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O Tajemnico, bardziej niż wszystko inne ukryta!  
Z miłości Bóg sam stał się człowiekiem […] 

 Nie ulegając żadnej zmianie,  
przyjął właściwą ludzkiej naturze zdolność cierpienia po to, 

 by zbawić człowieka i stać się dla nas, ludzi,  
wzorcem cnoty oraz żywą ikoną miłości Boga 

 i ludzi – ikoną, która ma w sobie moc pobudzania nas
do właściwej odpowiedzi.

Maksym Wyznawca

Drzewo krzyża napełnia dziś niemal świat cały.

Cyryl Jerozolimski

Wstęp

Niniejsza monografia opiera się w przeważającej mierze na grun-
townie przepracowanej i uzupełnionej pracy magisterskiej z za-
kresu teologii fundamentalnej, noszącej tytuł Chrystologia kultury 
współczesnej na wybranych przedstawieniach ukrzyżowania. Dysertacja 
ta, powstała pod kierunkiem i w ramach seminarium księdza profe-
sora Tadeusza Dzidka, obroniona została na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w czerwcu 2014 
roku. Kilka lat później, w trakcie studiów licencjacko-doktoranckich 
odbywanych przez autorkę w Katedrze Chrystologii będącej częścią 
Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu, podjęta zo-
stała decyzja o publikacji uzupełnionej wersji wspomnianej rozpra-
wy w wydawanej przez Instytut serii „Biblioteka Ekumenii i Dialogu”.

Zagadnienie stanowiące temat tej publikacji podjęte zostało 
ze względu na aktualność problemu skomplikowanych stosunków 
między teologią i kulturą. Skomplikowana relacja między nimi nie 
jest oczywiście niczym nowym, odzwierciedla bowiem ze swej istoty 
związki Boga ze światem rozumianym jako wymiar kreowany przez 
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ludzi. Wydaje się, że współcześnie napięcie między nimi nabrało 
wyjątkowej mocy. Jednym z przejawów kultury są sztuki plastycz-
ne. Spośród licznych, nawiązujących do chrześcijańskiego sacrum, 
wytworów sztuki współczesnej przynajmniej część niewątpliwie 
zasługuje na zainteresowanie teologów, szczególnie teologów fun-
damentalnych. Skłaniają one bowiem do poszukiwania odpowiedzi 
na pytanie, jaka jest wymowa chrystologii wyrażanej symbolicznie 
za pomocą dzieł sztuki, innymi słowy: co i dlaczego kultura współ-
czesna „mówi” o Chrystusie, czyli jaka jest jej chrysto-logia? Celem 
tej pracy jest wykazanie na przykładzie wybranych przedstawień 
ukrzyżowania −  i, w miarę możliwości, wyjaśnienie poprzez osa-
dzenie ich w szerszym kontekście − głównych tendencji chrysto-
logicznych obecnych w dzisiejszej kulturze, w świetle refleksji nad 
misterium wcielonego i ukrzyżowanego Logosu.

Na niniejszą monografię składają się cztery rozdziały. Pierwszy 
wyjaśni terminologiczne kwestie w ramach interesującej nas tu-
taj tematyki – sacrum i profanum oraz rzeczywistości pośrednich, 
czyli transgresji (do których zaliczyć można profanację, inaczej 
świętokradztwo, i bluźnierstwo), a także subwersji. W drugiej czę-
ści wcielenie i będące jego skutkiem ukrzyżowanie rozpatrzone zo-
stanie w kategoriach wspomnianego w rozdziale pierwszym prze-
kroczenia – transgresji. Autorka uczyni to w kontekście biblijnym, 
patrystycznym i współczesnym, biorąc pod uwagę także uzasad-
nianą zazwyczaj faktem wcielenia możliwość obrazowania Słowa. 
W rozdziale trzecim podjęta zostanie refleksja nad teo-logią doby 
postmodernizmu, rozumianą jako „mówienie epoki” o Bogu, biorą-
ca za punkt wyjścia problem dialogu teologii i kultury jako takich. 
W ostatniej, czwartej części przeanalizowane zostaną wybrane przy-
kłady wykorzystania motywu ukrzyżowania w niesakralnej sztuce 
współczesnej, będące materialnym wyrazem panujących w kulturze 
przekonań na temat Chrystusa.

Teologia fundamentalna posiada kilka wymiarów, które można 
określić jako: apologetyczny, dogmatyczny, kulturowy i formalny. 
Omawiane w niniejszej pracy zagadnienia mieszczą się w ramach 
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wymiaru kulturowego, który postrzega teologię fundamentalną 
jako „dyscyplinę granicy” pomiędzy Kościołem a światem, nie po-
zostaje jednak przy tym obojętny na wymiar apologetyczny1. Moż-
na stwierdzić za Adolfem Darlappem, że „historia sama w sobie 
jest predykatem zbawienia, a zbawienie jest predykatem historii”2. 
Poniższa praca bierze pod uwagę założenie, że refleksja nad odwo-
łaniami do chrześcijańskiego sacrum w sztuce współczesnej może 
przyczynić się do rozwoju myśli teologicznej i rozwoju naukowego 
spojrzenia w  zakresie teologii fundamentalnej. Ponadto zwróce-
nie uwagi na  szeroki kontekst historyczno-kulturowy, w  jakim 
osadzone zostały przykłady ze świata sztuki, otwiera na prawdę 
o obiektywnym zanurzeniu całego świata i wszystkich ludzi w ta-
jemnicy Chrystusa, co Gerald O’Collins  wyraził w następujących 
słowach:

wszyscy jesteśmy częścią Jego historii i Jego tajemnicy – bez względu 
na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. To nieuniknione zaan-
gażowanie w pełną, rozgrywającą się historię Chrystusa wyklucza próby 
takiego podejścia do Jego historii, jak gdyby nie było to nic więcej jak 
tylko zwykły problem do rozwiązania, oddzielony od naszej osobistej 
egzystencji. […] Tutaj, podobnie jak gdziekolwiek indziej, prawdziwy 
obiektywizm uzyskuje się za pomocą zaangażowania, a nie sztucznych 
prób zdystansowania się wobec rzeczywistości3.

 1 Por. Teologia fundamentalna, t.  1  Człowiek  – filozofia  – Bóg, red. T.  Dzidek, 
Ł. Kamykowski, A. A. Napiórkowski, Kraków 2004, s. 13–14 (Podręczniki Wydziału 
Teologicznego, 1).
 2 „[…] die Geschichte selbst also Prädikat des Heiles und das Heil Prädikat 
der Geschichte ist”, A. Darlapp, Heilsgeschichte, II. Zur Theologie der Heilsgeschichte, 
w:  Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 5,  Hrsg. J.  Höfer, K.  Rahner, Freiburg 
im Breisgau 1960, kol. 154. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia 
z publikacji wydanych w innym języku niż polski pochodzą od autorki.
 3 G. O’Collins, Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycznym i syste-
matycznym, tłum.  K. Franek, K. Chrzanowska, Kraków 2008, s. 47–48 (Mysterion).





Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka,
ani nie ukrył przed nim swego oblicza.

Ps 22, 25a1

 
 
Rozdział I.  
Między sacrum a profanum

Współczesna kultura, a w szczególności będąca jej elementem 
składowym szeroko pojęta sztuka, oscyluje pomiędzy „sakralizacją 
profanum” i „profanacją sacrum”2. Punktem wyjścia dla rozważań 
podjętych w tej pracy i zarazem celem tego rozdziału jest wyjaś-
nienie pojęć pojawiających się w dyskusji nad sztuką współczes-
ną nawiązującą do symboliki chrześcijańskiej. Nie można bowiem 
podjąć dalszych rozważań bez ogólnego określenia, czym właściwie 
jest sacrum, profanum i to, co może zaistnieć pomiędzy tymi dwiema 
sferami. Pytanie, na które postaramy się znaleźć tutaj odpowiedź, 
brzmi: czy rzeczywistości sacrum i profanum rzeczywiście są dwiema 
oddzielonymi od siebie wymiarami, za jakie zwykło się je uważać, 
czy raczej w jakimś stopniu wzajemnie się przenikają?

 1 Wszystkie cytaty biblijne są przytaczane za Biblią Tysiąclecia, wyd. 5, Poznań 
2008. Na temat roli Psalmu 22 w chrystologii-soteriologii zob. G. O’Collins, Jezus 
nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie ujęcie zbawienia, tłum. J. Pociej, Kraków 2009, s. 125–
133 (Mysterion).
 2 K. Czerni, „Antysacrum” – czyli o konflikcie współczesnej sztuki z religią, w: Sacrum 
i sztuka, red. N. Cieślińska, Kraków 1989, s. 196.
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1.1. Dwa bieguny rzeczywistości?

W przypadku tych dwóch terminów niezwykle istotna jest ich 
etymologia. Sacrum wywodzi się od łacińskiego sacer – „poświęco-
ny bóstwu”, „święty”, ale zarazem także „przeznaczony na zgubę”, 

„przeklęty”3. Zgodnie z definicją Alfreda Ernouta i Antoine’a Meil-
leta słowo sacer znaczyło „ten (lub to), którego (lub czego) nikt nie 
może dotknąć, nie kalając jego lub siebie”4. Profanum pochodzi od ła-
cińskiego profanare – „bezcześcić świętość”, ale i „złożyć w ofierze 
bóstwu”5. Na gruncie greki możemy zauważyć podobne powiązania. 
Ἅγος oznacza zmazę i jednocześnie ofiarę, która tę zmazę usuwa, zaś 
ἅγιος – „święty” – znaczyło pierwotnie „skalany”6. Ponadto słowo 
ἅγιος stosowano w odniesieniu do bogów na określenie ich majesta-
tu, ἱερός zaś to termin dotyczący kultu – przedmiotów, obrzędów 
oraz sprawujących je kapłanów. W Septuagincie nie spotkamy jed-
nak tego rozróżnienia – wszystko, co dotyczy świętości, tłumaczo-
ne jest tam jako ἅγιος7. Według Jana Andrzeja Kłoczowskiego użycie 
tego słowa w Septuagincie, a potem także w Nowym Testamencie 
oznacza położenie nacisku na relację Boga z człowiekiem, a nie 
na wyłączenie ze świeckiego funkcjonowania rozumiane jako tabu8.

 3 Sacer, w: Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 5, Warszawa 1999, s. 3–4.
 4 A. Ernout, A. Meillet, Sacer, w: A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique 
de la langue latine: histoire des mots, Paris 1959, s. 585–586, cyt. za: R. Caillois, Człowiek 
i sacrum, tłum. A. Tatarkiewicz, E. Burska, Warszawa 1995, s. 38 (Nowa Marianna).
 5 Profanare, w: Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 4, Warszawa 1999, s. 315.
 6 R. Caillois, Człowiek i sacrum…, dz. cyt., s. 37. Odnośnie do słowa ἅγος – Słownik 
grecko-polski, red. O. Jurewicz, t. 1, Warszawa 2000, s. 6, podaje formę ἄγος (ze 
słabym przydechem) jako słowo oznaczające „zbrodnię”, „zmazę”. Zob. też: ἅγιος, 
w: Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. 1, Warszawa 1958, s. 10–11, 
gdzie drugie znaczenie to „niegodziwy”, „przeklęty”. 
 7 Por. E.  Przybył, Problem definicji sacrum, czyli o  bezradności religioznawcy, 
w: Europejczyk wobec sacrum wczoraj i dziś. Materiały z sesji naukowej, 25 listopada 
2005, red. J. C. Kałużny, Kraków 2005, s. 10.
 8 Por. J. A. Kłoczowski, Sacrum, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 9, red. T. Gadacz, 
B. Milerski, Warszawa 2003, s. 22.
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Biblia hebrajska na  określenie świętości używa dwóch ter-
minów: qadôš (określenie świętości Jedynego Boga, przykładowo 
w Księdze Izajasza: „I wołał jeden do drugiego [chóry anielskie – 
przyp. A. M. M.]: «Święty, święty, święty jest Pan Zastępów. Cała 
ziemia pełna jest Jego chwały»”, Iz 6, 3) i qodeš (mówi o świętości 
osób, przedmiotów, miejsc i czasów, przykładowo w Księdze Wyjścia 
o spotkaniu Mojżesza z Bogiem: „Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! 
Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią 
świętą»”, Wj 3, 5). Bóg jest jedynym źródłem świętości i Świętym 
w ścisłym znaczeniu tego pojęcia – wszystko inne właśnie z Niego 
czerpie swoją sakralność. Terminy oznaczające świętość zdaniem 
Tomasza Jelonka pochodzą prawdopodobnie od kananejskiego sło-
wa qadad, które zawiera w sobie ideę odcięcia, oddzielenia9. W Biblii 
sacrum jest Kimś, a nie czymś – ma więc charakter osobowy. Ory-
ginalność biblijnego pojęcia świętości polega na tym, że rozumia-
na jako Boża przestrzeń w życiu człowieka zostaje tak rozszerzona, 
iż poza nią znajduje się tylko sfera grzechu – czyli całkowitego, total-
nego zaprzeczenia sacrum10. Przejście do profanum jest więc w tym 
wypadku czymś, czego należy bezwzględnie unikać, oznacza bo-
wiem utratę więzi z Bogiem11.

Widać wyraźnie, że na poziomie lingwistycznym dychotomia 
pojęć sacrum i profanum nie jest sprawą jednoznaczną i oczywistą, 
podobnie jak zakres rzeczywistości, które są przez te terminy okre-
ślane. W ogólnym rozumieniu przyjmuje się jednak, że profanum jest 
wszystko to, co nie zalicza się do sacrum.

W naukach humanistycznych pojęcie sacrum po raz pierwszy zo-
stało użyte przez przedstawicieli francuskiej szkoły socjologicznej: 
Henriego Huberta, Marcela Maussa i Émile’a Durkheima.  Pogłębiali 
je  potem fenomenologowie religii: Rudolf Otto, Gerard van der 

 9 Por. T. Jelonek, Biblijne pojęcie sacrum, Kraków 2008, s. 14.
 10 Por. T. Jelonek, Biblijne pojęcie sacrum…, dz. cyt., s. 62.
 11 Por. T. Jelonek, Biblijne pojęcie sacrum…, dz. cyt., s. 63.
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Leeuw i Mircea Eliade12. Jak stwierdził Durkheim, wszystkie znane 
religie zakładają podział rzeczy istniejących realnie lub jedynie wy-
obrażanych na dwa przeciwstawne gatunki. „Cechą wyróżniającą 
myśli religijnej jest podział świata na dwie sfery obejmujące: jed-
na – wszystko, co święte, druga – wszystko, co świeckie”13. Pojęcia 

„świętości” i „świeckości” są tutaj zatem całkowicie przeciwstawne.
Spośród licznych prób zdefiniowania relacji sacrum – profanum 

wymienić można kilka przykładowych. André Lalande rozróżnia 
trzy znaczenia terminu „świętość” (sacrum): 1. sens szeroki i ogól-
ny – to, co należy do odrębnego, zarezerwowanego, nienaruszalne-
go porządku rzeczy; to, co powinno być przedmiotem religijnego 
poszanowania ze strony wierzących; 2. sens moralny i potoczny – 
święty charakter osoby ludzkiej; znaczenie zawierające ponadto 
element wartości absolutnej, której nie można porównać z niczym 
innym; 3. sens wąski i specjalistyczny – to, co należy do kultu, jak 
na przykład muzyka sakralna14.

Dla Otta oryginalność religii na tle innych przejawów ludzkiej 
kultury wyznacza jej odniesienie do wartości określonej jako sac-
rum lub numinosum, która to wartość jest istotowo przeciwstawna 
wartości profanum. Numinosum to tajemnica zarazem przyciągająca 
i odpychająca – misterium tremendum et fascinosum15.

Według Eliadego świętość jest rzeczywistością par excellence, 
 jedyną realną, przeciwieństwem tego, co stanowi profanum16.

 12 Por. Z. J. Zdybicka, Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1977, s. 199 
(Rozprawy Wydziału Filozoficznego, 31).
 13 É. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, 
tłum. A. Zadrożyńska, Warszawa 2010, s. 30 (Biblioteka Socjologiczna).
 14 Por. A. Lalande, Sacré, w: A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la phi-
losophie, Paris 1988, s. 937.
 15 Por. R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do ele-
mentów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Warszawa 1999, s. 10–11, 17–18, 43–44.
 16 Por. M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, tłum. R. Reszke, Warszawa 
1999, s. 6.



Zdaniem Rogera Caillois każda religijna koncepcja świata zakła-
da rozróżnienie między sacrum i profanum; świat, w którym wierny 
swobodnie zajmuje się swoimi sprawami, poświęcając się działal-
ności niemającej wpływu na jego zbawienie, przeciwstawiony jest 
sferze, gdzie naprzemiennie ogarniają go trwoga i nadzieja, gdzie 
najmniejsze odchylenie może nieodwołalnie go zgubić. Te dwa świa-
ty określają się według niego ściśle jedynie we wzajemnej relacji. 
Nawzajem się wykluczają i zarazem nawzajem się zakładają17. Świę-
tość jako własność stała bądź przejściowa przysługuje niektórym 
rzeczom, istotom, przestrzeniom czy okresom. Rzeczy nie posiadają 
jej jednak same z siebie, ale otrzymują ją na mocy łaski18. Konieczna 
jest ochrona sacrum przed skalaniem mogącym nastąpić poprzez 
kontakt z profanum; przez to spotkanie każda z tych rzeczywistości 
straciłaby swoje specyficzne cechy19. Rozróżnienie obu tych sfer 
jest konieczne – jedna z nich jest środowiskiem, w którym życie się 
przejawia, druga zaś niewyczerpanym źródłem, które je stwarza, 
podtrzymuje i odnawia20.

Gustave Thils pytał o zasadność ustanowienia podziału stwo-
rzeń na dwie grupy (święte i świeckie czy też religijne i niereligijne) 
w świetle chrześcijańskiego Objawienia, wedle którego cały świat 
powołany jest do zjednoczenia z Panem, Świętym par excellence21.

Jak wykazano wyżej, pojęcie sacrum dotyczy nie tylko osób 
i przedmiotów, ale także czasu – człowiek odczytuje pewne przed-
mioty jako znaki przejawiającego się w nich sacrum, podobnie czas 
świecki dzieli okresami czasu świątecznego. Doświadczenie spot-
kania z  sacrum, pomimo różnego rozumienia tej rzeczywistości, 
jest wspólne wszystkim religiom, należy do najgłębszych wymia-
rów ludzkiej tożsamości, a w związku z tym poszerza perspektywę 

 17 Por. R. Caillois, Człowiek i sacrum…, dz. cyt., s. 19.
 18 Por. R. Caillois, Człowiek i sacrum…, dz. cyt., s. 20.
 19 Por. R. Caillois, Człowiek i sacrum…, dz. cyt., s. 21.
 20 Por. R. Caillois, Człowiek i sacrum…, dz. cyt., s. 22.
 21 Por. G. Thils, Chrześcijaństwo bez religii?, tłum. G. Kania, Warszawa 1975, s. 93–94.
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14 Chrysto-logia kultury współczesnej…

tworzonej przez człowieka kultury, nadając jej głębszy, duchowy 
sens22.

1.2. Transgresje

„Transgresja” (od łac. transgredi – „przechodzić”, „przekraczać”)23 
to, najogólniej ujmując, przekroczenie jakiejś granicy, wyjście poza 
standardy. Jest ono tym bardziej radykalne, im bardziej oddalone 
są od siebie dwie dane sfery. Biblijnym przykładem transgresji – 
naruszenia tabu – jest choćby opisana w Księdze Samuela śmierć 
Uzzy, która nastąpiła po dotknięciu przezeń Arki Przymierza (por. 
2 Sm 6, 2–7)24. W odniesieniu do poruszanej w tym rozdziale te-
matyki mowa o przekraczaniu granicy między sacrum i profanum, 
które może przybierać różne formy. Transgresje w sferze religii 
prowadzą do powstania karykatur Absolutu i z tego powodu budzą 
skrajne emocje. Za François Boespflugiem można przyjąć założenie, 
że jednym z celów każdej wielkiej religii jest wysiłek ukierunkowany 
na odkrywanie prawdziwego obrazu Boga i walka z Jego karykatura-
mi zamieszkującymi ludzkie umysły25. Karykaturą jest każdy obraz – 
mentalny, intelektualny, literacki – który spłyca lub zniekształca 

 22 Najgłębszym i najpełniejszym, jak się wydaje, spotkaniem sacrum i profanum 
(oczywiście zakładając istnienie tego drugiego) jest liturgia i kulturowe – ze 
szczególnym uwzględnieniem artystycznych – reperkusje tego spotkania.
 23 Por. T. Ożóg, Transgresja, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, red. E. Gigilewicz, 
Lublin 2013, kol. 984–985. Encyklopedia definiuje: „w psychologii – intencjonalne 
wychodzenie poza aktualny stan osoby, zmiana sposobu istnienia i działania; 
w geografii – wdzieranie się morza w ląd; w genetyce – przekraczanie przez mie-
szańca cech posiadanych przez organizmy rodzicielskie. Transgresja osoby jest 
składnikiem jej rozwoju, samoaktualizacji oraz samowychowania […]”.
 24 Co warto podkreślić – było to dotknięcie, które miało uchronić Arkę przed 
upadkiem.
 25 Por. F. Boespflug, Karykatury Boga. Potęga i niebezpieczeństwo obrazu, tłum. 
M. Szewc, Poznań 2008, s. 15.



daną rzeczywistość, w tym przypadku boską26. Transgresja może 
być świadomie zamierzona przez jej autora bądź  uznana za takową 
przez odbiorców danego obrazu.

1.2.1. Profanacja (świętokradztwo)

Profanacja (łac. profanatio, inaczej świętokradztwo) sprzeciwia 
się cnocie religijności, wyrażającej się w oddawaniu czci należnej 
Bogu. W odróżnieniu od bluźnierstwa, które może być bezpośred-
nie bądź pośrednie (zostanie ono zdefiniowane w dalszej części 
pracy), uznaje się wyłącznie pośredni charakter świętokradztwa 
(profanacji), gdyż nie dotyczy ono wprost Boga, ale miejsc i rzeczy 
Jemu poświęconych i  z  Nim związanych27. „Czy jednak profana-
cja jest zawsze procesem wymagającym oceny negatywnej? O ile 
nie ma obojętnego moralnie świętokradztwa, o tyle profanacja – 
w swoim pierwotnym znaczeniu – określać może proces moralnie 
neutralny”28. Według Andrzeja Draguły profanacje dokonywane 
w przestrzeni wiary są rzeczowym wyrazem bluźnierstwa – łatwiej 
jest bowiem naruszyć materialny wyraz obecności Boga, którego 
samego w sobie nie da się urazić29. Warto też zauważyć w tym miej-
scu, że atak na symbol, dokonywany w przypadku profanacji, sta-
wia pod znakiem zapytania możliwość „odesłania” odbiorcy dalej 

 26 Por. F. Boespflug, Karykatury Boga…, dz. cyt., s. 20.
 27 Por. A. Draguła, Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Warszawa 2013, 
s. 54 (Biblioteka „Więzi”, 283). Encyklopedia katolicka do profanacji zalicza także 

„niegodne sprawowanie sakramentów i innych czynności liturgicznych oraz 
znieważenie osób poświęconych Bogu”, w szerszym znaczeniu odnosi je również 
do zbezczeszczenia istotnych pozasakralnych wartości i przedmiotów (narodo-
wych itp.), por. T. Zadykowicz, S. Dubiel, Profanacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, 
red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, kol. 441.
 28 A. Draguła, Bluźnierstwo…, dz. cyt., s. 66.
 29 Por. A. Draguła, Poczet bluźnierców polskich: książka o obrazie uczuć religijnych. 
Ks. Draguła: Boga nie można obrazić, rozmowa z Dorotą Żuberek, „Gazeta Wyborcza”, 
23.04.2013, http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,13785297,Ks__
Dragula__W_Polsce_mozna_krytykowac_i_religie_.html (31.03.2014).
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(jako że owo „odsyłanie” jest zasadniczą funkcją symbolu), i z tego 
właśnie  wynika siła oddziaływania czynności profanujących.

Dawniej „profanacji” dokonywano w czasie karnawału, później 
tradycja ta przeniosła się na grunt sztuki. Podczas karnawału pa-
rodiowano liturgię, odgrywano błazeńskie wersje ważnych wyda-
rzeń religijnych, dokonywano wyboru biskupa lub papieża głup-
ców, a w kościołach pito alkohol, śpiewano i tańczono. Z symbolami 
religijnymi była też łączona tak zwana „wesoła materia” – mocz 
i kał. Te niedopuszczalne w kulturze oficjalnej zabiegi stanowiły 
ważny element karnawałowego święta, a  ich celem było sprowa-
dzenie wartości wyższych „na dół” – do sfery ciała i wspomnianej 
wcześniej „wesołej materii”. Łączyło się to z eksponowaniem bio-
logicznej, przyziemnej strony egzystencji, co miało ucieleśniać kos-
miczne żywioły, nadając im charakter poufałej bliskości. Wszystko 
to, co niezrozumiałe, budzące grozę, było wprowadzane do bliskiej 
człowiekowi sfery cielesnej30. Widoczne w sztuce współczesnej ten-
dencje do przekraczania granic – oparte na strategicznym, świa-
domym naruszaniu chrześcijańskiego sacrum, oficjalnych symboli, 
utrwalonych przynajmniej w krajach zachodnich, chrześcijańskich 
czy też postchrześcijańskich  – nasuwają skojarzenia ze  średnio-
wiecznym karnawałem. Jak pisze Marcin Kowalczyk, odwołujący 
się do  koncepcji Michaiła Bachtina31, w  zjawisku karnawału nie 
chodzi o sam fakt przekraczania granicy, ale o to, że artyści czer-
pią z  jego poetyki. Składają się na  nią: ahierarchiczność, fami-
liarność kontaktów międzyludzkich, odwracanie i parodiowanie 
wartości usankcjonowanych społecznie, profanacje, „mezalianse”, 
ambiwalencje znaczeń, nastawienie na  zmiany i  sytuacje kryzy-
sowe. W sztuce współczesnej symbole ważne z punktu widzenia 

 30 Por. M. Kowalczyk, Profanacje, detronizacje, odwrócenia – karnawalizacja chrześ-
cijańskiego sacrum w sztuce współczesnej, w: Granice w kulturze, red. A. Radomski, 
R. Bomba, Lublin 2010, s. 133.
 31 M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i rene-
sansu, tłum. A. i A. Goreń, Kraków 1975, rozdz. VI Obrazy dołu materialno-cielesnego 
w powieści Rabelais’go, s. 501–586 (Biblioteka Studiów Literackich).



chrześcijaństwa zestawiane są  z  „wesołą materią” lub obniżane 
do poziomu „dołu materialno-cielesnego”, co w oczywisty sposób 
wpisuje się w  scharakteryzowaną wyżej logikę karnawału32.

Giorgio Agamben przypomina, że rzeczami będącymi własnoś-
cią bóstw nie można było rozporządzać swobodnie. Świętokradztwo 
polegało na pogwałceniu owej nierozporządzalności. Poświęcenie 
rzeczy oznaczało przeniesienie jej poza sferę prawa ludzkiego, pro-
fanacja zaś przywrócenie jej na powrót ludziom do swobodnego 
użytku. To oddzielenie sacrum i profanum jest według niego warun-
kiem istnienia religii33. Agamben stwierdza ponadto istnienie ścisłe-
go pokrewieństwa między misterium i parodią. W obliczu tajemnicy 
twórczość artystyczna musi przybrać formę karykatury34.

1.2.2. Bluźnierstwo

„Bluźnierstwo (od bluzgać, mówić złośliwie), urąganie, lżenie, 
szydzenie skierowane przeciw Bogu albo stworzeniom lub rzeczom – 
ze względu na Boga, wyrażające się w myśli, słowie albo czynie”35. 
W sensie szerokim bluźnić oznacza „uwłaczać temu, co jest przez 
kogoś uważane za godne szacunku, co jest ogólnie poważane, cenio-
ne, zwłaszcza urągać temu, co jest przez religię uważane za święte”36. 
Według Katechizmu Kościoła katolickiego bluźnierstwo

polega […] na wypowiadaniu przeciw Bogu – wewnętrznie lub zewnętrz-
nie – słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, 
na braku szacunku względem Niego w wyrażeniach, na nadużywaniu 

 32 Por. M. Kowalczyk, Profanacje, detronizacje, odwrócenia…, dz. cyt., s. 133–34.
 33 Por. G. Agamben, Profanacje, tłum. i wstęp M. Kwaterko, Warszawa 2006, s. 93–
94 (Biblioteka Myśli Współczesnej).
 34 Por. G. Agamben, Profanacje…, dz. cyt., s. 56.
 35 L. Stachowiak, Bluźnierstwo, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, 
R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1985, kol. 669–670.
 36 Bluźnierstwo, w: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1978, 
s. 177.
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imienia Bożego. […] Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa 
 przeciw Kościołowi Chrystusa, świętym lub rzeczom świętym37.

Dla kontrastu warto przytoczyć w tym miejscu myśl Jerzego 
Grotowskiego, który odróżniał bluźnierstwo od profanacji, ale w in-
nym sensie niż przyjęty na potrzeby tej analizy: pierwsze uważał 
za świadomy atak na wartości ważne lub święte, a drugie za zamach 
na  wartości już przebrzmiałe lub nawet obce. Ryzyko związane 
z konsekwencjami bluźnierstwa miało w ten sposób potwierdzać 
żywą moc tego, w co wymierzony został atak38.

