohozińskiego, Wyższa Szkoła 
Humanistyczna im. A. Gieysztora, Puł-
tusk 2003, s. 63–116.

Dialog kultur a kultura dialogu. Dialog i re-
klama jako formy kultury współczesnej 
[współautorstwo Ewa Szczęsna, w:] Kul-
tura tworzona w dialogu cywilizacji Euro-
py, pod red. L. Rożek i S. Jabłońskiego, 
t. III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Częstochowie, Częstocho-
wa 2003, s. 225–242.

Tekst widowiskowy (Z problemów poetyki 
dramatu) [w:] Problemy teorii dramatu 
i teatru, pod red. J. Deglera, Wydawnic-
two Uniwersytetu Wrocławskiego, Wro-
cław 2003, s. 119–126.

Wolność i forma. Dwa bieguny liryki Norwi-
da [w:] Liryka Norwida, pod red. P. Chle-
bowskiego i W. Torunia, Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 81–106.

Dyskurs swobody u Mickiewicza [w:] Stu-
dia Polonorossica. K 80-letiju Jeleny Za-
charowny Cybienko, Moskwa 2003, 
s. 65–78.

Języki egzystencji. Juliusz Słowacki i Søren 
Kierkegaard [w:] Juliusz Słowacki. Wy-
obraźnia i egzystencja, pod red. M. Kuzia-
ka, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii 
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Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2002, 
s. 215–241.

Media i literatura na progu XXI wieku. 
(Tezy), „Przegląd Humanistyczny” 2002, 
nr 6, s. 33–42.

Parodia a literatura XX wieku. Kontury 
zjawiska [w:] Pisać poza rok 2000. Stu-
dia i szkice literackie, pod red. A. Lama 
i T. Wroczyńskiego, Dom Wydawniczy 
ELIPSA, Warszawa 2002, s. 42–70.

„Północne my syny... Wschodowej historii...”. 
Norwid, Polska i północ [w:] Norwid – 
nasz współczesny. Profecja i recepcja, pod 
red. C.P. Dutki, Pro Libris, Zielona Góra 
2002, s. 59–77.

Ridiculus sum... Z problemów teorii parodii 
[w:] Dialog. Komparatystyka. Literatura, 
pod red. E. Kasperskiego i D. Ulickiej, 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, War-
szawa2002, s. 151–191. 

[Przekład z niemieckiego] r. Marti, Kulturo-
we znaczenie Słowiańszczyzny dla Europy 
[w:] Dialog. Komparatystyka. Literatura, 
pod red. E. Kasperskiego i D. Ulickiej, 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, War-
szawa 2002, s. 215–229.

[Przekład z niemieckiego] M. Schmeling, 
Poetyka hybrydyczności czy hybrydyczna 
poetyka? O estetycznym ujęciu konfliktów 
kulturowych w powieści wielokulturowej 
[w:] Dialog. Komparatystyka. Literatura, 
pod red. E. Kasperskiego i D. Ulickiej, 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, War-
szawa 2002, s. 469–477.

Literatura. Teoria. Metodologia [w:] Literatu-
ra, teoria, metodologia, pod red. D. Ulic-
kiej, wyd. 2 rozszerzone, Wydział Poloni-
styki Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 2001, s. 8–38.

Hermeneutyka. Teoria interpretacji [w:] Li-
teratura, teoria, metodologia, pod red. 

D. Ulickiej, wyd. 2 rozszerzone, Wydział 
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2001, s. 112–142.

O teorii komparatystyki [w:] Literatura. Teo-
ria. Metodologia, pod red. D. Ulickiej, 
wyd. 2 rozszerzone, Wydział Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2001, s. 331–356.

Fiłosofija czełowieka w litieraturie XX wieka 
[w:] Aktualnyje problemy litieratury: kom-
mentarij k XX wieku, Kaliningrad 2001, 
s. 3–12.

Autobiografia. Sytuacja i wyznaczniki formy 
[w:] Autobiografizm – przemiany, formy, 
znaczenia, pod red. H. Gosk i A. Zienie-
wicza, Dom Wydawniczy ELIPSA, War-
szawa 2001, s. 9–25.

Drogi i rozdroża metodologii. Studium pro-
blemu [w:] Rozważania metodologiczne. 
Język – literatura – teatr, pod red. E. Ka-
sperskiego, Wydział Polonistyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, 
s. 11–74.

Spór o funkcjonalizm [w:] Rozważania meto-
dologiczne. Język – literatura – teatr, pod 
red. E. Kasperskiego, Wydział Polonisty-
ki Uniwersytetu Warszawskiego, Warsza-
wa 2000, s. 255–274.

Dlaczego metodologia? [w:] Rozważania me-
todologiczne. Język–literatura–teatr, pod 
red. E. Kasperskiego, Wydział Polonisty-
ki Uniwersytetu Warszawskiego, Warsza-
wa 2000, s. 7–8.

Ukraina jako symbol wolności w poezji ro-
mantycznej [w:] Ukrajina i Polszcza doby 
romantyzmu: obraz susida. Materiały miż-
narodnoji naukowoji konferenciji, priswja-
czenoji 190-riczczju z dnjanarodżenn-
ja Juliusza Słowaćkoho. Kremeneć, 8–11 
weresnja 1999 roku, Krzemieniec 2000, 
s. 3–21.
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Jewhen Małaniuk i emigracyjne pogranicza 
kultur. Paralele ukraińsko-polskie [w:] Li-
terackie kresy i bezkresy. Księga ofiarowana 
Profesorowi Bolesławowi Hadaczkowi, pod 
red. K.R. Łozowskiej i E. Tierling, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 2000, s. 261–279.

Jednostka, historia i etyka. Paralela Krasiński 
– Kierkegaard [w:] Piekło miłości. W 140 
rocznicę śmierci Zygmunta Krasińskiego, 
pod red. J. Rohozińskiego, Wyższa Szko-
ła Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk 
2000, s. 51–88.

Relations littéraires, intertextualité et la lit-
térature universelle [w:] Centrisme interlit-
téraire des littératures de l’Europe centrale, 
Brno 1999, s. 99–102.

Paradygmat funkcjonalny i literatura (Funk-
cjonalizm w literaturoznawstwie, zdoby-
cze, krytyka), „Studia Methodologica” 
1999, nr 6, s. 19–29.

Zabójczy jad poezji. Iwan Franko i Adam 
Mickiewicz na rozstajnych szlakach hi-
storii, „Przegląd Humanistyczny” 1999, 
nr 5, s. 57–75.

Jewhen Małaniuk i emihracijni pohraniczczja 
kultur, „Mandriweć” 1999, nr 2, s. 49–58.

Poznanie i sztuka egzystowania u Kierkegaar-
da, „Principia” 1999, s. 116–136.

Przyszłość i zasady genologii. O czeskiej szko-
le genologicznej z Brna, „Zagadnienia Ro-
dzajów Literackich” 1999, t. XLII, z.1–2, 
s. 181–196.

Związki literackie, intertekstualność i litera-
tura powszechna [w:] Medziliterárny cen-
trizmus stredoeurópskych literatúr, pod 
red. D.Ïurišini in., Ceske Budejovice 
1998, s. 108–130.

Teoria literatury a metodologia. Dyskursy po-
krewne czy odrębne?, „Studia Methodolo-
gica” 1998, t. 4, s. 22–33.

Martin Buber, idea dialogu i świat słowiań-
ski, „Slavica Tarnopolensia” 1998, t. 5, 
s. 103–127.

Problem dialogu w twórczości Iwana Franki 
[w:] Iwan Franko – pyśmennyk, mysłytel’, 
hromadjanyn. Materiały miżnarodnoji na-
ukowoji konferenciji (Lwiw, 25–27 were-
snja 1996 r.), Lwów 1998, s. 278–283.

Emihracija, istorija ta miżkulturnyjdiałoh 
(na prikładi poezji Jewhena Małaniuka), 
„Naukowi Zapysky. Serija: Literaturo-
znawstwo” 1998, nr 2, s. 95–106.

Martin Buber, idea dialogu i świat słowiań-
ski, „Slavica Tarnopolensia” 1998, nr 5, 
s. 103–127.

Religijność Mickiewicza. Próba fenomenologii 
egzystencjalno-kulturowej [w:] Adam Mic-
kiewicz i kultura światowa. Materiały kon-
ferencji międzynarodowej Grodno–Nowo-
grodek 12–17 maja 1997, pod red. J. Ba-
chórza i W. Choriewa, ks. 2, Wydawnic-
two Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
1998, s. 49–60.

Literatura. Teoria. Metodologia [w:] Lite-
ratura. Teoria. Metodologia, pod red. 
D. Ulickiej, Wydawnictwo Dydaktycz-
ne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 8–38.

Hermeneutyka. Teoria interpretacji [w:] Li-
teratura. Teoria. Metodologia, pod red. 
D. Ulickiej, Wydawnictwo Dydaktyczne 
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 1998, s. 112–142.

O teorii komparatystyki [w:] Literatura. Teo-
ria. Metodologia, pod red. D. Ulickiej, 
Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału 
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 1998, s. 331–356.

Heterogeniczność jako kategoria komparaty-
styki kulturowej i literackiej. Badania po-
równawcze w przestrzeniach diachronii, 
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synchronii i asynchronii [w:] Badania po-
równawcze. Dyskusja o metodzie, pod red. 
A. Nowickiej-Jeżowej, Świat Literacki, 
Izabelin 1998, s. 66–72.

Kryteria literatury narodowej. Funkcje kompa-
ratystyki w stosunku do literatury narodowej 
[w:] Badania porównawcze. Dyskusja o me-
todzie, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, 
Świat Literacki, Izabelin 1998, s. 113–115.

Teoria intertekstualności a dylematy badaw-
cze komparatystyki w dobie poststruktura-
listycznej i pofenomenologicznej [w:] Ba-
dania porównawcze. Dyskusja o metodzie, 
pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, Świat Li-
teracki, Izabelin 1998, s. 156–159.

Pierwiastek negacji w postmodernizmie. Po-
kusy i zagrożenia [w:] Postmodernizm po 
polsku?, pod red. A. Izdebskiej i D. Szaj-
nert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź 1998, s. 199–215.

Wspólnota i konflikty. Idea słowiańska w hi-
storiozofii polskiej. Konstrukcja i dekon-
strukcja ideału wspólnotowego [w:] Z pol-
skich studiów slawistycznych, seria IX, 
Wydawnictwo ENERGEIA, Warszawa 
1998, s. 231–236.

Święte i świeckie. Przemiany wartości [w:] 
Człowiek – dzieło – sacrum, pod red. 
S.  Gajdy i H.J. Sobeczki, Uniwersy-
tet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, 
Opole 1998, s. 49–61.

Czy postmodernizm jest humanizmem? Roz-
ważanie o r. Rortym i kulturze liberalnej, 
„Res Humana” 1998, nr 3, s. 16–19.

Humanista na rozstaju dróg, „Res Humana” 
1998, nr 4, s. 3–8.

Mickiewicz: kropla romantyzmu i prometejski 
humanizm, „Res Humana” 1998, nr  6, 
s. 3–7. 

Między poetyką a antropologią postaci. 
Szkic zagadnień [w:] Postać literacka. 

Teoria i historia, pod red. E. Kasperskie-
go i B. Pawłowskiej-Jądrzyk, Wydział Po-
lonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 1998, s. 9–41.

Słowo wstępu [w:] Postać literacka. Teo-
ria i  historia, pod red. E. Kasperskiego 
i  B.  Pawłowskiej-Jądrzyk, Wydział Po-
lonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 1998, s. 5–6. 

On the Poetics of Jerzy Kosinski [w:] Jerzy Ko-
sinski. Man and Work. At the Crossroads 
of Cultures, pod red. A. Salskiej i M. Je-
dlińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 1997, s. 55–67.

O poetyce powieści Jerzego Kosińskiego [w:] 
Jerzy Kosiński: Być Tu i Tam. Materia-
ły z konferencji naukowej „Jerzy Kosiń-
ski; Człowiek i dzieło na skrzyżowaniu 
kultur”. Łódź 8–10 maja 1995, pod red. 
A.  Salskiej i G. Gazdy, Wydawnictwo 
DaCapo, Warszawa 1997, s. 64–78.

„Brat przeciw bratu”. Konflikty polsko-ukra-
ińskie w literaturze polskiej. Uwagi wstęp-
ne [w:] Sławistyczny studiji. t. 1. Materiały 
V-ho miżnarodnoho sławistycznoho koło-
kwiumu (Lwiw 14–16 trawnja 1996  r.), 
Lwów 1997, s. 78–86.

Poezja filozoficzna Szymborskiej (człowiek, 
byt, poznanie, etyka), „Rocznik Towarzy-
stwa Literackiego im. Adama Mickiewi-
cza. Rok XXXI (1996)” 1997, s. 11–26. 

Witkacy i wiry przemian [w:] S.I. Witkie-
wicz, Szewcy. Naukowa sztuka ze śpiew-
kami w trzech aktach, Biblioteka lek-
tur szkolnych, Interart, Warszawa 1997, 
s. 101–127. 

Tekst widowiskowy. (Z problemów poetyki 
dramatu) [w:] Poetyka, t. 3, Materiały do 
ćwiczeń, pod red. D. Ulickiej, Wydział 
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 1997, s. 41–51.
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Różewicz, groteska...i postmodernizm [w:] Po-
etyka, t. 3, Materiały do ćwiczeń, pod red. 
D. Ulickiej, Wydział Polonistyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 
111–120.

Wyznaczniki i kryteria mistyki. O wierszach 
liryczno-mistycznych Juliusza Słowackiego, 
„Przegląd Humanistyczny” 1997, nr 4, 
s. 42–52. 