O bluźnierstwie sensu stricto możemy mówić tylko w przypadku 
słów lub czynów osób wierzących – także, a może przede wszystkim 
tych mocno zaangażowanych w wiarę i dotkniętych kryzysem, który 
stał się przyczyną bluźnienia. Bluźnierstwo jest aktem wiary, ponie-
waż pozorne bluźnierstwo, wypowiedziane przez osobę w gruncie 
rzeczy niewierzącą w Tego, któremu usiłuje ubliżyć, nie może nic 
oznaczać, jest więc aktem pustym, pozbawionym treści. Prawdziwe 
bluźnierstwo osoby wierzącej jest skazaną z góry na porażkę pró-
bą zaszkodzenia Bogu – skończone stworzenie nie może przecież 
obrazić swojego wszechmocnego i nieskończonego Stwórcy. Jedy-
na możliwa krzywda może dotyczyć życia duchowego bluźniercy, 
zaś o obrazie mówić można najwyżej w odniesieniu do religijnej 
wrażliwości innych wierzących, narażonych na zetknięcie z aktem 
bluźnierstwa dokonywanym przez jakąś osobę.

Zbigniew Mikołejko podsumowuje to zagadnienie następująco:

 37 Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. 2, Poznań 2002 (na podstawie wydania 
typicznego z 1997), nr 2148; por. Kodeks prawa kanonicznego z 1983, kan. 1369: „Kto 
w publicznym widowisku, w kazaniu, w rozpowszechnionym piśmie albo w inny 
sposób przy pomocy środków społecznego przekazu wypowiada bluźnierstwo, 
poważnie narusza dobre obyczaje albo znieważa religię lub Kościół, bądź wywołuje 
nienawiść lub pogardę, powinien być ukarany sprawiedliwą karą”.
 38 Por. J. Grotowski, Bluźnierstwo, w: J. Grotowski, Możliwość teatru, „Materiały 
warsztatowe Teatru 13 Rzędów”, nr 2, Opole 1962 (23 strony nienumerowane), 
http://www.grotowski.net/encyklopedia/bluznierstwo (8.07.2017).



prawdziwe bluźnierstwo wymaga wpierw głębokiego, autentycznego 
spotkania z sacrum. Głębokiej, autentycznej z nim szarpaniny, rozra-
chunku z jego grozą i fascynacją. I […] dopiero wtedy stanowić może 
jego rzeczywiste odwrócenie, jego rzeczywistą profanację i rzeczywiste 
czarne zwierciadło czy świadectwo (albo, jak kto woli, kontrświadectwo). 
Inaczej artystyczne działanie to tylko igraszka klockami lego, którymi 
bawić się może byle kto, byle kiedy i byle gdzie. I byle na sprzedaż39.

Jeśli chodzi o odbiór sztuki, odczuwanie danego aktu czy przed-
miotu jako bluźnierczego jest w gruncie rzeczy kwestią należącą 
jedynie do porządku moralnego. Zależy bowiem nie od rzeczy czy 
aktów samych w sobie, ale od ich percepcji i tego, co ową percepcję 
warunkuje – od osobistej wrażliwości odbiorcy, jego zaangażowa-
nia religijnego czy też od kultury, w jakiej się wychował i w jakiej 
funkcjonuje. Oczywistą sprawą jest niemożność poznania prawdzi-
wych intencji artystów uznanych za „bluźniących”, autentyczność 
bluźnierstwa zakładałaby istnienie u tych osób żywej wiary (o czym 
mowa była już wcześniej), a tej nie jesteśmy w stanie zweryfikować 
z zewnątrz, za pomocą obiektywnych narzędzi.

Współcześnie w  krajach Zachodu bluźnierstwo się depenali-
zuje40. Dziś, przynajmniej w Polsce, istnieje najwyżej możliwość 
skazania z powodu „obrazy uczuć religijnych”41, co samo w  sobie 

 39 Z. Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, „Tygodnik Powszechny”, 27.07.2008, 
http://tygodnik.onet.pl/kultura/anatomiczne-ukrzyzowanie/cd18w (4.03.2014).
 40 Wyjątkiem przez jakiś czas była Irlandia, która w 2009 roku nie zniosła, ale 
w Defamation Act wprowadziła zakaz bluźnierstwa (rozumianego jako słowa lub 
czyny) przeciwko którejkolwiek religii, który to zakaz wszedł w życie w roku 
następnym, por. Defamation Act 2009, w: Irish Statue Book, http://www.irishstatu-
tebook.ie/eli/2009/act/31/enacted/en/html (9.10.2017). W 2018 roku Irlandczycy 
w referendum zagłosowali przeciwko temu przepisowi, por. Ireland votes to oust 

„medieval” blasphemy law, „The Guardian”, 27.10.2018, https://www.theguardian.
com/world/2018/oct/27/ireland-votes-to-oust-blasphemy-ban-from-constitution 
(25.02.2019).
 41 Por. art. 196 Kodeksu Karnego (Dz.U.2016.0.1137 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerw-
ca 1997 r.), z rozdziału XXIV poświęconego przestępstwom przeciw wolności 
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jest kwestią szeroko dyskutowaną jako potencjalny zamach na wol-
ność słowa z jednej strony i wyraz konieczności ochrony praw osób 
wierzących z drugiej. Nie mniej istotne są także problemy z przed-
miotem tego prawa, którym są nie symbole religijne, ale „uczucia”. 
Czy jednak sztuka może obrazić? Tak i nie – z jednej strony użycie 
w potencjalnie obraźliwym kontekście symboli i rzeczy świętych, 
związanych z tym, co dla człowieka najważniejsze, z „Ostateczną 
Rzeczywistością”42, może zranić osobę wierzącą, z drugiej jednak 
strony sztuka nie odnosi się przecież bezpośrednio do rzeczywi-
stości, bo wszystko jest w niej umowne. Ostatecznie zaś dzieło jest 
w pewnym sensie tworem wspólnym artysty i odbiorcy, przy czym 
to, co wnosi od siebie odbiorca, jest w pełni subiektywne, i twór-
ca z zasady nie musi ponosić za to odpowiedzialności. Wypowiedź 
 artystyczna jest wieloznaczna, nie jest prostą informacją43.

Skoro w przypadku artystów i ich dzieł zaistnienie „bluźnier-
stwa” jest w gruncie rzeczy nieweryfikowalne (nigdy bowiem nie 
znamy realnych intencji twórcy, a  tym bardziej jego sumienia), 
żeby uniknąć pomieszania pojęć, pozostaje określanie tak zwa-
nych „bluźnierstw” mianem prowokacji. Prowokacja artystyczna 
jest chęcią naruszenia oczekiwań odbiorcy, zaatakowaniem istot-
nych dlań wartości. Warunkiem, bez którego pomysł prowokacji nie 
mógłby się pojawić, było zerwanie z realizmem poznawczym – czyli 

sumienia i wyznania: „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając 
publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wy-
konywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2”. Warto zwrócić uwagę, że ochronie podlegają 
tu uczucia osób zaangażowanych religijnie, a nie symbole, jak ma to miejsce w §1 
art. 137 tegoż Kodeksu: „kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa 
godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podle-
ga grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” 
(z  rozdziału XVII poświęconego przestępstwom przeciw Rzeczpospolitej Polskiej).
 42 Ulitmate Reality, używając określenia Paula Tillicha, zob. P. Tillich, Biblical 
Religion and the Search for Ultimate Reality, Chicago 1955.
 43 Por. A. Kalbarczyk, Czy sztuka może obrazić?, http://www.nieznalska.art.pl/
kalbarczyk.html (8.11.2013).



z poglądem, że rzeczy doświadczamy takimi, jakie są one w rze-
czywistości. W pewnym momencie uświadomiono sobie, że między 
poznającym człowiekiem a poznawanym przedmiotem działają za-
wodne zmysły, aprioryczne kategorie umysłu, przed-sądy, paradyg-
maty poznawcze czy też język. Celem prowokacji artystycznej jest 
uderzenie w owych „pośredników” i wywołaną za ich pomocą fał-
szywą świadomość, prowokacja jest więc próbą obudzenia odbiorcy, 
wyrwania go z oczywistości i przekonania o posiadaniu całej prawdy. 
W tym sensie prowokacja może być sposobem zbliżenia odbiorcy 
do Prawdy absolutnej44.

1.3. Subwersje

Termin „subwersja” (od łac. subvertere – „niszczyć”, „wywra-
cać”) jest stosunkowo nowym pojęciem. Za jego pomocą określa się 
w sztukach wizualnych przesunięcie znaczenia. Zjawisko to wiązane 
jest przede wszystkim ze sztuką zaangażowaną, krytyczną wobec 
systemu, w którego ramach się pojawia. Ingerencja w pierwotną 
semantykę dzieła ma na celu obnażenie ukrytych mechanizmów 
kontroli. Subwersja przejmuje „surowiec” danego dzieła lub – sze-
rzej  – motywu w  celu odwrócenia jego znaczenia lub poddania 
go nowej interpretacji.

Pojęcie to jest znacznie mniej znane i dlatego również znacznie 
rzadziej stosowane przez media i opinię publiczną do określania ar-
tefaktów o prowokacyjnym charakterze, których przykłady zostaną 
omówione w czwartym rozdziale niniejszej monografii45. Wydaje 
się jednak, że przytoczenie i wyjaśnienie tego terminu w tej części 

 44 Por. J. Sosnowski, Na co może sobie pozwolić artysta? O prowokacjach, prowokatorach 
i sprowokowanych, „W drodze” (2012) nr 7, s. 100–101.
 45 Co nie znaczy, że przynajmniej część z nich nie ma charakteru subwersyw-
nego, zob. przede wszystkim podrozdziały 4.6. („Wszystko na sprzedaż: Christ with 
shopping bags Banksy’ego”) i 4.8. („Fast food – fast religion? McJesus Jani Leinonena”).
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pozwala na przyjęcie szerszej perspektywy i spojrzenie na prowo-
kacje artystyczne mniej z religijnego punktu widzenia, a bardziej 
z kulturowego, w którym „zamach” na krzyż jest, lub może być, bun-
tem przeciwko kulturze przesiąkniętej chrześcijaństwem (często-
kroć w jego mniej lub bardziej wypaczonej formie), a nie przeciwko 
niemu samemu czy też przeciw samemu Chrystusowi.

***

Jak wykazano powyżej, nie można traktować sfery sakralnej 
i profanicznej jako rzeczywistości całkowicie rozłącznych, „dwóch 
biegunów rzeczywistości”, które nigdy się ze sobą nie spotykają. 
Między nimi zachodzą rozmaite interakcje (najogólniej mówiąc, 
transgresje  – różnie rozumiane przekroczenia granicy między 
tymi obszarami). Niemożliwe jest więc jasne i  ostateczne zdefi-
niowanie pojęć sacrum i  profanum i  nakreślenie ich wyraźnych 
zakresów. Ze względu na zawiłość i delikatność tej problematyki 
słuszniejsze wydaje się raczej poruszanie się w obrębie niedookre-
ślonych do końca terminów, biorąc przy tym pod uwagę wspomnia-
ne wyżej ograniczenia, niż stosowanie nieuprawnionych uprosz-
czeń, które często prowadzą do pogłębienia i tak już istniejących  
nieporozumień, gdy chodzi o  próby opisu i  analizy pewnych 
 tendencji i zjawisk obecnych w kulturze współczesnej46.

 46 Więcej na temat prowokacji artystycznych głośnych w ostatnich latach 
w Polsce zob. P. Jakubowski, Piknik pod wiszącym krzyżem, czyli o karnawalizacji, 
współczesnych profanacjach artystycznych i „czymś jeszcze”, „Studia Kulturoznawcze” 
(2014) nr 2(6), s. 51–72. Według popularnego poglądu współczesność dzieła sztuki 
jest niemal równoznaczna z wystąpieniem w nim tak zwanych „bluźnierczych” 
treści. Jednak niektóre z dobrze znanych dzieł sztuki dawnej, dziś uchodzących 
za klasyczne, w czasach swojego powstania uznane były właśnie za „bluźniercze”. 
Jednym ze znanych przykładów może być Sąd Ostateczny (1536–1541) Michała 
Anioła Buonarottiego w Kaplicy Sykstyńskiej. Pierwotna wersja, w której więk-
szość przedstawionych postaci była całkowicie naga, w kontekście ustaleń Soboru 
Trydenckiego (1545–1563, zob. Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, 
H. Pietras, t. 4, Kraków 2004, s. 781–784 (Źródła Myśli Teologicznej, 33)) wzbudziła 



ostry sprzeciw. Ostatecznie dzieło zostało przerobione przez ucznia Buonarottiego, 
Daniele’a da Volterra, który namalował draperie i przepaski na biodrach, by za-
słonić widoczne na malowidle genitalia (stał się w związku z tym przedmiotem 
licznych kpin). Por. M. Spagnolo, Barn-Owl Painters in St Peter’s in the Vatican, 1604: 
Three Mocking Poems for Roncalli, Vanni and Passignano (and a Note on the Breeches-
Maker), „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” (2010) vol. 73, s. 288. Inne, 
współcześnie doskonale znane, ale szokujące w czasach swojego powstania dzieło, 
to Śmierć Marii (1601–1605/6) Caravaggia. Artysta radykalnie porzucił tu tradycję 
ikonograficzną. Jego przedstawienie Maryi zostało odarte z sakralności – mar-
twe ciało Dziewicy jest ciężkie, pozbawione wdzięku, spoczywa niedbale na łożu. 
Jedynie ledwie widoczny nimb nad jej głową sugeruje, że mamy do czynienia 
ze świętą postacią. Obraz nie został nigdy zakupiony przez zleceniodawcę, ponie-
waż przyjęcia go odmówili zakonnicy z Santa Maria della Scala w Rzymie, w której 
to świątyni obraz miał się znaleźć. Przez taki a nie inny sposób zobrazowania 
Matki Bożej uznali dzieło za wysoce niestosowne i nienadające się do wnętrza 
kościelnego. Por. Death of the Virgin, https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/
death-virgin (26.02.2019). Pierwszym zachodnim artystą, który z premedytacją 
przekroczył próg „wyzwolenia” najbardziej interesującego nas w tej pracy tematu 
ukrzyżowania z ram tradycyjnego religijnego wykorzystania, był Belg Félicien 
Rops, por. F. Boespflug, Karykatury Boga…, dz. cyt., s. 99.
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Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona;
Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki.

Tobie mnie poruczono przed urodzeniem,
Ty jesteś moim Bogiem od łona mej matki.

Ps 22, 10–11

 
Rozdział II.  
Wcielenie i ukrzyżowanie jako transgresja Logosu

W poprzednim rozdziale zdefiniowane zostały pojęcia profana-
cji i bluźnierstwa jako jedne z możliwych sposobów transgresji, czyli 
przekraczania granicy, w tym przypadku między pozornie rozdziel-
nymi rzeczywistościami sacrum i profanum. Niniejszy, drugi rozdział 
poświęcony zostanie wydarzeniom wcielenia i ukrzyżowania jako 
punktom początkowemu i końcowemu transgresji Logosu oraz ich 
konsekwencjom istotnym z punktu widzenia podejmowanej w tej 
pracy analizy.

Gerhard Ludwig Müller za „najgłębsze twierdzenie chrysto-
logiczne” uznaje zdanie „Słowo jest Synem” (por. między innymi 
J 1, 1.14.18; Hbr 1, 1–3; Flp 2, 6–11; Rz 8, 3)1. Bóg stwarzał przez swoje 
Słowo – Logos, które „stało się ciałem [σὰρξ2] i zamieszkało wśród nas 
[…]” (J 1, 14). Chrystus jest więc Słowem Ojca, w którym wypowie-
dział się On w najdoskonalszy możliwy sposób i za którego pomocą 
działa. Jacques Dupont wskazuje, że intencją Jana  Ewangelisty nie 

 1 Por. G. L. Müller, Dogmatyka katolicka, tłum. W. Szymona, Kraków 2015, s. 280. 
Warto zauważyć, że sam Jezus nigdy (przynajmniej na kartach Ewangelii) nie 
nazwał się Słowem.
 2 Σὰρξ oznacza ciało w sensie pełnego człowieka.



26 Chrysto-logia kultury współczesnej…

było zdefiniowanie transcendentnej natury Syna Bożego – Logos nie 
jest w przypadku Jezusa imieniem własnym, tytuł ten ma charakter 
relacyjny, gdyż to w stosunku do świata Chrystus jest Słowem Boga3.

Oba fakty – przyjęcie przez Syna Bożego ludzkiej natury i śmierć 
na krzyżu, z których drugi w oczywisty sposób wynika z pierwsze-
go – wyznaczają oś chrystologii-soteriologii4. Wymiar spojrzenia 
na to wydarzenie nie jest więc horyzontalny – między wcieleniem 
a krzyżem, ale wertykalny – między niebem i żłóbkiem5. Problemem, 
który zostanie przeanalizowany w tej części pracy, będzie zagadnie-
nie, dlaczego i jak można rozpatrywać te wydarzenia w kategoriach 
przekroczenia granicy, czyli tytułowej transgresji.

2.1. Teologia wcielenia

On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na rów-
ni być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 

 3 Por. J. Dupont, Essais sur la christologie de saint Jean: le Christ, parole, lumière et vie, 
la gloire du Christ, Bruges 1951, s. 58, za: Y.-M. Congar, Chrystus w ekonomii zbawienia, 

„Znak” (1967) nr 11, s. 1366.
 4 Müller sprzeciwia się rozdzieleniu obu tych traktatów – chrystologii, która 
odpowiada na pytanie „Kim jest Jezus z Nazaretu?”, i soteriologii, która szuka 
odpowiedzi na to, jakie ma On znaczenie dla naszej relacji do Boga – jako niena-
turalnemu i nieuzasadnionemu, błędnie zakorzenionemu w teologii od czasów 
średniowiecza, por. G. L. Müller, Dogmatyka…, dz. cyt., s. 281. Podobnie uważa 
Joseph Ratzinger, który traktuje rozdział chrystologii (nauki o bycie Jezusa) 
i soteriologii (nauki o odkupieniu) jako rozdzielenie Osoby i Jej dzieła, co jego 
zdaniem uczyniło oba rozważania niezrozumiałymi i nierozwiązywalnymi, por. 
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 1994, 
s. 223 (Teologia Żywa). Z drugiej jednak strony termin „chrystologia” użyty bę-
dzie w dalszej części niniejszej książki w jego szerszym sensie – jako mówienie 
o Chrystusie, także „niekościelne”, gdzie związki z ortodoksyjnie rozumianą 
soteriologią wydają się znacznie mniej ścisłe i jednoznaczne.
 5 Por. H. U. von Balthasar, Teologia Misterium Paschalnego, tłum. E. Piotrowski, 
Kraków 2001, s. 22.
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stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany 
za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmier-
ci – i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 6–8).

Wcielenie Słowa (gr. σάρκωσις, σαρκωθείς, ενσοματοσισ, Θεός 
ενανθρωπήσας, łac. incarnatio, incorporatio, assumptio, inhumanatio) 
jest misterium-źródłem, z którego wypływają wszystkie inne źród-
ła. Wbrew utartym duszpasterskim i katechetycznym schematom 
wcielenie nie powinno być z założenia traktowane wyłącznie jako 
konsekwencja opisanego w Księdze Rodzaju językiem symboli grze-
chu pierwszych rodziców (por. Rdz 3). Po pierwsze, prowadziłoby 
to do błędnego wniosku, że nie było ono wolnym wyborem Syna, ale 
zostało na Nim niejako „wymuszone” takim, a nie innym biegiem 
ziemskiej historii, po drugie zaś, umniejszałoby je, czyniąc z niego 
jedynie próbę przezwyciężenia skutków grzechu, a nie wydarzenie 
samo w sobie.

2.1.1. Doktrynalne orzeczenia Kościoła

Wyznanie wiary 318 Ojców z  Soboru Nicejskiego (325) głosi 
 wiarę w:

jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jed-
norodzonego, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga, Światłość ze Światłości, 
Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, 
współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie 
i co jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił 
i przyjął ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i zmartwychwstał trzeciego 
dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych6.

 6 Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 1, Kraków 2002, 
s. 25 (Źródła Myśli Teologicznej, 24).
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Młodsze o kilkadziesiąt lat Wyznanie wiary 150 Ojców z Soboru 
Konstantynopolitańskiego (381) uzupełnia to wyznaniem

jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, zrodzo-
nego z Ojca przed wszystkimi wiekami, światłość ze światłości, Boga 
prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego a nie uczynionego, współ-
istotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało; który dla nas ludzi 
i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i przyjął ciało za sprawą Ducha 
Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Został ukrzyżowa-
ny za nas pod Poncjuszem Piłatem, poniósł mękę i został pogrzebany, 
i zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, i wstąpił do nieba i siedzi 
po prawicy Ojca, i znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, 
którego panowaniu nie będzie końca7.

Niezwykle obrazowo konsekwencje wcielenia ukazuje fragment 
wyznania wiary przeciwko błędom pryscylian (odrzucających re-
alność wcielenia) z I Synodu w Toledo (400 lub 405), który mówi, 
co następuje:

Ten więc Syn Boży, który jako Bóg narodził się z Ojca przed wszelkim 
w ogóle początkiem, uświęcił łono błogosławionej Maryi Dziewicy i z Niej 
przyjął prawdziwego człowieka, zrodzonego bez nasienia mężczyzny 
(męskiego); o dwóch mianowicie naturach, tj. należących do Bóstwa 
i ciała, dopasowanych do jednej w ogóle Osoby, tj. (naszego) Pana Jezusa 
Chrystusa. Nie było w nim ciała pozornego albo utworzonego z samej 
tylko formy (jakiegoś wyobrażenia), ale stałe (i prawdziwe). Odczuwał 
głód i pragnienie, i ból, płakał, czuł wszelkie obrażenia ciała (znosił 
wszelkie naruszenia ciała)8.

 7 Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 1…, dz. cyt., s. 69.
 8 Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 
2007, s. 47.



Księga Przysłów mówi: „Mądrość zbudowała sobie dom, wycio-
sała siedem kolumn” (Prz 9, 1)9, Ewangelia według Jana dopowiada: 

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski 
i prawdy” (J 1, 14). Te dwa wersety jako uzupełniające się argumenty 
za prawdziwością wcielenia Syna przytacza Leon Wielki w swoim li-
ście Lectis dilectionis tuae z roku 449 adresowanym do biskupa Flawia-
na), patriarchy Konstantynopola, a także cytowany dalej  dokument 
XI Synodu w Toledo10.

Sobór Chalcedoński w 451 roku orzekł o „dwóch naturach”, że

w bóstwie i w człowieczeństwie poznawany jest jedyny Pan nasz Jezus 
Chrystus, w ten sposób, że stwierdzenie to oznacza różnicę natur, z któ-
rych nastąpiło nie do wyrażenia zjednoczenie bez pomieszania, tak że ani 
Słowo nie zostało zamienione w naturę ciała, ani ciało nie przemieniło się 
w naturę Słowa (każda bowiem z natur pozostaje tym, czym jest ze swej 
natury, nawet po dokonaniu zjednoczenia hipostatycznego),

a kto przyjmuje powyższą formułę jako

oznaczającą podział na części w tajemnicy Chrystusa, albo wyznając 
ilość natur w jednym i tym samym Panu naszym Jezusie Chrystusie, 
wcielonym Słowie Bożym, [który] nie przyjmuje tylko w teorii różnicy 
tego, z czego jest złożony, [różnicy, która] nie jest usunięta przez zjedno-
czenie (jeden bowiem jest z dwóch i przez jednego są dwie), lecz dlatego 
posługuje się ilością natur, aby ujmować je osobno, każdą w jej własnej 
hipostazie – niech będzie przeklęty11.

 9 Zob. też Syr 24, 7–8: „Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam, gdzie by spocząć 
i w czyim dziedzictwie mam się zatrzymać. Wtedy przykazał mi Stwórca wszyst-
kiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij 
namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!»”.
 10 Por. Breviarium fidei…, dz. cyt., s. 69 i 106.
 11 Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 1…, dz. cyt., 
s. 291–293.
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Wspomniany XI Synod w Toledo (675) orzekł:

W tym cudownym poczęciu Mądrość buduje sobie dom (por. Prz 9, 1), 
„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Samo Słowo 
jednak nie przekształciło się i nie zmieniło tak, że przestało być Bogiem, 
który chciał być człowiekiem; lecz Słowo stało się ciałem tak, że nie 
tylko jest tam Słowo Boga i ciało człowieka, lecz także rozumna du-
sza człowieka; i ta całość ma się nazywać Bogiem ze względu na Boga 
i człowiekiem ze względu na człowieka. […] Tak samo kiedy wierzymy, 
że Ojciec i Syn i Duch Święty są z jednej substancji, nie mówimy jednak, 
że Maryja Dziewica zrodziła jedność tej Trójcy, lecz tylko Syna, który 
sam jeden przyjął naszą naturę w jedności swej osoby. Trzeba wierzyć, 
że wcielenia tego Syna Bożego dokonała cała Trójca, ponieważ dzieła 
Trójcy są nieoddzielne. Jednak tylko sam Syn przyjął postać sługi (por. 
Flp 2, 7) w pojedynczości osoby, nie w jedności natury Boskiej, do tego, 
co  jest własnością Syna, nie do tego, co  jest wspólne Trójcy: ta po-
stać została w Nim dołączona do jedności osoby, tj. aby Syn Boga i syn 
człowieka był jednym Chrystusem. Ten sam również Chrystus w tych 
dwóch naturach składa się z trzech substancji: Słowa, które należy 
odnieść do istoty  samego Boga, ciała i duszy, co dotyczy prawdziwego 
człowieka12.

Opublikowana przez Kongregację Nauki Wiary w  2000 roku 
Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystu-
sa i Kościoła Dominus Iesus nie dodaje do tej dogmatycznej reflek-
sji niczego nowego, a jedynie przypomina najważniejsze prawdy 
związane z wcieleniem. Podkreśla nieograniczoność, kompletność 
i doskonałość Objawienia, które dokonało się w Chrystusie, zaprze-
czając przy tym, jako radykalnie niezgodnym z dotychczasowym 
nauczaniem wiary, twierdzeniom tych, którzy chcą upatrywać nie-
zbędne dopełnienie Objawienia w objawieniach innych religii. Ko-
ronnym argumentem zwolenników krytykowanego tu poglądu jest 

 12 Breviarium fidei…, dz. cyt., s. 106.



przede wszystkim fakt, iż pełnia prawdy o Bogu nie mogłaby zostać 
całkowicie pojęta i wyrażona przez jakąkolwiek historyczną religię, 
a więc i przez chrześcijaństwo i Jezusa. Jednak na przekór temu 
Kongregacja podkreśla, że to w Nim dokonało się „pełne i ostatecz-
ne objawienie zbawczej tajemnicy Boga” – nie przeszkadzają w tym 
ograniczenia dotyczące rzeczywistości ludzkiej, w której ramach 
słowa i czyny historycznego Jezusa miały miejsce, bo ich podmio-
tem jest Osoba Boża – wcielone Słowo, której jest prawdziwym Bo-
giem i prawdziwym człowiekiem. Przekaz ten zawiera w sobie osta-
teczne i pełne objawienie zbawienia, choć prawda o Bogu pozostaje 
na zawsze niewyczerpana – nie neguje jej ani nie umniejsza fakt wy-
rażenia jej za pomocą ludzkiego języka, bo Ten, który ją przekazał, 
sam jest Synem Bożym. „Słowo, które stało się ciałem […] jest rze-
czywistym – choć pośrednim – źródłem i dopełnieniem  wszelkiego 
zbawczego objawienia się Boga ludzkości”13.

2.1.2. Przekroczenie granicy czy zjednoczenie sfer?

Wcielenie Syna Bożego nastąpiło nie w  abstrakcyjnej ogól-
ności, ale w konkrecie – Słowo przyjęło konkretna ludzką naturę, 
w określonym czasie i kulturze, ponadto, co warto podkreślić, była 
to natura upadłej ludzkości (zgodnie z prawdą wyrażoną w Liście 
do Galatów: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna 
swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem”, Ga 4, 4). 
Przyjęcie ludzkiej natury przez Syna Bożego jest równoznacz-
ne z przyjęciem przez Niego całej ziemskiej historii14. Wcielenie 

 13 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej 
Jezusa Chrystusa i Kościoła Dominus Iesus, 2000 (Acta Apostolicae Sedis, t. 92, s. 742–
765), nr 6. Dalej odparte zostają trzy zarzuty kierowane pod adresem tradycyjnej 
teologii: Jezus jako jedno z wielu wcieleń Logosu (nr 9), jego różne ekonomie 
zbawcze (nr 9), ekonomia zbawcza Słowa i Ducha różnią się od siebie (nr 12).
 14 Por. W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha, t. 1 Zarys chrześcijańskiej teologii 
paschalnej, Lublin 1987, s. 278 (Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego – 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, 80).
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pozaczasowego i niezmiennego ze swej natury Logosu jest także Jego 
wkroczeniem w rzeczywistość czasu, a więc i w zachodzące wokół 
nieustanne przemiany.

Po wcieleniu relacja Syna z Ojcem, oprócz istniejącej odwiecznie 
relacji Osób Boskich, nabrała także wymiaru ludzkiego, stając się 
tym samym wzorem odniesienia człowieka do Tajemnicy. Jezus jest 
więc nie tylko definitywnym samoobjawieniem się Boga, ale także 
doskonałą realizacją ludzkiej odpowiedzi na Jego wezwanie – Jezus 
jako człowiek jest więc „sakramentem Objawienia”15.

Dzięki wcieleniu wypełniona została przepaść istniejącą mię-
dzy Bogiem a ludźmi – Bóg stał się radykalnie, namacalnie obecny 
w materialnym świecie. Karl Rahner nazwał wcielenie „najwyższym 
przypadkiem całościowej realizacji ludzkiej rzeczywistości, który 
polega na tym, że człowiek jest wtedy człowiekiem, gdy poświęca 
całkowicie samego siebie”16. Jak orzekł Sobór Watykański II:

Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowie-
kiem. Ludzkimi rękoma pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką 
działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał 
się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz 
grzechu17.