Mistyka i metodologia. O dyskursach lirycz-
no-mistycznych Juliusza Słowackie-
go [w:] Poetyka przemiany człowieka i 
świata w  twórczości Juliusza Słowackie-
go. Materiały międzynarodowej sesji na-
ukowej. Olsztyn 22–23 listopada 1995 
roku, pod red. M. Śliwińskiego, Wyż-
sza Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn 1997, 
s. 124–140.

Spilnota i konflikty (Słow’ ianśka ideja w polś-
kij romantycznij istoriosofiji), „Problemy 
słowianoznawstwa. Miżwidomczyj na-
ukowyj zbirnyk” 1996, nr 49, s. 42–53.

Podmiot poznania i podmiot egzystencji 
u Kierkegaarda, „Studia Methodologica” 
1996, nr 2, s. 14–22.

Kierkegaard, Buber and Bachtin: Three The-
ories of Dialogue and Question about its 
Perspectives [w:] Dialogue in the Heart of 
Europe. Proceedings of the 6th Internatio-
nal Congress, Praga 1996.

Związki literackie, intertekstualność i literatu-
ra powszechna [w:] Literatura i różnorod-
ność. Kresy i pogranicza, pod red. E. Ka-
sperskiego i E. Czaplejewicza, Wydaw-
nictwo DiG, Warszawa 1996, s. 91–105.

Kresy, pogranicza i mity. O metodologii ba-
dań nad literaturą kresową [w:] Literatu-
ra i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod 
red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, 
Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, 
s. 106–120.

Próba stylu i stylistyki [w:] Literatura i róż-
norodność. Kresy i pogranicza, pod red. 
E.  Kasperskiego i E. Czaplejewicza, 
Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, 
s. 121–126.

Rozdroża hermeneutyki. Egzegeza – tekst – 
lektura [w:] Literatura i różnorodność. 
Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasper-
skiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo 
DiG, Warszawa 1996, s. 127–132.

Ćwiczenie z dekonstrukcji. Czy interpretacji 
jestzbyt wiele i czy należy ograniczyć ichróż-
norodność? [w:] Literatura i różnorodność. 
Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasper-
skiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo 
DiG, Warszawa 1996, s. 133–140.

Różewicz, groteska... i postmodernizm [w:] 
Literatura i różnorodność. Kresy i pograni-
cza, pod red. E. Kasperskiego i E. Cza-
plejewicza, Wydawnictwo DiG, Warsza-
wa 1996, s. 141–157.

Legitymizacja: najważniejszy problem po-
wieści (o „epopei” Odojewskiego „Zasy-
pie wszystko, zawieje...”) [w:] Literatura 
i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod 
red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, 
Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, 
s. 158–170.

Pop i pornopowieści Jerzego Kosińskiego. Me-
lanże polsko-żydowsko-amerykańskie [w:] 
Literatura i różnorodność. Kresy i pograni-
cza, pod red. E. Kasperskiego i E. Cza-
plejewicza, Wydawnictwo DiG, Warsza-
wa 1996, s.171–178.

Poetyka i heterogeniczność [w:] Literatura 
a heterogeniczność kultury. Poetyka i ob-
raz świata, pod red. E. Kasperskiego 
i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, 
Warszawa 1996, s. 205–215.

Leopold Buczkowski – kres Kresów [w:] Kresy 
w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, 
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pod red. E. Kasperskiego i E. Czapleje-
wicza, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1996, s. 188–239.

Mit maciczny. Bruno Schulz i Kresy [w:] Kre-
sy w literaturze. Twórcy dwudziestowiecz-
ni, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaple-
jewicza, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1996, s. 322–348.

Konrad Górski i konteksty teoretyczne (neoide-
alizm, pozytywizm, hermeneutyka,aksjolo-
gia) [w:] Konrada Górskiego świat literatu-
ry i języka. Materiały konferencji zorgani-
zowanej w setną rocznicę urodzin Profeso-
ra, pod red. W. Sawryckiego i J. Speiny, 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Toruń 1996, s. 49–66.

Filozofia konfliktu i walki: Cyprian Norwid i 
August Cieszkowski [w:] August Cieszkowski. 
W setną rocznicę śmierci, pod red. B. Mar-
kiewicz i S. Pieróga, Polskie Towarzystwo 
Filozoficzne, Warszawa 1996, s. 77–102.

Lévi-Strauss Claude. Anthropologie structu-
rale [w:] Przewodnik po literaturze filozo-
ficznej XX wieku, t. 4, pod red. B. Skar-
gi, S. Borzyma i H. Floryńskiej-Lalewicz, 
PWN, Warszawa 1996, s. 299–314.

Balbus czy Bachtin? Spór o koncepcję stylu 
i stylistyki w badaniach literackich [w:] Styl 
a tekst. Materiały międzynarodowej konfe-
rencji naukowej. Opole, 26–28 września 
1995, pod red. S. Gajdy i M. Balowskie-
go, Uniwersytet Opolski, Instytut Filolo-
gii Polskiej, Opole 1996, s. 9–20.

Historia, narratywizm i literatura piękna 
[w:] Pochwała historii powszechnej. Księ-
ga ofiarowana prof. dr. hab. Andrzejowi 
Bartnickiemu, Instytut Historyczny UW, 
Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, 
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Puł-
tusku, Warszawa 1996, s. 509–518.

Temat kresowy po wojnie. Modele i przykłady 
[w:] Stare i nowe w literaturze najnowszej. 
Z problemów literatury polskiej po 1945 
roku. Materiały z sesji naukowej. Prądocin 
koło Bydgoszczy 7–9 maja 1996, Studio 
Φ, Wydawnictwo HOMINI, Bydgoszcz 
1996, s. 231–241.

Czy Norwid był dekonstrukcjonistą?, „Prze-
gląd Humanistyczny” 1996, nr 4, s. 154 
–159.

Słowo wstępne [w:] Literatura i różnorodność. 
Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasper-
skiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo 
DiG, Warszawa 1996, s. I–II.

Słowo wstępne [w:] Literatura a heterogenicz-
ność kultury. Poetyka i obraz świata, pod 
red. E.  Kasperskiego i E. Czaplejewicza, 
Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1996, s. 7.

Wokół Syberii Norwida. Dwa modele etyki, 
historiozofii i patriotyzmu [w:] Kresy, Sy-
beria, literatura. Doświadczenia dialo-
gu i uniwersalizmu, pod red. E. Kasper-
skiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo 
TRIO, Warszawa 1995, s. 153–172.

Filozofia konfliktu i walki. Cyprian Norwid 
i August Cieszkowski, „Przegląd Humani-
styczny” 1995, nr 2, s. 69–89.

Konrad Górski i konteksty teoretyczne, 
„Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 5, 
s. 137–152.

Mrożek i katastrofizm współczesny, „Przegląd 
Humanistyczny” 1995, nr 4, s.69–81.

Istota genezy. Idiom tekstu i redakcja przeszło-
ści [w:] Écriture/Pisanie, pod red. Z. Mi-
tosek i J.Z. Lichańskiego, Warszawa 
1995, s. 77–102.

Najnowsza bachtinologia, „Przegląd Huma-
nistyczny” 1995, nr 4, s. 139–143.

Słowo wstępne [w:] Kresy, Syberia, litera-
tura. Doświadczenia dialogu i uniwer-
salizmu, pod red. E. Kasperskiego i 
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E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, 
Warszawa 1995, s. 7–8.

Epitafium dla podmiotu? Przyczynek do an-
tropologii literatury [w:] Kryzys czy prze-
łom? Studia z teorii i historii literatury, 
pod red. M. Lubelskiej i A. Łebkowskiej, 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 
1994, s. 151–163.

Pusty konfesjonał. O „Białym małżeństwie” 
T. Różewicza, „Bez Dogmatu” 1994, nr 
6, s. 19–21. 

Gombrowicz bluźnierca (o „Pornografii”), 
„Bez Dogmatu” 1994, nr 7–8, s. 15–18.

Utrata twarzy. Reminiscencje z „Wariacji 
pocztowych” K. Brandysa, „Bez Dogmatu” 
1994, nr 7–8, s. 22–24.

Parodia na Mrożka (o „Miłości na Krymie”), 
„Bez Dogmatu” 1994,nr 9–10, s. 16–19.

Mit Kołakowskiego (i co nieco o krachu mi-
tów), „Bez Dogmatu” 1994, nr 12, 
s. 17–19.

Qu’est-ce que la mimesis? (Essai d’ interpre-
tation), „Les Cahiers de Varsovie” 1993, 
s. 13–23.

Mit maciczny. Bruno Schulz i Kresy, „Przegląd 
Humanistyczny” 1993, nr 3, s. 79–94.

Sprawa podmiotu. Szkic z antropologii litera-
tury, „Przegląd Humanistyczny” 1993,nr 
5, s. 1–24 .

Dwie książki o dialogice, „Przegląd Humani-
styczny” 1993, nr 2, s. 122–127.

Aspekty mimesis. Zarys problematyki [w:] Mi-
mesis w literaturze, kulturze i sztuce, pod 
red. Z. Mitosek, PWN, Warszawa 1992, 
s. 65–93.

Parodia i parodiowanie (na tle postmoderni-
zmu), „Przegląd Humanistyczny” 1992, 
nr 4, s. 31–44.

Dialektyka komunikacji (o tzw. komuni-
kacji pośredniej) [w:] Koncepcje słowa, 

pod red. E. Kasperskiego i E. Cza-
plejewicza, Wydawnictwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 1991, 
s. 191–227. 

Jerzy Andrzejewski [w:] Literatur Polens. Ein-
zeldarstellungen, Berlin 1990, s. 303–320.

Ironiczna antropologia. Rozdwojenie i podwo-
jenie człowieka u Kierkegaarda, „Studia 
Filozoficzne” 1990, nr 4, s. 177–193.

Ironia jako dyskurs i strategia. Z rozważań 
nad poetyką teoretyczną i historyczną iro-
nii, „Przegląd Humanistyczny” 1990, 
nr 3, s. 23–46.

Genealogia dialogu. Niektóre konteksty my-
śli Bachtina, „Przegląd Humanistyczny” 
1990, nr 1, s. 35–50.

Dialog romantyczny (Krasiński–Słowacki), 
„Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 11, 
s. 87–106.

Poeta anty poeta Kierkegaard, „Poezja” 1989, 
nr 3, s. 61–72.

Kontra-Bachtin, czyli o dialogu u formali-
stów, „Przegląd Humanistyczny” 1989, 
nr 3, s. 67–84.

Trzy prawdziwe baśnie teoretycznoliterackie 
[w:] Poszukiwania teoretycznoliterackie, 
pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewi-
cza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 
Wrocław 1989, s. 167–187.

Egzystencja, literatura, dialog [w:] Poszu-
kiwania teoretycznoliterackie, pod red. 
E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Za-
kład Narodowy im. Ossolińskich, Wy-
dawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 
Wrocław 1989, s. 53–100.

Destrukcja ethosu dialogowego w „Litera-
turze słowiańskiej” Adama Mickiewi-
cza [w:] Z polskich studiów slawistycz-
nych, seria VII, PWN, Warszawa 1988, 
s. 125–135.
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Sprawa dialogu w „Literaturze słowiańskiej” 
Adama Mickiewicza [w:] Dziewiętnasto-
wieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX 
wieku, pod red. E. Czaplejewicza i W. Gra-
jewskiego, Zakład Narodowy im. Osso-
lińskich, Wydawnictwo Polskiej Akade-
mii Nauk, Wrocław 1988, s. 193–252.

U źródeł dialogu. Trzy tradycje, „Przegląd 
Humanistyczny” 1988, nr 3, s. 165–176.

Dialog w świecie pozorów. O dialogice Bube-
ra, „Przegląd Humanistyczny” 1988, 
nr 6, s. 85–105.

Kierkegaard jako krytyk literacki, „Miesięcz-
nik Literacki” 1988, nr 9, s. 59–68.

Ironia, poetyka, antropologia (w kręgu Kier-
kegaarda), „Przegląd Humanistyczny” 
1988, nr 11–12, s. 1–14.

W zwierciadle wartości, „Przegląd Humani-
styczny” 1988, nr 3, s. 191–200.

Literatura i nauka o literaturze w polu myśli 
Bachtina [w:] Bachtin. Dialog. Język. Lite-
ratura. Antologia, pod red. E. Kasperskie-
go i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 
1983, s. 27–52. 

Marksizm – kultura – dialog [w:] Bachtin. 
Dialog. Język. Literatura. Antologia, pod 
red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, 
PWN, Warszawa 1983, s. 491–506.

Cyprian Norwid (1821–1883) [w:] Polskie 
koncepcje teoretycznoliterackie w wieku XIX, 
pod red. E. Czaplejewicza i K.  Rutkow-
skiego, Wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 1982, s. 171–196.

Między nadzieją i zwątpieniem. O pisarstwie 
Jerzego Andrzejewskiego, „Miesięcznik Li-
teracki” 1982, nr 11, s. 26–35.

Demony propagandy, „Poezja” 1982, nr 3–4, 
s. 46–58.

Cypriana Norwida program odbudowy wy-
sokich ideałów, „Regiony” 1980, nr 2, 
s. 41–60.

Norwida królestwo literatury (Panorama za-
gadnień), „Przegląd Humanistyczny” 
1980, nr 6, s. 137–151.

O teorii gatunków. Gatunki literackie jako 
wartości, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Nauki Humani-
styczno-Społeczne” 1980, seria I, z. 35, 
s. 63–89.

Siła i moralność. W kręgu utopii słowa siły 
Norwida, „Poezja” 1980, nr 11, s. 89–102.

W kręgu myśli pragmatycznej Norwida (sytu-
acja działania), „Przegląd Humanistycz-
ny” 1979, nr 3, s. 1–18.

Filozofia środka, „Przegląd Humanistyczny” 
1979, nr 10, s. 71–89.

W świecie potrzeb ludzkich (z badań nad ak-
sjologią Norwida), „Przegląd Humani-
styczny” 1979, nr 11–12, s. 53–70.