Konsekwencje wcielenia Słowa są obustronne – poprzez pełny 
udział w ludzkiej naturze i jej ograniczeniach (także, a może przede 
wszystkim, przez doświadczenie śmierci) z jednej strony Chrystus 
może w pełni reprezentować ludzi przed Bogiem, z drugiej strony 
zaś poprzez boską w pełni naturę stał się Bogiem-z-nami, jednym 
z nas i Bogiem, który zbawia ludzkość także od wewnątrz. Louis 

 15 G. L. Müller, Dogmatyka…, dz. cyt., s. 87.
 16 K. Rahner, O teologii Wcielenia, w: K. Rahner, Pisma wybrane, t. 1, wybór tekstów 
i tłum. G. Bubel, Kraków 2005, s. 302.
 17 Sobór Watykański  II, Konstytucja duszpasterska o  Kościele w  świecie 
współczesnym Gaudium et spes, 1965 (Acta Apostolicae Sedis, t. 58, s. 1025–1120), nr 22.



Bouyer pisze o Słowie, które w swoim bóstwie pochyliło się nad 
upadłym człowieczeństwem  – upadłym obrazem, by  podnosząc 
go, przybliżyć go do Obrazu. Słowo przyjmując człowieczeństwo, 
odradza je do adopcji zarówno prawnej, jak i rzeczywistej, a umie-
rając w nim, dopełnia utożsamienia Obrazu z obrazem. W swojej 
boskiej naturze Jezus przygotowuje zjednoczenie wszystkich istot 
ludzkich, poślubiając je dla ukształtowania nowego, niebiańskiego 
człowieka, którego osobowością jest urzeczywistniona w historii 
Mądrość18. Przebóstwienie (θέωσις) człowieka dokonało się zatem 
poprzez uczłowieczenie Boga.

Podobieństwo Syna do Ojca wyrażone zostało w twierdzeniach, 
iż Syn nie czyni niczego sam z siebie, ale we wszystkim naśladuje 
Ojca (por. J 5, 19–21), wszystko, co posiada, otrzymał od Niego (por. 
J 17, 7), został Mu też przekazany cały sąd, by odbierał chwałę równą 
Ojcu (por. J 5, 22–30). Syn zna Ojca z wzajemnością, bo został przez 
Niego posłany (por. J 7, 29; J 10, 14–15), a tylko ten, kto zna Syna, zna 
także Ojca (por. J 8, 19; J 14, 6–7.9–10; J 17, 25). Syn i Ojciec są jedno 
(por. J 10, 30; J 17, 21–22).

Oto jest człowiek, który żyje w postawie niezrównanej bliskości Boga. 
Żyje w nieskalanym niczym posłuszeństwie wobec Boga i równocześnie 
w bezwarunkowej solidarności z ludźmi, bez względu na to, w jaki spo-
sób zachowują się oni wobec niego. W tej podwójnej solidarności wobec 
Boga i ludzi wytrwa Jezus w sposób bezwarunkowy. Wynikającym z tego 
przeznaczeniem Jezusa jest śmierć, w której powierza się On ostatecznie 
i całkowicie – przy zachowaniu Jego bezwarunkowej miłości do ludzi – 
Bogu i Jego niepojętemu rozporządzeniu19.

 18 Por. L. Bouyer, Syn Przedwieczny, tłum. W. Dzieża, P. Rak, Kraków 2000, s. 646–
647.
 19 K. Rahner, Jezus Chrystus – sens życia, w: K. Rahner, Pisma wybrane…, dz. cyt., 
s. 249.
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2.1.3. Możliwość obrazowania

„Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest 
w łonie Ojca, (o Nim) pouczył” (J 1, 18). Dowodzi to z jednej stro-
ny nieadekwatności wszystkich wizerunków Boga, z drugiej strony 
jednak Jezus mówi sam o sobie: „[…] Kto Mnie widzi, widzi także 
i Ojca” (J 14, 9), zaś Paweł zaświadcza o Nim, że „jest obrazem Boga 
niewidzialnego” (Kol 1, 15; por. także 2 Kor 4, 4). Głównym argumen-
tem za prawomocnością obrazowego przedstawiania Chrystusa jest 
w związku z tym przekonanie, że jest On „obrazem Ojca”. Gdyby Syn 
nie był doskonałym objawieniem Ojca, nie istniałaby w ogóle możli-
wość zaistnienia sztuki chrześcijańskiej20. Z drugiej strony, „zamach” 
na wizerunek Jezusa jest także próbą ataku na Ojca, bo „Ja i Ojciec 
jedno jesteśmy” (J 10, 30)21.

2.1.3.1. Przed wcieleniem

Wizerunki próbujące zobrazować Słowo przed wcieleniem 
to przede wszystkim Święta Mądrość lub Mądrość Boża (Hagia Sofia). 
Przedstawiana jest ona za pomocą różnych typów ikonograficznych, 
zasadniczo jednak jako anioł22.

 20 Por. Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, tłum. W. Szymona, Poznań 2001, s. 20.
 21 Za analogiczną koncepcją wizerunków jako takich stoi zdaniem Gerharta 
B. Ladnera przekonanie, iż „dopóki wizerunek jest podobny do oryginału, jest 
mu równy oraz z nim identyczny”. G. B. Ladner, The Concept of the Image in Greek 
Fathers and the Byzantine Iconoclastic Controversy, „Dumbarton Oaks Papers” (1953) 
vol. 7, s. 8, DOI: 10.2307/1291054.
 22 Więcej na ten temat zob. O. Cyrek, Nowożytne ikony bizantyjskie i ruskie z symbo-
licznymi wizerunkami Jezusa Chrystusa. Kanon ikonograficzny i wyjaśnienie teologiczne, 

„Tarnowskie Studia Teologiczne” t. 31 (2012) nr 1, s. 38–43, DOI: 10.15633/tts.278. 
O wizerunkach Mądrości szeroko traktuje obszerna praca Zofii A. Brzozowskiej 
z bogatą bibliografią: Z. A. Brzozowska, Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. 
Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej, Łódź 2015 (Byzantina 
Lodziensia, 24).



W Starym Testamencie mądrość pojawia się nie tylko jako przy-
miot Boga, ale także jako Osoba23. Najważniejszy fragment opisujący 
osobową Mądrość znajduje się w Księdze Przysłów, w której mówi 
ona o sobie jako o zrodzonej przez Boga towarzyszce pomagającej 
Mu w stwarzaniu świata:

Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pra-
dawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradzie-
jami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi 
wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzo-
na. Nim glebę i pola uczynił przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo 
umacniał z Nim, byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy 
w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy 
morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił 
fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień 
po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam 
się przy synach ludzkich (Prz 8, 22–31)24.

Jezus sam określa się mianem Mądrości: „Przyszedł Syn Człowie-
czy, je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników 
i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe 

 23 Zob. J. Bolewski, Misterium Mądrości. Traktat sofio-mariologiczny, Kraków 2012 
(Myśl Teologiczna, 70).
 24 W tym samym rozdziale Mądrość mówi o sobie: „Moja jest rada i powodze-
nie, jam rozsądek, moja jest potęga” (Prz 8, 14). Wymienione cechy pokrywają się 
z atrybutami Mesjasza w Księdze Izajasza: „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, 
wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i ro-
zumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11, 1–2). W Księdze 
Hioba padają słowa o Bogu: „U Niego jest mądrość i potęga, On ma radę i rozum” 
(Hi 12, 13). Zob. też Mdr 9, 9: „Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, i była 
z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, i wie, co jest miłe Twym oczom, co słuszne według 
Twych przykazań” oraz Syr 24, 3–5: „Ja wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła 
okryłam ziemię. Rozbiłam namiot na wysokościach, a tron mój na słupie obłoku. 
Okrąg nieba sama obeszłam i przechadzałam się w głębi przepaści”.
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czyny” (Mt 11, 19)25. Można wysunąć taki wniosek także z zestawie-
nia dwóch paralelnych fragmentów z dwóch Ewangelii: „Dlatego oto 
Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich 
zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w waszych sy-
nagogach i przepędzać z miasta do miasta” (Mt 23, 34) i „Dlatego 
też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, 
a niektórych z nich zabiją i prześladować będą” (Łk 11, 49). W od-
niesieniu do: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 
jestem pośród nich” (Mt 18, 20), Bouyer, powołując się na Williama 
Johna Phythian-Adamsa, wskazuje na aluzję do powiedzenia rabi-
nów: gdzie dziesięciu Izraelitów gromadzi się dla medytowania Tory, 
Szekinah jest w pośrodku nich26. Szkoła Hillela odrzucała tę sen-
tencję i sprowadzała wymaganą minimalną liczbę do dwóch albo 
trzech27.

Innym i znacznie bardziej tajemniczym typem ikonograficznym 
jest Święta Cisza, znana też jako Święte Milczenie (Hagia Sige) – Sło-
wo milczące, wypowiadane przez Ojca, ale niemówiące niczego 
samo z siebie. Biblijnym źródłem tego motywu ikonograficznego 
miałby być fragment Księgi Izajasza: „Oto mój Sługa, którego pod-
trzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, 
że Duch mój na nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie 
będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dwo-
rze” (Iz 42, 1–2)28. Podobnie jak Mądrość, Chrystus jest tu pokazany 
pod postacią anioła o kolorowych skrzydłach. Jego ręce są skrzy-
żowane na piersiach, a nimb wokół głowy ma wpisaną w środku 
 dwukolorową, ośmioramienną gwiazdę.

 25 Por. Łk 7, 34–35: „Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: «Oto żarłok 
i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak wszystkie dzieci mądrości 
przyznały jej słuszność”.
 26 Por. W. J. Phythian-Adams, The People and the Presence: A Study of the At-one-ment, 
Oxford 1942, s. 60; L. Bouyer, Syn Przedwieczny…, dz. cyt., s. 276–277.
 27 Por. L. Bouyer, Syn Przedwieczny…, dz. cyt., s. 74, przyp. 35.
 28 Por. O. Cyrek, Nowożytne ikony bizantyjskie i ruskie…, dz. cyt., s. 36.



Symboliczne przedstawienia drugiej Osoby Boskiej wzbudzały 
wątpliwości ze względu na fakt wcielenia – na Synodzie in Trullo 
(Piąto-Szóstym, Quinisexta, 692) w kanonie 82 zakazano tego typu 
obrazowania. Wychodząc od konkretnego przykładu obrazów Ba-
ranka, synod ten odniósł się do  wszystkich innych zastępczych 
przedstawień Zbawiciela następująco:

Na niektórych ujęciach czcigodnych obrazów jest malowany bara-
nek, na którego Poprzednik wskazuje palcem: On to (baranek) został 
wybrany na figurę łaski, mającą nam z góry, przy pomocy Prawa, za-
powiadać prawdziwego Baranka, Jezusa Chrystusa, naszego Boga. 
Przyjmując z  aprobatą dawne figury i  cienie jako symbole prawdy 
i szkice przekazane Kościołowi, przedkładamy nad nie łaskę i prawdę, 
przyjmując je jako wypełnienie Prawa. Aby zaś to, co jest doskonałe, 
było przedłożone przed oczy wszystkich – także mocą kolorów – naka-
zujemy, ażeby odtąd zamiast dawnego baranka był także na obrazach 
stawiany i malowany w ludzkim kształcie wizerunek Tego, który gła-
dzi grzech świata, Chrystusa, naszego Boga. Dzięki temu – ogarniając 
myślą dostojność uniżenia Boga Słowa – będziemy również doprowa-
dzeni do uświadomienia sobie Jego zamieszkania w ciele (wśród nas), 
Jego męki i zbawczej śmierci oraz dopełnionego przez to odkupienia  
świata29.

2.1.3.2. Po wcieleniu

Jan Damasceński napisał: „Niegdyś Bóg, który nie ma ani ciała, 
ani twarzy, nie mógł absolutnie być przedstawiany na obrazie. Ale 
teraz, gdy ukazał się nam w ciele i żył wśród ludzi, mogę przedstawić 
na obrazie to, co zobaczyłem z Boga […]. Z odsłoniętym obliczem 

 29 Przekład i  więcej na  ten temat zob. T.  Łukaszuk, Ikona w  życiu, w  wierze 
i w  teologii Kościoła, Kraków 2008, s. 59–60.
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kontemplujemy chwałę Pana”30. Ze względu na bogactwo tego za-
gadnienia, jak również dostępność licznych opracowań dotyczących 
sztuki wczesnochrześcijańskiej i obrazowania w niej Chrystusa, tu-
taj nakreślone zostaną tylko dwa wątki istotne z punktu widzenia 
dalszych rozważań.

Wyróżnia się dwa główne typy obrazowania Chrystusa w pier-
wotnym chrześcijaństwie: apolliński i  syryjski. Pierwszy z  nich, 
typowy dla pierwotnego Kościoła, zgodnie z nazwą odwoływał się 
do  ikonografii charakterystycznej dla przedstawień Apolla (jest 
to więc zarazem przykład inkulturacji chrześcijaństwa i adaptacji 
przez Kościół zastanego – pogańskiego – motywu do własnych po-
trzeb). Chrystus przedstawiany był więc wówczas jako młodzieniec 
bez brody. Drugi typ – gdzie Chrystus jest starszy niż w pierwszym 
przypadku i brodaty – zyskał popularność później i ostatecznie stał 
się obowiązującym przez wieki aż do dzisiaj podstawowym typem 
ikonograficznym przedstawień Zbawiciela.

W średniowieczu, szczególnie w wiekach XIV i XV, żywy był prąd 
artystyczny znany jako doloryzm (od łac. dolor – „ból”, „cierpienie”), 
eksponujący kult Męki Pańskiej i Chrystusa jako Męża Boleści.

2.1.3.3. Źródła ikonoklazmu

Kultyczny anikonizm Izraela jest, wbrew powszechnemu mnie-
maniu, zjawiskiem relatywnie późnym – pojawił się dopiero po wy-
gnaniu babilońskim, czyli w latach 587–538 p.n.e.31 Nie był także 
pierwszym na świecie anikonizmem, choć istotnie wyróżniał lud 

 30 Ioannes Damascenus, Pro sacris Imaginibus Orationes tres, w: Joannis Damasceni 
Opera omnia, tomus primus, accurante J.-P. Migne, Parisiis 1864, kol. 1231–1420 
(Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, 94), przekład za: A.  Gieniusz, 

„Żadnej rzeźby ani obrazu” – sens biblijnego zakazu ikonografii i ikonodulii (Wj 20, 3–6) 
a chrześcijański kult obrazów, w: Chrystus wybawiający. Teologia świętych obrazów, red. 
A. A. Napiórkowski, Kraków 2002, s. 39.
 31 Por. F. Boespflug, Karykatury Boga…, dz. cyt., s. 47.



wybrany na tle ludów ościennych32. Biblijne prawo dotyczące wi-
zerunków przekazane zostało w Księdze Wyjścia (por. Wj 20, 4n; 
20, 23; 34, 17), Księdze Kapłańskiej (por. Kpł 19, 4) oraz Księdze Po-
wtórzonego Prawa (por. Pwt 4, 15–25). Nie zostały tam jednak przed-
stawione przyczyny tego zakazu. Andrzej Gieniusz wyróżnił nastę-
pujące rozpowszechnione potencjalne motywacje zakazu  czynienia 
 obrazów w Starym Testamencie:

[1] kontrast między duchem i materią (niewidzialnym – widzial-
nym): to najstarsza i prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnio-
na odpowiedź na pytanie o zakaz przedstawiania Boga. Zakaz ten 
w świetle powyższego miałby wynikać z uświadomienia sobie przez 
Izrael duchowej i niewidzialnej natury Boga i miałby na celu prze-
zwyciężenie materializmu pierwotnych form religijności, świad-
czyłby także o wysokim poziomie uduchowienia tej religii w porów-
naniu z kultami ludów ościennych33;

[2] kontrast między ambiwalentnym dynamizmem Boga historii 
i  statycznością obrazu: za Gerhardem von Radem Gieniusz przy-
tacza myśl, że bezobrazowy kult miałby wynikać ze specyficznie 
izraelskiego rozumienia świata oraz relacji między światem, Bogiem 
i własną historią zbawienia. Owa relacja była nacechowana absolut-
ną wolnością, obraz zaś, ze swej natury statyczny, nie ukazywałby 
Boga jako wiecznie zaskakującego, a tylko jako taki powinien być 
On czczony34;

 32 Przykładowo prawdopodobny zakaz tworzenia wizerunków Buddy w pierw-
szym stuleciu istnienia buddyzmu przy jednoczesnym tworzeniu tych wizerunków 
w praktyce, por. D. Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziały-
wania, tłum. E. Klekot, Kraków 2005, s. 56 (Cultura – Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego).
 33 Por. A. Gieniusz, „Żadnej rzeźby ani obrazu”…, dz. cyt., s. 33.
 34 Por. A. Gieniusz, „Żadnej rzeźby ani obrazu”…, dz. cyt., s. 34–35; G. von Rad, 
Teologia Starego Testamentu, tłum. B. Widła, Warszawa 1986, s. 172–177. Rad pisze 
także, że nawet w religiach pogańskich istniała świadomość, że wizerunek nie 
wyczerpuje całej prawdy o bóstwu.
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[3] kontrast między głosem a obrazem; zgodnie z Księgą Powtó-
rzonego Prawa:

W dniu, w którym stanąłeś przed obliczem Pana, Boga swego, na Horebie, 
rzekł Pan do mnie: Zgromadź Mi naród, niech usłyszą me słowa, aby się 
nauczyli Mnie bać przez wszystkie dni życia na ziemi i nauczyli tego swo-
ich synów. Wtedy przybliżyliście się i stanęliście pod górą, a góra płonęła 
ogniem aż do nieba, okryta mrokiem, ciemnością i chmurą. I przemó-
wił do was Pan, Bóg wasz, spośród ognia. Dźwięk słów słyszeliście, ale 
poza głosem nie dostrzegliście postaci. Oznajmił wam swe przymierze, 
gdy rozkazał wam wypełniać Dziesięć Przykazań i napisał je na dwóch 
 tablicach kamiennych (Pwt 4, 10–13).

Izrael powinien wystrzegać się czynienia obrazów Boga, ponie-
waż objawił się On jedynie w swoim głosie, kult zaś powinien być 
bezwzględnie zgodny z Jego wolą35.

W  związku z  anikonicznością judaizmu, której potencjalne 
przyczyny wymienione zostały wyżej, chrześcijaństwo również 
było religią anikoniczną przez dwa pierwsze wieki swojego istnie-
nia36. Sytuacja zaczęła zmieniać się w połowie III wieku, zwłaszcza 
po ogłoszeniu edyktów mediolańskiego w 313 roku, a potem Teodo-
zjusza w 386 roku, które pozwoliły na swobodne tworzenie wizerun-
ków kultycznych i, oczywiście, świątyń. Pośrednio ten problem po-
wrócił wraz z pojawieniem się herezji arianizmu. Arianizm, oprócz 
swojego najbardziej istotnego elementu, jakim było zaprzeczanie 
bóstwu Chrystusa, negował także przekonanie o godności stworze-
nia jako będącego dziełem i obrazem Boga – wedle doktryny Ariusza 
stworzenie miało być bezpośrednim tworem nie Boga, ale stojącego 
niżej od Niego w hierarchii Syna37.

 35 Por. A. Gieniusz, „Żadnej rzeźby ani obrazu”…, dz. cyt., s. 36–37.
 36 Por. F. Boespflug, Karykatury Boga…, dz. cyt., s. 75.
 37 Por. Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa…, dz. cyt., s. 19–20.



Właściwy kryzys ikonoklastyczny zapoczątkował cesarz bizan-
tyjski Leon III Izauryjczyk w 726 roku38. Po burzliwych sporach So-
bór Nicejski II (787) obradujący za panowania cesarzowej Ireny po-
tępił ikonoklazm jako herezję w Czterech anatematyzmach w sprawie 
świętych obrazów:

I. Jeżeli ktoś nie wyznaje, że Chrystusa, naszego Boga, można opisać 
pod względem Jego człowieczeństwa – niech będzie przeklęty. II. Jeżeli 
ktoś nie dopuszcza, aby opowieści ewangeliczne były przedstawiane 
na obrazach – niech będzie wyłączony. III. Jeżeli ktoś nie oddaje czci tym 
obrazom, uczynionym w imieniu Pana i Jego świętych – niech będzie 
wyłączony. IV. Jeżeli ktoś odrzuca wszelką Tradycję kościelną, pisaną 
czy niepisaną – niech będzie wyłączony39.

Prócz tego Sobór nauczał, że „wizerunek i rzecz, którą wyobra-
ża, wskazują na siebie nawzajem i stanowią niedwuznacznie swoje 
odzwierciedlenie”40. Drugi okres ikonoklazmu rozpoczął się w 815 
roku zakazem kultu obrazów wydanym przez cesarza Leona V Ar-
meńczyka, a zakończył w 842 początkiem panowania cesarzowej 
Teodory41.

2.2. Ukrzyżowanie jako punkt kulminacyjny  
wkroczenia Logosu w profanum

Życie Jezusa nie ograniczyło się jedynie do  nauczania, ale 
swój zasadniczy cel znalazło w  wydarzeniu krzyża42. Jego pełne 

 38 Por. T. Łukaszuk, Ikona w życiu…, dz. cyt., s. 73.
 39 Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 1…, dz. cyt., s. 341.
 40 Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 1…, dz. cyt., s. 337.
 41 Por. T. Łukaszuk, Ikona w życiu…, dz. cyt., s. 73.
 42 Co uznać można za argument na poparcie tezy, iż Jezus nie był po prostu 
jednym z wielu nauczyciel. Taką właśnie opinię można niejednokrotnie napotkać 
nie tylko w popularnych przedstawieniach Jezusa, ale także w synkretycznych 
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odczytanie możliwe jest jedynie w świetle zmartwychwstania – jest 
to zawsze zmartwychwstanie Ukrzyżowanego. „Nie można tego, 
co dotyczy krzyża Chrystusa, zbagatelizować, jak gdyby Ukrzyżowa-
ny w niezmąconej łączności z Bogiem modlił się psalmami i umarł 
w Bożym pokoju”43.

Moc Boża zakłada także możliwość kenozy (ἐκένωσεν, por. 
Flp 2, 7), uniżenia, które stało się udziałem drugiej Osoby Trójcy. 
Refleksja nad cierpieniem Wcielonego jest ściśle związana z szero-
kim tematem cierpiętliwości Boga44. W zakresie dotyczącym dru-
giej Osoby chodzi oczywiście o fakt cierpienia w naturze ludzkiej 
lub/i w naturze boskiej (ta druga możliwość pociągałaby za sobą 
oczywiście kolejny problem potencjalnej zmiany lub braku w Bogu). 
Nie wchodząc w analizę poszczególnych opinii i ich uzasadnień, któ-
re ze względu na swoje bogactwo wymagałyby osobnego opracowa-
nia, warto zaznaczyć nieoczywistość charakteru cierpienia Jezusa 
i problemu związanego z próbami szczegółowej analizy tej kwestii. 
Z perspektywy teologii fundamentalnej wydaje się, że usprawiedli-
wione i bardziej zasadne będzie takie podejście do męki, które skupi 
się raczej na jej skutkach niż na próbie ustalenia, w której z dwóch 
natur Syn cierpiał.

Auto-profanacja ukrzyżowania była następstwem wcielenia jako 
punkt krytyczny podjętej przez Słowo misji i zarazem naturalną jego 
konsekwencją. Działania podjęte przez Jezusa na krzyżu to, po pierw-
sze, przyjęcie na siebie potępienia należnego ludziom – to najczęś-
ciej podkreślany aspekt, związany nie tylko z samym faktem fizycz-
nego cierpienia, ale też z oddzieleniem od Boga, które to oddzielenie 
jest faktycznym stanem piekła. Po drugie – to zakończenie stanu 

religiach uznających założycieli różnych religii za przekazicieli poszczególnych 
prawd dotyczących życia duchowego, które ostatecznie dążą do wskazania jednej 
prawdy.
 43 H. U. von Balthasar, Teologia Misterium Paschalnego…, dz. cyt., s. 116. 
 44 Zob. np. T. G. Weinandy, Czy Bóg cierpi?, tłum. J. Majewski, Poznań 2003, 
i  zawarta tam bibliografia.



upadłego człowieczeństwa, które Jezus wcześniej, poprzez wciele-
nie, na siebie przyjął. Po trzecie zaś – to odkupienie przez cierpie-
nie samego cierpienia i współuczestnictwo we wszystkich ludzkich 
cierpieniach45.

2.2.1. Świadectwa biblijne

Wśród starotestamentalnych proroctw o cierpiącym Mesjaszu 
szczególnie ważne pochodzi z Księgi Izajasza:

Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego 
wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak mnogie narody się 
zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy 
nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. […] Wzgardzony i odepchnię-
ty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim 
się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się 
obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy 
go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był prze-
bity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta 
zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. […] Dręczono 
go, lecz sam pozwolił się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. […] Grób 
mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] 
z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach 
kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem 
(Iz 52, 14–15; 53, 3–5.7a.9–10).

W rozdziale 53 Księgi Izajasza cierpiący Sługa JHWH składa swo-
je życie jako ‘ashâm (ofiarę zadośćuczynienia)46. Trzeba zauważyć, 
że w kontekście ówczesnego judaizmu do przebaczenia zwykłego 

 45 Por. Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris, 1984 (Acta Apostolicae Sedis, 
t. 76, s. 201–250), nr 19–20: „W krzyżu Chrystusa nie tylko Odkupienie dokonało 
się przez cierpienie, ale samo cierpienie ludzkie zostało też odkupione. […] On sam 
stał się w swoim odkupieńczym cierpieniu poniekąd uczestnikiem wszystkich 
ludzkich cierpień”.
 46 Por. L. Bouyer, Syn Przedwieczny…, dz. cyt., s. 189.
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zaniedbania wystarczyła skrucha. Pokutna ofiara Dnia Przebłagania, 
wraz ze wspomnianą skruchą, niwelowała naruszenie Bożego Prawa, 
a połączona z osobistym cierpieniem mogła zadośćuczynić nawet 
winie, która wymagałaby zabicia grzesznika. Istniały jednak stopnie 
ekspiacyjnej mocy śmierci – śmierć przestępcy mogła zadośćuczy-
nić za jego zbrodnie, jeśli przed poniesieniem kary wypowiedział-
by on następujące słowa: „oby moja śmierć mogła być ekspiacją 
za wszystkie moje grzechy”. Śmierć Żyda składającego taką dekla-
rację miała większą moc, śmierć sprawiedliwego zaś posiadała tak-
że moc obejmującą innych ludzi. Śmierć niewinnych dzieci mogła 
zmazać winy rodziców, a śmierć najwyższego kapłana pozwalała 
zabójcom opuszczać miasta ucieczki. Według Ksiąg Machabejskich 
największy skutek miała śmierć męczenników, gdyż powstrzymy-
wała ona gniew Boga, stanowiąc zastąpienie (αντíψυχoν), oczysz-
czenie (καθάρσιον), ekspiację (ἱλαστηρίον) za cały lud (por. 2 Mch 
7, 37nn)47. Jednak odniesienie obrazu cierpiącego Sługi z Iz 53 do 
Mesjasza przekracza oczekiwania ze strony judaizmu – targumy 
świadczą o tym, że widziano w tej figurze jedynie pewien obraz cier-
pień i wyzwolenia Ludu Bożego, a nie realną przyszłość  konkretnej 
jednostki48.

Śmierć Jezusa nie była jednak ofiarą w sensie technicznym – dla 
Żydów i całej starożytności ofiara była aktem rytualnym, śmierć 
Jezusa natomiast była jak najbardziej realna i przez to nieodnawial-
na, gdyż dokonała się raz na zawsze i ostatecznie. Jest ofiarą w tym 
sensie, że wypełnia i zarazem przekracza ofiary Starego Przymie-
rza i  jednocześnie tworzy rytualną ofiarę Nowego Przymierza49. 

 47 Por. L. Bouyer, Syn Przedwieczny…, dz. cyt., s. 189–190. Wspomniane miasta 
ucieczki to sześć miast lewickich: Kadesz, Sychem, Kiriat-Arba (Hebron), Beser, 
Ramot i Golan, do których mógł zbiec nieumyślny zabójca przed goelem ‒ mści-
cielem krwi. Miasta i ich funkcja zostały wymienione i opisane w Lb 35, 6.9‒15; 
Pwt 4, 41‒43; 19, 1‒7; Joz 20, 1‒9.
 48 Por. L. Bouyer, Syn Przedwieczny…, dz. cyt., s. 303.
 49 Por. L. Bouyer, Syn Przedwieczny…, dz. cyt., s. 304–305.



„On to dla nas grzechem [ἁμαρτίαν] uczynił Tego, który nie znał 
grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5, 21).

Ewangelia zawiera świadectwa potwierdzające, że Jezus posiadał 
staurologiczną świadomość – wiedział i dobrowolnie przyjął krzyż, 
znając jego sens. „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trze-
ba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wie-
rzy, miał życie wieczne” (J 3, 14–15). Owa świadomość staurologicz-
na – spodziewanej męki na krzyżu – współistniała ze świadomością 
rezurekcjonistyczną, czyli przeświadczeniem o mającym nastąpić 
zmartwychwstaniu50. W Ewangeliach Jezus wielokrotnie wzmian-
kuje o swojej śmierci, ale i o zmartwychwstaniu – była to pierwsza 
zapowiedź (por. Mk 8, 31; Mt 16, 21; Łk 9, 22); mowa po Przemienie-
niu (por. Mk 9, 9–12; Mt 17, 9–12); druga zapowiedź (por. Mk 9, 31; 
Mt 17, 22–23); trzecia zapowiedź (por. Mk 10, 33–34; Mt 20, 18–19; 
Łk 18, 32–33); mowa przed zdradą Judasza (por. Mt 26, 2) i podczas 
Ostatniej Wieczerzy (por. Łk 22, 15–16)51.

Istotna dla opisu Męki Pańskiej i wydarzeń ją poprzedzających 
jest Księga Psalmów. Zdrada Judasza (por. Mk 14, 10–11; Mt 26, 14–
16; Łk 22, 3–6) antycypowana była w Psalmie 41: „Nawet mój przyja-
ciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę” 
(Ps 41, 10, por. J 13, 18). Nienawiść własnego narodu przepowiedzia-
na została w Psalmie 35: „Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie 
sieć swoją, bez przyczyny dół kopią dla mnie […]. Niech wrogowie 
zakłamani nie cieszą się ze mnie; nienawidzący mnie bez powodu 
mrugają oczami” (Ps 35, 7.19) i Psalmie 69: „Liczniejsi są od włosów 
na mej głowie nienawidzący mnie bez powodu; silni są moi wrogo-
wie, nieprzyjaciele zakłamani; czyż mam oddać to, czego nie porwa-
łem?” (Ps 69, 5, por. J 15, 25). Psalm 22 prawdopodobnie odmawiany 
był przez Jezusa na krzyżu. Ewangeliści Marek i Mateusz przytaczają 
tylko jego początek: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” 

 50 Por. M. Rusecki, Traktat o Objawieniu, Kraków 2007, s. 330.
 51 Jak łatwo zauważyć, najczęściej na  temat czekającej Go  Paschy Jezus 
 wypowiada się w Ewangelii Mateuszowej.
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(por. Mk 15, 34; Mt 27, 46), jednak dokonanie przez świadków błęd-
nej interpretacji słów Jezusa jako wezwania Eliasza (por. Mk 15, 35–
36; Mt 27, 47–49) sugeruje, że Jezus mógł odmówić wówczas na głos 
całość psalmu – werset 11 w hebrajskim oryginale jest w brzmieniu 
bardzo podobny do wezwania Eliasza, który był typowym wspo-
możycielem wzywanym przez Żydów w chwilach niedoli52. Także 
Łukaszowy fragment: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego” 
(Łk 23, 46b), ma swoje źródło w psalmach (por. Ps 31, 6a). Cytat zaś 
z Psalmu 69: „Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, 
poili mnie octem” (Ps 69, 22), znalazł swoje wypełnienie w Marko-
wym (por. Mk 15, 36) i Janowym (por. J 19, 29) opisie męki.

Figury krzyża ze Starego Testamentu wymieniane przez Sta-
nisława Kobielusa to: arka Noego (por. Rdz 7, 7; 1 P 3, 20)53; Izaak, 
będący typem zarówno samego Chrystusa, jak i Jego krzyża (por. 
Rdz 22, 1–12)54; rogi byka i jednorożca (por. między innymi Pwt 33, 16–
17)55; różdżka Aarona (por. Lb 17, 16–23) i  jego laska zamieniona 
w węża (por. Wj 7, 9–10), laska Mojżesza rozdzielająca morze (por. 
Wj 14, 16.21), wyprowadzająca wodę ze skały (por. Lb 20, 8–11) i za-
mieniająca wodę w Egipcie w krew (por. Wj 7, 17–20)56; drzewa; wąż 
miedziany wywyższony na pustyni (por. Lb 21, 8–9; J 3, 14); drabina 
Jakuba (por. Rdz 28, 10–15); tłocznia mistyczna; uniesione do góry 
ręce (por. Wj 17, 8–13); siekiera; pług i  jarzmo; koszyk Mojżesza  

 52 „W Psalmie 22, 11 powiedziane jest: «Tyś Bogiem moim od chwili, gdy matka 
na świat mnie wydała». Owe słowa: «Tyś Bogiem moim» brzmią w oryginalnym 
tekście hebrajskim: eli attā – dosłownie: «mój Bóg, ty». I owe słowa eli attā można 
było również zrozumieć jako: Elijjā ta – a to znaczy: «Eliaszu, przyjdź (z pomocą)!». 
G. Lohfink, Modlitwa moją ojczyzną. Teologia i praktyka modlitwy chrześcijańskiej, tłum. 
E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2011, s. 148.
 53 Por. S. Kobielus, Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Kraków 
2011, s. 26.
 54 Por. S. Kobielus, Krzyż Chrystusa…, dz. cyt., s. 26–27.
 55 Por. S. Kobielus, Krzyż Chrystusa…, dz. cyt., s. 27–30.
 56 Por. S. Kobielus, Krzyż Chrystusa…, dz. cyt., s. 31–33.



(por. Wj 2, 1–6) oraz drewno wdowy z Sarepty (por. 1 Krl 17, 8–12)57. 
Za typy samego Ukrzyżowanego najczęściej uważano Abla zabija-
nego przez Kaina (por. Rdz 4, 1–10); Izaaka niosącego na plecach 
drwa lub klęczącego przed stosem (Rdz 22, 1–18); wspomnianego 
już miedzianego węża; Mojżesza modlącego się z rozkrzyżowanymi 
ramionami (por. Wj 17, 8–16); cierpiącego Hioba (por. Hi 2 – 41) oraz 
oczywiście baranka paschalnego (por. Wj 12)58.

2.2.2. Świadectwo Ojców w kontekście 
ówczesnej kultury – apologia krzyża

„Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zosta-
nie stracony i  powiesisz go  na drzewie  – trup nie będzie wisiał 
na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wi-
szący jest przeklęty przez Boga” (Pwt 21, 22–23a, por. Ga 3, 13a: 

„Z  tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił  – stawszy się 
za nas przekleństwem”).

Ukrzyżowanie jako kara prawdopodobnie wynalezione zosta-
ło przez Persów59. Skazanie na krzyż oznaczało nie tylko okrutną, 
długą i bolesną śmierć, ale także społeczne wykluczenie skazań-
ca – o ukrzyżowanych przestawano mówić (paradoks!), a ich groby, 
o ile w ogóle na nie pozwolono, musiały pozostać bezimienne60. Tak-
że w przypadku tych, na których wykonywano karę ukrzyżowania 

 57 Arka Noego, laska Mojżesza, wąż miedziany to typy krzyża wymienione 
przez cytowanego w dalszej części Cyryla Jerozolimskiego, por. Cyryl Jerozolimski, 
XIII katecheza przedchrzcielna, w: Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mista-
gogiczne, red. M. Bogucki, Kraków 2000, s. 196 (Biblioteka Ojców Kościoła, 14).
 58 Por. S. Przepierski, Analiza semiotyczna symbolicznych funkcji krzyża chrześcijań-
skiego, w: Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia, red. E. Przybył, Kraków 
2001, s. 200.
 59 Por. M. Hengel, Crucifixion. In the Ancient World and the Folly of Message of the 
Cross, Philadelphia 1977, s. 22.
 60 Por. J. Lescrauwaet, Paradoksalny charakter krzyża, „Communio” (1984) nr 1(19), 
s. 51.
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w Cesarstwie Rzymskim – nie-Rzymian i niewolników – była ona 
ograniczona jedynie do  sprawców najcięższych przestępstw, ta-
kich jak choćby morderstwo, grabież świątynna czy zdrada stanu. 
O’Collins zauważa61, że już Platon w Państwie przewidział reakcję 
ludzi na „sprawiedliwego”:

Każdy człowiek uważa, że o wiele większy pożytek przynosi jednostce 
niesprawiedliwość niż sprawiedliwość. I słusznie tak uważa; to powie każ-
dy, kto będzie myślał o tej myśli. Kto by dostał w ręce taką wolność, a nie 
chciałby nigdy żadnej krzywdy wyrządzać i nie tykałby tego, co cudze, 
wydawałby się ostatnim nędznikiem każdemu, kto by go widział, i ostat-
nim głupcem. […] Oni powiedzą to, że sprawiedliwy w takim położeniu 
będzie biczowany, torturowany, więziony, i oczy mu wypalą, a w końcu 
wszelkie zło wycierpiawszy, na pal zostanie wbity i pozna, że nie trzeba 
chcieć być sprawiedliwym, ale chcieć takim wydawać się. […] Tak po-
wiadają, Sokratesie, że i bogowie, i ludzie stwarzają niesprawiedliwemu 
życie lepsze niż sprawiedliwemu62.

Cyceron nazywał ukrzyżowanie „najokrutniejszą i  najstrasz-
niejszą karą śmierci”63 i „najcięższą karą niewolników”64, orzekł 
także, iż „samo imię krzyża powinno być obce nie tylko ciału oby-
watela rzymskiego, lecz także jego myślom, oczom i uszom”65. Jó-
zef Flawiusz w swojej Wojnie żydowskiej opisał reakcję na groźbę 

 61 Por. G. O’Collins, Chrystologia…, dz. cyt., s. 271.
 62 Platon, Państwo, red. W. Witwicki, Warszawa 2010, 360d–362c, s. 71–72 (Wielcy 
Filozofowie).
 63 Cyceron, Druga mowa przeciw Werresowi, w:  Cyceron, Mowy, t.  1, red. 
E. Rykaczewski, Paryż 1870, V,64.
 64 Cyceron, Druga mowa przeciw Werresowi…, dz. cyt., V, 66.
 65 „Mors denique si proponitur, in libertate moriamur, carnifex vero et obductio 
capitis et nomen ipsum crucis absit non modo a corpore civium Romanorum sed 
etiam a cogitatione, oculis, auribus”. Cyceron, Pro Rabirio perdvellionis reo ad qvirites 
oratio, XVI, 16, w: M. Tullii Ciceronis Orationes, vol. 2, eds. G. Long, A. J. Macleane, 
London 1855, V.



 ukrzyżowania: „Wśród głośnych lamentów jęli […] wołać, że nie 
są w stanie patrzeć na te męki. Wtedy i Eleazar począł ich błagać, 
aby nie dali mu zginąć tak haniebną śmiercią”66.

Najbliższy ziemskiemu życiu Chrystusa Wergiliusz w Eklodze IV: 
Pieśni sybillińskiej przewiduje nadejście niezwykłego Dziecka naro-
dzonego z Dziewicy, nie wspominając jednak o sposobie, w jaki osiąg-
nie ono swoje spodziewane zwycięstwo nad złem. Jest to  przykład 
oczekiwania na Jego nadejście:

Oto nastała ostatnia pora wieszczby kumejskiej:
Wielki szereg stuleci rodzi się teraz od nowa.
Już powraca Dziewica, wraca królestwo Saturna
I z wysokiego nieba nowy zstępuje potomek.
Tylko ty chłopięciu, które się rodzi, by wieki
Ustały żelazne i powstał na całym świecie ród złoty,
Czysta sprzyjaj Lucyno! Już twój Apollo króluje.
Za twego to konsulatu wiek ten wspaniały nastanie,

Polionie, wtedy się zacznie pochód wielkich miesięcy.
Za twoich rządów, cokolwiek zostało z naszej zbrodni,
Będzie zmazane, krainy wyzwolą się z trwogi odwiecznej.
On boskie życie przyjmie i zmieszanych z bogami
Będzie widział herosów, i sam wśród nich się ukaże,
Rządząc światem cnotami ojca uspokojonym
[…]
A wąż przepadnie, zdradzieckie ziele trucizny przepadnie,
I asyryjski balsam oto powszędy się rodzi67.

Takie było filozoficzno-historyczne tło i kontekst dla refleksji 
o  ukrzyżowaniu podjętej przez Ojców Kościoła. Justyn Męczen-
nik w I apologii napisał: „Z tego właśnie powodu zarzuca się nam 

 66 Józef Flawiusz, Wojna żydowska, red. J. Radożycki, Poznań 1980, VII, 202–203.
 67 Wergiliusz, Ekloga IV: Pieśń sybillińska, w: Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, 
Warszawa 1999, s. 432.
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szaleństwo, nie rozumiejąc wcale tej tajemnicy, iż drugie miejsce 
po Bogu niezmiennym i odwiecznym oraz Stwórcy wszechrzeczy 
dajemy człowiekowi ukrzyżowanemu”68. Laktancjusz zaś w Epito-
me divinarum institutionum odpowiada tym, którzy mówią, że skoro 
Jezus umarł, to mógł wybrać choć taką śmierć, która nie byłaby 
tak haniebna, iż Jezus wybrał krzyż jako narzędzie śmierci, bo Jego 
zbawienie dotyczy także ludzi najniższego stanu:

Albowiem jeżeli po to posłany był, by wszystkim pokornym [humilis] 
otwarł drogę do zbawienia, siebie najpierw upokorzył, by  ich wyba-
wić. Ten więc rodzaj śmierci wybrał, jaki zwykle wymierza się ludziom 
nieznacznym [humilis], by wszystkim dana była możność przykład jego 
naśladować69.

Ponadto krzyż zdaniem Laktancjusza potrzebny był do zacho-
wania ciała w całości dla późniejszego zmartwychwstania70. Chry-
stus wywyższony w ten sposób mógł objąć swoimi ramionami cały 
świat71.

Arnobiusz Starszy w  Disputationum adversus gentes przytacza 
 opinię pewnego przeciwnika chrześcijaństwa:

Lecz, mówi, bogowie nie są wam przeciwni dlatego, że czcicie wszech-
mogącego Boga, lecz dlatego, że jednocześnie twierdzicie, iż Ten, Który 

 68 Justyn Męczennik, I apologia (apologia chrześcijan do Antonina Piusa), w: Pierwsi 
apologeci greccy. Kwadratus. Arystydes z  Aten, Aryston z  Pelli, Justyn Męczennik, 
Tacjan Syryjczyk, Milcjades, Apolinary z Hierapolis, Teofil z Antiochii, Hermiasz, red. 
L. Misiarczyk, J. Naumowicz, Kraków 2004, XIII, 4 (Biblioteka Ojców Kościoła, 24).
 69 Laktancjusz, Epitome divinarum institutionum, w: Laktancjusz, Pisma wybrane: 

„De mortibus persecutorum”, „Epitome divinarum institutionum”, „De ira Dei”, red. J. Czuj, 
Poznań 2013, LI, s. 128 (Pisma Ojców Kościoła, 16).
 70 Por. Laktancjusz, Epitome divinarum institutionum…, dz. cyt., s. 128. Nie jest 
jednak do końca jasne, czy zdaniem Laktancjusza w związku z tym rodzaj śmierci 
powodujący rozczłonkowanie jednoznacznie uniemożliwiłby zmartwychwstanie…
 71 Por. Laktancjusz, Epitome divinarum institutionum…, dz. cyt., s. 128–129.



urodził się jako człowiek i – co nawet dla nikczemnych jest czymś pod-
łym – zabity został śmiercią na krzyżu, był Bogiem i wierzycie, że wciąż 
żyje i oddajecie Mu cześć w codziennych błaganiach72.

Atanazy z Aleksandrii w Przeciw poganom wspomina o Grekach 
drwiących z krzyża i przez to także z chrześcijan, choć prócz niego 
nie znajdują do  drwin żadnych innych powodów73. W  O  wciele-
niu Słowa na  zarzut, iż  „stosowniejsze […] byłoby dla niego [Je-
zusa  – przyp. A.  M. M.] raczej godnie złożyć ciało, niż ponieść 
śmierć tak sromotną”, odpowiada, że  Jezus przyjął śmierć z  rąk 
ludzi nie w  wyniku własnej słabości, ale aby przez to  objawić 
się jako Zbawca i  Życie  – nie przyszedł po  to, by  dopełnić swoją 
własną śmierć, ale śmierć ludzi, dlatego też nie umarł natural-
nie ani wskutek choroby (jak wówczas można byłoby uwierzyć 
w  to, że  leczył choroby innych?)74. Wybór haniebnego narzędzia 
egzekucji miał odsunąć podejrzenie, że  nie ma  On mocy wobec 
każdego rodzaju śmierci. Atanazy porównuje tu  Jezusa do  zapaś-
nika, który sam nie wybiera sobie przeciwników, by  nie wzbu-
dzić w  innych podejrzeń o  tchórzostwo, ale staje do  walki z  za-
wodnikiem wybranym przez publiczność  – podobnie Chrystus 
nie obmyślił sobie chwalebnej śmierci, by  przez tę  najbardziej 
przerażającą zwyciężyć każdą śmierć75. Jezus nie mógł bowiem 
wyzwolić ludzi będących pod przekleństwem, nie przyjmując ich  

 72 „Sed non, inquit, ideireo dii vobis infesti sunt, quod omnipotentem colatis 
Deum: sed quod hominem natum, et, quod personis infame est vilibus, crucis 
supplicio interemptum, et Deum fuisse contenditis, et superesse adhuc creditis, 
et quotidianis supplicationibus adoratis”, Arnobius Afer, Disputationum adversus 
gentes, w: Arnobii Afri Opera omnia, tomus unicus, accurante J.-P. Migne, Parisiis 
1844, kol. 758–759 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 5).
 73 Por. Atanazy z Aleksandrii, Przeciw poganom, red. M. Wojciechowski, tłum. 
M. Wojciechowski, Warszawa 2000, I, s. 16 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 62).
 74 Por. Atanazy z Aleksandrii, O wcieleniu Słowa, red. M. Wojciechowski, Warszawa 
1998, XXI–XXII, s. 41–42 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 61).
 75 Por. Atanazy z Aleksandrii, O wcieleniu Słowa…, dz. cyt., XXIV, s. 43.
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śmierci76. Atanazy stwierdza wręcz, że zbawienie musiało koniecz-
nie dokonać się przez krzyż77. Jest on  „trofeum zwycięstwa nad 
śmiercią”78.

Cyryl Jerozolimski pisze w IV katechezie przedchrzcielnej:

Za nasze grzechy został prawdziwie ukrzyżowany. Gdybyś temu prze-
czył, poucza cię miejsce, które widzisz, ta święta Golgota, na której 
zgromadziliśmy się teraz dla Tego, który na niej został ukrzyżowany. 
Drzewo krzyża napełnia dziś niemal świat cały. Nie za własne grzechy 
został ukrzyżowany, lecz aby nas uwolnić od grzechów. Jako człowieka 
ludzie zelżyli Go i pięściami zbili. Jako Boga uznało Go jednak stworze-
nie: słońce nie mogło znieść widoku znieważonego Pana i w drżeniu 
zaćmiło się79.

Jego XIII katecheza została poświęcona w całości ukrzyżowaniu. 
Głosi w niej krzyż jako „chlubę nad chlubami” i jego prawdziwość – 
bez tego i zbawienie byłoby ułudą. „Wyznaję krzyż, bo wiem o zmar-
twychwstaniu. Gdyby Jezus nie został ukrzyżowany, z pewnością nie 
byłby znany, ukryłbym się też za swoim Mistrzem. Ale po ukrzy-
żowaniu nastąpiło zmartwychwstanie, dlatego nie wstydzę się 
głosić krzyża”80. Sens i chlubę z krzyża odnaleźć można więc tylko 
w zmartwychwstaniu. Był on chlubą także dla samego Jezusa, który 
przyjął go dobrowolnie jako swoją koronę81. Krzyż jest „niewzruszo-
nym fundamentem”, którego nie można się zaprzeć, nie naraża-
jąc się na oskarżenie wszystkich ludzkich i nie-ludzkich świadków 

 76 Por. Atanazy z Aleksandrii, O wcieleniu Słowa…, dz. cyt., XXV, s. 44.
 77 Por. Atanazy z Aleksandrii, O wcieleniu Słowa…, dz. cyt., XXVI, s. 45.
 78 Atanazy z Aleksandrii, O wcieleniu Słowa…, dz. cyt., XXX, s. 48.
 79 Cyryl Jerozolimski, IV  katecheza przedchrzcielna, w:  Cyryl Jerozolimski, 
Katechezy…, dz. cyt., X, s. 65. 
 80 Cyryl Jerozolimski, XIII katecheza przedchrzcielna, w:  Cyryl Jerozolimski, 
Katechezy…, dz. cyt., I–IV, s. 185–187.
 81 Por. Cyryl Jerozolimski, XIII katecheza przedchrzcielna…, dz. cyt., VI, XXII, 
s. 188, 197.



męki – począwszy od Judasza i srebrników, a na aniołach i ciałach 
niebieskich skończywszy82.

Jan Chryzostom – w LIV homilii na Ewangelię Mateusza tłumaczy 
istotę obecnego w Ewangeliach sekretu mesjańskiego, na przykład 
w przypadku: uzdrowienia opętanego (por. Mk 1, 24–25; Łk 4, 33–35); 
uzdrowienia trędowatego (por. Mk 1, 44; Mt 8, 4; Łk 5, 14); wskrze-
szenia córki Jaira (por. Mk 5, 43; Łk 8, 56); uzdrowienia głuchonieme-
go (por. Mk 7, 36); wyznania Piotra (por. Mk 8, 30; Mt 16, 20; Łk 9, 21) 
czy przemienienia (por. Mk 9, 9; Mt 17, 9). Otóż zgorszenie krzyża 
mogłoby zachwiać wiarą w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego, a to, 

„co raz zapuści korzenie, a następnie zostanie wyrwane i ponownie 
wszczepione, w wielu przypadkach przyjmuje się z trudem”, dlate-
go też prawda o Jezusie miała poczekać do czasu, który nastanie „po 
usunięciu zgorszeń, po dopełnieniu się [tajemnicy] krzyża oraz całej 
męki, którą przecierpiał, gdy nie pozostanie już nic, co podkopywa-
łoby i mąciło wiarę wielu ludzi w Niego, nieskażone i niewzruszone 
przekonanie o Nim wyryło się w umysłach słuchaczy”83. Krzyż jest 
więc dla Chryzostoma potencjalnym powodem odrzucenia wiary 
w Chrystusa – skoro nawet Piotr uczestniczący w działalności Je-
zusa i świadek wielu znaków doznał na wieść o krzyżu zgorszenia 
(por. Mt 16, 21–22), to co dopiero lud, który poznawszy Jezusa jako 
Syna Bożego, ujrzałby Go następnie przybitego do krzyża i opluwa-
nego84. Dalej jednak Złotousty usprawiedliwia Piotra i jego zarzut 
uczyniony Mistrzowi przed męką i stwierdza, że dla tych, którzy już 
po zmartwychwstaniu wstydzą się krzyża, nie ma żadnego uspra-
wiedliwienia – skoro wybrany apostoł został nazwany „szatanem”, 
to  jaka kara może czekać innych?85 Jednocześnie pojęcie krzyża 

 82 Por. Cyryl Jerozolimski, XIII katecheza przedchrzcielna…, dz. cyt., XXXVIII–XL, 
s. 205–206.
 83 Jan Chryzostom, LIV homilia, w: Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według 
św. Mateusza, cz. 2, tłum. A. Baron, E. Buszewicz, J. Krystyniacki, Kraków 2003, III, 
s. 149–150 (Źródła Myśli Teologicznej, 23).
 84 Por. Jan Chryzostom, LIV homilia…, dz. cyt., III, s. 150.
 85 Por. Jan Chryzostom, LIV homilia…, dz. cyt., IV, s. 151–152.

Rozdział II. Wcielenie i ukrzyżowanie jako transgresja Logosu 53



54 Chrysto-logia kultury współczesnej…

możliwe jest zdaniem Chryzostoma jedynie dzięki „objawieniu 
z wysoka”86.

Augustyn w Księdze osiemdziesięciu trzech kwestii tłumaczył fakt 
wcielenia koniecznością dania ludziom przykładu prawego życia, 
jednym z jego warunków zaś jest nielękanie się tego, czego lękać się 
nie należy. Jedną z tych rzeczy jest śmierć, której nie można się oba-
wiać nie tylko w ogólności, ale także żadnego jej rodzaju, i właśnie 
to pokazać miał ludziom krzyż. „Nie ma bowiem pośród wszyst-
kich rodzajów śmierci bardziej ohydnego i strasznego niż ten”87. Po-
dobnie w Homilii XXXVI na temat Jana Augustyn stwierdza: „wśród 
wszystkich rodzajów śmierci nie było od niej boleśniejszej”88. Chry-
stus wybrał ten „najstraszniejszy, najboleśniejszy rodzaj śmierci”, 
aby przez nią unicestwić każdą śmierć; „najboleśniejszą śmiercią za-
bił śmierć wszelką”89. To, co było najbardziej nieznośne, po  śmierci 
Chrystusa jest znakiem największej chwały90.

2.2.3. Współczesna teologia krzyża

Mimo zmartwychwstania krzyż nie należy do przeszłości – Sło-
wo wypowiedziane przez Ojca w doskonały sposób wypełniło Jego 
wolę (por. Mt 26, 42). W XIX wieku popularność zdobyła postać Je-
zusa poddanego i posłusznego nakazom Ojca (kontekstem histo-
rycznym był rozwój ruchów rewolucyjnych – Chrystus miał służyć 
jako wzór postawy przeciwnej do tej proponowanej przez owe ruchy 
społeczne). W XX wieku wyraźna była tendencja do podejmowania 
rozważań nad krzyżem jako symbolem „słabości” Boga w świecie. 

 86 Jan Chryzostom, LIV homilia…, dz. cyt., V, s. 154.
 87 Augustyn, Księga osiemdziesięciu trzech kwestii, red. I. Radziejowska, Kęty 2012, 
XXV, s. 42–43 (Ad Fontes, 26).
 88 Augustyn, Homilia XXXVI, w: Augustyn, Homilie na Ewangelię i Pierwszy list 
św. Jana, cz. 1 Homilie 1–46 na Ewangelię św. Jana, red. E. Stanula, tłum. W. Kania, 
W. Szołdrski, Warszawa 1977, s. 450 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 15).
 89 Augustyn, Homilia XXXVI…, dz. cyt., s. 451.
 90 Por. Augustyn, Homilia XXXVI…, dz. cyt., s. 451.



Od drugiej połowy tego wieku zaczęły się rozwijać różnego rodzaju 
teologie wyzwolenia, interpretujące krzyż w zupełnie nowy, różny 
od dotychczasowego, sposób91.

Adrienne von Speyr, cytowana przez Hansa Ursa von Balthasara, 
pisała o Synu, że „na krzyżu przyjął na siebie wszystkie grzechy tak 
bardzo, że Bóg nie może spotkać więcej grzesznika, nie spotykając 
Jego”92. Tajemnica Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty jest tajem-
nicą samotności miłości Ojca i Syna w Duchu Świętym93. Jürgen 
Moltmann zaznacza, pozornie prowokacyjnie: „Krzyż nie będzie 
kochany i nie może być kochany”94. Joseph Ratzinger podkreślając 
właściwy sens samoofiarowania się Jezusa podkreśla, że „zasadą 
konstytuującą ofiarę nie jest zniszczenie, tylko miłość. I tylko o ile 
ona otwiera, krzyżuje, rozdziera – o tyle i  to wszystko przynale-
ży również do ofiary jako forma miłości w świecie nacechowanym 
przez śmierć i egoizm”95. Dla Hansa Künga „Ewangelia Jezusa Chry-
stusa zaczyna się tam, gdzie kończy się księga Joba. Job pojął tylko 
tajemnicę miłosierdzia Bożego. […] Lecz w Jezusie Chrystusie, Jego 
krzyżu, ponad tajemnicą miłosiernego Boga objawiła się łaska nie-
pojętego Boga”96. O’Collins zauważa zaś w działaniu Jezusa pewien 
paradoks:

 91 Por. W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha…, dz. cyt., s. 302.
 92 „[Sohn] hat am Kreuz die ganze Sünde sosehr zu  sich genommen, dass 
Gott den Sünder nicht mehr treffen kann, ohne ihn zu treffen”. A. von Speyr, 
Apokalypse. Betrachtungen über die geheime Offenbarung, Bd. 2, Einsiedeln 1950, s. 413–
414, cyt. za: H. U. von Balthasar, Theodramatik, Bd. 4 Das Endspiel, Einsiedeln 1983, s. 241.
 93 Por. A. von Speyr, Betrachtungen über das Johannesevangelium, Bd. 4, Einsiedeln 
1949, s. 188, za: H.U. von Balthasar, Theodramatik…, dz. cyt., s. 243.
 94 „Das Kreuz wird nicht geliebt und kann nicht geliebt werden”, J. Moltmann, 
Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie, 
München 1973, s. 7. We wstępie do książki Moltmann podkreśla wagę wojennych 
doświadczeń swojego pokolenia, które wpłynęło bezpośrednio na jego zaintere-
sowanie podejmowanym w tej głośnej publikacji tematem, por. J. Moltmann, Der 
gekreuzigte Gott…, dz. cyt., s. 7.
 95 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 284.
 96 H. Küng, Bóg a cierpienie, tłum. I. Gano, Warszawa 1973, s. 50–51.
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Lekarz, który przyszedł powoływać i leczyć nieprawych (Mk 2, 17), umarł 
ostatecznie jako ich reprezentant. Jego posługa dla złoczyńców zakoń-
czyła się, gdy posłusznie przyjął haniebną śmierć między dwoma łotrami. 
Jego zbratanie się z wyrzutkami społecznymi i nieudacznikami dopro-
wadziło do solidarnej z nimi śmierci. Pod tym względem męka Jezusa 
została złączona z Jego misją jako ostateczny akt służby. W śmierci, tak 
jak w życiu, służył i poświęcił się dla innych97.