Problem pytań w twórczości Norwida [w:] 
Dialog w literaturze, pod red. E. Kasper-
skiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warsza-
wa 1978, s. 117–162.

Dialog a nauka o literaturze, „Przegląd Hu-
manistyczny” 1978, nr 2, s. 1–18. 

Dialog a nauka o literaturze [w:] Dialog 
w literaturze, pod red. E. Kasperskie-
go i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 
1978, s. 237–272.

Gatunki literackie jako wartości, „Przegląd 
Humanistyczny” 1977, nr 4, s. 75–89.

Marksizm – kultura – dialog, „Miesięcznik 
Literacki” 1977, nr 4, s. 33–41.

Problem pytań w twórczości Norwida, 
„Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 6, 
s. 49–67. 

Poetyka pragmatyczna. Uwagi o jej przedmio-
cie i zadaniach badawczych [w:] Problemy 
poetyki pragmatycznej, pod red. E.  Cza-
plejewicza, Wydawnictwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 1977, 
s. 45–75.
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Zmierzch czy świt kultury ludowej?, „Regio-
ny” 1976, nr 2, s. 24–37.

„Zwierzątko” Brylla, czyli sylabizowanie od-
wagi, „Poezja” 1976, nr 7/8, s. 58–61.

Piechal i 13 autoportretów Norwida, „Mie-
sięcznik Literacki” 1975, nr 5, s. 128-130..

J.Z. Jakubowski: Władysław Broniewski, 
„Nowe Drogi” 1975, z. 7, s. 173–176.

Filozofia celu Norwida, „Poezja” 1975, 
nr 7–8, s. 119–130.

Semiotyka kultury ludowej, „Regiony” 1975, 
nr 4, s. 169–171.

Tekst widowiskowy (Z problemów poetyki 
dramatu) [w:] Poetyka i stylistyka słowiań-
ska, pod red. S. Skwarczyńskiej, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnic-
two Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 
1973, s. 297–304.

Gustaw Daniłowski [w:] Obraz Literatury 
Polskiej XIX i XX wieku. Literatura okre-
su Młodej Polski, t. 2, Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków 1973, s. 223–257.

Ludwik Stanisław Liciński [w:] Obraz Lite-
ratury Polskiej XIX i XX wieku. Literatura 
okresu Młodej Polski, t. 2, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1973, s. 281–296.

Geneza, „Nowy Wyraz” 1973, nr 1–2, 
s. 190–197.

Aktor – gest – widownia, „Nowy Wyraz” 
1973, nr 3, s. 54–60.

Z problemów: poezja – poznanie, „Nowy 
Wyraz” 1973, nr 4, s. 115–122.

Wśród powrotów na wieś, „Nowy Wyraz” 
1973, nr 7, s. 103–109.

W.W. Winogradow o poezji Anny Achmatowej 
i problemach języka poetyckiego, „Przegląd 
Humanistyczny” 1972, nr 1, s. 158–163.

Nad Ingardenem, „Miesięcznik Literacki” 
1971, nr 1, s. 74–81.

Dylematy humanistyczne, „Miesięcznik Lite-
racki” 1971, nr 4, s. 49–54.

Duch czasu i jego znaki, „Współczesność” 
1970, nr 12, s. 5.

Semiotyka i poetyka, „Studia Estetyczne” 
1968, t. V, s. 387–397.

Przesłanki semiotyczne narracji, „Kultura 
i Społeczeństwo” 1967, nr 3, s. 151–162.

Elementy semiologii, „Kultura i Społeczeń-
stwo” 1965, nr 4, s. 107–121.

Nowe czasopismo francuskie o komunika-
cji masowej, „Kultura i Społeczeństwo” 
1965, nr 2, s. 249–253.
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Edyta Puchalska  

Śalimar klaun – przerwana lina

[Salman Rushdie, Śalimar 
klaun, tłum. Jerzy Kozłow-
ski, Dom Wydawniczy Re-
bis, Poznań 2016, 484 strony]

„Jestem wszystkim, co ci 
odebrano. Nie wybaczysz 
mi” – fragment ten znajdzie 
Czytelnik w wierszu The Co-
untry Without a Post Office 
autorstwa Aghy Shahid Ale-
go1, który Salman Rushdie 
umieścił jako motto swojej 
powieści z 2005 roku, zaty-
tułowanej Śalimar klaun. Druga część mot-
ta  pochodzi z tragedii Szekspira – Romeo 
i Julia (w przekładzie Macieja Słomczyń-
skiego): „zaraza na wasze Obydwa domy! 
(Merkucjo)”2. I jeszcze okładka powieści 
w polskim tłumaczeniu – fragment pękają-
cej liny, którą jako całość trzyma już tylko 

1 Agha Shahid Ali was born in New Delhi, India in 1949. He 
grew up in Kashmir, the son of a distinguished and highly 
educated family in Srinagar (Agha Shahid Ali urodził się 
w  New Delhi w 1949. Dorastał w Kaszmirze jako syn wy-
kształconej i dystyngowanej rodziny w Srinagarze), https://
indiaresists.com/kashmir-poem-agha-shahid-ali-jnu-row/> 
[dostęp: 27.05.2019].

2 Por. <https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/romeo-i-ju-
lia.html> [dostęp: 27.05.2019].

kilka cienkich włókien. To, 
co łączy amerykańskiego 
poetę o kaszmirskich ko-
rzeniach Aghę Shahida Ale-
go z Salmanem Rushdiem, 
to Kaszmir – mieszkali tam 
dziadkowie pisarza, im też 
dedykował swoją powieść. 
Okładka, dedykacja i motto 
uważnemu czytelnikowi po-
wiedzą wiele. Rzecz będzie 
o Kaszmirze, przerywaniu 
magicznych kręgów, wyba-
czaniu, miłości i nienawiści. 

Czy warto zaglądać do powieści wydanej 
prawie piętnaście lat temu? Tak, szczegól-
nie teraz. Najlepiej przeczytać ją w orygina-
le, to gwarantuje świeżość emocji, nie czy-
tać powtórnie w języku ojczystym – emocje 
opadają i to nie ze względu na jakość prze-
kładu, a z powodu efektu pierwszeństwa 
(informacja otrzymana wcześniej wywiera 
zazwyczaj większy wpływ na tworzenie się 
ogólnego wrażenia, niż informacja otrzyma-
na wtórnie3). Co ważne, nie sugerować się 
recenzjami, albowiem „piękno jest w oku 
3 Por. <http://www.tylkopriceaction.pl/psychologia/efekt-

-pierwszenstwa/> [dostęp: 27.05.2019].  

„Karto-Teka Gdańska”, nr 1(4)/2019, s. 106‒113

https://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
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patrzącego”4, a szczególnie nie czytać, przed 
lekturą powieści, recenzji z The New York 
Times. Jej autorka, Michiko Kakutani, zdo-
bywczyni nagrody Pulitzera za krytykę 
dziennnikarską z 1998, porównuje fabułę 
powieści do opery mydlanej: „Shalimar the 
Clown is hobbled by Rushdie’s determina-
tion to graft huge political and cultural issu-
es onto a flimsy soap-opera plot - a narrative 
strategy that not only overwhelms his cha-
racters’ stories but also trivializes the larger 
issues the author is trying to address”  („Śa-
limar klaun kuleje z powodu determinacji 
Rushdiego, by poważne polityczne i kul-
turalne zagadnienia osadzić w fabule ope-
ry mydlanej – to strategia narracyjna, któ-
ra nie tylko przytłacza historię bohaterów, 
ale także trywializuje poważne problemy, 
o których autor próbuje opowiedzieć”)5. Do 
lektury powieści Rushdie’go, w moim od-
czuciu, należałoby podejść z większą uważ-
nością i namysłem; szczególnie teraz, kie-
dy ścieranie się kultur, religii stają się coraz 
bardziej namacalne, a każdy przechodzień 
o oliwkowej lub brunatnej karnacji wydaje 
się dżihadystą, „zielonym ptakiem”, mścicie-
lem Allaha6. 
4 “Beauty is in the eye of the beholder’ has a literal meaning – 

that the perception of beauty is subjective […] This saying 
first appeared in the 3rd century BC in Greek. It didn’t 
appear in its current form in print until the 19th century, 
but in the meantime there were various written forms that 
expressed much the same thought”. („Piękno jest w oku pa-
trzącego – to przysłowie ma dosłowne znaczenie – postrze-
ganie piękna jest subiektywne […] po raz pierwszy pojawiło 
się w III wieku przed Chrystusem. W obecnej formie nie 
ukazało się w wersji pisemnej aż do XIX wieku, tymczasem 
pojawiły się inne wersje pisemne wyrażające tę samą myśl”). 
Por. <https://www.phrases.org.uk/meanings/beauty-is-in-
-the-eye-of-the-beholder.html> [dostęp: 27.05.2019].  

5 M. Kakutani, Shalimar the Clown, "The New York 
Times", September 9th 2005: <https://www.nytimes.
com/2005/09/09/style/shalimar-the-clown.html>; [dostęp: 
27.05.2019].

6 N. Hamid, Dzieci szariatu. Losy tych, o których upomniał 
się islam, Pelplin 2018, s. 91. „Szech Mohamed tak pięknie 

Śalimar jest jednym z głównych bohate-
rów książki. Jego transformacja z linoskocz-
ka w terrorystę może wydawać się podejrza-
nie dziwnym trikiem w naszej kulturze, ale 
w magicznej kaszmirskiej wiosce Paćigam 
okazała się możliwa i fatalna w skutkach. Pę-
kająca lina (na okładce), nieodzowny atrybut 
linoskoczka, sugeruje napięcie i nieuchron-
ną katastrofę. Cytat z Szekspira o nienawiści 
rodów ma również swoje uzasadnienie w po-
wieści – zakochani w sobie bohaterowie Ru-
shdiego  pochodzą z odmiennych kulturowo 
i religijnie środowisk. Śalimar Noam (zwa-
ny klaunem) jest wyznania islamskiego, jego 
wybranka Bunji Kaul, córka pandita, należy 
do hinduskiej części tej wiejskiej społeczno-
ści. Łączy ich miłość, możliwa mimo róż-
nicy wyznań, albowiem w Paćigamie mu-
zułmanie i wyznawcy hinduizmu od lat żyją 
w przykładnej zgodzie, chlubiąc się dobrosą-
siedzkimi stosunkami. Nic nie trwa wiecz-
nie, kaszmirski raj też zostaje zburzony. Jak 
do tego doszło, dowiadujemy się, między in-
nymi, z powieści Rushdiego, w której wąt-
ki osobiste fikcyjnych bohaterów przepla-
tają się z realnymi wydarzeniami7. Można 

i realistycznie przedstawiał dzieciom widoki na najbliż-
szą przyszłość, mówiąc o ich duszach, które – jako mę-
czeńskie – będą zaniesione przez zielone rajskie ptaki do 
Allaha. Zielone ptaki w Koranie symbolizują zamachowców 
samobójców”.

7 Kaszmir: grzech pierworodny, brak autora (online): <https://
www.nytimes.com/2005/09/09/style/shalimar-the-clown.
html>; [dostęp: 27.05.2019]. „[…] Zgoła inaczej przedsta-
wiała się sprawa Kaszmiru, którym od 1911 roku władał 
hinduski maharadża Hari Singh. Zdecydowaną większość 
jego poddanych stanowili muzułmanie. Od końca lat 30-
tych XX wieku o przynależność regionu toczyła się ostra 
walka pomiędzy zwolennikami Konferencji Narodowej 
szejka Abdullaha (popierającej Indyjski Kongres 
Narodowy), a rzecznikami Ligi Muzułmańskiej. Punktem 
przełomu w tym sporze okazał się rok 1947, kiedy to po-
parcia odpowiednim stronnictwom lokalnym udzieliły 
rządy nowo powstałych państw.[…] Główną oś sporu sta-
nowiła jednakże przynależność państwowa trzech księstw 
feudalnych – Dżanagadhu, Hajdarabadu oraz Kaszmiru. 
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przychylić się częściowo do zdania recen-
zentki Michiko Kakutani, iż niektóre frag-
menty narracji w powieści noszą znamiona 
opery mydlanej, ale czasami o tragicznych 
wydarzeniach łatwiej opowiadać, gdy ubie-
rze się je w lżejszą formę („Są rzeczy, na któ-
re nie można patrzeć bezpośrednio, ponie-
waż mogłyby oślepić niczym słoneczny pło-
mień”8), a Rushdie oprócz inteligencji posia-
da również poczucie humoru. Powieść ob-
fituje zarazem w sceny humorystyczne, jak 
i w opisy dramatyczne, które z pewnością 
psują efekt opery mydlanej: „Martwe ciało 
jego brata z odciętymi rękami rzucono do 
stóp jego matki. Potem zgwałcono i zamor-
dowano jego matkę, zginął też jego ojciec. 
A potem zabito jego żonę, ukochaną żonę, 
najlepszą tancerkę w całej wiosce”9 – tak się 
nie pisze oper mydlanych.

Wracamy do raju:

Powinniśmy stać na straży nie tylko kaszmir-
skości i paćigamskości. Jesteśmy tu wszyscy 
braćmi – rzekł Abdullah. – Nie ma konflik-
tu hindusko-muzułmańskiego. Dwoje mło-
dych Kaszmirczyków… dwoje paćigamczy-
ków… chce wziąć ślub, to wszystko. Obie 

Specyfika tych regionów polegała na odmienności wyzna-
nia decydentów w stosunku do religii praktykowanej przez 
miejscową ludność. Zarówno na terytorium Dżanagadhu 
jak i Hajdarabadu władzę sprawowały dynastie muzułmań-
skie, roztaczające swoje panowanie nad Hindusami […] 
W połowie sierpnia 1947 roku z Hindustanu wyodrębni-
ły się dwa nowe organizmy polityczne – Pakistan i  Indie. 
Zrzucenie angielskiego jarzma uwieńczyło wieloletni pro-
ces starań lokalnych środowisk niepodległościowych, 
ale przyniosło ze sobą również wiele nowych problemów. 
Pośród głównych trudności związanych z podziałem bry-
tyjskiej kolonii pomiędzy oba państwa znalazła się kwestia 
rozdysponowania sił zbrojnych, uzbrojenia oraz zasobów fi-
nansowych. Brakowało też jednomyślności w sprawie prze-
biegu granicy”.