O’Collins zauważa, co nakreślono już powyżej, że samo mówie-
nie o ukrzyżowanym Mesjaszu było w  Jego czasach prawdziwym 
bluźnierstwem – pierwsi chrześcijanie głosząc odkupieńczą śmierć 
uznanego za oszusta Ukrzyżowanego, bronili więc czegoś absolut-
nie obraźliwego98. Uważa ponadto, że  krzyż Chrystusa winniśmy 
włączyć w nasze myślenie o człowieczeństwie jako takim99. Jezus 
poniósł śmierć skazańca, a przez to nastąpiło odwrócenie znaczeń, 
bo  znak najgorszej hańby stał się znakiem największego zwycię-
stwa. O’Collins zauważa także profanacyjny charakter dokonanej 
Ofiary:

Nawet, jeśli [Jezus – przyp. A. M. M.] uświęcił ludzi własną krwią, „poniósł 
mękę poza miastem” (Hbr 13, 12) – w świeckiej scenerii, a nie w świątyni 
czy innym miejscu kultu odpowiednim dla kapłańskiego pośrednictwa 
między Bogiem a ludźmi. Miejsce Jego śmierci nie było miejscem świę-
tym jak w wypadku Zachariasza, zamordowanego „między przybytkiem 
a ołtarzem” (Mt 23, 35; zob. Łk 11, 51; 2 Krn 24, 15–22)100.

Wacław Hryniewicz zwraca uwagę, iż wcielenie nastąpiło w ciele 
śmiertelnym i podatnym na cierpienie: „Słowo Boże przyjęło ciało 
wewnętrznie skierowane ku śmierci”. Owa śmierć zawarta była już 

 97 G. O’Collins, Jezus nasz Odkupiciel…, dz. cyt., s. 94.
 98 Por. G. O’Collins, Chrystologia…, dz. cyt., s. 76.
 99 Por. G. O’Collins, Chrystologia…, dz. cyt., s. 222.
 100 G. O’Collins, Chrystologia…, dz. cyt., s. 28.



we wcieleniu nie tylko z zewnątrz – mocą decyzji Ojca, ale także 
od wewnątrz, z uwagi na stan przyjętego przez Syna ciała. Wraz 
z wcieleniem i narodzeniem właściwie rozpoczyna się droga na Gol-
gotę, gdzie dobrowolnie podjęta śmierć Wcielonego stała się dopeł-
nieniem tej rozpoczętej w cierpiętliwym ciele drogi. Posłuszeństwo 
woli Ojca i w konsekwencji poniesienie śmierci zawierało się w świę-
tości Jezusa – wcielonego Syna. Jego śmierć wynika więc bezpo-
średnio z wcielenia101. Hryniewicz wzmiankuje także o tradycji gło-
szącej, że Chrystus został poczęty w ten sam dzień roku, w którym 
poniósł śmierć na krzyżu102. Warto w tym miejscu zaznaczyć zbież-
ność intuicji Hryniewicza z motywem obecnym we wschodnich 
ikonach Narodzenia Pańskiego – żłóbek, w którym leży Dzieciątko, 
jest jednocześnie nawiązaniem do grobu, a  pieluszki, którymi jest 
 owinięte, przypominają całun pogrzebowy.

Marian Rusecki podkreśla, że wyjątkowość śmierci Jezusa moż-
na dostrzec w tym, że w przeciwieństwie do innych, czysto „ludz-
kich”, śmierci ta nie była koniecznością wynikającą z natury, ale 
wolnym wyborem. Ponadto Mesjasz objawia się w  pełni właśnie 
w  wydarzeniu-czynie krzyża. Ogołacając się z  bóstwa, oddaje się 
ludziom do  końca103. Krzyż Chrystusa nie był ani głównym dzie-
łem odkupienia, ani jedynie warunkiem zmartwychwstania, nie 
był przypadkiem, ale czymś wpisanym w  ekonomię zbawienia104. 
Krzyż sam w sobie jest objawieniem wzajemnej miłości Ojca i Syna 
w  Duchu, pełni człowieczeństwa wcielonego Słowa, miłości Ojca 
do  ludzi wyrażającej się w całkowitym oddaniu im swojego Syna, 
a  także godności ludzi jako ukochanych dzieci Bożych. Przez re-
zygnację z  siebie Syn  – a  ludzkość razem z  Nim  – dochodzi do   
Ojca105.

 101 Por. W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha…, dz. cyt., s. 280.
 102 Por. W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha…, dz. cyt., s. 282. 
 103 Por. M. Rusecki, Traktat o Objawieniu…, dz. cyt., s. 315–316.
 104 Por. M. Rusecki, Traktat o Objawieniu…, dz. cyt., s. 343.
 105 Por. M. Rusecki, Traktat o Objawieniu…, dz. cyt., s. 345–346.
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Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia pisze o krzyżu, który

wyłania się z samej głębi tej miłości, jaką człowiek […] został obdarzo-
ny w odwiecznym Bożym zamierzeniu. Bóg, którego objawił Chrystus, 
pozostaje nie tylko w stałej łączności ze światem jako Stwórca, osta-
teczne źródło istnienia. Jest On Ojcem: z człowiekiem, którego powołał 
do bytu w świecie widzialnym, łączy Go głębsza jeszcze więź niż sama 
stwórcza więź istnienia. Jest to miłość, która nie tylko stwarza dobro, 
ale doprowadza do uczestnictwa we własnym życiu Boga […]. Krzyż 
Chrystusa na Kalwarii wyrasta na drodze tego admirabile commercium 
[…]. Jest to Przymierze tak stare jak człowiek, sięgające samej tajemnicy 
stworzenia […], jest to równocześnie, tu, na Kalwarii, Przymierze Nowe 
i ostateczne, […] otwarte na wszystkich i na każdego. Tego, który był 
bez grzechu, Bóg „dla nas grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21). […] Krzyż 
stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem […], stanowi 
jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej 
egzystencji człowieka […]. W swoim zmartwychwstaniu Chrystus ob-
jawił Boga miłości miłosiernej właśnie przez to, że jako drogę do zmar-
twychwstania przyjął krzyż. I dlatego – kiedy pamiętamy o krzyżu 
Chrystusa, o Jego męce i śmierci – wiara i nadzieja nasza koncentruje 
się na Zmartwychwstałym106.

2.3. Ukrzyżowany „znakiem sprzeciwu”,  
„zgorszeniem i głupstwem”

„Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto 
Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, 
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą [σημεῖον ἀντιλεγόμενον]»” 
(Łk 2, 34). „Znakiem sprzeciwu” nie jest więc sam krzyż jako narzę-
dzie egzekucji, ale jest nim jedynie krzyż z Tym, który został na nim 
ukrzyżowany.

 106 Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, 1980 (Acta Apostolicae Sedis, t. 72, 
s. 1177–1232), nr 7–8.



Zgorszenie krzyżem jako wydarzeniem jest ściśle związane 
z kontekstem kulturowym, w jakim dokonała się męka. Po jednej 
z  jej zapowiedzi Jezus mówi o naśladowaniu Go poprzez wzięcie 
swojego krzyża (por. Mk 8, 34; Mt 16, 24; Łk 9, 23), a także błogosławi 
tych, którzy się Nim nie zgorszą [σκανδαλισθῇ] (por. Mt 11, 6107). Sło-
wa, które dziś brzmią jak jedno z wielu pobożnych wezwań, w swo-
im oryginalnym kontekście musiały budzić wielkie zdumienie czy 
wręcz niedowierzanie słuchaczy. „Tak więc, gdy Żydzi żądają zna-
ków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowa-
nego, który jest zgorszeniem [σκάνδαλον] dla Żydów, a głupstwem 
[μωρίαν] dla pogan”, napisał w 1 Liście do Koryntian św. Paweł 
(1 Kor 1, 22–24, por. też 1 Kor 1, 18). „Zgorszenie Żydów” wiązało się 
z rozpowszechnionym wśród nich poglądem o cierpieniu jako skut-
ku grzesznego życia, karze za występki zsyłanej przez Boga na win-
nego (czego dowodem może być choćby dialog Jezusa z uczniami 
o niewidomym od urodzenia: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził 
niewidomy – on czy jego rodzice?”, por. J 9, 1–3).

Herezja doketyzmu była próbą oswojenia skandalu krzyża. Josef 
de Kesel „nieprzyjaciółmi” czy też „wrogami” krzyża Chrystusowe-
go (por. Flp 3, 18) nazywa nie ateistów, ale tych wierzących, którzy 
negują szaleństwo i zgorszenie głoszenia Ewangelii. Krzyż jest zna-
kiem sprzeciwu, dopóki dogmat nie zneutralizuje jego konkretnego, 
historycznego znaczenia108.

„Zgorszenie”, jak i „głupstwo” można rozumieć różnie i postrze-
gać z  różnych perspektyw. W  nowotestamentalnym sensie była 
to konfrontacja z judaizmem i pogaństwem, potem, aż do dziś, z tym 
wszystkim, co stoi w sprzeczności z Prawdą. Skandal, czyli zgor-
szenie krzyża pojmować można na poziomie socjologicznym – była 

 107 Niestety z nieznanych bliżej powodów tłumacze Biblii Tysiąclecia zdecydowali 
się przełożyć wspomniany werset jako: „A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi 
we Mnie”, co znacznie osłabia albo wręcz zniekształca wymowę słów Jezusa.
 108 Por. J. de Kesel, Krzyż Jezusa Chrystusa – twardy i oporny rdzeń wiary chrześcijań-
skiej, „Communio” (1984) nr 1(19), s. 61–63.
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to najgorsza kara z możliwych, oraz teologicznym – bo Bóg dobro-
wolnie wydał się na śmierć za ludzi i zarazem była to śmierć za-
dana Mu przez nich samych. Transgresja, w której kontekście roz-
patrujemy tutaj krzyż, dotyczy obu tych poziomów; ponadto jako 
człowiek Jezus przekroczył granice wstydu i strachu. Współcześnie 
transgresją jest przywracanie krzyżowi jego pierwotnego, hanieb-
nego znaczenia – od znaku hańby do znaku zwycięstwa i na powrót 
do symbolu pogardy.

Ratzinger zgorszeniem nazywa fakt, że jeden Chrystus jest uwa-
żany za Zbawienie całego świata109. Związaną z tym kwestią jest róż-
nica między Jezusem a założycielami innych religii; jak ujął to André 
Léonard, w przypadku tych drugich dany ruch „na dobrą sprawę 
może dalej rozwijać się samodzielnie. Natomiast Chrystus sam jest 
przedmiotem i celem chrześcijaństwa”110. Nie tylko pokazuje dro-
gę, ale jest Drogą, nie tylko jest wysłannikiem prawdy, ale sam jest 
Prawdą, nie tylko otwiera drogę do życia, ale, jak sam zresztą o sobie 
powiedział, jest Życiem (por. J 14, 6)111.

Grzegorz Strzelczyk wyróżnia trzy możliwe do zaistnienia w lu-
dziach „zgorszenia”, związane z przyjęciem prawdziwości: [1] prze-
chowanego w Kościele i przekazywanego przezeń wizerunku Jezusa 
jako jedynego w pełni wiarygodnego; [2] poznania Ojca w Jezusie; 
[3] zjednoczonego w Jezusie bóstwa i człowieczeństwa112.

Jednak tym, co zarówno w przeszłości, jak i dziś „gorszy” naj-
bardziej, wciąż jest fakt ukrzyżowania, nawet jeśli jest on zreduko-
wany do czysto „świeckiego” znaczenia, a więc odarty ze swojego 
wymiaru odkupieńczego.

 109 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 244.
 110 A. Léonard, Podstawy i zasadność wiary, w: Podstawy wiary – teologia, red. L. Balter 
i in., Poznań 1991, s. 73 (Kolekcja Communio, 6).
 111 Por. A. Léonard, Podstawy i zasadność wiary…, dz. cyt., s. 73.
 112 Por. G. Strzelczyk, Jezus. Pozostał, kim był, i stał się, kim nie był, w: Chrześcijaństwo 
przed nami, red. J. Makowski, J. Salamon, Kraków 2008, s. 13–21 (Biblioteka Centrum 
Kultury i Dialogu, 1).



W Ukrzyżowanym-Uwielbionym dokonuje się przewartościo-
wanie wszystkiego, w tym cierpienia – Bóg przez swoje działanie 
pokazał swoją moc, ukrywającą się pod postacią słabości, i pozor-
nie mocną słabość świata113. Krzyż sam w sobie nie może powodo-
wać niczego innego jak tylko rezygnację i ucisk – dopiero Ukrzy-
żowany może być i jest źródłem nadziei dla wszystkich, którzy jej 
potrzebują114.

***

Moltmann zauważa, że ukrzyżowany Logos znajduje się w cen-
trum Trójcy, o  której nie można już mówić w  oderwaniu od 
krzyża  – Chrystus jest Barankiem zabitym od  początku świata 
(por. Ap 13, 8; 1 P 1, 20), a krzyż znakiem wiecznej miłości Boga i punk-
tem zjednoczenia się Jego własnej i ludzkiej historii115. „Jezus jest osta-
teczną i decydującą odpowiedzią Boga Ojca na ludzkie cierpienie”116. 
Balthasar stwierdza zaś, że choć cierpienie nie zostało wyjaśnione, to

Jest […] Ktoś, kto polewa rany oliwą i winem, kto troszczy się o człowieka 
poranionego przez rozbójników i bierze za niego odpowiedzialność. […] 
Trzeba siedzieć na tronie bardzo wysoko, aby móc skierować takie oto 
wezwanie; ale trzeba też zejść bardzo nisko, aby nie brzmiało ono jak 
przechwałki szarlatana117.

Walter Kasper nazywa Ewangelie historiami męki z wprowa-
dzeniem – krzyż jest dla niego nie tylko konsekwencją ziemskiego 

 113 Por. H. Küng, Bóg a cierpienie…, dz. cyt., s. 50.
 114 Por. Ch. Duquoc, Das Kreuz Christi und das Leid des Menschen, „Concilium” (1976) 
H. 11, s. 592.
 115 Por. J. Moltmann, Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre, München 1986, s. 75, 
cyt. za: G. L. Müller, Dogmatyka…, dz. cyt., s. 487.
 116 T. G. Weinandy, Czy Bóg cierpi?…, dz. cyt., s. 415.
 117 H. U. von Balthasar, Jezus: czy to jasne?, w: Tajemnica Trójcy Świętej, red. L. Balter, 
S. Dusza, F. Mickiewicz i in., Poznań 2000, s. 222 (Kolekcja Communio, 13).
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wystąpienia Jezusa, ale celem wcielenia, na które wszystko inne jest 
ukierunkowane118. Przestrzega także przed traktowaniem samopo-
święcenia Jezusa jako szczytu ludzkich możliwości – nie tylko prze-
wyższa ono bowiem samopoświęcenie jakiegokolwiek człowieka, ale 
ma niepowtarzalną wartość eschatologiczną jako ofiara jedynego 
Syna119. Czy w świetle tego faktu – jedyności i niepowtarzalności – 
można w takim razie naśladować Jezusa w Jego śmierci? W ścisłym, 
dosłownym sensie – nie, jednak jak mówi o męczennikach Konstytu-
cja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, to poprzez dobrowolne 
przyjęcie śmierci upodobnili się oni do swojego Mistrza120.

Wydarzenia [1] wcielenia i [2] ukrzyżowania są transgresyjne 
w tym sensie, że przekraczają granice [1] absolutnego oddzielenia 
Boga i świata, [2] absolutnego uniżenia Boga w swoim Synu, który 
poniósł śmierć najgorszego rodzaju. Transgresyjne było oczywi-
ście także zmartwychwstanie – Pascha, czyli przejście ze śmierci 
do życia.

 118 Por. W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1996, s. 238. 
Określenie „historie męki z obszernym wprowadzeniem” („Passionsgeschichten 
mit ausführlicher Einleitung”) przytacza także Balthasar, por. H. U. von Balthasar, 
Teologia Misterium Paschalnego…, dz. cyt., s. 13. Autorem sformułowania jest jednak 
Martin Kähler, por. M. Kähler, Der sogenannte historische Jesu und der geschichtliche 
biblische Christus, Leipzig 1892, s. 33.
 119 Por. W. Kasper, Jezus Chrystus, tłum. B. Białecki, Warszawa 1983, s. 214.
 120 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 
1964 (Acta Apostolicae Sedis, t. 57, s. 5–75), nr 42.



Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.

Boże mój, wołam w ciągu dnia, a nie odpowiadasz,
i nocą, a nie zaznaję pokoju.

A przecież Ty mieszkasz w świątyni,
Chwało Izraela!

Tobie zaufali nasi przodkowie,
zaufali, i Tyś ich uwolnił;

do Ciebie wołali i zostali wybawieni,
Tobie ufali i nie doznali wstydu.

Ps 22, 2–6

Rozdział III.  
Teologia i (krypto)teo-logie postmoderny

Teologia kultury zakłada postawienie człowieka i  jego spraw 
w centrum. Nie jest to sprzeczne z naturalnym teocentrycznym 
ukierunkowaniem całej teologii, gdyż uznając człowieka za „abso-
lutną transcendencję ukierunkowaną na Boga”, antropocentryzm 
i teocentryzm należy uznać za jedną i tę samą rzeczywistość, je-
dynie postrzeganą z dwóch różnych, wzajemnie objaśniających się 
perspektyw1.

Chrystologia jest końcem i początkiem antropologii. I antropologia 
ta w jej najbardziej radykalnym urzeczywistnieniu, mianowicie w chry-
stologii, jest na wieki teologią. Jest to w pierwszym rzędzie teologia, 
którą oznajmił sam Bóg w momencie, gdy wypowiedział na zewnątrz 
swe Słowo jako nasze ciało w pustkę tego, co nie-Boskie i grzeszne. Jest 

 1 Por. K. Rahner, Teologia i antropologia, w: K. Rahner, Pisma wybrane…, dz. cyt., 
s. 46.
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to następnie teologia, którą my sami uprawiamy w wierze, o ile nie są-
dzimy, że jesteśmy w stanie znaleźć Boga bez uwzględnienia człowieka 
Chrystusa i tym samym w ogóle człowieka2.

Ta część pracy poświęcona zostanie temu, jakie odzwiercied-
lenie w rzeczywistości znajdują wcześniej omówione teoretyczne 
rozważania – czyli jak i dlaczego chrześcijańskie sacrum odnajduje 
się w dzisiejszym profanum?

Kultura, w  szczególności współczesna, postmodernistycz-
na, jest rzeczywistością, którą trudno zdefiniować jednoznacznie. 
 Najogólniej mówiąc, kultura to wszelkiego rodzaju wytwory czło-
wieka będące rezultatem jego osobowego działania (świadomego 
i dobrowolnego). Jest ona zatem swoistą racjonalizacją (intelektua-
lizacją) natury, rozumianą jako wszelkie działanie rozumu zmierza-
jące do przetwarzania natury, a więc nie tylko otaczającej człowie-
ka przyrody, ale przede wszystkim samego człowieka3. Nie istnieje 
doświadczenie człowieka poza kulturą, także jakikolwiek kontakt 
z Bogiem jest zawsze zapośredniczony przez to, co bliższe człowie-
kowi w jego bycie, a tym czymś jest właśnie kultura – „nie ma poza-

-kulturowych sytuacji religijnych, tak jak nie ma poza-kulturowego 
człowieczeństwa”4.

Stosunek kultury do teologii wiąże się z szeroko pojętą „atmo-
sferą” konkretnej epoki, jego Zeitgeist, duchem czasu. Także w na-
szych czasach, na przełomie XX i XXI wieku, w kulturze znajdują 
odbicie współczesne poglądy dotyczące szeroko pojętych kwestii 
religijnych.

 2 K. Rahner, O teologii Wcielenia…, dz. cyt., s. 311.
 3 Por. M. A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, Rzym–Warszawa 1990, s. 331–332.
 4 J. A. Kłoczowski, Język, którym mówi człowiek religijny, „Znak” (1995) nr 12, s. 6.
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3.1. Teologia i kultura w dialogu

Podstawą dla rozważania kwestii dialogu teologii i kultury jest 
założenie, że obie te dziedziny są autonomiczne, ale zarazem na-
wzajem się dopełniają i warunkują, oraz że kulturę można rozpatry-
wać z teologicznego punktu widzenia – co należy do zadań teologii 
 kultury, w której ramach mieści się niniejsza publikacja.

Trudno do końca oddzielić wiarę i teologię od kultury – związane 
są one na tyle silnie, że praktycznie jest to niewykonalne. Kultura jest 
dla teologii zarazem narzędziem, jak i źródłem5. Ich dialogiczność 
jest niezwykle istotna dla obu stron. Nie istnieją bowiem dwie histo-
rie – boska (sakralna) i świecka (profaniczna) – ale jedna, choć wielo-
aspektowa, historia ludzka. Podwójna przynależność – funkcjonowa-
nie w dwóch przenikających się podmiotach kulturowych: podmiocie 
historycznym i podmiocie wiary –  w pełni konsekwentnie występuje 
dopiero w chrześcijaństwie6. Napięcie między tymi rzeczywistościa-
mi jest, przynajmniej potencjalnie, owocne, ponieważ odnawia wiarę 
i uzdrawia kulturę7. Tworzenie kultury jest tym, co odróżnia człowie-
ka od wszystkich innych stworzeń i czyni go na ich tle wyjątkowym.

„[…] sama wiara jest już kulturą. Wiara nie jest samą religią. 
Wiara tworzy kulturę i jest kulturą, bo mówi człowiekowi, kim jest 
i co ma zrobić ze swym człowieczeństwem”, pisze Ratzinger. I da-
lej: „wiara sama w sobie jest kulturą, co oznacza również, że jest 
swym własnym podmiotem: wspólnotą życiową i kulturową, którą 
nazywamy «Ludem Bożym»”8. Zarazem jednak Lud Boży nie jest od-
dzielnym tworem kulturowym, lecz zgromadzeniem wszystkich na-
rodów – przezwyciężył więc rozłam, który uniemożliwia osiągnięcie 

 5 Por. W. Kawecki, Teologiczna przestrzeń dialogu wiary i kultury, w: Chrześcijaństwo 
a kultura, red. R. Bartnicki, W. Kawecki, Warszawa 2006, s. 203 (Wkład chrześci-
jaństwa w kulturę polską, 1).
 6 Por. J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. 
R. Zajączkowski, Kielce 2005, s. 56.
 7 Por. J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 57.
 8 J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 55.
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pełni9. Ratzinger podkreśla także, że „poza nowoczesną cywilizacją 
techniczną nie istnieje wiara bez kultury ani kultura pozbawiona 
pierwiastków religijnych”10.

Witold Kawecki stwierdza, iż między kulturą a religią zachodzi 
konfrontacja lub kooperacja11. W oświeceniu, wraz z programowym 
ogłoszeniem przez francuskich myślicieli światopoglądu ateistycz-
nego, nastąpił głęboki rozłam między religią – konkretnie mówiąc, 
Kościołem katolickim – a kulturą. Od tamtej pory, po okresie względ-
nej współpracy, mówimy o przejawach radykalnej konfrontacji, które 
z różnym natężeniem i w różnych formach utrzymują się aż do dziś – 
czego świadkami możemy być współcześnie na każdym niemal kroku. 
Jednak, z drugiej strony, kwestia relacji między teologią i kulturą nie jest 
nowym problemem – kontrowersje na ten temat istnieją od początku 
chrześcijaństwa, dotąd miały one jednak inny charakter niż obecnie12. 
Mimo ciągłych zmagań brak jednej, ścisłej odpowiedzi, posiadamy 
jedynie szereg sformułowań odnoszących się do konkretnych faz stra-
tegii Kościoła istniejącego i realizującego swą zbawczą misję w świe-
cie13. Współcześnie w cywilizacji zachodniej więź między kulturą i re-
ligią (chrześcijaństwem) podlega dalszym przeobrażeniom, których 
jesteśmy obserwatorami, ale nie powinna być to obserwacja bierna.

3.1.1. Teologiczne uzasadnienie dialogu –  
admirabile commercium

Stosunki między teologią i kulturą żywo interesowały i intere-
sują Magisterium Kościoła. Według soborowej konstytucji Gaudium 
et spes kultura to, najogólniej ujmując:

 9 Por. J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 58–59.
 10 J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 53.
 11 Por. W. Kawecki, Teologiczna przestrzeń dialogu wiary i kultury…, dz. cyt., s. 198.
 12 Jak choćby te związane z adaptacją pojęć filozofii greckiej.
 13 Por. H. R. Niebuhr, Chrystus a kultura, tłum. A. Pawelec, Kraków 1996, s. 14 
(Teologia Żywa).
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wszystko, za pomocą czego człowiek doskonali i rozwija różnorodne dary 
ducha i ciała, usiłuje dzięki poznaniu i pracy podporządkować swojej wła-
dzy świat, zaś przez postęp obyczajów i różnych instytucji czyni bardziej 
ludzkim życie społeczne zarówno w rodzinie, jak i w całej społeczności 
obywatelskiej, a na przestrzeni dziejów wyraża, przekazuje i zachowuje 
w swoich dziełach wielkie doświadczenia duchowe i pragnienia po to, 
by służyły rozwojowi wielu, a nawet całego rodzaju ludzkiego14.

Istotny dla podejmowanego tutaj tematu jest fakt, że zasadni-
czymi wartościami dla interesującego nas dialogu jest wcielenie, 
poprzez które Bóg zaistniał materialnie w świecie, i Pascha, w cza-
sie której Jego Syn cierpiąc realnie, zjednoczył się z  cierpiącymi 
wszystkich czasów i  kultur. Wcielenie jest więc źródłem kultury 
nie tylko jako źródło motywów ikonograficznych, ale także jako 
dowartościowanie doczesnego, ziemskiego życia człowieka. Z dru-
giej strony, Objawienie jest dla człowieka dostępne jedynie w kul-
turze, czy właściwie w kulturach, jako że nie ma „jedynej słusznej” 
kultury, do której Bóg zawęziłby swoje działanie, nie jest nią także, 
co  należy z  całą mocą podkreślić, kultura europejska. Wcielenie 
implikuje z jednej strony teologię w kulturze, z drugiej zaś kulturę 
w  teologii. Wieczność wkraczając w  czas sprawiła, że  prawda za-
warta w Objawieniu Chrystusa nie jest już więcej zamknięta w cias-
nych granicach terytorialnych i kulturowych, ale przekraczając je, 
otwiera się na każdego człowieka pragnącego ją przyjąć, by nadać 
sens swojemu istnieniu15.

Ponieważ wcielenie nastąpiło w  historii, ale trwać będzie 
na wieczność, to także teologia stała się na wieczność antropologią, 
jak ujął to Rahner – człowiek nie może już pojmować siebie jako 
czegoś znikomego, bo w ten sposób umniejszałby Boga, który stał się 

 14 Sobór Watykański  II, Konstytucja duszpasterska o  Kościele w  świecie 
współczesnym Gaudium et spes, 1965 (Acta Apostolicae Sedis, t. 58, s. 1025–1120), nr 53. 
 15 Por. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 1998 (Acta Apostolicae Sedis, t. 91, 
s. 5–88), nr 12.
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jednym z nas. Chrystologia jest początkiem i końcem antropologii – 
nie jesteśmy w stanie znaleźć Boga bez uwzględnienia Człowieka-

-Chrystusa i tym samym człowieka w ogóle16.
Jerzy Szymik formułuje siedem wniosków dotyczących działania 

Boga w historii:
[1] Bóg jest pierwszym działającym w dziedzinie ludzkiej kultury 

(Bóg stwarza – człowiek tworzy);
[2] Bóg suwerennie, misteryjnie wchodzi w świat, by go zbawić;
[3] nie istnieje żadna możliwość samozbawienia, co jednocześ-

nie w żaden sposób nie przekreśla ludzkiej wolności;
[4] inkarnacyjna, chrystologiczna wiara pokonuje wszelkie od-

miany rozpaczy – zbawienie jest darem;
[5] wszystko, co ludzkie i co składa się na ludzką kulturę, jest 

językiem, w którym wyraża się Bóg;
[6] Bóg i człowiek w żadnej dziedzinie nie są rywalami, co ma 

swoje źródło w unii hipostatycznej;
[7] wyciągać wnioski dla kulturowych skutków inkarnacji zna-

czy stawiać pozytywne tezy wobec czterech herezji chrystologicz-
nych: doketyzmu (bo człowiek jest wystarczająco dobry, by Bóg 
wyraził w nim swoją boskość); arianizmu (bo przyjście Boga było 
rzeczywiste, przestrzeń między niebem a ziemią nie jest dla niego 
nie do pokonania – w drugą stronę, także ludzie, dzięki Bogu, mogą 
ją pokonać); nestorianizmu (bóstwo i człowieczeństwo w Chrystusie 
tworzą integralną Osobę – możliwa jest więc wspólnota boskiego 
[Objawienia] z ludzkim [kulturą]); i monofizytyzmu (to, co boskie, 
nie pochłania tego, co ludzkie, zbliżanie się do Boga to zarazem sta-
wanie się człowiekiem na wzór Jezusa)17.

Tomaš Halík zwraca uwagę na fakt, że nauka o unii hipostatycz-
nej, a więc jedności bóstwa i człowieczeństwa w jednej boskiej Oso-
bie Jezusa Chrystusa nie zamyka się w obrębie wyłącznie dociekań 

 16 Por. K. Rahner, O teologii Wcielenia…, dz. cyt., s. 310–311.
 17 Por. J. Szymik, W światłach Wcielenia. Chrystologia kultury, Katowice–Ząbki 2004, 
s. 109–111.
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doktrynalnych, ale ma wyraźne konsekwencje praktyczne. Są to im-
plikacje eklezjologiczne i antropologiczne, a co z tego wynika, także 
kulturowe, społeczne i polityczne. Sednem jest tu prawda o złącze-
niu natur „bez rozdzielenia” i „bez pomieszania”. „Nie są po prostu 
obok siebie, ale są nierozdzielnie złączone; a mimo to nie są tożsame 
i zamienialne, zachowują swoją odrębność – człowieczeństwo jest 
tu «świętością», symbolem, skutecznym narzędziem boskości”18.