8 S. Rushdie, Śalimar klaun, tłum. J. Kozłowski, Poznań 
2016, s. 379. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania.

9 Tamże, s. 378.

rodziny zgadzają się na ten mariaż z miłości, 
a więc ślub się odbędzie; z poszanowaniem 
zwyczajów hinduskich i muzułmańskich. 
– Stając w obronie miłości – dodał Pjarelal, 
kiedy nadeszła jego kolej – bronimy tego, co 
w nas najszlachetniejsze10.

Wspólnota wiejska tym razem stanęła na 
wysokości zadania, obroniła kochanków11. 
Jednak ta sama wspólnota nie chciała wyba-
czyć zdrady małżeńskiej, bezlitośnie skazu-
jąc wiarołomną Bunji Kaul Noman na wy-
gnanie w góry. Tam po latach, z sercem prze-
pełnionym chęcią zemsty, dopada ją i bez-
litośnie zabija mąż Śalimar, którego Bunji 
porzuciła na rzecz amerykańskiego amba-
sadora w Indiach – Maxa Ophulsa. Zdra-
da Bunji stała się przyczyną transformacji 
Śalimara klauna, czułego kochanka i męża, 
w terrorystę. Śalimar powodowany chęcią 
zemsty przystał do dżihadystów i poddał się 
procesowi islamskiej indoktrynacji.

W swoich wypowiedziach publicystycz-
nych Rushdie podkreśla, że rozczarowanie 
i alienacja młodych muzułmanów w krajach 
europejskich (ale nie tylko tam) stanowi je-
den z powodów, dla których przyłączają się 
oni do ekstremalnych ugrupowań islamskich: 

Według Rushdiego, wielu muzułmanów 
w Wielkiej Brytanii żyje na marginesie 
społeczeństwa, w zamkniętych środowi-
skach, w których alienacja młodych ludzi 
może łatwo się rozwijać. Niewielu muzuł-
manów ma możność studiowania Koranu 
jako dokumentu historycznego, dlatego 
najwyższy czas, by im to umożliwić12. 

10 Tamże, s. 141.
11 Tamże, s. 295: „Cały Paćigam stanął kiedyś w obronie mi-

łości Bunji i Śalimara klauna, była warta obrony jako sym-
bol zwycięstwa tego, co ludzkie, nad tym, co nieludzkie”.

12 Brak autora, Salman Rushdie wzywa do reformy islamu 
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W przypadku Śalimara pierwszym roz-
czarowaniem jest zawód miłosny: „Jestem 
wszystkim, co ci odebrano. Nie wybaczysz 
mi”, później dochodzą do tego względy re-
ligijne, aczkolwiek wydaje się, iż zemsta 
była główną przyczyną jego działania, zaś 
motywy religijne stanowiły jedynie środek 
do celu: „Dla Śalimara klauna całkowite 
wyrzeczenie się samego siebie było najbar-
dziej problematycznym wymogiem, spra-
wą drażliwą. Był, chciał być, uczestnikiem 
świętej wojny, ale miał też osobiste rachun-
ki do wyrównania, przysięgi do spełnie-
nia”13. Od momentu przystania do dżiha-
dystów stał się narzędziem mordu w rękach 
islamskiego terroru po to, by dokonać ze-
msty na kochanku własnej żony – nie wy-
baczył, bo nie umiał. Zaślepiony bólem 
i ideologią niosącą śmierć: 

Kiedy świat pogrążony jest w chaosie, bóg 
nie zsyła religii miłości. W takich czasach 
zsyła religię wojny […] Żelazny mułła 
mówi, że u podstaw religii leży to pragnie-
nie, pragnienie rozgromienia niewiernych. 
Jest ono fundamentalne. Kiedy niewierni 
zostaną rozgromieni, wtedy może przyj-
dzie pora na miłość, chociaż zdaniem że-
laznego mułły, sprawa ta jest drugorzędna. 
Religia wymaga surowości i wyrzeczeń14. 

Na podstawie cytowanego fragmentu wi-
dać wyraźną sprzeczność interesów – dla po-
kojowo nastawionych mieszkańców Paćiga-
mu miłość była tym, co w człowieku najlep-
sze i najszlachetniejsze, dla duchowego prze-
wodnika terrorystów sprawą drugorzędną. 

(online): <https://wiadomosci.onet.pl/salman-rushdie-
-wzywa-do-reformy-islamu/m7n5d>; [dostęp: 10.09.2018].

13 S. Rushdie, Śalimar klaun, s. 328–329.
14 Tamże, s. 322.

Bóg nie jest dla niego miłością lecz dyscy-
pliną. Dla Śalimara miłość stała się źródłem 
bólu15, zwrócił się więc w stronę ideologii, 
która uprzątnęła z jego serca wszelkie ranią-
ce uczucia, prócz zemsty. 

Pamiętać należy, iż islam to religia uni-
wersalistyczna, muzułmanie wierzą, iż Al-
lah jest bogiem dla wszystkich narodów 
i kultur, postrzegają świat, w którym żyją 
i widzą różnice, ale wierzą, iż gdyby wszyscy 
przestrzegali reguł islamu (nie islamizmu16), 
świat nie pogrążałby się w chaosie: „Jest to 
zasada Allaha (SŁT) w traktowaniu nie-
pokornych, jest też ostrzeżeniem dla przy-
szłych cywilizacji. Ma wartość ponadczaso-
wą i za każdym razem, gdy w jakiejkolwiek 
cywilizacji zanikają oznaki moralności, to 
ona sama wydaje na siebie wyrok dążąc do 
samozagłady”17. Jednocześnie w łonie same-
go islamu istnieje wiele rozłamów, proble-
mów i nieporozumień, bo jak pisze Adrien 
Candiard w swojej książce Zrozumieć islam: 

Ta rozmaitość w łonie islamu sprawia, że 
jego badacze nie mówią na ogół o isla-
mie, lecz wolą – i słusznie – mówić o róż-
nych islamach […]. Islam uważający się za 
doskonałe wypełnienie dziejów ludzko-
ści, mógł przez wiele wieków pysznić się 
tym, że towarzyszy najwspanialszej cywi-

15 Tamże, s. 293: „Śalimar klaun przestał kochać Bunji 
w chwili, gdy dowiedział się o jej zdradzie, przestał ją ko-
chać natychmiast, jak automat wyłączony z prądu, a olbrzy-
mi krater powstały po zniszczeniu tej miłości wypełnił się 
natychmiast morzem zabarwionej żółcią nienawiści”. 

16 B. Kobzarska-Bar, Fundamentalizm religijny muzuł-
mańskich organizacji terrorystycznych a stan zagrożenia 
w Eurropie, s.31: „Islamizm, czyli spolityzowany islam, któ-
ry nie dopuszcza możliwości oddzielenia polityki od religii 
przybiera różne formy” (online): http://www.rocznikbez-
pieczenstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydaw-
nictwo/RBM/RBM_artykuly/2014_1_13.pdf>; [dostęp: 
11.06.2019].

17 A. A. Issa, Komentarz czterdziestu hadisów Nałałija, 
Białystok 1999, s. 57.
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lizacji świata: logiczne było, że jedno idzie 
w parze z drugim. Pojawienie się Zacho-
du: lepiej się rozwijającego, mądrzejszego 
i znacznie potężniejszego, zakwestionowa-
ło mocno utrwalone pewniki18. 

Zachodu, do którego teraz napływa-
ją fale imigrantów o przeważnie islam-
skim wyznaniu, w imieniu których Irshad 
Manji19 zwraca się w swojej książce, Kłopot 
z islamem, do Europy: 

Europo, dlaczego nie możesz zacząć trak-
tować muzułmanów jako swoich pełno-
prawnych obywateli? Od czasów drugiej 
wojny światowej w Niemczech mieszka 
wiele muzułmańskich rodzin. Dlaczego 
wciąż mówi się o nich jako o imigrantach 
w drugim lub trzecim pokoleniu, a nie 
jako o Niemcach?20. 

Wracając do publicystycznych wypowie-
dzi Salmana Rushdiego, można przypusz-
czać, iż powodem wspomnianego rozcza-
rowania i alienacji młodych muzułmanów 
w krajach europejskich są, między inny-
mi, podane przez I. Manji i A. Candiarda 
przyczyny.

Bohater Rushdiego wprawdzie nie miesz-
kał w Europie, ale polityczne oraz społecz-
ne problemy islamu dotknęły go w Indiach, 
a konkretnie w Kaszmirze, który już wów-
czas przestał być tolerancyjnym rajem. Śali-
mar przeżywał podwójne piekło. Po pierw-
sze zemsta za zdradę żony: „Nie zostawiaj 
mnie teraz, bo nigdy ci tego nie wybaczę 

18 A. Candiard OP, Zrozumieć islam,  Poznań 2017, s. 19 oraz 57.
19 Irshad Manji – prezenterka, pisarka, działaczka społecz-

na oraz producentka telewizyjna, urodzona w Afryce 
Wshodniej, wychowana na zachodnim wybrzeżu Kanady, 
autorka książki Kłopot z islamem.

20 I. Manji, Kłopot z islamem, Warszawa 2005,  s. 218.

i zemszczę się, zabiję ciebie, a jeśli będziesz 
miała dzieci z innym, dzieci też zabiję”21, po 
drugie okrucieństwa wojny o Kaszmir mię-
dzy Indiami a Pakistanem: „Latem 1965 
roku nie działo się najlepiej. Indie i Pakistan 
zwarły się już – na krótko – w walce, w rejo-
nie Rann Kaććh daleko na południu, teraz 
zaś mówiło się tylko o wojnie o Kaszmir22. 
W tym „kotle” mącił powieściowy żelazny 
mułła Bulbul Fakh: 

Oprócz wroga z zewnątrz – oświadczył 
chłodnym, pokrytym rdzą głosem – jest 
też wróg czający się pośród nas. Owym 
wewnętrznym wrogiem okazał się Paći-
gam (wioska Śalimara i Bunji – przyp. 
E.P.), wioska degeneratów, gdzie pomi-
mo znacznej muzułmańskiej większości 
zaledwie jeden członek pańćajatu23 był 
wyznawcą prawdziwej wiary, natomiast 
trzech wybranych członków rady – trzech! 
– czciło bożków, a piąty był żydem24.

Muzułmanie starali się zaprowadzić po-
rządek w tym chaosie, hindusi walczyli o to-
lerancję, a mieszkańcy Kaszmiru o Kaszmir 
dla Kaszmirczyków. Śalimar ze złamanym 
sercem doszedł do wniosku, iż otaczająca go 
rzeczywistość nie jest godna zaufania: 

Marnowałem czas – kontynuował Śalimar 
klaun. – Nauczyłem się w życiu tylko skakać 
na linie, robić z siebie idiotę na scenie i roz-
śmieszać znudzoną publikę […] oglądałem 

21 S. Rushdie, Śalimar klaun, s. 80.
22 Tamże, s. 151.
23 Pańćajat – system polityczny w południowej Azji, głów-

nie w Indiach, Pakistanie i Nepalu. Najstarszy system lo-
kalnej władzy na subkontynencie indyjskim (online): 

 https://www.google.com/search?q=pa%C5%8.4%C4%87a
 jat&oq=pa%C5%84%C4%87ajat&aqs=chrome..69i57.380
 6j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8; [dostęp:13.06.2019].
24 S. Rushdie, Śalimar klaun, s. 152.
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niegodziwości przez tyle lat, że przestałem je 
zauważać, ale teraz zbudziłem się i widzę jak 
jest naprawdę: prawdziwy koszmar zaczyna 
się po przebudzeniu, mężczyźni w czołgach 
ukrywający twarze, żebyśmy nie poznali ich 
imion, oprawczynie gorsze od mężczyzn, lu-
dzie z drutu kolczastego, ludzie z prądu, któ-
rych ręce usmażyłyby ci jaja, gdyby za nie 
chwyciły, ludzie z kul i ludzie z kłamstw, 
a wszyscy mają do wykonania ważną misję, 
zamierzają pieprzyć nas tak długo, aż zdech-
niemy. Teraz kiedy się obudziłem, ja też 
mam ważną misję do wykonania25. 

Śalimar dostrzega, iż przed okrucieństwa-
mi, jakie przyniosła ze sobą wojna o Kaszmir 
nie chroni miłość, tolerancja, że to wszystko 
sen, z którego prawdziwy mężczyzna musi 
się obudzić i zacząć działać. Jego działanie 
obrało jednak niewłaściwy kierunek.    

Tyle „Romeo”, a co z „Julią”, co kierowało 
Bunji Kaul, że zdecydowała się zamieszkać 
w „różowej klatce wstydu”26 – apartamencie 
wynajętym przez wpływowego kochanka 
ambasadora Maxa Ophulsa: „Róż w dwóch 
samotnych pokojach szybko stał się kolorem 
jej izolacji i nienawiści do samej siebie”27, ale 
zanim tam trafiła, jej myślenie biegło zgoła 
innym torem: 

w Daćigamie zrozumiała, że taniec odmieni 
jej życie, że to, co się rodzi w oczach odu-
rzonego amerykańskiego ambasadora, jest 
ni mniej ni więcej, tylko jej przyszłością […] 
Potem napotkała jego spojrzenie i jej rozpa-
lony wzrok przekazał odpowiedź, przekro-
czyła granicę, za którą nie ma odwrotu28. 

25 Tamże, s. 305. 
26 Tamże, s. 249.
27 Tamże.
28 Tamże, s. 226.

Z małej, kaszmirskiej wioski Bunji trafia 
do Delhi, a ponieważ „była dziewczyną z gór, 
nie służył jej równinny klimat”29, nie służyła 
jej też w rzeczywistości rola kochanki: „Nie 
proś mnie o serce, ponieważ wyrywam je 
z piersi, rozbijam na kawałki i wyrzucam, nie 
będę więc miała serca, ty jednak tego nie od-
czujesz, bo stanę się doskonałą kopią kocha-
jącej kobiety i otrzymasz ode mnie doskonały 
falsyfikat miłości”30. Wraz z upływem czasu 
Bunji zdała sobie sprawę, iż jej kondycja jest 
godna pożałowania – wymarzona wolność 
stała się więzieniem, a wioska, którą opuści-
ła w nadziei na lepsze życie pachnie utraconą 
wolnością. Uzależnienie od jedzenia, narko-
tyków i tytoniu wypełniały pustkę oczeki-
wań na wizyty kochanka. W Bunji również 
zrodziła się nienawiść, najpierw do  męża, 
który nie przybył ani z zemstą, ani z odsie-
czą, potem do samej siebie („jestem dziwką”), 
a w końcu do Maxa Ophulsa: „Jestem dzie-
łem twoich rąk. Dostałeś piękno, a stworzy-
łeś coś odrażającego, i z tego monstrum zro-
dzi się dziecko”31 – zarzuca kochankowi. 

Wkrótce na scenę wkracza nowa boha-
terka powieści, nieślubna córka ambasado-
ra i Bunji Kaul – India (Kaszmira) Ophuls. 
Zanim jednak stanie się ona osobą znaczącą 
dla biegu akcji, ciężarna Bunji zostaje zde-
konspirowana w swojej „komnacie wstydu” 
przez żonę ambasadora Szarą Szczurzycę. 
Ta będąc bezpłodną decyduje się zaopieko-
wać kochanką męża do czasu porodu, a po-
tem wyekspediować ją z powrotem do wio-
ski, z której przybyła. Nie bez bólu Bunji 
(licząc po cichu na wybaczenie męża i lo-
kalnej społeczności) pozostawia nowonaro-
dzoną córeczkę Szarej Szczurzycy i udaje się 

29 Tamże.
30 Tamże, s. 243.
31 Tamże, s. 256 oraz  291. 
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z powrotem do Paćigamu. Okazuje się, iż tu 
jednak nikt już na nią nie czeka: 

Oni cię zabili. Po tym co zrobiłaś. Powie-
dzieli, że dla nich umarłaś, ogłosili twoją 
śmierć […] Odbyła się po tobie pełna czter-
dziestodniowa żałoba ze wszystkimi trady-
cyjnymi i religijnymi obrzędami […] nie 
możesz tak po prostu sobie wrócić […] za-
bili cię, bo cię kochali, a ciebie nie było […] 
magiczny krąg został przerwany na zawsze, 
kiedy Bunji uciekła do Delhi, żeby zostać 
kurwą amerykańskiego ambasadora32. 

Tak oto społeczność Paćigamu potrakto-
wała sprzeniewierzenie się przysiędze mał-
żeńskiej Bunji Kaul Noman. Po powro-
cie do wioski Bunji zamieszkała najpierw 
w drewutni ojca, potem w górskiej chatce 
zmarłej wiedźmy Nazarebaddur, z dala od 
ludzi. Tam czekała na to, co miało ją spo-
tkać z rąk męża terrorysty – śmierć. Wie-
działa, że jej nie wybaczy („Jestem wszyst-
kim, co ci odebrano. Nie wybaczysz mi”): 

W te noce umyślnie wychodziła na dwór 
i zdejmowała z siebie ubranie, jak gdy-
by rzucała mu wyzwanie – kochaj mnie 
lub zabij”33. Kiedy czas się dopełnił zabił: 
„Przyszedł z nożem w ręku. Gdzieś rżał ci-
cho koń, lecz przybył pieszo […] wszyscy 
umarli, powiedziała, nie żyje mój ojciec 
i twój, i ty też chyba nie żyjesz, po co więc 
miałabym żyć ja? […] No dalej, powie-
działa. Boże, błagam, zrób to wreszcie34. 

Tak oto potoczyły się losy kochanków Ru-
shdiego, tyle że to jeszcze nie koniec powieści.

32 Tamże, s. 276.
33 Tamże, s. 298. 
34 Tamże, s. 389.

Śalimarowi udaje się dotrzeć do Maxa 
Ophulsa, odnajduje go w Ameryce albowiem 
Indie pozbyły się w końcu „amerykańskiego 
ambasadora, który bałamucił  miejscowe wie-
śniaczki […] nie był już ukochanym przyjacie-
lem Indii, lecz bezdusznym gwałcicielem […] 
Wojna w Wietnamie osiągnęła punkt kulmi-
nacyjny – tak jak niepopularność Ameryka-
nów w Azji”35. Polityka zawsze zostawia ślady 
w życiorysach jej budowniczych. Kto mieczem 
wojuje, od miecza ginie: „Ambasador Max 
Ophuls, który ostatnimi czasy wspierał dzia-
łalność terrorystyczną, jednocześnie nazywając 
siebie ambasadorem antyterroryzmu, odpowia-
dał za współpracę z odłamem „mudżów” Tali-
ba Afgańczyka”36. Ophuls zostaje zamordowa-
ny, a właściwie zarżnięty nożem przez swego 
indyjskiego szofera o imieniu Śalimar w chwili, 
gdy staje z kwiatami u drzwi domu swojej córki 
Indii-Kaszmiry w dniu jej urodzin; „głównego 
podejrzanego w sprawie o morderstwo amba-
sadora Maximiliana Ophulsa schwytano w po-
bliżu Runyon Canyon”37. Łańcuch zemsty jed-
nak nie zamyka się tutaj.

W poszukiwaniu swojej tożsamości 
India Ophuls odkrywa, iż jej biologicz-
ną matką nie jest żona ambasadora Sza-
ra Szczurzyca, lecz zupełnie nieznana ko-
bieta z kaszmirskiej wioski –  Bunji Kaul 
Noman. Ojciec Indii-Kaszmiry wziął od-
powiedzialność za wychowanie córki. To 
Maximilian Ophuls ratował ją z młodzień-
czych tarapatów, ciągu narkotykowego 
i podejrzanych miejsc, w które zagoniła ją 
młodość, gniew, bunt i ból. Gdy zabrakło 
tej opoki, Kaszmira postanowiła powrócić 
do źródeł – odnaleźć Paćigam, grób matki 
i  zabić mordercę ojca – Śalimara: 

35 Tamże, s. 258.
36 Tamże, s. 334.
37 Tamże, s. 453.
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Teraz Ty jesteś moją tarczą, a ja strzel-
cem tylko, że ja maczam moje strzały nie 
w miłości lecz w nienawiści […] Była go-
towa. Pomyślała o ostatnich dniach matki 
w gudźarskiej chacie, gdzie w kociołku cze-
kał gorący posiłek, o krwawym ześlizgnię-
ciu się ojca po szklanych drzwiach. Była 
lodem, nie ogniem […] Nie mogła chybić. 
Nie było drugiej szansy. Nie było Indii. 
Była tylko Kaszmira i Śalimar klaun38. 

Tak ginie Śalimar – z ręki nieślubnej cór-
ki swojej żony. Pozostaje jeszcze kwestia ty-
tułowej liny. 

Kiedyś w ogóle nie będę potrzebował liny. 
Po prostu zawisnę w powietrzu jak kosmo-
nauta bez skafandra. Będę stał na rękach, 
nogach, na głowie, choć nie będzie na czym 
stanąć […] Ojciec nauczył mnie w to wie-
rzyć – odparł – Wychowywał mnie w swojej 
dłoni i nigdy nie dotykałem stopami ziemi. 
W dłoni ojca nie było miękko i cieplutko jak 
w dłoni bogacza, była twarda, spracowana 
i mądra. Ta dłoń znała świat i nie osłania-
ła przed wiedzą o trudach życia […] dopóki 
Noman (Śalimar – przyp. E.P.) pozostawał 
w dolinie jej skóry, nic nie mogło go skrzyw-
dzić, nie miał się czego obawiać. Ojciec wy-
chowywał go w swej dłoni, ponieważ Śali-
mar był jego najcenniejszym skarbem39. 

38 Tamże, s. 456 oraz 484.
39 Tamże, s. 76.

Terroryści miewają kochających oj-
ców. Ta ojcowska lina utworzona z po-
wietrza, z wiary, zmaterializowała się, 
gdy Śalimar przedsięwziął ucieczkę 
z więzienia, do którego trafił po zabój-
stwie Ophulsa: 

Musiał teraz ojcu zaufać. Dopóki oj-
ciec trzymał go w ręku, nie mógł spaść.
Krawędź muru była jak lina […] która 
powiedzie go przez przestrzeń. Była sku-
pionym powietrzem [...] Biegł co sił w no-
gach, najszybciej jak tylko mógł. Dosta-
tecznie szybko. Był z nim ojciec. Ojciec 
biegł obok niego. Nie mógł teraz spaść. 
Mur nie istniał. Muru nie było40. 

Śalimar uciekł z więzienia.
Na tym właśnie polega istota wiary – 

dopóki wierzymy, w cokolwiek, jest więź, 
łączność między nami a obiektem, pod-
miotem, do którego się odnosimy. Taką 
liną utworzoną z powietrza, z ducha, 
może być miłość, wybaczenie, tolerancja. 
Gdy niewidzialna lina zostanie przerwa-
na, zazwyczaj dochodzi do nieszczęścia. 
Warto przeczytać Śalimara klauna, żeby 
prawdę tę sobie uświadomić i utrwalić. 
Dla mnie to powieść, w której Rushdie 
przekazał nam to, co miał do powiedze-
nia najlepszego i najważniejszego. 

40 Tamże, s. 481.
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Ateizm – filozoficzne fundamenty

[Konrad Szocik, Ateizm filo-
zoficzny. Zarys historii i kry-
tyka neotomistyczna, Zakład 
Wydawniczy NOMOS, Kra-
ków, 2014, 436 stron]

Nakładem Zakładu Wy-
dawniczego NOMOS uka-
zała się wyjątkowa praca 
poświęcona opracowaniu 
zjawiska określanego mia-
nem ateizmu filozoficzne-
go. Jej autorem jest dok-
tor nauk humanistycznych 
w zakresie filozofii z Insty-
tutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go – Konrad Szocik. Recenzowana książ-
ka składa się z obszernego „Wstępu” (68 
stron), trzech części – zawierających w so-
bie łącznie 10 rozdziałów, a także „Zakoń-
czenia” oraz bogatej „Bibliografii”, w któ-
rej przedstawiono źródła w postaci tek-
stów filozofów nowożytnych, teksty św. 
Tomasza z Akwinu, ponadto Autor wska-
zał opracowania i literaturę pomocniczą. 
„Bibliografię” można uznać za niezwy-
kle obszerną i cenną poznawczo. Zwraca 

uwagę także wielojęzycz-
ność literatury. Książkę 
opatrzono również indek-
sem osobowym oraz indek-
sem rzeczowym. Przedsta-
wiono także podsumowa-
nie w języku angielskim. 
Atutem książki jest przej-
rzysta, czytelna oraz logicz-
na struktura.

1. Zamysł i cele poznawcze
Główny zamysł poznawczy 
pracy wiąże się z prezentacją 
filozoficznych fundamentów 

współczesnego nurtu określanego mianem 
ateizmu. Co więcej, Autor poszerza swoje 
refleksje o moralne i społeczno-kulturowe 
konteksty samej myśli ateistycznej. Akcen-
tuje kwestię sekularyzacji idei, którą wiąże 
właśnie z rozwojem ateizmu i w konsekwen-
cji określa, jako jedną z najistotniejszych 
przyczyn wpływających na rozwój kultu-
ry europejskiej. Kluczowym wydarzeniem 
staje się więc przejście od teistycznego ob-
razu świata do wersji ateistycznej. W tym 
wymiarze Autor dość precyzyjnie pokazuje 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 1(4)/2019, s. 114‒121
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nam dynamikę procesu zmiany światopo-
glądu ateistycznego. Zapoznajemy się z no-
wożytnymi autorytetami, których poglądy 
na ateizm były radykalne. Przyjmowali oni 
bowiem stanowisko, zgodnie z którym na-
turalność i uniwersalność w poznaniu Boga 
są ważniejsze niż intelektualne oraz etycz-
ne walory. Autor przytacza poglądy Jacqu-
es’a Bossuet’a, Pierre’a Coton’a, Davida De-
redona, Guillaume de Rebreviettes’a, jak 
również Jeana Boucher’a, Jacques’a Mari-
tain’a oraz Alberta Lacombe’a. U tych au-
torów pojawiały się zarzuty wobec ateizmu 
w postaci nihilizmu oraz samodestrukcji.

Autor na bazie powyższych refleksji pod-
kreśla zmianę paradygmatu, zauważa bo-
wiem, że w XX wieku myślenie reprezento-
wane przez apologetów religii uległo prze-
obrażeniu. Ten nowy sposób postrzegania 
rzeczywistości uprawomocnił myśl ate-
istyczną, która przestała być traktowana 
jako błąd myślowy i logiczny. Ateizm, agno-
stycyzm i sceptycyzm uzyskały legitymi-
zację społeczną, gdyż korelowały ze współ-
czesnymi oczekiwaniami oraz potrzebami. 
Niezależność myślenia, a czasem nawet od-
rzucanie autorytetów odcisnęły swoje piętno 
na nowoczesnym, cechującym się swobodą, 
rozwoju myśli ludzkiej.