Dogmat chalcedoński stanowi więc w świetle tego, co zostało 
powiedziane wyżej, model relacji Bóg–człowiek, a więc zarazem tak-
że relacji teologia–kultura. Po wcieleniu – przyjęciu ludzkiej natury 
przez boską Osobę Słowa – „albo nie ma już innej osoby ludzkiej 
poza Chrystusem, albo każdy człowiek jest osobą z racji wcielenia, 
które przebóstwia każdego człowieka, gdyż jest on odtąd tej samej 
natury co Słowo”19.

Bóg objawiając się swojemu ludowi przemawiał w  sposób od-
powiedni dla kultury danego okresu  – działo się tak aż  do Jego 
pełnego samoobjawienia się w Osobie Syna. Podobnie Kościół do-
stosowuje przekaz wiary  – a  więc sposób i  szeroko pojęty język 
wyrażania swojej teologii – do określonych warunków, nie wiążąc 
się nierozerwalnie z żadną konkretną obyczajowością20. „Objawie-
nie Boże wpisuje się w czas i historię. Wcielenie Jezusa Chrystusa 
następuje wręcz w  «pełni czasów» (por. Ga  4, 4)”21. Historia ro-
zumiana nie jako przeszłość, ale jako rzeczywistość ziemska, jest 
przestrzenią, w  której Bóg działał dla dobra ludzkości, przema-
wiając w  niej w  sposób najbardziej czytelny dla danej epoki. Au-
torzy Biblii, choć pod natchnieniem, spisywali Słowo Boże zgodnie 
ze  sposobem myślenia i  wiedzą swojego czasu. Chrześcijaństwo 

 18 T. Halík, Wartości chrześcijańskie na tle przemian w Europie, w: T. Halík, Wzywany 
czy niewzywany Bóg się tutaj zjawi. Europejskie wykłady z filozofii i socjologii dziejów 
chrześcijaństwa, tłum. A. Babuchowski, Kraków 2006, s. 152.
 19 P. Cormier, Problem osoby, w: Tajemnica Trójcy Świętej…, dz. cyt., s. 345.
 20 Por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes, nr 58.
 21 Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 11.
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rodząc się w punkcie świata, w którym stykają się trzy kontynen-
ty: Azja, Afryka i Europa, od początku było międzykulturowe, jako 
że miejsce jego początku było stykiem nie tylko geograficznym, ale 
także światopoglądowym, myślowym, ideowym. Dlatego też mię-
dzykulturowość jest dla chrześcijaństwa formą pierwotną22. Według 
Halíka chrześcijaństwo jako religia wcielenia było właściwie zawsze 
synkretyczne, wcielało bowiem wiele kultur, które z  kolei nigdy 
nie były niereligijne. Pomimo starań Kościoła, by  usunąć (choć 
niekiedy także częściowo integrować) pierwotną religijną warstwę 
kultury, do  której wiara się wcielała, nigdy się to  do końca nie 
udało. Jednocześnie już od  około 200 lat trwa symbioza tradycyj-
nego chrześcijaństwa z jedyną kulturą w historii ludzkości, która 
wydaje się laicka  – z  europejską nowoczesnością, kulturą, która 
nigdy nie poszukiwała własnej religii, ponieważ wyrosła z korzeni 
chrześcijaństwa23.

Już Nowy Testament jest świadectwem całej wcześniejszej histo-
rii kultury, historii wiary Izraela zmagającej się z kulturami: egipską, 
hetycką, sumeryjską, babilońską, perską i grecką, z których każda 
była zarazem religią24. Ziemska działalność Jezusa była osadzona 
w kontekście tamtego miejsca i czasu. W ramach swojej żydowskiej 
kultury stał się On punktem zwrotnym historii nie tylko Izraela, ale 
wszystkich narodów świata. Nakaz misyjny wypowiedziany przez 
Jezusa do apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” 
(Mt 28, 19), odnosi się wprost do  społeczeństw przynależących 
do wszelkich czasów i kultur.

Wcielenie Chrystusa nastąpiło w konkretnym czasie i konkretnej 
kulturze. Przez to także Jego człowieczeństwo jest konkretne, a nie 
abstrakcyjne. Chrystus również cieleśnie pozostaje na  zawsze 

 22 Por. J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 70.
 23 Por. T. Halík, Chrześcijaństwo i laickość: dialektyka i dialog chrztu, „Więź” (2010) 
nr 11–12, s. 6.
 24 Por. J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 57–58.
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sobą, co nie przeszkadza Mu jednak w pociągnięciu nas – innych 
konkretnych ludzi – ku sobie25.

Kawecki mówi, że „chrześcijaństwo, będąc religią uniwersali-
styczną głoszącą powszechną Bożą wolę zbawienia wszystkich ludzi, 
jest też spotkaniem wiary z różnymi kulturami”. Dziś owocem tego 
spotkania powinien być dialog. Związki łączące Kościół i kulturę 
są wieloaspektowe i odwołują się także do ogólniejszych więzi – reli-
gii lub wiary i kultury, a także Ewangelii i kultury lub nawet teologii 
i kultury26.

Ratzinger przytacza słowa Jezusa: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię 
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 31), jako część 
naszego wyznania wiary w krzyż, który oznacza najpierw wywyż-
szenie nad ziemię, dzięki któremu staje się „nowym punktem gra-
witacyjnym historii świata, pociągającym w górę i gromadzącym 
wszystkich, którzy cierpią z powodu podziałów”27.

Jan Paweł II w swojej encyklice Dives in misericordia stwierdza 
zaś, że

Chrystus cierpiący przemawia w sposób szczególny do człowieka, i to 
nie tylko do ludzi wierzących. Również człowiek niewierzący potrafi 
w Nim odkryć całą wymowę solidarności z ludzkim losem, a także do-
skonałą pełnię bezinteresownego poświęcenia dla sprawy człowieka: 
dla prawdy i miłości28.

 25 Por. J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 58.
 26 Por. W. Kawecki, Kościół i kultura w dialogu (od Leona XIII do Jana Pawła II), Kraków 
2008, s. 9.
 27 J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 58.
 28 Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, 1980 (Acta Apostolicae Sedis, t. 72, 
s. 1177–1232), nr 7. 
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3.1.2. Kulturowe uzasadnienie dialogu

„To od dnia Jego narodzin większa część ludzkości datuje swoje 
kalendarze, to Jego imieniem przeklinają miliony i Jego imieniem 
się modlą” – napisał o Zbawicielu Jaroslav Pelikan29. W przypadku 
Europy nierzadkie jest liczenie historii danego państwa od  mo-
mentu przyjęcia przez ich władcę chrześcijaństwa30. Biblia jest 
najczęściej wydawaną i tłumaczoną na największą liczbę języków 
książką wszechczasów. Największe dzieła sztuki inspirowane były 
chrześcijańskim Objawieniem, wiara w Chrystusa odcisnęła swoje 
piętno także na literaturze, filozofii, polityce czy prawodawstwie, 
także tam, gdzie ten wpływ współcześnie jest już niezauważalny.

Jezus z Nazaretu należy do naszych dziejów i kultury niezależ-
nie od  poglądów na  temat wiarygodności zapisanych w  Nowym 
Testamencie stwierdzeń o Nim. Bernard Sesboüe wyróżnia szereg 
występujących od oświecenia aż do czasów współczesnych czysto 

„świeckich” obrazów Jezusa, wśród których znalazły się między 
innymi:

[1] Jezus jako mędrzec i mistrz cnoty: filozof, moralista; już nie 
Bóg, ale „tylko” doskonały człowiek i wzór do naśladowania31;

[2] Jezus widziany przez pryzmat polityki: „Sankiulota 
z Nazaretu”32, Republikanin33, Socjalista34;

[3] Jezus liberalnych historyków i profesorów35;
[4] Jezus mass mediów36;

 29 Por. J. Pelikan, Jezus przez wieki, tłum. A. Pawelec, Kraków 1993, s. 9.
 30 Jak ma to miejsce choćby w przypadku Polski: chrzest Mieszka I w 966 roku 
wyznacza początek państwowości.
 31 Por. B. Sesboüe, Jezus Chrystus na obraz ludzi. Krótki przegląd przedstawień Jezusa 
na przestrzeni historii, tłum. P. Rak, Kraków 2006, s. 47–48.
 32 Por. B. Sesboüe, Jezus Chrystus na obraz ludzi…, dz. cyt., s. 62.
 33 Por. B. Sesboüe, Jezus Chrystus na obraz ludzi…, dz. cyt., s. 66.
 34 Por. B. Sesboüe, Jezus Chrystus na obraz ludzi…, dz. cyt., s. 74.
 35 Por. B. Sesboüe, Jezus Chrystus na obraz ludzi…, dz. cyt., s. 81.
 36 Por. B. Sesboüe, Jezus Chrystus na obraz ludzi…, dz. cyt., s. 177.
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[5] Jezus „postchrześcijański”37;
[6] Jezus w sektach i ruchu New Age38.
Jednak, co oczywiste, żadne z tych określeń i stojących za nimi 

schematów myślowych nie zamyka w sobie Jezusa i Jego fenomenu 
w całości.

Zdaniem Leszka Kołakowskiego błędny jest pogląd, iż niewiara 
w Boga wymaga jednoczesnej rezygnacji z uznania roli Jezusa, jaką 
odgrywa on w kulturze europejskiej, a z drugiej strony niewłaściwa 
jest „monopolizacja” Jezusa przez Kościół i zanik Jego przesłania 
w innych wymiarach życia. Kołakowski obawia się, iż dekadencja 
chrześcijaństwa byłaby zarazem dekadencją historycznego sensu 
życia Jezusa, na co nie można pozwolić ze względu na Jego rolę w na-
szej cywilizacji39. Postać i nauczanie Chrystusa nie mogą zostać ani 
unieważnione, ani usunięte z kultury, gdyż zaprzepaściłoby to jej 
istnienie i dalszy rozwój. Postać Chrystusa, nie tylko nauczyciela, 
ale też wzoru ucieleśnienia najdoskonalszych wartości ludzkich, 
nie może zniknąć z kultury bez konsekwencji, jaką byłoby zasad-
nicze przerwanie ciągłości życia duchowego kultury. Jezus bowiem 
 według Kołakowskiego

wcielił […] w osobowości własnej zdolność do wypowiadania pełnym gło-
sem swojej prawdy, zdolność do tego, by bronić stabilnej rzeczywistości, 
która go nie przyjmuje. Uczył, w jaki sposób, nie uciekając się do gwałtu, 
można stawiać czoło sobie i światu. Był tedy wzorem owego autentyzmu 
radykalnego, we którym dopiero każdy osobnik ludzki może własnym 
wartościom prawdziwie nadawać życie40.

 37 Por. B. Sesboüe, Jezus Chrystus na obraz ludzi…, dz. cyt., s. 207.
 38 Por. B. Sesboüe, Jezus Chrystus na obraz ludzi…, dz. cyt., s. 223. Więcej na ten 
temat zob. P. Beskow, Osobliwe opowieści o Jezusie. Analiza nowych apokryfów, tłum. 
J. Wolak, Kraków 2005, s. 137–146.
 39 Por. L. Kołakowski, Jezus Chrystus – prorok i reformator, w: L. Kołakowski, Pochwała 
niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955–1968, t. 1, Warszawa 1989, s. 11 (Biblioteka 
Aletheia).
 40 L. Kołakowski, Jezus Chrystus – prorok i reformator…, dz. cyt., s. 12.



74 Chrysto-logia kultury współczesnej…

Chrystus to nie tylko najdoskonalszy wzór do naśladowania dla 
chrześcijan, ale pewien uniwersalny archetyp: nauczyciela, człowie-
ka (niewinnie) cierpiącego, osoby bezinteresownie poświęcającej 
się dla innych, radykalnie przekraczającej schematy i narzucone 
obyczajowością swojego czasu ograniczenia. W czasach Jezusa i we 
wszystkich następnych epokach istniała tradycja przedstawiania 
Go jako Wyzwoliciela w innym niż teologiczne znaczeniu – w roli 
politycznego przywódcy widziało Go  wielu Mu  współczesnych, 
jednak dopiero w XIX i XX wieku obraz ten zyskał szczególną po-
pularność41. Jakkolwiek z teologicznego punktu widzenia nazwa-
nie Jezusa jedynie wybitną osobistością jest redukcją Jego Osoby, 
to jednak należy uznać je za dowód na nośność przekazu Ewangelii, 
nawet jeśli nie prowadzi to bezpośrednio do ortodoksyjnej wiary 
i „oficjalnego” pójścia za Jezusem oraz wyznania wiary w Niego jako 
Boga i Mesjasza.

Religia stanowiła zawsze główną siłę kulturotwórczą42. „Wiara 
w Chrystusa może być źródłem kultury o profilu chrześcijańskim, 
jednak punktem wyjścia dla kultury będzie zawsze człowiek, a nie 
wiara”43. Antropologia filozoficzna – sposób myślenia o człowieku – 
wynika jednak także z  teologii. W przypadku antropologii inspi-
rowanej chrześcijaństwem mówimy o wyjątkowym podkreśleniu 
godności osoby ludzkiej jako jedynego stworzenia uczynionego 
na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1, 26–27). Ponadto przeja-
wy kultury, takie jak sztuka czy literatura, pozwalają na odkrycie 
natury człowieka i jego miejsca w historii.

Kasper zauważa, że  pierwotnemu rozumieniu emancypacji  – 
jako wyzwolenia niewolnika spod władzy pana lub dorosłego syna 

 41 Por. J.  Pelikan, Jezus przez wieki…, dz.  cyt., s.  242. Już Fryderyk Engels 
w Przyczynku do dziejów wczesnego chrześcijaństwa doszukiwał się związków łączą-
cych socjalizm i pierwotny Kościół, por. F. Engels, Przyczynek do dziejów wczesnego 
chrześcijaństwa, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 22, red. A. Kołodziej, Warszawa 
1971, s. 535–566.
 42 Por. Ch. Dawson, Religia i kultura, tłum. S. Ławicki, Warszawa 1959, s. 22.
 43 W. Kawecki, Kościół i kultura w dialogu…, dz. cyt., s. 299.
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spod władzy ojca – można nadać sens teologiczny, gdyż już od cza-
sów apostoła Pawła chrześcijańskie odkupienie pojmuje się jako 
wyzwolenie spod „mocy i potęg”, co później odegrało określoną 
rolę w zachodnioeuropejskiej historii wolności. Zdaniem Kaspera 
dopiero w  chrześcijaństwie dostrzeżono w  wolności fundament 
godności każdego człowieka, niezależnie od jego rasy, pochodzenia, 
pozycji i płci, jest to więc wkład chrześcijaństwa w nowożytność. 
Wobec tego, iż „emancypacja” jest poniekąd hasłem naszej epoki, 
należy w ramach chrystologii znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki 
jest stosunek chrześcijańskiej koncepcji odkupienia do nowożytnej 
koncepcji emancypacji44.

Kultura jest próbą zrozumienia świata i sensu istnienia w nim 
człowieka, dlatego wiąże się ściśle z  poznaniem i  wartościami. 
Ta próba zrozumienia nie jest czysto teoretyczna, ale opiera się 
na zainteresowaniu ludzką egzystencją. Celem kultury jest ukaza-
nie, jak być człowiekiem, jak włączać się w dzieje świata i reago-
wać na zachodzące w nim zmiany, aby zarazem dążyć do własnego 
rozwoju i szczęścia. Wielkie kultury nie traktują tego zadania in-
dywidualistycznie, gdyż można je wypełnić jedynie we wspólnocie 
z innymi ludźmi, dlatego też właściwe rozumienie świata wymaga 
odpowiedniego kształtowania wspólnoty. W pytaniu o człowieka 
i świat zawsze zawarte jest pierwszorzędne i zasadnicze pytanie – 
pytanie o boskość. Znalezienie na nie odpowiedzi jest warunkiem 
sine qua non zrozumienia świata i dobrego życia. Istotą wielkich 
kultur jest więc taka interpretacja świata, która porządkuje stosu-
nek do tego, co boskie. Kultura w klasycznym rozumieniu posiada 
zdolność przekraczania granicy „widzialnego” i  badania właści-
wych fundamentów, co otwiera ją na boskość. W kulturze każdy 
niejako wykracza poza siebie, zawsze jest ona związana z podmio-
tem wspólnotowym, a doświadczenia innych są przez wspólnotę 
integrowane i kształtowane. Dzięki wspólnocie możliwe jest więc 

 44 Por. W. Kasper, Jezus Chrystus…, dz. cyt., s. 37.
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osiągnięcie tego, co przekracza zdolności pojedynczego człowieka45. 
To wszystko streszcza poniekąd stwierdzenie Jana Pawła II, poprze-
dzone uznaniem szeroko pojętej sztuki za wyraz ludzkich poszuki-
wań: „w głębi ludzkiego serca zostało zaszczepione pragnienie Boga 
i tęsknota za Nim”, a ponieważ każda kultura dąży do jakiejś pełni, 
to w niej samej zawarta jest możliwość przyjęcia Objawienia46.

Właściwością kultury jest jej rozwój, który następuje wskutek 
zetknięcia z nową rzeczywistością – dzięki temu spotkaniu kultu-
ra może podjąć refleksję nad nowym poznaniem. Nie pozostając 
w izolacji i otwierając się na przemiany, postępuje naprzód. Roz-
różnia się kultury kosmiczno-statyczne (stare, odzwierciedlają one 
w znacznej mierze niezmienną tajemnicę kosmosu) i historyczne 
(do których należą zwłaszcza kultura żydowska i chrześcijańska, 
postrzegające drogę z Bogiem jako historię)47.

3.1.3. Teologia kultury

Teologia kultury to część religijnej filozofii kultury, teologii fun-
damentalnej bądź „teologii rzeczywistości ziemskiej”48 czy „teolo-
gii praktycznej”49. Według Paula Tillicha teologia kultury, której 
poświęcił on swoje znane dzieło pod takim właśnie tytułem, nie 
jest jedynie segmentem teologii, lecz fundamentalną formą całej 
refleksji nad Objawieniem. Jego zdaniem przekazywania wiary 
nie można bowiem rozpocząć „od góry”, od nauczania o istnieniu 
Najwyższej Istoty, która ujawniła kilku osobom trochę informacji 
na swój temat50. Warto podkreślić, że sam język, w tym biblijny, jest 

 45 Por. J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 50–51.
 46 Por. Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 24, 71.
 47 Por. J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 51.
 48 Jak zatytułował swoją książkę Thils, zob. G. Thils, Théologie des réalités terrestres, 
Paris 1946.
 49 Taki tytuł nadał swojej publikacji Battista Mondin, zob. B. Mondin, Teologia 
della prassi, Brescia 1973.
 50 Por. P. Tillich, Theology of Culture, New York 1959, s. 5.
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rezultatem kreatywności kultury – nie ma żadnego świętego języka, 
jest za to ludzki język bazujący na spotkaniu człowieka z otaczają-
cą go rzeczywistością, zmieniający się przez wieki, służący opisowi 
i komunikacji, literaturze i poezji, używany przez człowieka także 
do określania tego, co Tillich zwie „ostatecznym zatroskaniem”. Ję-
zyk konsekruje dopiero użycie go do wyrażenia prawd wiary, jednak 
sam w sobie nie jest on święty51.

Teologia kultury traktuje kulturę jako miejsce teologiczne (locus 
theologicus), a więc przestrzeń refleksji nad Objawieniem. Ratzin-
ger podkreśla, że obniżenie wartości kultury jest w gruncie rzeczy 
manichejskie52, dlatego też należy bezwzględnie unikać jej depre-
cjonowania w refleksji teologicznej. Wcielenie bowiem to złączenie 

„Logosu i sarx, Słowa i ciała, wiary i historii”53.

3.2. Przyczyny obecnego stanu kultury  
w kontekście chrześcijaństwa

Współcześnie, zdaniem wielu, jesteśmy świadkami pewnego pęk-
nięcia historii –prawdopodobnie nie pierwszego i nie  ostatniego – 
oraz podejmowanych różnorakich prób jego załagodzenia.

Zagubiliśmy się w przestrzeni wielu tysięcy lat świetlnych, w ziemi, 
która – jak się okazuje – ma za sobą historię milionów lat, a początki 
rodzaju ludzkiego, którego historia odtwarza niewysłowione okrucień-
stwo świata roślinnego i zwierzęcego na płaszczyźnie samoświadomości, 

 51 Por. P. Tillich, Theology of Culture…, dz. cyt., s. 47–48. Stwierdzenie Tillicha 
dotyczące obiektywnej (nie)świętości języka z całą pewnością można odnieść 
do chrześcijaństwa, jednak przykłady zaczerpnięte z innych systemów religijno-

-kulturowych (jak choćby kwestia Koranu i jego tłumaczeń, a raczej braku jego 
oficjalnie uznanych przekładów) pokazują, że współcześnie nie jest to powszechne 
przekonanie.
 52 Por. J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 56–57.
 53 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 184.
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giną w nieprzebytych odległościach. Czy jest możliwe, aby jakiś bóg 
mógł naprawdę nazwać bulwersującym określeniem „bardzo dobry” ten 
świat, który Nietzsche definiował jako „potwór, który żuje”, a Reinhold 
Schneider jako „wirujące piekło”? Pożerać i być pożeranym, istotne ele-
menty życia, a nawet „ewolucji”, stanowią warunek, który nieustannie 
się powtarza w ludzkim życiu: czyż nie ta właśnie idea zrodziła w wielu 
kulturach uprawnione pragnienie, czy też nawet nadzieję na wyzwolenie 
z tragiczności tego, co określamy jako egzystencję i życie?54

Pozostając w klimacie tej dość pesymistycznej diagnozy Joachi-
ma Gnilki, Kasper nieco przekornie stwierdza, że doświadczenie nie-
sprawiedliwego cierpienia jest o wiele mocniejszym argumentem 
za ateizmem – przekonaniem o nieistnieniu Boga – niż wszystkie 
inne, pomniejsze argumenty. Wobec istnienia cierpienia albo Bóg 
jest zły, albo nie jest wszechmocny. To człowiek cierpiący, doświad-
czający konkretnej sytuacji niezbawienia, swojej uświadomionej 
bezsilności i skończoności bycia, jest dziś partnerem rozmowy dla 
teologii (teologa?). To różnica w stosunku do nowożytności, gdy 
od czasów oświecenia tym partnerem był ateista. Pytanie o Boga 
jest więc pytaniem o Jego identyfikowanie się z cierpieniem czło-
wieka, o Jego współcierpienie55. Z drugiej strony, pytanie o miej-
sce Boga w świecie przepełnionym cierpieniem nie jest z założenia 
niechrześcijańskie, bo  może być przejawem autentycznej wiary 
w Boga żywego, osobowego. Küng przypomina, że sam Jezus nie 
przyjmował postawy apatii w  stosunku do  cierpienia własnego 
i innych56.

 54 J. Gnilka, Chrystus – Alfa i Omega, w: Tajemnica Trójcy Świętej…, dz. cyt., s. 226.
 55 Por. W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 200–203, 206.
 56 Por. H. Küng, Bóg a cierpienie…, dz. cyt., s. 8–9, 60. Jeśli chodzi o stosunek 
do cierpienia innych zob. przede wszystkim opis sytuacji przed wskrzeszeniem 
Łazarza: „Gdy więc Jezus zobaczył ją [Marię z Betanii – przyp. A. M. M.] płaczą-
cą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, roz-
rzewnił [ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν]” (J 11, 33) oraz przed 
wskrzeszeniem syna wdowy z Nain: „Na jej widok Pan zlitował się [ἐσπλαγχνίσθη] 
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O’Collins wyróżnia trzy sposoby doświadczania zła:
[1] alienacja – wobec samego siebie, innych ludzi, świata i Boga;
[2] śmierć – we wszystkich jej przejawach, chorobach, wojnach, 

niewolach, stratach;
[3] niewiedza  – w  tym także błędne przekonania i  poczucie 

 absurdu, brak sensu i prawdy57.
Wyróżnione i pokrótce opisane w podpunktach niżej ogólne 

przyczyny aktualnej sytuacji kulturowej są bądź to realizacjami 
któregoś z wymienionych wyżej sposobów doświadczania zła, bądź 
reakcjami na to zło. Doświadczenia wojen i reżimów to rzeczywi-
stość śmierci [2], sekularyzm i pokrewne mu zjawiska są przykła-
dem niewiedzy, wpływy filozofii dalekowschodniej inspirujące nowe 
ruchy religijne i prywatne religie są próbą odpowiedzi na ową nie-
wiedzę [3], zaś wszelkiego rodzaju nurty emancypacyjne są próbą 
 przezwyciężenia: alienacji [1], śmierci [2] i niewiedzy [3].

3.2.1. Doświadczenia wojen i reżimów 
oraz dążenia emancypacyjne

„Auschwitz i krzyż. Gdyby rozpatrywać je łącznie, podniesie się 
krzyk, budząc upiory, rodząc kolejną traumę. Ale jeśliby myśleć 
o niech osobno, harmonii to nie przywróci”58. Oba wydarzenia były 
niezawinione, ale, co oczywiste, tylko jedno z nich było dobrowolne.

XX wiek był stuleciem dwóch wojen światowych i licznych po-
mniejszych konfliktów zbrojnych, ale przede wszystkim okresem 

nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz»” (Łk 7, 13), a także uzdrawiając trędowatego: 
„<A Jezus>, zdjęty litością [σπλαγχνισθεὶς], wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł 
do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!»” (Mk 1, 41). Jeśli chodzi o stosunek do cier-
pienia własnego – prośba skierowana do uczniów w Getsemani: „I rzekł do nich: 
«Smutna [Περίλυπός] jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie»” 
(Mk 14, 34, por. Mt 26, 38). Warto zwrócić uwagę na znacznie głębszy wymiar słów 
oddających stany  emocjonalne w oryginale niż użytych w tłumaczeniu polskim.
 57 Por. G. O’Collins, Chrystologia…, dz. cyt., s. 266.
 58 T. Cyz, Pasja 20, 21. Powroty Chrystusa, bmw 2013, 3,2.
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wielkich przemian społecznych i kulturowych. Systemy totalitarne 
i  ideologie – w pewnym sensie leżące u ich fundamentów „świe-
ckie soteriologie” – nazizm i komunizm – odcisnęły trwałe pięt-
no na dziejach świata. Po nich już nic nie jest takie jak wcześniej, 
bo właśnie tam tkwią korzenie rozpaczy, która skutkowała drama-
tycznymi pytaniami o możliwość metafizyki i poezji „po Auschwitz”59 
i refleksją nad związkami Boga ze światem w kontekście niedawno 
minionej i wciąż żywej historii. Doświadczenie tragedii rzutuje nie 
tylko na ocenę klasycznych form dyskursu, ale także na sposób 
ujmowania relacji między wszechmocnym Bogiem a cierpiącym 
człowiekiem60. Bardzo mocnym świadectwem tej zmiany jest opis 
egzekucji więźniów Auschwitz oskarżonych o sabotaż, w tym małe-
go chłopca – służącego oberkapo – przekazany przez Eliego Wiesela:

Trzy ofiary z trudem weszły na krzesła. Równocześnie założono stryczki 
na trzy szyje. […] – Gdzie jest Bóg? Gdzie On jest? – zapytał ktoś z tyłu. 
Na znak komendanta trzy krzesła wywróciły się. […] Dwaj dorośli bez 
wątpienia byli martwi. […] Ale trzeci sznur wciąż się poruszał: dziecko 
było zbyt lekkie i nadal żyło… Przez ponad pół godziny miotał się między 
życiem a śmiercią, umierając w powolnej męce, a my patrzyliśmy. […] 
Usłyszałem za sobą tego samego człowieka, pytającego: – Gdzie jest teraz 
Bóg? I usłyszałem także wewnętrzny głos, który odpowiedział: – Gdzie? 
Jest tutaj… wisi na tej szubienicy…61

 59 Przede wszystkim przez Theodora W. Adorno, który stwierdził, iż „napisanie 
wiersza po Auschwitz jest barbarzyńskie” („Nach Auschwitz ein Gedicht zu schre-
iben, ist barbarisch”), por. T. W. Adorno, Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft, 
Frankfurt am Main 1955, s. 26.
 60 Por. J. Życiński, Bóg postmodernistów. Wielkie pytania filozofii we współczesnej 
krytyce moderny, Lublin 2001, s. 20–21.
 61 E. Wiesel, Noc, tłum. E. Horodyska, Oświęcim 2006, s. 70. Pisząc o jednym 
ze współwięźniów, Wiesel stwierdza: „Nieszczęsny Akiba Drumer, gdyby mógł 
nadal wierzyć w Boga, gdyby dostrzegł w tej Kalwarii ślad Jego istnienia, nie 
przepadłby w trakcie selekcji”. E. Wiesel, Noc…, dz. cyt., s. 81. Z drugiej strony 
przytacza także stwierdzenie innego, zganionego za powoływanie się na słowa 
Hitlera: „Bardziej wierzę Hitlerowi niż komukolwiek innemu. On jeden dotrzymał 
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Auschwitz, będący niejako symbolem Holokaustu, nie jest jed-
nak, jak wiadomo, ostatnim odcinkiem dramatu. Po ludobójstwach 
z czasów II wojny światowej nastąpiły inne. Racjonalna refleksja 
każe więc myśleć o człowieku raczej jako o istocie tragicznej niż 

„rozumnym zwierzęciu”62. Sołżenicyn wyraził to następująco:

Tajemnicę męki Chrystusa, który przybrał ludzką postać, wyjaśniał Silin 
w sposób nader śmiały: Bóg pragnął nie tylko odkupić ludzkie grzechy, 
lecz także odczuć na własnej skórze wszystkie cierpienia z ziemskim 
istnieniem związane. Silin pozwalał sobie na takie twierdzenia: O tych 
cierpieniach Bóg zawsze wiedział, ale nigdy przedtem ich nie zaznał!63

Kołakowski w doświadczeniu cierpienia widzi też drugą możli-
wość – postawą równie zrozumiałą jak zanegowanie w konfrontacji 
z cierpieniem istnienia Boga, jest postawa przeciwna, przyjmująca, 
że w obliczu takich doświadczeń jedynie On może ocalić sens życia64.