Mając powyższe na uwadze, Autor słusz-
nie zauważa potrzebę przeprowadzenia ana-
lizy jakościowej oraz ilościowej omawianego 
przez siebie zjawiska, co motywuje oczywi-
ście złożonością i różnorodnością fenomenu 
jakim jest ateizm.

Szocik wymienia dwa przewodnie cele 
badawcze opracowania. Pierwszy z nich 
to analiza podwalin europejskiej myśli ate-
istycznej, co zostaje poszerzone o gene-
zę nurtów agnostycznych i krytycznych. 
Analizy prowadzone są w odniesieniu 

do najistotniejszych wątków z zakresu trady-
cji judeochrześcijańskiej. Rozważania pro-
wadzą Czytelnika do fundamentalnej tezy 
postawionej przez Autora, zdaniem którego 
decydujące i krytyczne znaczenie dla rozwo-
ju ateizmu filozoficznego oraz, ogólnie rzecz 
ujmując, sekularyzacji myśli europejskiej – 
należy przypisać filozofii Kartezjusza i Spi-
nozy. Zdaniem badacza:

sposób filozoficznej analizy rzeczywistości 
zaprezentowany przez tych myślicieli zain-
spirował i zdeterminował czołowych my-
ślicieli nowożytnych, stanowiąc punkt od-
niesienia dla kolejnych pokoleń filozofów, 
w tym także współczesnych. Kartezjańska 
propozycja rozwiązania problemów teo-
riopoznawczych i Spinozjańska koncepcja 
jedności substancjalnej stanowiły ideowe 
fundamenty ateizmu filozoficznego1. 

Znaczenie filozofii kartezjańskiej Au-
tor kojarzy przede wszystkim ze zmia-
ną sposobu postrzegania, mianowicie – 
z realistycznego na idealistyczny. Nie bez 
znaczenia jest również dla niego kwestia 
tomistycznego wyjaśnienia kosmogene-
zy. Autor unaocznia nam na tym przy-
kładzie zwrot ku problematyce teoriopo-
znawczej, a nie metafizycznej. Natomiast 
rozważania Spinozy Autor książki odno-
si do monistycznej koncepcji bytu2. Aby 
zrealizować postawiony przez siebie cel, 
Szocik analizuje również rozwój idei ate-
istycznych w świetle prac anglojęzycznych 
z okresu wczesnego oświecenia.

1 K. Szocik, Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neoto-
mistyczna, Kraków 2014, s. 24.

2 Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Szocik wyraźnie podkre-
śla, że zagadnienia wiary religijnej nie są przedmiotem jego 
rozważań. Traktuje je jedynie jako kontekst lepszego rozu-
mienia genezy oraz dynamiki samego ateizmu.
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Drugi cel postawiony w książce oscylu-
je wokół potrzeby dookreślenia znaczenia 
metafizyki realistycznej, bowiem to właśnie 
użyteczność tej koncepcji ujawnia się w ana-
lizie porównawczej, jaką podejmuje Autor, 
z teoriami ateistycznymi oraz agnostyczny-
mi. Jak zauważa badacz, to właśnie „roz-
wój tych nurtów skłonił Kościół rzymsko-
katolicki (w encyklice Aeterni Patris Leona 
XIII) do wskazania na tomizm jako na ade-
kwatny system metafizyczny i do uznania 
go za teorię filozoficzną zdolną do polemiki 
z idealizmem, sceptycyzmem, empiryzmem 
i materializmem”3. W tym kontekście nie 
sposób nie zgodzić się z Autorem, iż jedną 
z głównych przyczyn pojawiania się ateizmu 
należy wiązać z procesem kwestionowania, 
a w konsekwencji odrzucenia, tomistycznej 
tezy głoszącej obiektywność zasady przyczy-
nowości. Badacz akcentuje, iż to właśnie to-
mizm jest dla niego systemem metafizycz-
nym wiernym realistycznemu przekonaniu 
o zaistnieniu możliwości poznania świata 
pozapodmiotowego, a dzięki tym zabiegom 
– pozyskania dodatkowo teistycznego wyja-
śnienia otaczającej nas rzeczywistości4.

Badacz jest świadomy szerokiego horyzon-
tu, na którym możemy jako czytelnicy napo-
tkać kategorię ateizmu. A więc, pojawia się ona 
na gruncie socjologii, psychologii, nauk o kul-
turze, jak i filozofii, którą właśnie jako swoją 
perspektywę badawczą przyjmuje dr Konrad 
Szocik5. Autor zauważa, że rozważania z tego 

3 K. Szocik, dz. cyt., s. 24.
4 Por. tamże, s. 12.
5 Warto w tym miejscu wywodu zasygnalizować, że pojęcie 

i zjawisko ateizmu dosyć pobieżnie występuje na gruncie 
pedagogiki, bowiem zagadnienia związane z wychowaniem 
religijnym, etycznym czy moralnym są z reguły zdomino-
wane przez konkretne grupy wyznaniowe, co sprawia, że 
nie ma już „miejsca” i „potrzeby” (niestety) na refleksje 
związane z analizą założeń z zakresu myśli ateistycznej (w 
tym świeckiej etyki).

zakresu występują ponadto w szeroko pojmo-
wanej nauce, sztuce, literaturze, historii, eko-
nomii, prawie, a także nawet w polityce. 

W rozpoznaniu skupiającym się na anali-
zie i rozwikłaniu zagadnień teizmu, jak rów-
nież ateizmu, Szocik odwołuje się do rozwa-
żań Karola Tarnowskiego, który odnosi po-
ruszane zagadnienia do kategorii odpowie-
dzialności jednostki wobec siebie, otaczają-
cego świata i Boga – akceptowanego bądź 
odrzuconego6. Ciekawym i zasadnym po-
sunięciem badawczym jest także odwołanie 
się Autora do analizy przeprowadzonej przez 
Czesławę Piecuch, która uzasadnia możli-
wość powiązania wolności jednostki z ist-
nieniem Absolutu, który staje się punktem 
odniesienia do wszelkich wartości. Ponadto, 
w tym rozumieniu Absolut staje się gwaran-
tem ludzkiej wolności7. Autor odnosi rozwa-
żania do opracowań Kazimierza Ajdukiewi-
cza, zauważając, że kluczowe znaczenie dla 
filozoficznej analizy ateizmu, posiada sposób 
interpretowania zagadnień zarówno ontolo-
gicznych, jak i epistemologicznych, a doty-
czących istoty prawdy, horyzontów pozna-
nia rzeczywistości materialnej oraz poza-
podmiotowej8. Z kolei samo pojęcie ateizmu 
Autor recenzowanego opracowania odniósł 
do wykładu Marie-Dominique Chenu. 
W tym świetle zjawisko ateizmu interpreto-
wane jest jako negowanie „tego, co tajem-
nicze, niepoznawalne, a przez to stanowiące 
domenę aktu wiary, nie zaś poznania udo-
wadnianego empirycznie”9. Szocik zauważa, 

6 Zob. K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, Kraków 
2009, s. 29–30.

7 Zob. Cz. Piecuch, Otrzymać siebie w darze, [w:] Cz. Piecuch 
(red.), Kondycja człowieka współczesnego, Kraków 2006, 
s. 66 – 72.

8 Zob. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. 
Teoria poznania. Metafizyka, Kęty – Warszawa 2003, s. 18.

9 K. Szocik, dz. cyt., s. 20.
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że tylko precyzyjne określenie omawianego 
pojęcia umożliwi wykazanie ateistycznych 
konsekwencji konkretnych idei. Dlatego też, 
już we „Wstępie” akcentuje, iż: „posługu-
jemy się tomistycznym i neotomistycznym 
rozumieniem Boga wyeksplikowanym mię-
dzy innymi przez Étienne’a Gilsona, który 
wyróżnił trzy konstytutywne cechy pojęcia 
Boga: transcendentność, konieczność i przy-
czynowość”10. Jest to rozumienie Boga, któ-
re możemy określić jako metafizyczne. Au-
tor świadomie wybiera taką perspektywę, 
zamiast teologicznej i religijnej. Tego typu 
rozwiązanie pozwoliło mu na przypisanie 
do koncepcji ateistycznych rozważań z za-
kresu systemów panteistycznych.

Warto dodać, że Autor książki precyzu-
je także termin filozofii. W tym celu od-
wołuje się do definicji Thomasa Marii Zi-
gliara, który interpretuje filozofię jako na-
ukę poszukującą – w sposób rozumowy – 
ostatecznych przyczyn rzeczy11. W tym za-
kresie wskazuje ponadto, iż jest mu bliskie 
stanowisko realistyczne, rozumiane jako 
możliwość poznania otaczającego świa-
ta pozapodmiotowego. W tym świetle, 
poszukiwanie odbywa się zaś na drodze 
zarówno indukcji, jak i dedukcji – zasad 
oraz podstaw bytu. Autor wyraźnie pod-
kreśla, że tego typu postępowanie badaw-
cze jest przeciwne stanowisku idealistycz-
nego sceptycyzmu, negującego przejście 
od myśli do bytu. Sam byt zaś pojmowany 
jest w książce na sposób arystotelesowski 
i tomistyczny, a więc jako złożony z mate-
rii oraz formy, a także z istoty i z istnienia, 
w czym przejawia się ostatecznie uznanie 

10 K. Szocik, dz. cyt., s. 22; Zob. É. Gilson, Trudny ateizm, 
[w:] É. Gilson, Bóg i ateizm, tłum. M. Kochanowska, P. 
Murzański, Kraków 1996, s. 116.

11 Zob. K. Szocik, dz. cyt., s. 25.

prymatu istnienia nad istotą. Tego typu 
postępowanie analityczne stanowi logicz-
ną i spójną całość, a także wpływa na sen-
sowność przyjętego toku wywodu.

W książce została przeanalizowana ten-
dencja rozwojowa idei sekularyzacyjnych 
oraz ateistycznych. Rozwój, zdaniem Auto-
ra, przebiega od koncepcji ateizmu materia-
listycznego do ateizmu, który został okre-
ślony mianem – humanistycznego. W tym 
kontekście wnioski poznawcze, które się 
postuluje, zwracają naszą uwagę na kwestie 
postrzegania ateizmu jako nurtu zajmujące-
go się, z jednej strony, krytyką religii (jako 
takiej), z drugiej wypracowaniem sensownej 
opozycji wobec chrześcijaństwa.

W opracowaniu zapoznajemy się z do-
kładną klasyfikacją typów ateizmu. Poja-
wiają się analizy tekstów Henri’ego Arvo-
na, Étienne Henry Gilsona, Cornelio Fabro, 
Giulio Girardi’ego, Johannes’a B. Lotz’a, 
a także Waltera Bruggera. Niezależnie od 
przytaczanych poglądów Autor przyjmuje 
dwie opcje ateizmu, mianowicie – teoretycz-
ną i praktyczną. 

2. Analiza poszczególnych rozdziałów
Część pierwsza recenzowanej książki nosi 
tytuł „Ateizm w epoce przednowożytnej” 
i składa się z trzech rozdziałów. W począt-
kowej fazie badawczej Autor analizuje kwe-
stię przedfilozoficznego rozumienia i inter-
pretowania kategorii boskości. Konrad Szo-
cik podejmuje się rozpoznania postrzega-
nia boskości w społecznościach prymityw-
nych (archaicznych), głównie z okresu sta-
rożytnej Grecji. Przytaczane są precyzyjne 
przykłady, dzięki którym Czytelnik dowia-
duje się, w jaki sposób wyobrażano sobie 
i jednocześnie kreowano sferę niematerial-
ną (teza o odwiecznym istnieniu materii). 
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Tak więc, mowa tutaj o boskości porząd-
kującej ogólnie rzecz ujmując – materię. 
Jak zauważa Autor, odwołując się jedno-
cześnie do spostrzeżeń poczynionych przez 
Gerardusa van der Leeuwera: „za pomocą 
filozoficznej refleksji magiczny empiryzm 
zastąpiono koncepcją boskiego ładu”12. 
Ponadto słusznie została zauważona kwe-
stia panteistycznego wymiaru ówczesnych 
ujęć Analizuje się przypadki potwierdzają-
ce naukowy oraz niezależny charakter roz-
strzygnięć z okresu filozofii greckiej. W tej 
części książki poznajemy także tezy z owe-
go okresu związane z immanentnym wy-
jaśnianiem świata, a więc bez odniesienia 
do idei Boga i boskości (Straton, Teodor 
Ateista, Euhemer, Protagoras, Gorgiasz)13.

W dalszej części publikacji jej Autor prze-
chodzi do omówienia zagadnienia pante-
izmu, podjętego w filozofii średniowiecznej. 
Czytelnik w tym miejscu wywodu pozna-
je fundament europejskiej myśli w posta-
ci doktryny chrześcijańskiej – kształtującej 
się głównie w opozycji do koncepcji pogań-
skich. Autor prezentuje pierwotny namysł 
nad ową myślą, przytaczając przykład do-
minującego wówczas kierunku, jakim był 
platonizm (eksponowanie sfery duchowej). 

Rozważania te prowadzą nas do kolejne-
go etapu, jakim było przyswojenie filozofii 
arystotelesowskiej przez Doktorów Kościo-
ła. Omówiona została działalność Tomasza 
z Akwinu, który usystematyzował naukę 
chrześcijańską, odwołując się do tradycji ju-
deochrześcijańskiej. Opisana została też me-
toda Arystotelesa ujawniona na płaszczyźnie 
prawd objawionych. 

12 K. Szocik, dz. cyt., s. 79.
13 Trzeba dodać, iż w starożytnej Grecji zjawisko ateizmu było 

rzadko spotykane, a osoby, które taki pogląd deklarowały 
wykluczano ze społeczeństwa.

W sposób bardzo interesujący powyż-
sze konstatacje są poszerzone o kwestie po-
szukiwania w ramach historiografii mark-
sistowskiej pewnych form i zalążków ate-
izmu w okresie średniowiecza. Autor, od-
wołując się do fachowej literatury, przyta-
cza między innymi kategorie wypracowane 
w ramach materializmu, przyczyniające się 
do wytworzenia procesu „demaskowania” 
transcendencji. Wnikliwie przypomina kon-
cepcje wypracowane w obrębie sceptycyzmu 
i nominalizmu. 

Na tle powyższych rozważań badacz 
wprowadza Czytelnika do ustaleń będą-
cych w opozycji wobec teistycznego charak-
teru filozofii starożytnej i średniowiecznej. 
W tym celu przedstawione zostają główne 
założenia filozofii nowożytnej, której przed-
stawiciele – tacy jak Kartezjusz – „nawet je-
żeli deklarowali wiarę w Boga i zapewnia-
li o teistycznym charakterze własnych pro-
jektów, to jednak przyczynili się do rozwoju 
ateizmu współczesnego”14. 

Część druga o tytule „Ateizm w nowo-
żytności” składa się z sześciu rozdziałów. 
W tej części książki Autor celowo rozpoczy-
na rozważania od zaprezentowania gospo-
darczego tła dla nowych nurtów ideowych 
w Europie (przyrost ludności, wynalezienie 
druku, kapitalizm, wzrost zamożności, roz-
wój przemysłu, udoskonalenie narzędzi pro-
dukcyjnych, rozwój rolnictwa, polityczne 
uwarunkowania – w tym powstanie zjedno-
czonych państw narodowych). Nie bez zna-
czenia był również nurt określany mianem 
humanizmu, a co za tym idzie – jak słusznie 
zauważa Szocik – wytworzenie się nowego 
ideału edukacyjnego, promującego potrzebę 
zapewnienia pełnego rozwoju osobowości 
14 K. Szocik, dz. cyt., s. 98–99. Mowa tutaj o Kartezjańskim 

dualizmie metafizycznym.
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(koncepcja człowieka autonomiczne-
go, a więc wolnego również od wszelkich 
dogmatów)15. Autor książki odwołuje się 
do wielu prekursorów z omawianego okre-
su, między innymi do Michel’a de Monta-
igne, Giordano Bruno, Franciszka Bacona. 
Badacz przeprowadza nas przez proces wy-
twarzania się nowych systemów normatyw-
nych, a także ujawnia „kulisy” przyczyn re-
zygnacji z realistycznej metafizyki średnio-
wiecznej (porzucenie realizmu na rzecz ide-
alizmu i sceptycyzmu poznawczego). 

Źródeł myślenia ateistycznego Szocik do-
szukuje się głównie w pismach Kartezju-
sza i Spinozy. Ponadto przytacza opracowa-
nia Johna Locke’a, Johna Tolanda, Thomasa 
Hobbesa, a także Davida Hume’a, Helwecju-
sza (Claude Adrien Helvétius), Paula d’Hol-
bacha, Denisa Diderota i Jeana Mesliera16. 

Cały rozdział V książki poświęcony jest 
filozofii Kartezjusza. W tym celu Autor 
książki opisuje proces odrzucenia metody 
tomistycznej, aby zastąpić ją nową metodo-
logiczną podstawą w postaci dowodu od-
wołującego się do kategorii ludzkiej świa-
domości, która – zgodnie z prezentowanym 
stanowiskiem – domaga się określenia przy-
czyny swojego istnienia (intuicja, dedukcja, 
a przy tym krytyka pewności kształtowanej 
na bazie poznania zmysłowego). Nie sposób 
nie zgodzić się z konkluzją, zgodnie z którą 
„odmienność metody i przeniesienie punk-
tu wyjścia z empirycznego i realistyczne-
go na immanentny i idealistyczny uczyniły 

15 W tym zakresie mowa w książce o takich koncepcjach 
jak: antydogmatyzm, antyracjonalizm, antyteocentrycz-
ny charakter dociekań naukowych. Ponadto autor książ-
ki przeprowadza ciekawe rozpoznanie ujawniającej się 
wówczas kwestii w zakresie dychotomii między myślą a 
rzeczywistością.

16 W swojej książce dr Szocik koncepcjom opracowanym 
przez Kartezjusza oraz Spinozę przyznaje najwyższy status.

Kartezjusza prekursorem ateizmu filozoficz-
nego”17. Uzasadnienie to wyjaśnia źródła 
działań przyczyniających się do stopniowe-
go minimalizowania teistycznego wymiaru 
w procesie postrzegania rzeczywistości. Tak 
ważną rolę odegrała więc idea świadomości 
podmiotu myślącego18.

Z kolei w rozdziale VI Konrad Szocik 
skupia się na przybliżeniu ateistycznych im-
plikacji metafizyki Barucha Spinozy. Tu-
taj punkt odniesienia powiązano z moni-
stycznym charakterem systemu tego filozo-
fa, zgodnie z którym substancja nie zostaje 
określona ani jako materialna, ani jako ide-
alna19. Spinoza, w przeciwieństwie do Kar-
tezjusza, odrzucał dualizm substancjalny 
odróżniający postać Boga od świata (onto-
logiczna odrębność). Autor książki zauważa, 
że dla Spinozy Bóg jest najwyższą ideą, nie 
jest natomiast bytem realnym. 

Interesującym wątkiem w tej części wy-
wodu jest kwestia krytyki ekskomuniki, bo-
wiem przy jej omawianiu pojawia się wątek 
edukacji. To właśnie kształcenie, obok per-
swazji i dobrego przykładu, miało wyprzeć 
praktyki tego typu represji. Do rozważań, 
Szocik włącza kontekst naturalistycznej 
metody interpretacji Biblii. Nie bez znacze-
nia dla rozwoju myśli ateistycznej pozosta-
je również koncepcja zsekularyzowanego 
i demokratycznego państwa, którą promo-
wał Spinoza (wyzwolenie społeczeństwa od 
przesądów i zabobonów). 

17 K. Szocik, dz. cyt., s. 124.
18 Zob. É. Gilson, Realizm tomistyczny, Warszawa 1968.
19 Dodajmy, że zgodnie z rozumieniem Spinozy – i co również 

zauważa Szocik – substancją jest tylko to, co może istnieć 
niezależnie od jakiegokolwiek innego bytu. Następuje tutaj 
zniesienie średniowiecznej koncepcji dualizmu, uznającej 
Boga i świat za zupełnie odrębne substancje. Spinoza zre-
dukował więc całą rzeczywistość do poziomu jednej sub-
stancji, istnienie – zgodnie z tym pojmowaniem – przyna-
leży do istoty.



» 120 «

Małgorzata Obrycka Ateizm – filozoficzne fundamenty

W dalszej części opracowania znajdzie-
my rozdział prezentujący analizę neotomi-
stycznej krytyki empiryzmu, sensualizmu 
i materializmu – w wydaniu filozofii an-
glojęzycznej. Ponadto sporo możemy prze-
czytać na temat naukowej wartości fran-
cuskojęzycznego oświecenia, jak i ateizmu 
w kulturze niemieckojęzycznej. Szczegóło-
wo, pod tym względem, omówione zostały 
prace Friedricha Hegla, Immanuela Kanta, 
Johanna Gottlieba Fichtego oraz Friedricha 
Wilhelma Josepha Schellinga.

Część ostatnia książki, zatytułowana zo-
stała: „Ateizm współcześnie”, w której omó-
wione zostaje pojęcie sekularyzacji. Autor 
książki odwołuje się do prac między inny-
mi Friedricha Nietzschego, Émile Durk-
heima, Richarda Tawneya, Petera Bergera, 
Talcott’a Parsons’a, a także Jürgena Haber-
masa, a nawet Josepha Ratzingera. Prezenta-
cję idei poszczególnych autorów poszerzono 
o podrozdział skupiający się na kwestii etyki 
religijnej oraz etyki ateistycznej. Omówiono 
kontekst zakwestionowania tezy o nieodzow-
ności religii jako podstawy etyki (prawidło-
we uzasadnianie moralności)20. Z tymi kwe-
stiami wiąże się również temat niezależności 
państwa od religii. Wedle opinii Autora re-
cenzowanej książki warto szukać kompromi-
su pomiędzy stanowiskiem religijnym i filo-
zofią zsekularyzowaną.

3. Konkluzje
Ciekawym i merytorycznie uzasadnionym 
uzupełnieniem opracowania byłaby koncep-
cja etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskie-
go. Poszukiwanie rozwiązań, jakie czynił 
ten wielki filozof i etyk, na płaszczyźnie an-
tropologiczno-historycznej ma swoje źródła 
20 Ten wątek podejmował także w swoich pracach z zakresu 

etyki Tadeusz Kotarbiński.

właśnie w światopoglądzie ateistycznym. 
Badacz ten projektował rozwiązania etycz-
ne, które mogą dotyczyć każdego człowieka, 
niezależnie od wyznawanej bądź niewyzna-
wanej wiary, ponadto niezależnie od płci, 
pochodzenia i statusu społecznego. Tego 
typu rozważania są bezcenne, szczególnie 
w czasach, gdy nadal rozpowszechnione jest 
przekonanie, zgodnie z którym bez religii 
nie ma moralności. W tym wymiarze ate-
izm jawi się jako zagrożenie dla obyczajo-
wości i funkcjonowania społeczeństw. Ko-
tarbiński jasno pokazuje, że tak nie jest. Tak 
więc, jest to dobry punkt odniesienia wo-
bec szerokiej dyskusji nad ateizmem i jego 
społeczno-kulturowymi kontekstami. Sam 
Autor recenzowanej przeze mnie książki 
wspomina we „Wstępie”, iż „w obrębie lite-
ratury dotyczącej ateizmu brakuje prac po-
święconych powstaniu i rozwojowi idei ate-
istycznych w zakresie ich metafizycznych 
podstaw oraz etycznych i społecznych kon-
sekwencji”21. Moim zdaniem Kotarbiński 
jest jednym z najjaskrawszych przykładów 
owych etycznych konsekwencji. Ponad-
to Konrad Szocik przy omawianiu filozofii 
Spinozy podkreśla, iż właściwie pojmowa-
na religijność jest dla samego Spinozy prak-
tykowaniem sprawiedliwości, miłosierdzia 
i miłości względem innych (idea zinterna-
lizowanej powszechnej etyki dla każdego). 
A są to zdolności również cenione i promo-
wane przez Kotarbińskiego22.

Autor publikacji zauważa, że stanowi-
sko ateistyczne może być łączone z me-
todą naukową. Szocik poszerza ów wątek 
następującą konstatacją: „epistemologia 
21 K. Szocik, dz. cyt., s. 64.
22 Zob. T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 

1986; Tenże, Sprawy sumienia, Warszawa 1956; Pisma 
etyczne: Tadeusz Kotarbiński, red. nauk. J.  Smoczyński, 
Wrocław 1987.
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tomistyczna, opierając się na sensualizmie 
wykracza ku racjonalizmowi i metodzie 
dedukcyjnej łącząc te dwa źródła poznania 
na wzór kantowski, lecz – inaczej niż Kant 
– uznaje ich prawomocność i skuteczność 
w stosunku do stwierdzenia przedmioto-
wego odniesienia pojęć”23. 

Przyjęta perspektywa badawcza w recen-
zowanej książce eksponuje założenia tomi-
styczne (co ważne – kwestię braku sprzecz-
ności między nauką i wiarą, a co za tym 
idzie – empiryczne i racjonalne działa-
nia na rzecz uzasadniania istnienia Boga). 
Uwzględnione jest ponadto opozycyj-
ne stanowisko, mianowicie Augustynowa 
doktryna iluminacji, a jeszcze dokładniej 
– platońska teoria poznania (głównie kwe-
stia przyznania rozumowi prymatu nad 

23 K. Szocik, dz. cyt., s. 40.

zmysłami). Autor omawia w tym zakresie 
podstawowe metody poznawcze metafizyki 
tomistycznej, do których zalicza: abstrak-
cję, separację, analogię.

Autor książki czyni wyraźne roz-
różnienie między ateizmem a anty-
teizmem. Ten ostatni rozumiany jest jako 
uczucie pogardy i niechęci do Boga, przy-
czyny wszelkiego zła na świecie, przy jedno-
czesnym uwzględnieniu jego – zła – istnie-
nia (brak negacji). Autor opracowania rów-
nież wspomina o koncepcji agnostycyzmu.

Do mocnych stron publikacji należy pre-
zentacja stanu badań na temat ateizmu, 
w tym sporego opracowania problematyki 
tzw. „nowego ateizmu” oraz zestawienie no-
wych koncepcji filozoficznych z metafizyką 
tomistyczną i neotomistyczną.
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[Ateizm. Próba dokończe-
nia projektu, Wydawnictwo 
DiG, Wydział „Artes Libe-
rales” UW, red. Krzysztof 
Skoneczny, Szymon Wróbel, 
Warszawa 2018, 327 stron]  

Książka Ateizm. Próba do-
kończenia projektu jest po-
kłosiem konferencji „Ateizm 
po polsku”, która odbyła się 
w dniach 26 i 27 maja 2017 
roku w Warszawie. Wśród 
dwudziestu zgromadzonych 
w tomie tekstów nie zabra-
kło ciekawych analiz o historycznych, wy-
powiedzi o charakterze politycznym czy 
zgoła publicystycznym. Moją szczególną 
uwagę zwróciły teksty poświęcone Leszko-
wi Kołakowskiemu, nowym ateistom, a tak-
że próbom nowego zdefiniowania ateizmu 
poprzez podkreślenie jego społeczno-po-
litycznych konsekwencji. Książka ta spra-
wia wrażenie poniekąd kontynuacji, jak 
i  zerwania z duchem publikacji w rodzaju 
W co wierzy ten, kto nie wierzy?, obejmują-
cej dialog pomiędzy niewierzącym (Umber-
to Eco), a wierzącym (Carlo Mario Martini) 

oraz rozmowę, wskazującą 
na możliwość porozumiewa-
nia się pomiędzy wyznaw-
cami wykluczających się 
światopoglądów. 