Doświadczenie cierpienia związane jest także z dążeniem do wy-
zwolenia poszczególnych grup, które do tej pory z różnych względów 
pozostawały na marginesie życia społecznego, jak choćby  ubodzy 
tak zwanego Trzeciego Świata, kobiety, mniejszości seksualne i inne.

3.2.2. Sekularyzacja i zjawiska pokrewne

Réne Rémond wskazuje na wagę rozróżniania terminów czę-
sto błędnie pojmowanych jako bliskoznaczne. Określenia, takie 
jak „dechrystianizacja”, „sekularyzacja” (od łac. saecularis – „świe-
cki”), „laicyzacja”, oznaczają wprawdzie zjawiska zbliżone, nawet 

obietnic, wszystkich obietnic, złożonych żydowskiemu narodowi”. E. Wiesel, Noc…, 
dz. cyt., s. 85.
 62 J. Życiński, Bóg postmodernistów…, dz. cyt., s. 21.
 63 A. Sołżenicyn, Archipelag GUŁag 1918–1956, tłum. J. Pomianowski, Poznań 2010, 
s. 103.
 64 Por. L.  Kołakowski, Odwet sacrum w  kulturze świeckiej, w:  L. Kołakowski, 
Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 1990, s. 142 (Idee).
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niejednokrotnie współwystępujące, ale przy tym odpowiadają 
różnym etapom rozdziału religii i świata65. Trzeba brać pod uwagę, 
że pojęcie dechrystianizacji oznacza nie tylko zaprzestanie prze-
strzegania zewnętrznych nakazów religii. W tym samym stopniu 
dotyczy ono uczuć i mentalności; oba te wymiary niekoniecznie 
odpowiadają sobie nawzajem, gdyż stałość praktyki i kultu może 
łączyć się z faktyczną dechrystianizacją na poziomie umysłu66.

Jedni badacze uważają zjawisko dechrystanizacji za bardzo dawne, tak 
dawne, że można by się zastanowić, czy kiedykolwiek nastąpiła chry-
stianizacja. Gdyby zostało dowiedzione, że pewne kraje nie zostały nigdy 
dogłębnie zewangelizowane, zmieniłoby zupełnie sens to, co nazywamy 
dechrystianizacją. […] Druga grupa uczonych podkreśla z naciskiem 
głęboką oryginalność faktu. W tej perspektywie poszukiwanie punktu 
wyjścia odnajduje swój poprzedni sens i usprawiedliwienie67.

Zdaniem Rémonda „dechrystianizacja jest wynikiem rozdźwię-
ku pomiędzy Kościołem a  światem, zaostrzającego się w  miarę 
 przyspieszenia się rytmu ogólnych przemian”68.

W różnych wariantach postmodernizmu w niejednakowym stopniu 
akcentuje się, że żyjemy w zsekularyzowanym społeczeństwie, w któ-
rym eliminowanie obecności Boga w kulturze przyniosło zarówno tzw. 
śmierć Boga, jak i odejście od oświeceniowych wzorców emancypacji. 
Nie kwestionując radykalnie nowych zjawisk w dziedzinie współczesnej 
kultury, trzeba zauważyć, że wiele z nich, wymienionych jako specyfika 
postmoderny, występowało już w XIX wieku.

 65 Por. R. Rémond, Dechrystianizacja. Aktualny stan zagadnienia, w: Ateizm oraz 
irreligia i sekularyzacja, red. F. Adamski, Kraków 2011, s. 89.
 66 Por. R. Rémond, Dechrystianizacja…, dz. cyt., s. 91.
 67 R. Rémond, Dechrystianizacja…, dz. cyt., s. 92.
 68 R. Rémond, Dechrystianizacja…, dz. cyt., s. 94.
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 Należą do  nich na przykład antyreligijne nastroje69. Jednak, 
z  drugiej strony, w  obliczu dramatycznych wydarzeń XX  wieku 
ateizm nie udzielił na nurtujące ludzkość pytania bardziej przeko-
nujących  odpowiedzi, niż zrobiło to chrześcijaństwo70.

Radykalna sekularyzacja – z różną chronologią w poszczegól-
nych krajach – rozpoczęła się w Europie Zachodniej pod koniec lat 
60. XX wieku71. Jako taka nie oznacza ona całkowitego usunięcia re-
ligii, choć się ją o to – błędnie – posądza. Pomimo prognoz z połowy 
XX wieku, które zakładały, że całą Europę i jej kulturę ogarnie obo-
jętność na sprawy sacrum (coś pomiędzy tradycyjnym, kościelnym 
chrześcijaństwem a radykalnym ateizmem), okazało się, iż domi-
nuje raczej częściowo rozmyta religijność, niedookreślona, łączą-
ca w sobie światopoglądy o różnorakiej genezie, przez co kwestia 
ta wymyka się ścisłym, jednoznacznym klasyfikacjom. To wszyst-
ko skutkuje trudnościami w bliższym poznaniu tego  zagadnienia 
 poprzez badania społeczne72.

Wspomniana sekularyzacja pozostaje ostatecznie terminem 
bez dokładnie sprecyzowanego znaczenia. Pokrewne jej są  mię-
dzy innymi laicyzacja, dechrystianizacja i desakralizacja. Wiąże się 
z nimi kolejna przyczyna obecnego stanu rzeczy – relatywizm jako 
filozoficzna podstawa demokracji. W imię tolerancji każdy ma pra-
wo nie tylko do posiadania, ale i głoszenia swojej prawdy/„praw-
dy”. Społeczeństwo odwołujące się do wolności jest więc z założe-
nia społeczeństwem relatywistycznym. Do pewnego stopnia jest 
to podejście słuszne73, jednocześnie jednak stanowi ryzyko całkowi-
tego rozmycia się obiektywnej Prawdy (choćby tej dotyczącej Ob-
jawienia) w morzu innych „prawd”. Osłabienie społecznej wartości 

 69 J. Życiński, Bóg postmodernistów…, dz. cyt., s. 29–30.
 70 Por. T. Halík, Ateizm jako rodzaj doświadczenia religijnego, w: T. Halík, Wzywany 
czy niewzywany…, dz. cyt., s. 84.
 71 Por. J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 
2006, s. 38.
 72 Por. T. Halík, Ateizm jako rodzaj…, dz. cyt., s. 77.
 73 Por. J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 94–95.
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religii – w tym wypadku chrześcijaństwa – wiąże się z zachwianiem 
jej zdolności do definiowania pojęć w sposób obowiązujący nie tyl-
ko wiernych, ale wszystkich pozostających w obszarze wpływów 
danego wyznania.

3.2.3. Wiara na własną miarę: self-made religions

Zainteresowanie Europejczyków religiami Dalekiego Wschodu 
i, od lat 60., rozwój ruchów określanych zbiorczo (i niekoniecznie 
poprawnie) mianem New Age, to kolejne cechy współczesnej ducho-
wości Zachodu, pozostające nie bez związku z naszym tematem – ich 
mariaż z chrześcijaństwem skutkuje bowiem zaistnieniem różnych 
synkretycznych tworów, także tak zwanych religii prywatnych. 
Zdaniem Petera L. Bergera nie stanowią one jednak rzeczywistych 
religii, gdyż z samego faktu ich prywatności wynika brak konstytu-
tywnej dla religii cechy, jaką jest istnienie zasad i norm wspólnych 
dla wszystkich wyznawców. Ostatecznie taka „religia” nie buduje 
wspólnego świata, w którym wszystkie aspekty życia społecznego 
miałyby swoje ostateczne odniesienie, wiążące dla wiernych74. Du-
chowość wyzwolona z instytucjonalnych więzów nie nosi więc zna-
mion pełnoprawnej religii, niemniej jednak z teologicznego punktu 
widzenia jest realną rzeczywistością, której trzeba wyjść naprzeciw 
i umieć się do niej ustosunkować w podejmowanej refleksji dotyczą-
cej miejsca chrześcijaństwa w świecie współczesnym. Zindywiduali-
zowanie światopoglądu religijnego wiąże się więc z powstawaniem 

„dzikiego sacrum”75, nieujarzmionego przez instytucje.
W obliczu mnogości wyznań i wolności w ich wyznawaniu na-

stępuje oczywiście relatywizacja treści prezentowanych jako (je-
dynie) słuszne przez każde z  nich. Jak stwierdził Roger Bastide, 

 74 Por. P. L. Berger, Sekularyzacja a problem wiarogodności religii, w: Ateizm oraz 
irreligia…, dz. cyt., s. 107.
 75 Określenie za Rogerem Bastidem, zob. R. Bastide, Le sacré sauvage et autres 
essais, Paris 1975.
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społeczeństwo stanęło w obliczu konieczności poszukiwania sym-
bolizmu gdzie indziej niż w religiach, te bowiem straciły już dla 
większości jego członków charakter integrującego go symbolu, przy 
poglądzie przeciwnym zaś, utrzymującym obraz świata definiowany 
przez tradycje religijne, pozostali już tylko nieliczni76.

Ostatecznie jednak jest to wyraz poszukiwania nowych dróg 
poznania czy sposobów na poradzenie sobie z cierpieniem włas-
nym i zbiorowym. W tych synkretycznych poglądach nie brakuje 
oczywiście także odwołań do Chrystusa, rzecz jasna do Jego obrazu 
odpowiednio „dostosowanego” do założonej uprzednio koncepcji – 
by wymienić choćby najbardziej popularną hipotezę „Jezusa w In-
diach” (oraz „Jezusa w Tybecie”), próbującą powiązać nauczanie 
Ewangelii z hinduizmem i buddyzmem77.

3.3. Reakcje teologii na zmiany w kulturze

Wychodząc z wnętrza doświadczenia cierpienia – wywołanego 
posiadanym przez wszystkich ludzi przedrozumieniem ich spełnio-
nego bycia – teologia współczesna stara się wskazać ów poszuki-
wany przez wszystkich absolutny sens jako możliwy do zaistnienia 
jedynie w obliczu istnienia Boga78. Czyni to na różne sposoby, stara-
jąc się odpowiedzieć na bieżące wydarzenia i ich nakreślone wyżej 
skutki. W ten sposób teologia, jako dziedzina wiedzy osadzona w re-
aliach konkretnego czasu, nie tylko podlega wraz z kulturą pewnym 
przemianom, ale także wykształca swoje nowe, zaktualizowane for-
my. Zarówno określone historyczne wydarzenia, jak i ewentualne 

 76 Por. R. Bastide, Le sacré sauvage…, dz. cyt., s. 111.
 77 Oparte na falsyfikatach: rzekomo istniejącym Żywocie świętego Issy, opisa-
nym w Nieznanym życiu Jezusa Chrystusa z końca XIX wieku, i Ewangelii Wodnika 
z początku XX wieku, więcej zob. P. Beskow, Osobliwe opowieści o Jezusie…, dz. cyt., 
s. 106–121, 137–146 i zamieszczona tam bibliografia.
 78 Por. W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 204.
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reakcje teologii mają wpływ na kształtowanie się języka kultury, gdy 
zabiera ona głos w sprawie sacrum.

Yves-Marie Congar stawia tezę, że człowiek i świat bez Boga jest 
częściowo reakcją na Boga teologów bez człowieka i świata – nie 
ma „teologii dla człowieka” bez „antropologii dla Boga”79.

W ramach współczesnych teologicznych odpowiedzi na zaist-
niałe zmiany wyróżnia się: chrystologię sensu (Ratzinger), chry-
stologię znaczenia (Josef Nolte), chrystologię kosmiczną (Pierre 
Teilhard de  Chardin), chrystologię transcendentalną (Rahner), 
chrystologię ludzkiej transcendencji (Piet Schoonenberg), chry-
stologię posłuszeństwa (Balthasar), chrystologię proegzystencji 
(Heinz Schürmann), chrystologię eschatyczno-pneumatologiczną 
(Heribert Mühlen, Kasper, Congar), chrystologię metadogmatycz-
ną (Küng, Edward Schillebeeckx), chrystologię psychoanalityczną 
(Jacques Pohier), chrystologię spełnienia osobowego (Czesław Sta-
nisław Bartnik), a także chrystologię jedności (Wincenty Granat)80.

Konfrontacja z  nazizmem zrodziła zarówno w  judaizmie, 
jak i  chrześcijaństwie „teologię po  Auschwitz”, która wymusza 
uwzględnienie tragicznego doświadczenia Zagłady w refleksji nad 
Bogiem – Jego dobrocią i wszechmocą – i nad człowiekiem dotknię-
tym tym cierpieniem. Hans Jonas w swoim przemówieniu Idea Boga 
po Auschwitz rozwinął koncepcję Boga, który będąc nieskończony, 

„musiał się w sobie skurczyć i tym sposobem pozwolić na zewnątrz 
siebie powstać pustce, nicości, w której i z której mógł stworzyć 
świat”. Owo „cofnięcie się” Boga (nawiązujące do kabalistycznej 
idei cimcum) było warunkiem sine qua non stworzenia odrębnego 
od Niego świata81. Domniemaną i przez tyle wieków samą przez się 

 79 Y.-M. Congar, Chrystus w ekonomii zbawienia, „Znak” (1967) nr 11, s. 1375.
 80 Por. T. Jaklewicz, Jeden Chrystus – wiele twarzy. Pluralizm chrystologii katolickiej, 
w: Oblicza Jezusa Chrystusa w kulturach i religiach świata, red. T. Szyszko, A. Wąs, 
Warszawa 2007, s. 20 (Dialog Kultur i Religii, 2).
 81 Por. H.  Jonas, Idea Boga po Auschwitz. Żydowski głos, w: H. Jonas, Idea Boga 
po Auschwitz, tłum. G. Sowiński, Kraków 2003, s. 45 (Filozofia i Religia).
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oczywistą wszechmoc Boga Jonas nazywa pojęciem wewnętrznie 
sprzecznym i dowodzi tego na płaszczyźnie logicznej:

To […], na co oddziałuje moc, musi samo z siebie dysponować pewną mocą, 
nawet jeśli pochodzi ona od tej pierwszej mocy i została udzielona jej 
dysponentowi wraz z jego istnieniem, dzięki rezygnacji bezgranicznej 
mocy z samej siebie. […] nie może tak być, że wszelka moc leży po stronie 
jednego tylko podmiotu działania. Moc musi być podzielona, aby w ogóle 
mogła istnieć82.

Przechodząc zaś na grunt teologii, przedstawia trzy przypisy-
wane Bogu atrybuty – absolutną dobroć, absolutną moc i absolutną 
zrozumiałość – jako niemożliwe do jednoczesnego współistnienia. 
Możliwe jest jedynie powiązanie dwóch z nich i wykluczenie trzecie-
go. Jedyną możliwością, że Bóg jest zarazem dobry (co jest nieodłącz-
ne od Jego biblijnego pojęcia) i zrozumiały (choć w ograniczonym 
stopniu, co również w oczywisty sposób wiąże się z Objawieniem), 
jest więc odrzucenie idei Jego wszechmocy83. Bóg w  koncepcji 

 82 H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz…, dz. cyt., s. 40–41: „Z Bożą mocą jest podobnie 
jak z ludzką wolnością. Wolność nie zaczyna się tam, gdzie kończy się konieczność, 
lecz polega na dorównywaniu konieczności. Odcięta od jej królestwa, wolność 
zostaje pozbawiona swego przedmiotu, bez którego jest równie nieważna jak 
siła bez oporu. Absolutna wolność byłaby pustą wolnością, która znosi samą sie-
bie. To samo dotyczy pustej mocy, która byłaby absolutnym jedynowładztwem. 
Absolutna, totalna moc oznacza moc, której nic nie ogranicza, nawet istnienie 
czegoś innego od niej, czegoś poza nią samą i różnego od niej. Albowiem samo 
istnienie czegoś takiego już by ją ograniczało; jedyna moc musiałaby je unicestwić, 
by zachować swą absolutność. Absolutna moc w swej samotności nie miałaby 
zatem żadnego przedmiotu, na który mogłaby oddziaływać. A jako moc bez przed-
miotu byłaby znoszącą siebie mocą bez mocy. «Wszech» równa się tutaj «zero». 
By moc mogła oddziaływać, oprócz niej musi istnieć coś innego; odkąd coś takiego 
istnieje, moc nie jest już wszechmocna, choć może w dowolnej mierze przewyższać 
jego moc. Tolerowane istnienie per se innego przedmiotu limituje, jako warunek 
potwierdzenia, moc najmocarniejszej siły oddziałującej, a jednocześnie pozwala 
jej dopiero być siłą oddziałującą”.
 83 Por. H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz…, dz. cyt., s. 42.



88 Chrysto-logia kultury współczesnej…

Jonasa nie ignorował więc zła Holokaustu, ale  zwyczajnie nie mógł 
mu zapobiec84.

Odpowiedzią na ekonomiczny i społeczny ucisk była w Amery-
ce Południowej teologia wyzwolenia85, zaangażowana politycznie 
i  mocno związana z  teorią marksizmu.   Z  czasem znalazła ona 
podatny grunt także w  innych regionach świata, w  tym w  Euro-
pie, a  wiązały się z  tym takie nurty, jak teologie feministyczne, 
teologie queer, ekoteologie i inne, uważane za nowe formy teologii 
wyzwolenia, rozwijające się w  ścisłym powiązaniu z  danym kon-
tekstem. Najogólniej mówiąc, teologia  – czy teologie  – wyzwole-
nia u swych podstaw mają walkę z uciskiem, niesprawiedliwością 
i cierpieniem niewinnych czy to całych narodów, czy konkretnych 
grup społecznych, poprzez radykalną zmianę struktur, a jej inspi-
racja ma  wynikać bezpośrednio z  chrześcijańskiego Objawienia, 
bowiem „zbawienie nie jest czymś z  tamtego świata, a  doczesne 
życie nie jest tylko próbą. Zbawienie – wspólnota ludzi z Bogiem 
i wspólnota ludzi między sobą – jest czymś, co ogarnia całą ludzką 
rzeczywistość, przeobraża ją  i prowadzi do pełni w Chrystusie”86. 
Grzech jest w takim ujęciu rzeczywistością nie tylko osobistą, ale 
i społeczną87.

Wspomniana już teologia feministyczna88 rozwija się od lat 60. 
XX wieku, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Europie 

 84 Por. H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz…, dz. cyt., s. 43.
 85 Termin stworzył teolog uznawany za ojca tego nurtu, Gustavo Gutiérrez 
OP, który swojej najważniejszej książce z 1971 roku nadał tytuł Teología de la 
liberación. Perspectivas (w Polsce ukazała się jako Teologia wyzwolenia. Historia, 
polityka, zbawienie, tłum. J. Szewczyk, Warszawa 1976). Dwa lata wcześniej uka-
zała się mniej popularna Apuntes para una teología de la liberación. Inni główni 
przedstawiciele teologii wyzwolenia to w Brazylii sługa Boży bp Hélder Câmara 
i Leonardo Boff, w Salwadorze św. abp Oscar Romero, a w Nikaragui Ernesto 
i Fernando Cardenal.
 86 G. Gutiérrez, Teologia wyzwolenia…, dz. cyt., s. 158.
 87 Por. G. Gutiérrez, Teologia wyzwolenia…, dz. cyt., s. 159.
 88 Ściślej mówiąc, „teologie”, ze względu na zróżnicowanie tego nurtu.
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Zachodniej89. Bazuje na dorobku drugiej fali feminizmu90, a w przy-
padku Kościoła katolickiego na Soborze Watykańskim II, którego 
otwarcie się na świeckich – w tym kobiety – poskutkowało między 
innymi dopuszczeniem ich do studiowania teologii. Duża różnorod-
ność poglądów i rozwój w ramach różnych wyznań i kultur nie po-
zwala na traktowanie tego nurtu jako spójnej „szkoły” posiadającej 
jedną, ścisłą metodologię i określoną listę postulatów, w najbardziej 
ogólnym sensie chodzi jednak o równouprawnienie kobiet i męż-
czyzn w ramach wspólnoty Kościoła91. Teologia feministyczna jako 
teologia kontekstualna kładzie nacisk na warunki panujące w okreś-
lonej sytuacji historycznej i kulturowej i w ścisłym związku z nimi 
rozwija swoja refleksję. Punktem wyjścia jest tu bowiem specyficzne, 
indywidualne i zbiorowe doświadczenie kobiet, zaś sposobem prak-
tycznej zmiany na rzecz ich pozycji w Kościele jest między innymi 
krytyczna lektura Pisma Świętego, która stara się oddzielić sedno 
przekazu Objawienia od jego formy zależnej od patriarchalnej kul-
tury czasów biblijnych. Teologia feministyczna jest teologią lingwi-
styczną, a więc w związku z tym przykłada wagę do praktycznego 
wymiaru używanego w teologii języka, który nie tylko opisuje rzeczy-
wistość nadprzyrodzoną, ale też kształtuje rzeczywistość doczesną92.

 89 Warto zauważyć, że  prócz „białych” teologii zachodnich istnieją także 
kształtujące się w odmiennych kontekstach kulturowych i etnicznych: teologia 
womanist (czarna teologia feministyczna w Stanach Zjednoczonych), teologia mu-
jerista (latynoska teologia feministyczna w Stanach Zjednoczonych) oraz teologie 
 południowoamerykańskie, afrykańskie i azjatyckie.
 90 Więcej na  temat drugiej fali zob: S.  Kuźma-Markowska, Druga fala, 
w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-Grodzka i in., Warszawa 
2014, s. 97–99.
 91 Istotny jest więc tu także wymiar antropologiczny. Ponadto warto zaznaczyć, 
że uznany za najbardziej kontrowersyjny (szczególnie w łonie Kościoła katolic-
kiego) postulat dopuszczenia kobiet do kapłaństwa urzędowego nie jest ani jedy-
nym, ani głównym, jaki pojawia się w pracach teolożek działających w tym nurcie.
 92 Wśród najbardziej reprezentatywnych katolickich przedstawicielek tego 
nurtu znajdują się Rosemary Radford Ruether, Elisabeth Schüssler Fiorenza, 
s. Elizabeth A. Johnson CSJ. 
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Konfrontacja Kościoła z  laickim światem Zachodu zrodziła 
 teologię sekularyzacji czy teologię śmierci Boga.

3.4. Paradoks współczesnej sytuacji kulturowej

We współczesnej kulturze zachodniej mamy do czynienia z jed-
nej strony z mniej lub bardziej usankcjonowaną sekularyzacją społe-
czeństw, z drugiej zaś z paradoksalnie częstym wykorzystywaniem 
symboliki chrześcijańskiej w kulturze.

3.4.1. Sekularyzacja społeczeństw Zachodu

Rozszerzając nakreślony już w punkcie 3.2.2. wątek sekulary-
zacji, trzeba podkreślić, że zjawisko to zawiera w sobie różne, nie-
koniecznie powiązane ze sobą aspekty, które można rozpatrywać 
na różnych poziomach. W sensie historyczno-prawnym sekulary-
zacja oznaczała przejęcie dóbr kościelnych przez państwo. Na po-
ziomie instytucjonalnym oznacza uniezależnienie i  wyzwolenie 
spod kontroli instytucji wyznaniowych wszystkich dziedzin życia 
świeckiego, a więc polityki, gospodarki, kultury, oświaty, wycho-
wania, nauki. Tak definiowana sekularyzacja oznacza rozbrat sfery 
świeckiej z religijną, uniezależnienie się życia świeckiego od dykta-
tu religijnego (instytucjonalny rozdział państwa od Kościoła) oraz 
laicyzację życia publicznego. Na poziomie świadomości jednostki 
sekularyzacja oznacza odrzucenie kościelnie definiowanej religij-
ności, odrzucenie religijnej interpretacji świata i własnego życia93.

Według Ernsta Troeltscha sekularyzacja oznacza „zeświecczenie 
sfery sakralnej i sakralizację sfery świeckiej”94. Nie ma możliwości 

 93 Por. M. Libiszowska-Żółtkowska, Przedmowa, w: J. Mariański, Sekularyzacja 
i desekularyzacja…, dz. cyt., s. 6.
 94 Cyt. za: T. Halík, Czy kultura postmodernistyczna jest postsekularna?, w: T. Halík, 
Wzywany czy niewzywany…, dz. cyt., s. 107.
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próżni – starając się wyrugować sacrum, profanum nabierze ostatecz-
nie pewnych jego cech.

Charles Taylor wyróżnia trzy znaczenia sekularyzacji: wielo-
poziomowy rozdział religii i  państwa, rozpad szeroko rozumia-
nych wierzeń oraz gwałtowna pluralizacja form życia religijne-
go95. Hartmut Lehmann wyróżnia zaś cztery rozumienia pojęcia 

„sekularyzacja”:
[1] nie tylko zanikanie wiedzy o religii, ale i praktykowania reli-

gii w nowoczesnych społeczeństwach zachodnich (zeświecczenie);
[2] sekularyzacja życia kulturalnego i duchowego jako następ-

stwo postępu naukowego, szczególnie w dziedzinie nauk przyrod-
niczych, medycyny i techniki (racjonalizacja);

[3] opis rzeczywistości, w  której Kościoły o  ustabilizowanej 
pozycji od czasów oświecenia traciły monopol w interpretowaniu 
trudnych sytuacji życiowych;

[4] ogólna i  podstawowa transformacja kultury, oznaczająca 
przejście od transcendentnej orientacji w udzielaniu odpowiedzi 
na  „ostateczne problemy” życia do  orientacji na  czysto doczes-
ne wartości, normy i  praktyki (prywatyzacja, indywidualizacja, 
dyferencjacja)96.

Przejawy zanikania wpływów chrześcijaństwa to według Chri-
stiana Duquoca zanikanie:

[1] praktyk religijnych;
[2] wpływu kleru na życie i postępowanie chrześcijan;
[3] kontroli wyznaniowej nad życiem społecznym chrześcijan;
[4] sfery sacrum jako ram życia w sferze profanum;
[5] wartości normatywnych na rzecz wolności myśli i działania97.

 95 Por. M. Drwięga, Świecka epoka a koniec religii, „Znak” (2010) nr 10, s. 13–14.
 96 Por. H. Lehmann, Säkularisierung. Der europäische Sonderweg in Sachen Religion, 
Göttingen 2004, s. 57 (Bausteine zu einer europäischen Religionsgeschichte 
im Zeitalter der Sakulärisierung, 5).
 97 Por. Ch. Duquoc, Niejasności teologii sekularyzacji. Esej krytyczny, tłum. 
W. Krzyżaniak, Warszawa 1975, s. 16.
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Skutkiem sekularyzacji jest także nieufność wobec głoszonych 
przez Kościół dogmatów – postmodernistyczny pluralizm poglądów 
nie dopuszcza możliwości istnienia jednej, absolutnej i obiektyw-
nej prawdy. W zachodnich krajach laickich chrześcijaństwo z za-
łożenia jest jedynie jednym z wielu poglądów – często nawet nie 
dominującym, nie tylko jedną wśród rozmaitych duchowości, ale 
także wszelkich innych dóbr, z którymi jest zestawiane98. Jest to sy-
tuacja w pewnym sensie analogiczna do realiów w późnej staro-
żytności i wczesnym średniowieczu, w czasach rozpowszechniania 
się chrześcijaństwa, kiedy dla ludów pogańskich kolejny Bóg nie 
był problemem, opór budziło dopiero zastąpienie jedynym Bogiem 
dotychczasowego panteonu bóstw.

Z  sekularyzacją wiąże się upadek religii jako siły pełniącej 
funkcję uwiarygodniania i  porządkowania świata, gwaranta sy-
stemu społeczno-kulturowego, a  czasem także politycznego. 

 98 Niechęć do „jednej prawdy”, w dodatku prawdy gorszącej, bo o jedyności 
zbawienia w Chrystusie – Bogu wcielonym dwa tysiące lat temu w Palestynie, 
widoczna była szczególnie wyraźnie choćby w przypadku medialnych kontro-
wersji po opublikowaniu przez Kongregację Nauki Wiary w 2000 roku deklaracji 
Dominus Iesus. Skomentował je Jerzy Szymik: „Jestem gotów bronić tezy, że jednym 
z najważniejszych źródeł (nie jedynym, ale jednym z najgłębszych) odrzucenia 
treści Dominus Iesus jest coś, co od dwudziestu wieków niezmiennie budzi opór 
i zgorszenie, a mianowicie inkarnacyjna kenoza Boga, wraz z obecnymi w sote-
riologii chrześcijańskiej kenotycznymi skutkami Wcielenia. Stąd wniosek wielu: 
«ze względu na ograniczenia wynikające z ludzkiej natury Jezusa objawienie 
się w Nim Boga nie może być uważane za pełne i ostateczne». Oto – według tej 
linii myślenia – ze względu na wieloraką ograniczoność Wcielenia (czasową, 
przestrzenną, kulturową, cywilizacyjną i tak dalej) ogromne połacie przestrze-
ni świata i historii ludzkiej wydają się znajdować poza «zasięgiem zbawczym», 
a przynajmniej w sytuacji soteriologicznie znacznie trudniejszej niż ta, w której 
znajdował się rybak znad Jeziora Galilejskiego dwa tysiące lat temu. Czy tego 
może chcieć Bóg? Stąd ów wniosek: nie można się zgodzić na gorszącą jedyność 
zbawczą ułomnego Wcielenia. Należy – proszę wybaczyć szczyptę ironii – podpo-
wiedzieć Najwyższemu, jak należy zbawić świat”. J. Szymik, Zgorszenie Wcieleniem. 
Rozważania nad drugim rozdziałem deklaracji „Dominus Iesus”, „Więź” (2001) nr 5, 
s. 70–80. 
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Religia, a konkretnie chrześcijaństwo, straciło swoją dawną, glo-
balną funkcję. Nastąpiło rozluźnienie więzi jednostek z Kościołem 
poprzez częściowe odrzucanie doktryny, szczególnie tej dotyczącej 
moralności.