Kołakowski w swoich 
tekstach starał się uwzględ-
niać rację wierzących, jak 
też niewierzących – przecho-
dząc od wojującego ateizmu 
do postawy szacunku i uzna-
nia wartości, w życiu poje-
dynczych osób i społeczności 
ludzkich – wiary oraz religii, 
zwłaszcza chrześcijaństwa. 

Ów „remis ze wskazaniem na wiarę” autora 
Jeśli Boga nie ma jest przedmiotem namysłu 
artykułu Michała Jędrzejaka. Z kolei Sta-
nisław Obirek przypomina o słynnej deba-
cie pomiędzy Jürgenem Habermasem a Jo-
sephem Ratzingrem, sprawiającej wrażenie 
„traktatu pokojowego” zawartego pomię-
dzy wiarą a racjonalizmem. Ów pokój moż-
liwy jest poprzez wskazanie na wzajemne 
samoograniczenia jako warunek możliwo-
ści powstania społeczeństwa postsekularne-
go, w którym osoby wierzące i niewierzące 
zdaje się więcej łączyć niż dzielić. Obirek, 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 1(4)/2019, s. 122‒124
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odczytując w tym kontekście esej Kołakow-
skiego Wiara dobra, niewiara dobra, prze-
strzega przed współczesnym fundamenta-
lizmem religijnym, oznaczającym rezygna-
cję z racjonalności. 

Pewną odpowiedzią na wyżej wspomnia-
ny postsekularyzm, a także odradzający się 
fundamentalizm jest nowy ateizm. Tomasz 
Sieczkowski zarysowuje najważniejsze prze-
słanki nowego ateizmu, bazującego w dużej 
mierze na scjentyzmie oraz naturalizmie, 
a przez to negującego epistemiczną specyfi-
kę twierdzeń o charakterze religijnym. Siecz-
kowski wskazuje przy tym także na obecną 
w dziełach nowych ateistów krytykę komer-
cjalizacji wiedzy oraz mylenia informacji 
z nauką, co przekłada się na współczesny ir-
racjonalizm. Z kolei Jowita Guja przekonu-
je, że siła nowego ateizmu tkwi w jego usa-
dowieniu się w teorii ewolucji, wskazującej 
na jak najbardziej naturalny charakter idei 
religijnych. Naturalizacja religii nie prowa-
dzi do odrzucenia wartości życia duchowe-
go, obecnego w kontemplowaniu natury czy 
innych formach medytacji. 

Z dużym też zainteresowaniem prze-
czytałem artykuł Konrada Szocika, oma-
wiający religię i ateizm z punktu widze-
nia teorii ewolucji i nauk kognitywnych, 
odwołujących się do adaptacjonistycznych 
wyjaśnień. Według nich współcześnie ate-
izm może lepiej sprzyjać adaptacji niż re-
ligia, aczkolwiek szwankuje w wymiarze 
reprodukcyjnym. Podobnie zresztą jak ka-
tolicyzm w Polsce – nie przekładający się  
bynajmniej na wzrost dzietności w naszym 
kraju. W pewien sposób w dyskusję z no-
wym ateizmem wchodzi także Krzysztof 
Matuszewski poprzez konfrontację okrut-
nego ateizmu markiza de Sade z areligijną 
i hedonistyczną myślą Michaela Onfray’a. 

Czy zatem nowoczesność oznacza sekula-
ryzację? Z takim pytaniem efektownie mie-
rzy się Jacek Dobrowolski, odwracając kla-
syczne rozpoznania Ludwika Feuerbacha 
i Maksa Webera. Według Dobrowolskiego 
człowiek nowoczesny nie tyle odczarowu-
je świat, co zaczarowuje go antropokraty-
zmem, stanowiącym raczej efekt pracy wy-
obraźni niż racjonalnego namysłu. Krytycz-
ny namysł nad nowoczesnością pobrzmiewa 
również w artykule Pawła Pieniążka, oma-
wiającego poglądy Fryderyka Nietzschego. 
Ów namysł nie byłby możliwy, gdyby nie 
wynalazek druku, umożliwiający głoszenie 
nieortodoksyjnych poglądów, na co wskazu-
je w swoim tekście Jakub Dadlez. Natomiast 
Marian Skrzypek przypomina o dyskusjach 
wokół paradoksu Pierra Bayle’a. Ten osiem-
nastowieczny myśliciel, co prawda wierzył 
w Boga, ale uważał, że społeczeństwa lepiej 
funkcjonują bez „religijnych przesądów”.    

O tym, że ateizm jest sprawą polityczną, 
przekonuje w swoim tekście Mikołaj Rataj-
czak. Według niego niewiara w Boga ozna-
cza konieczny warunek wyjścia poza upo-
rczywość teologii politycznej, prowadzą-
cej do autorytarnych relacji społecznych. 
W podobnym tonie wypowiada się Ewa 
Majewska, nazywając feministyczne pro-
pozycje polityczne – ateistycznymi. Pro-
pozycje te, symbolizowane przez antyczną, 
aczkolwiek queerową Antygonę, prowadzą 
do stworzenia aktualnej kontrpubliczności. 
Zdaniem Majewskiej, profaniczna, w zna-
czeniu Giorgio Agambena, kontrpublicz-
ność feministyczna, staje się realizowanym 
postulatem innej drogi partycypowania 
w sprawach publicznych; odmiennej od re-
aktywnej suwerenności i jej anarchicznego 
odrzucania, godzonego jakoby przez libe-
ralne pozory. 
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Ateizm polityczny wskazuje na koniecz-
ność wypracowania lepszej formuły dla ate-
izmu, który bez odniesienia do kontekstów 
społeczno-politycznych, wydaje się stano-
wić jedynie zaprzeczenie istnienia Boga. 
Krzysztof Pomian postuluje zatem ateizm 
uogólniony, stanowiący nie tyle próbę za-
stąpienia religijnych obyczajów świeckimi 
zwyczajami, co postawę krytyczną wzglę-
dem wszelakich idoli, charakteryzujących 
również bezbożne ideologie. Krzysztof Sko-
neczny stara się przekonywać do ateizmu 
na podobieństwo zakładu Pascala. Propo-
nowany przez niego ateizm „jak gdyby” 
jest wyzwaniem do tworzenia nowych dróg 
bycia, wolnego od dyktatu poszczególnych 
wyznań. Natomiast Szymon Wróbel do-
strzega prawdę ateizmu, nie tyle w kwe-
stionujących transcendencję dyskursach 
filozoficznych, co w ustanowieniu demo-
kracji. Demokracja zaś wskazuje na rządy 
tych, którzy do rządów nie mają żadnych 

uprawnień i nie pragną rządzić, czyli nie 
oddających nikomu i niczemu religijnej czci 
ateistów. Rozważania Wróbla prowadzą 
do postulowania ateizmu perforatywnego, 
wyrażającego się bez reszty w swoich prze-
jawach, rezygnującego z wszelkiej – na ile 
to możliwe – przedustawnej definicji. 

Praca pod redakcją Skoniecznego i Wró-
bla jest z pewnością książką godną uwagi, 
pozwalającą rozeznać się w różnorodności 
myśli i poglądów polskich filozofów, oma-
wiających w swoich pracach ateizm. Książ-
kę wieńczy, zabawny, nawiązujący do jed-
nego z opowiadań Franza Kafki, tekst Ma-
teusza Falkowskiego, ubarwiający w stono-
wany sposób wydaną monografię – książki, 
do której również w jakimś stopniu się przy-
czyniłem, publikując w niej tekst o Jerzym 
Prokopiuku jako reprezentancie tak zwanej 
„wiedzy zakazanej”, za jaką uchodzi gnoza, 
potępiana przez wierzących w Boga teistów 
i wyśmiewana przez niedowiarków.  
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Między wiedzą potoczną a naukową
 w biografiach uczonych 

i socjo-pedagogicznych dyskursach

W dniu 5 kwietnia 2019 roku w Sali Senatu 
Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ulicy 
Bohaterów Westerplatte 64, odbyło się sym-
pozjum naukowe pt. Między wiedzą potocz-
ną a naukową: w biografiach uczonych i socjo-
-pedagogicznych dyskursach. Organizatorami 
spotkania byli: Instytut Pedagogiki, Kate-
dra Pracy Socjalnej, Pracownia Metodologii 
Nauk o Edukacji – Akademii Pomorskiej 
w Słupsku oraz Akademia Wychowania Fi-
zycznego i Sportu w Gdańsku. 

Zaproszenie na sympozjum, jako gość 
honorowy, przyjął prof. zw. dr hab. Ludwik 
Kostro. Profesor studiował, w latach 1963–
1970, w Rzymie na Uniwersytecie Grego-
riańskim ukończył studia z filozofii oraz fi-
zykę na Uniwersytecie „Sapienza”. Obronił 
doktorat z zakresu filozofii fizyki. Postano-
wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z dnia 14 czerwca 2005 roku, Ludwik 
Kostro otrzymał tytuł naukowy profesora. 
Jest to badacz odznaczony Palmami Aka-
demickimi (1988), przyznawanymi przez 
Republikę Francuską oraz Złotym Krzy-
żem Zasług przyznanym mu przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej.

Pozostałymi uczestnikami sympozjum 
były następujące osoby: prof. zw. dr hab. 

Mirosław Patalon – Dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych, Akademia Pomorska 
w Słupsku; dr Grzegorz Piekarski –  Dy-
rektor Instytutu Pedagogiki, Akademia Po-
morska w Słupsku; dr Anna Majer – Za-
kład Socjologii, Filozofii i Etyki Sportu, 
Akademia Wychowania Fizycznego i Spor-
tu w Gdańsku; dr Małgorzata Obrycka – 
Instytut Pedagogiki: Pracownia Metodolo-
gii Nauk o Edukacji, Akademia Pomorska 
w Słupsku; dr Szymon Dąbrowski – Kate-
dra Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska 
w Słupsku; dr Łukasz Stankiewicz – Wy-
dział Studiów Edukacyjnych, Ateneum 
Szkoła Wyższa; dr Agnieszka Małek – Za-
kład Kultury Polskiej, Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr Ka-
tarzyna Wajszczyk – Instytut Pedagogiki, 
Uniwersytet Gdański.

Podczas sympozjum wszyscy goście 
zaproszeni zostali przez organizatorów 
do wspólnego namysłu nad kwestią wiedzy 
– zarówno tej, która nosi miano naukowej, 
jak i tej, którą nazywamy potoczną. Zaak-
centowane zostały różnice oraz podobień-
stwa występujące pomiędzy tymi typami 
wiedzy. Omówione zostały przestrzenie 
wzajemnego przenikania i odpychania się 
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tych dwóch rodzajów wiedzy. Przedmio-
tem dyskusji uczyniono różnorodne sposo-
by odkrywania i opisywania faktów (Paul 
Feyerabend, Thomas Kuhn, Karl Popper). 
Uczestnicy i uczestniczki panelu zapre-
zentowali także własne inspiracje badaw-
cze (Maria Skłodowska-Curie, Ludwik 
Pasteur, Marian Smoluchowski, Tadeusz 
Kotarbiński, Edmund Husserl, Henri Ber-
gson). Goście prowadzili dyskusję nad kil-
koma szczegółowymi zagadnieniami sfor-
mułowanymi w pytaniach: 1) Czy da się 
pogodzić obiektywizm naukowy z przeko-
naniami subiektywnymi? 2) Jaka jest rola 
intuicji i zdrowego rozsądku w odkrywa-
niu prawdy? 3) Jakimi kryteriami należy 
się kierować przy odróżnianiu twierdzeń 
naukowych od nienaukowych?

Podczas spotkania poddano dyskusji ra-
port State of Science Index. Jest to globalny 
raport społecznej percepcji nauki z 2018 
roku. Wynika z niego, że w skali świata – 
40% ludzi twierdzi, że gdyby nauka znik-
nęła – to ich życie w ogóle by się nie zmie-
niło. Ponadto, według tego raportu, więk-
szość Polaków i Polek ufa nauce, aczkolwiek 
odsetek osób, które są wobec niej szczegól-
nie sceptyczne jest u nas większy niż global-
nie. Mianowicie – 81% Polaków deklaruje, 
że o nauce chciałoby wiedzieć więcej, ale 

paradoksalnie tylko 13% myśli o jej wpły-
wie na codzienne życie. 

Dyskusja toczyła się ponadto wokół szer-
szych kontekstów społeczno-kulturowych. 
Omówiono kwestię różnic światopoglądo-
wych wpływających na sposób tworzenia 
i interpretowania danych. Zdefiniowano 
główne atrybuty wiedzy naukowej, wiedzy 
potocznej, wiedzy artystyczno-literackiej, 
wiedzy spekulatywnej, a także wiedzy irra-
cjonalnej (mistyka, pewne rodzaje filozofii, 
pseudonauka). Podkreślono aspekt wiedzy 
metodologicznej, która zgodnie z konkluzją 
sympozjum – umożliwia uprawianie nauki, 
gdyż wiedzę naukową można zdobyć jedynie 
w sposób metodyczny. Kluczowa jest więc 
kwestia zastosowania właściwej dla danej na-
uki metodologii badań (metoda, technika, 
narzędzie). Wysunięto na plan pierwszy zasa-
dę, zgodnie z którą wszystkich uczonych obo-
wiązuje  przestrzeganie  reguł  postępowania 
badawczego. Co więcej, podkreślono w dys-
kusji, że wyróżnikiem nauki jest jej neutral-
ność. Natomiast badacze powinni być szcze-
gólnie wrażliwi na kwestię wartościowania.

Mając powyższe na uwadze, organizato-
rzy zaakcentowali potrzebę promocji dzia-
łań związanych z rozwojem nauki, wiedzy 
oraz inspiracji badawczych. Sympozjum było 
otwarte i bezpłatne dla wszystkich gości. 
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