Proces sekularyzacji obejmuje szereg zjawisk, wśród których 
najważniejszym jest uwolnienie spod dominacji religijnej takich sfer 
świeckich, jak polityka, nauka czy sztuka, i stopniowe spychanie 
religii ze sfery publicznej do prywatnej. Minęły czasy, gdy między 
Europą a chrześcijaństwem można było postawić znak równości. 
Czy religia chrześcijańska jest tylko jednym z wielu składników kul-
turowych, które wpłynęły na kształt życia na Starym Kontynencie, 
w dodatku składnikiem na tyle marginalnym, że możliwym do po-
minięcia przy wyliczeniach? Czy odrzucając chrześcijaństwo, nie 
odrzuca się jednocześnie czegoś decydującego dla historii i tożsa-
mości Europy, co powoduje niezrozumienie własnej kultury i tożsa-
mości nas jako Europejczyków?99 Dopiero w czasach nowożytnych 
w Europie zaczęto definiować kulturę w sposób mniej lub bardziej 
oddzielający ją od religii, we wszystkich innych historycznych kul-
turach religia była elementem nie tylko obecnym, ale dominującym 
i determinującym system wartości100. Według Halíka to, co w nowo-
czesności jest niechrześcijańskie, często nie jest neutralne i poten-
cjalnie otwarte na chrześcijaństwo (jak było w przypadku kultur 
pogańskich), ale programowo antychrześcijańskie101.

Jest kwestią dyskusyjną, na  ile osłabienie zinstytucjalizowa-
nej („kościelnej”) religijności pociąga za sobą zanikanie religijno-
ści w ogóle. Reakcją na sekularyzację jest desekularyzacja. Janusz 
Mariański procesy sekularyzacyjne ujmuje na  dwóch płaszczy-
znach: jako przejście od religijności kościelnej do pozakościelnej 
oraz jako proces indywidualizacji religijnej102. Forma ewentualnej 

 99 Por. T. Halík, Wstęp, w: T. Halík, Wzywany czy niewzywany…, dz. cyt., s. 14–15.
 100 Por. J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja…, dz. cyt., s. 49.
 101 Por. T. Halík, Chrześcijaństwo i laickość…, dz. cyt., s. 6.
 102 Por. M. Libiszowska-Żółtkowska, Przedmowa…, dz. cyt., s. 8–9.
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desekularyzacji będzie zależna od rodzaju procesu sekularyzacyj-
nego, jaki nastąpił w danych warunkach – nie ma bowiem jednej 
sekularyzacji. Mariański charakteryzuje religijność postmoderni-
styczną jako obszar nieustannie zmieniających się, często niepowią-
zanych ze sobą i pozbawionych spójnej linii rozwojowej elementów, 
w której sacrum pozostaje nieokreślone. Ponadto religijność ta jest 
oparta na indywidualnych, autonomicznych decyzjach i pozbawio-
na elementów zdogmatyzowanych. Co się z tym wiąże, występuje 
w niej także sceptycyzm wobec instytucji kościelnych, jest to religij-
ność ustalana według własnych potrzeb, odnosząca się raczej do su-
biektywnych odczuć niż obiektywnej rzeczywistości, a przy tym 
częstokroć synkretyczna (czerpiąca z różnych kultur religijnych 
i systemów myślowych)103. Postnowoczesności nie należy według 
Mariańskiego utożsamiać z sekularyzmem ani z wygasaniem tego, 
co religijne, i charakteryzować ją  jako jednoznacznie areligijnej. 
Proces przemian nie pociąga za sobą zaniku religijności, lecz prowa-
dzi do przemiany jej form i funkcji. Jest to raczej  indywidualizacja 
niż sekularyzacja104.

3.4.2. Żywotność symboliki chrześcijańskiej

Symbolika chrześcijańska (w  tym wizerunek Chrystusa) nie 
od dziś ma swoje „zastosowanie” w kulturze i sztuce. Tradycyjna 
ikonografia przedstawień Chrystusa jest powszechnie rozpozna-
wana i kojarzona, także w oderwaniu od Jego Osoby – jako motyw 
kulturowy czy wręcz pop-kulturowy. Z  jednej strony jest to  ob-
jaw powszechności cywilizacji chrześcijańskiej, z drugiej skutkuje 
to przekształceniami tradycyjnych, religijnych motywów w  motywy 
nowe, niekoniecznie już ściśle religijne105.

 103 Por. J. Mariański, Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium 
socjologiczne, Kraków 1997, s. 314–315.
 104 Por. J. Mariański, Religia i Kościół…, dz. cyt., s. 322.
 105 Por. R. Rogozińska, Ikona w sztuce XX wieku, Kraków 2009, s. 132–133.
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W drugiej połowie XIX wieku pojawiła się w sztuce naturali-
styczna interpretacja wątków chrystologicznych  – teologiczna 
redukcja Chrystusa do człowieka, sekularyzacja sztuki religijnej 
i zrównanie jej z malarstwem rodzajowym. Ta humanizacja Boga 
stała się początkiem procesu, który doprowadził do niemal całko-
witego oddzielenia celów sztuki od celów religii, z drugiej zaś za-
owocował dziełami, w których wątki z natury swej religijne inter-
pretowane są w sposób bardzo dowolny, często areligijny, a czasem 
nawet religii wrogi106.

Krystyna Czerni wyróżniła następujące nurty rozumienia sac-
rum w sztuce XX wieku:

[1] redukcja chrześcijańskiej ikonografii do warstwy wyłącznie 
symbolicznej (humanistycznej);

[2] chrześcijaństwo jako symbol duchowości jako takiej;
[3] „religijne cytaty” (chrześcijański schemat ikonograficzny 

traktowany instrumentalnie);
[4] „liturgizacja” manifestacji artystycznych;
[5] frontalny atak na świat religii107.
Wydaje się, że żywotność symboliki chrześcijańskiej w laickiej 

kulturze jest w pewnym sensie odpowiedzią tejże kultury na seku-
laryzację – sacrum rugowane z oficjalnego dyskursu znalazło w ten 
sposób swoje miejsce między innymi w sztuce.

Co ważne, zsekularyzowana symbolika chrześcijańska jest zja-
wiskiem występującym nie tylko w krajach zachodnich, ale także 
w  regionach poza chrześcijańskim kręgiem kulturowym, gdzie 
chrześcijaństwo nie jest i nigdy nie było religią dominującą108, jed-
nak przenikanie tematyki chrześcijańskiej jest znakiem globalizacji 
tych obszarów.

 106 Por. K. Czerni, „Antysacrum” …, dz. cyt., s. 186.
 107 Por. K. Czerni, „Antysacrum”…, dz. cyt., s. 186–196.
 108 Na przykład omówione w rozdziale IV niniejszej książki dwa dzieła sztuki – 
Takkei, autorstwa Toru Iwaya (4.4.), i Crucifixion, autorstwa He Qi (4.5.).
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Działania i wytwory artystyczne określane mianem „profana-
cji” to swoista „religijność przez negację”, pewien „znak czasu”, 
a jednocześnie próba oswojenia sacrum, uczynienia go bardziej przy-
stępnym, „ludzkim”, mniej niebezpiecznym, być może to także wy-
raz nieuświadomionej tęsknoty za ingerencją Boga w  udręczonym 
świecie.

Czy jednak powszechność symboliki chrześcijańskiej w kulturze 
i wykorzystywanie jej w pozasakralnych kontekstach ma wymiar 
jedynie negatywny, bluźnierczy czy też profanujący? Według Halíka

okrzyk Jezusa na krzyżu: „Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”, udziela 
głosu wszystkim opuszczonym, zapomnianym, zmuszonym do milcze-
nia ofiarom przemocy. Chrystus, który na krzyżu okazał solidarność 
bez granic – jej nieodłączną część stanowi niewątpliwie „solidarność 
z ofiarami” – jest naszym pokojem, On zburzył wszelkie granice109.

Idąc tym tropem, możemy usprawiedliwić takie użycie krzy-
ża, które odzwierciedla ten kontekst, choć i to jest pewną jego in-
strumentalizacją. Krzyż funkcjonuje także jako symbol gotowości 
do poświęcenia się dla innych i symbol wartości chrześcijańskich, 
stanowiących fundament naszej cywilizacji (godność każdego czło-
wieka i poszanowanie jego praw), co czyni go ważnym dla  wspólnoty, 
na przykład narodowej.

Sposoby wykorzystania motywów chrześcijańskich we współ-
czesnej kulturze korespondują z wyróżnionymi przez Franza- Xavera 
Kaufmanna możliwymi funkcjami religii w społeczeństwie. Są to:

[1] przezwyciężanie lęku;
[2] zabezpieczanie tożsamości i więzi obiektywnej;
[3] kierowanie działaniami w sytuacjach niezwykłych, przekra-

czających codzienność (na przykład rytuały, wskazówki etyczne);

 109 T. Halík, Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, tłum. A. Babuchowski, 
Kraków 2011, s. 155.
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[4] przepracowanie doświadczeń przygodności ludzkiej egzy-
stencji, takich jak niesprawiedliwość, cierpienia, ból i bezprawie, 
a także warunki życiowe, które wydają się odbierać człowiekowi 
możliwość rozporządzania sobą (dyspozycyjności);

[5] legitymizacja tworzenia życia wspólnotowego i  interakcji 
społecznej;

[6] kosmizacja świata, to jest interpretacja i legitymizacja świata 
poprzez odwołanie się do jakiejś całościowej zasady; zdystansowa-
nie się od istniejących warunków społecznych, co umożliwia opór 
i protest przeciwko temu, co jest odczuwane jako niesprawiedliwe 
czy niemoralne110.

Wbrew zawartej w Liście do Hebrajczyków przestrodze: „Jezus 
Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się 
uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8–9a), w dziejach wyob-
rażeń Jezusa uderza różnorodność. Każda epoka tworzyła własny, 
zależny od wielu czynników obraz Zbawiciela – co oczywiste, ża-
den z tych obrazów nie jest obrazem pełnym a jedynie cząstkowym, 
jako że pełny obraz złożony z poszczególnych elementów objawi 
się w pełni dopiero w chrystologii eschatologicznej111. Samo sfor-
mułowanie „obraz epoki” jest już pewnym uproszczeniem. Obok 

„dogmatu Jezusa” istniało zawsze „wyobrażenie Jezusa”112, inny-
mi słowy: ikona indywidualna i eklezjalna113. Jeden obraz wpływa 
na drugi. Dodatkowo możemy wymienić także ikonę „zewnętrzną”, 
czyli zlaicyzowaną, niezaangażowaną religijnie, więc zredukowaną 

 110 Por. F.-X. Kaufmann, Religion und Modernität. Sozialwissenschaftliche Perspektiven, 
Tübingen 1989, s. 84–86, cyt. za: M. Libiszowska-Żółtkowska, Przedmowa…, dz. cyt., 
s. 17.
 111 Por. C. S. Bartnik, punkt A. W różnych epokach i kulturach w rozdziale  III. 
Obraz Chrystusa, w: Jezus Chrystus. Ikona kultury, red. M. Jacniacka, B. Krasucka, 
Lublin 2004, s. 28 (Źródła i Monografie, 267; Biblioteka Encyklopedii Katolickiej, 4 – 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).
 112 Por. W. Elert, Der Ausgang der altkirchlichen Christologie, Berlin 1957, s. 12–25; 
cyt. za: J. Pelikan, Jezus przez wieki…, dz. cyt., s. 13. 
 113 Por. C. S. Bartnik, punkt A. W różnych epokach i kulturach…, dz. cyt., s. 29–30.
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do dowolnego elementu bądź wypaczającą dowolny motyw ikony 
eklezjalnej.

Ikona eklezjalna to obiektywny, stały i ciągły obraz Chrystusa, 
obecny w Kościele i będący odbiciem obrazu społecznego, zbiorowe-
go i wiodącego. Ta ikona jest autentyczna, oficjalna i zbawcza, przez 
co może zastępować pewne braki indywidualnego obrazu Chrystusa 
u poszczególnych wierzących i chronić przez jej zniekształceniem114.

Ikona indywidualna to  osobisty, subiektywny obraz, zapod-
miotowany w  świecie konkretnej jednostki, a  przez to  zmienia-
jący się wraz z  jej rozwojem w  czasie, wraz z  wiekiem i  innymi, 
zewnętrznymi czynnikami mającymi wpływ na duchowość. Mimo 
subiektywizacji nie powinno być tutaj mowy o  naruszeniu stałej 
warstwy dogmatycznej (w każdym razie posiadanie indywidualnej 
ikony Chrystusa samo w sobie nie stoi w sprzeczności z uznaniem 
ikony eklezjalnej)115. Ikona indywidualna jest jakby własną chrysto-
logią każdego człowieka. Słowo wchodząc w relację z człowiekiem 
w  pewnym sensie wciela się dla każdego nieco inaczej, niejako 
na  miarę konkretnej osoby. Oczywiście obraz ten nie jest wolny 
od wypaczeń, wykrzywionych interpretacji czy nawet oczywistych 
przekłamań.

Christoph Schönborn osobiste (i kolektywne) doświadczenie 
traktuje jako jeden, obok Pisma i Tradycji, ze źródeł-filarów, z któ-
rych wypływa i na których opiera się chrystologia116. Wychodząc 
od kwestii ikony indywidualnej, możemy rozważyć temat różnego 
obrazowania ciągle tego samego Chrystusa. „Z perspektywy mnicha 
może, oczywiście, przypominać zakonnika; w opisie socjalisty może 
jawić się jako radykalny reformator; sportretowany przez Hoffmana 
może wyglądać na łagodnego dżentelmena”117. Jakkolwiek różne 

 114 Por. C. S. Bartnik, punkt A. W różnych epokach i kulturach…, dz. cyt., s. 29–30.
 115 Por. C. S. Bartnik, punkt A. W różnych epokach i kulturach…, dz. cyt., s. 29.
 116 Por. Ch. Schönborn, Droga chrystologii współczesnej. Próba diagnozy, w: Tajemnica 
Trójcy Świętej…, dz. cyt., s. 152–153.
 117 H. R. Niebuhr, Chrystus a kultura…, dz. cyt., s. 26.
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są obrazy Chrystusa, zawsze można w nich odnaleźć jedną i tę samą, 
jakże wielostronną Osobę. W konkretnych wizjach różne będzie 
rozłożenie akcentów, ale nawet wypaczenie danego, być może za-
pomnianego elementu, przykuwa doń uwagę i choćby ze względu 
na to stanowi pewną wartość. Paul Poupard stwierdził, że

być może środowiska ruchów sekciarskich na próżno usiłują wykuć sobie 
Jezusa na ich miarę, w funkcji ich ideałów i interesów. To zjawisko przyj-
muje dziś nowy zasięg. Niezliczone grupki usiłują podejść całkowicie 
subiektywnie do faktu chrześcijańskiego. Rezultat jest ewidentny: tylu 
Jezusów, ile tych sekt, a przede wszystkim Jezus niestały i radykalnie 
odcięty od tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej118.

Helmut Richard Niebuhr pytał podobnie: „Jakie podobieństwo 
odnajdziemy między cudotwórcą, nadprzyrodzonym bohaterem 
schrystianizowanych misteriów a «towarzyszem Jezusem» z jego 
«czerwoną legitymacją»? Albo między nauczycielem mądrości lep-
szej niż stoicka i «człowiekiem takim jak my»?”119, zarazem jednak 
stwierdzał:

z faktu, że chrześcijanie odnajdywali pokrewieństwo między Chrystusem 
a prorokami Hebrajczyków, etykami Grecji, rzymskimi stoikami, Spinozą 
i Kantem, humanitarnymi reformatorami i wschodnimi mistykami, 
nie tyle wynika wniosek, że chrześcijanie są niestali, ile raczej jest 
on  dowodem pewnej stabilności ludzkiej mądrości120.

W rozważaniach nad pozareligijnym użyciem motywów chrześ-
cijańskich nasuwa się ważne pytanie, które dotyczy „praw własności” 

 118 P.  Poupard, Wiara i  kultury na  przełomie nowego tysiąclecia, rozmowa 
z Patrickiem Sbalchiero, tłum. J. E. Wieluński, Częstochowa 2005, s. 149 (Rozprawy 
i Opracowania – Akademia Polonijna w Częstochowie).
 119 H. R. Niebuhr, Chrystus a kultura…, dz. cyt., s. 128.
 120 H. R. Niebuhr, Chrystus a kultura…, dz. cyt., s. 128.
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do Osoby Jezusa i chrześcijańskiej symboliki religijnej. Czy motywy 
z Nim związane są własnością jedynie chrześcijan, czy też raczej 
wszystkich ludzi wyrosłych w  kulturze przesiąkniętej chrześci-
jaństwem, niejako spadkobierców tejże kultury – a zarazem nie-
koniecznie będących spadkobiercami wiary chrześcijańskiej? Czy 
przez sam fakt obecności w kulturze zachodniej (i nie tylko) stają 
się one własnością wszystkich – zarówno wierzących, którzy widzą 
w nich określoną, wypływającą z wiary chrześcijańskiej treść, jak 
i dla niewierzących, którzy odczytują je w inny sposób lub wcale 
ich nie odczytują, a traktują jedynie jako swego rodzaju ornament 
pozbawiony głębszej treści?

Pełnię prawdy o Jezusie Chrystusie – Bogu i Człowieku – jak wie-
rzymy, znajdujemy jedynie w Kościele. Symbolika chrześcijańska, 
co oczywiste, zrodziła się na przestrzeni wieków w łonie Kościoła, 
i to z nim w sposób najwłaściwszy jest związana. Jedynie chrześcija-
nie mogą ją odczytywać w poprawny sposób – bo tylko ich cechuje 
niezbędne w tym wypadku zaangażowanie duchowe.

Istnieje przekonanie o całkowitej swobodzie twórczości w wy-
korzystaniu motywów chrystologicznych, oparte na  poglądzie, 
że  artystów upoważnia do  tego wcielenie, łączące los Chrystu-
sa i człowieka. Jest to jednak uproszczenie, które nie bierze pod 
uwagę reakcji ewentualnych odbiorców danego dzieła sztuki – a to 
na nich należałoby przesunąć akcent, badając problem bluźnierstwa 
w  sztuce (czy ściślej mówiąc, odbioru dzieła jako bluźnierczego)121.

Używanie motywów związanych z Objawieniem, jak ukrzyżo-
wanie, pieta i szereg innych, wyłącznie jako symboli cierpienia, roz-
paczy i tym podobnych, odrywa je od korzenia i przez to redukuje 
zawartą w nich prawdę lub w mniejszym czy większym stopniu ją 
wypacza albo nawet przekłamuje.

Z drugiej strony, nie należy zapominać o tym, że dla ludzi wy-
chowanych w chrześcijańskiej (bądź postchrześcijańskiej) kulturze 
tematyka ta jest naturalna nawet wówczas, gdy brak im osobistego 

 121 Por. K. Czerni, „Antysacrum”…, dz. cyt., s. 195–196.
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zaangażowania religijnego. Ponadto Jezus jako postać historyczna 
nie może być traktowany jako czyjakolwiek własność – w tym przy-
padku jedynie wierzących chrześcijan. Dariusz Karłowicz zauważa:

Nie możemy powiedzieć po prostu: to jest nasze, a to jest wasze – zresztą 
nie bardzo byłoby się z kim umawiać. Natomiast fakt, że dziś granica po-
działu między sacrum a profanum jest mniej czytelna, nie znaczy, że taki 
podział nie istnieje. A to bardzo częsty błąd, który się z faktu nieostrości 
tej granicy wyprowadza122.

Podobnie Jean-Luc Mouton:

Chrystus nie jest naszą własnością. Nie jesteśmy właścicielami jego obra-
zu. Karykatury mogą nas ranić, gdyż dotykają nas do głębi. Trudno! 
Wierzący, którzy kochają Chrystusa, nie powinni złościć się na tych, 
którzy go znieważają. Jesteśmy zaproszeni, by być jego świadkami, a nie 
obrońcami123.

Zainteresowanie osobą i dziełem Jezusa Chrystusa, co oczywi-
ste, wynika z istotnej roli chrześcijaństwa w kulturze europejskiej. 
Uznanie tej roli ma miejsce nawet w przypadku, gdy dany twórca 
kwestionuje prawomocność naszej wiary czy też religii w ogóle. 
Skutkiem tego może być i często jest stworzenie obrazu różnego 
od ortodoksyjnej, chrześcijańskiej wizji Jezusa. Nie mają przez to ra-
cjonalnych124 podstaw częste ostatnimi czasy zarzuty formułowane 
pod adresem artystów prowokujących za pomocą symboli chrześ-
cijańskich, że nie czynią tego samego z symbolami innych religii – 
w polskim dyskursie publicznym wymienia się przede wszystkim 

 122 D. Karłowicz, L. Slipek, L. Stafiej i in., Uwolnić św. Mikołaja, „Więź” (2004) nr 12, 
s. 14.
 123 Cyt. za: F. Boespflug, Karykatury Boga…, dz. cyt., s. 127.
 124 Mają jednak silne podłoże emocjonalne, wywołane kontrowersjami związa-
nymi ze zderzeniem kultur w Europie w ostatnich dziesięcioleciach.
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islam i  jego proroka Mahometa. Nie usprawiedliwiając z  góry 
wszystkich poczynań artystycznych, trzeba podkreślić, że artysta 
tworzący w ramach kultury chrześcijańskiej czy też postchrześci-
jańskiej w naturalny sposób korzysta z tego, co stanowi fundament 
tej kultury i trudno czynić zarzut z samego faktu czerpania z takiej, 
a nie innej symboliki125.

Jak widać, choć współczesny świat sam ogłosił „śmierć Boga”, 
nigdy do końca się z nią nie pogodził126, a „najgorsze ze wszystkich 
drzew”127 wciąż wielu nie daje spokoju.

***

„Proces chrystologii ma coś z misterium wiecznego wcielania 
się Słowa w słowa tego świata”128. Od początku Objawienia teologia 
i kultura wzajemnie się warunkują i przenikają – dla wcielonego 
Słowa świat, w którym zamieszkało i którego stało się częścią, jest 
kontekstem hermeneutycznym.

 125 Więcej na ten temat: J. Zydorowicz, Między ikonoklazmem i ikonofilią. Symbole 
religijne jako arsenał sztuki współczesnej, „Przegląd Religioznawczy” (2010) nr 2, 
s. 91–99.
 126 Por. K. Czerni, „Antysacrum”…, dz. cyt., s. 196.
 127 Jak określił krzyż Fryderyk Nietzsche, zob. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, 
tłum. W.  Berent, Kraków 2010, s.  200 (Meandry Kultury). Warto nadmienić, 
że najczęściej cytowana fraza „Bóg nie żyje” w swoim oryginalnym kontekście 
odnosi się raczej do śmierci Boga w umysłach ludzi niż do ateizmu samego au-
tora: „Czy nie słychać jeszcze zgiełku grabarzy, którzy grzebią Boga? Czy nie 
czuć nic jeszcze boskiego gnicia? – i bogowie gniją! Bóg umarł! Bóg nie żyje! 
Myśmy go zabili! Jakże się pocieszymy, mordercy nad mordercami? Najświętsze 
i najmożniejsze, co świat dotąd posiadał, krwią spłynęło pod naszemi nożami – 
kto zetrze z nas tę krew? Jakaż woda obmyć by nas mogła? Jakież uroczystości 
pokutne, jakież igrzyska święte będziem musieli wynaleźć? Nie jestże wielkość 
tego czynu za wielka dla nas? Czyż nie musimy sami stać się bogami, by tylko 
zdawać się jego godnymi?”, F. Nietzsche, Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Warszawa 
1907, CXXV, s. 168.
 128 C. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2009, s. 635.
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W kulturze współczesnej pomimo sekularyzacji kultury nadal 
żywe są nawiązania do chrześcijańskiego sacrum – swoista teologia, 
tytułowa chrysto-logia, będąca owocem nieustannych i  zarazem 
autonomicznych poszukiwań. Prowadzi to  częstokroć do  konflik-
tu między wierzącymi chrześcijanami a  ludźmi niezaangażowa-
nymi, którzy używają symboliki chrześcijańskiej w  nowych dla 
niej znaczeniach i  kontekstach. Nierozstrzygnięta pozostaje jed-
nak kwestia „praw” jednej lub drugiej grupy ludzi do  używania 
tych, jakkolwiek rozumianych, symboli. To, co dana epoka mówi 
o Bogu, daje nam także obraz jej samej – w pluralistycznej kulturze 
postmodernizmu brak więc jednego, spójnego odniesienia się do 
problemu sacrum.





Ja zaś jestem robak, a nie człowiek,
pośmiewisko ludzkie i wzgardzony przez lud.

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
rozwierają wargi, potrząsają głową.

Ps 22, 7–8

 
Rozdział IV.  
Chrystus sztuki współczesnej –  
krzyż wpisany w świat, świat wpisany w krzyż

„Powiadają, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz: człowiek 
pięknie Mu się odwdzięczył”1 – to powiedzenie, zacytowane przez 
Sesboüego w przywoływanej już tu książce o jakże wymownym ty-
tule Jezus Chrystus na obraz ludzi…, powtarzane przez wieki, nadal nie 
traci na aktualności. Można wyróżnić cztery typy obrazów: myślowe, 
literackie, kulturowe i – najważniejsze z punktu widzenia tego roz-
działu – obrazy materialne2, prezentowane tutaj we  współczesnych 
wizerunkach ukrzyżowania.

José Ortega y Gasset różnorodność perspektyw, z których można 
postrzegać jedno wydarzenie, pokazał na przykładzie hipotetycznej 
śmierci wielkiego człowieka, którego agonii towarzyszą żona, le-
karz, reporter i malarz. „Postrzeganie ich jest tak różne, że zaledwie 
można powiedzieć, iż oglądają oni to samo zjawisko”. W przypadku 

 1 Myśl ta przypisywana bywa Wolterowi („Dieu a créé l’homme à son image, 
l’homme le lui a joliement bien rendu”), cyt. za: B. Sesboüe, Jezus Chrystus na obraz 
ludzi…, dz. cyt., s. 7. 
 2 Por. F. Boespflug, Karykatury Boga…, dz. cyt., s. 15. 
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żony dystans wobec sytuacji w zasadzie nie istnieje, lecz przeciw-
nie – śmierć jej męża staje się cząstką jej samej, ona nie obserwuje, 
ale współ-przeżywa. Lekarz, choć jest nieco bardziej zdystansowany, 
również angażuje się w wydarzenie, ale czyni to niejako z zawodo-
wego obowiązku. Dystans reportera jest tak duży, że z tym, co się 
dzieje, traci kontakt emocjonalny; podobnie jak lekarz znajduje 
się w  pokoju umierającego ze  względu na  obowiązki zawodowe, 
ale jego praca, w przeciwieństwie do pracy lekarza, wymaga nie-
uczestniczenia w zdarzeniu, a jedynie obserwowania go z daleka, 
przy jednoczesnym udawaniu zaangażowania dla wzbudzenia póź-
niej odpowiednich emocji u swoich czytelników. W osobie malarza 
znajdujemy zaś czyste przeciwieństwo żony, „maksimum dystansu 
i  minimum uczuciowego zaangażowania”, koncentrację jedynie 
na czysto wizualnym wymiarze dziejącej się sceny3.

Na potrzeby niniejszego opracowania można więc wysnuć 
wniosek, że w zależności od stopnia zaangażowania w wydarzenie, 
do którego twórcy się w swojej sztuce odwołują, istnieją „artyści-żo-
ny”, „artyści-lekarze”, „artyści-reporterzy” i „artyści-malarze”. Jest 
to istotne z punktu widzenia analizowania religijności artysty, ale 
znajduje to także pewien oddźwięk w rozróżnieniu sztuki stricte kul-
tycznej i tej jedynie czerpiącej z symboliki sakralnej. Pod pierwszym 
terminem kryją się najczęściej dzieła sztuki tworzone do wnętrz 
kościelnych. Sztuka tylko nawiązująca do sacrum przeciwnie, nie-
koniecznie spełnia standardy, które pozwalałyby na prezentowanie 
jej we wnętrzach kościelnych i przeznaczenie do celów kultycznych. 
Nie każde dzieło o tematyce religijnej jest więc zarazem sakralne 
w ścisłym rozumieniu tego słowa.

Najstarsze znane przedstawienie Ukrzyżowanego pochodzi 
z  przełomu  II  i  III wieku4. Przyjmując za  Wasillym Kandinskim, 

 3 Por. J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki, w: J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja 
sztuki i inne eseje, tłum. P. Niklewicz, Warszawa 1980, s. 288–290.
 4 Więcej na ten temat zob. R. D. Kotansky, The Magic „Crucifixion Gem” in the 
British Museum, „Greek, Roman, and Byzantine Studies” (2017) vol. 57, s. 631–659.
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że „każde dzieło sztuki jest dzieckiem swojego czasu”5, w ostatnim, 
czwartym, rozdziale zaprezentowane zostaną materialne przy-
kłady omówionych w poprzedniej części współczesnych tenden-
cji w relacjach między chrześcijańskim sacrum i profanum. Będzie 
to  osiem współczesnych Ukrzyżowań: The Protest Borisa Valle-
jo (1967), Immersion (Piss Christ) Andresa Serrano (1987), Chrystus 
i ZOMO Edwarda Dwurnika (1990), Takkei Toru Iwaya (1996), Cru-
cifixion He Qi (1999), Christ with Shopping Bags Banksy’ego (2004), 
Industrielle Kreuzigung Sörena Keese (2005) oraz McJesus Jani Lei-
nonena (2015). Kluczem takiego wyboru prac była, oprócz czasu 
powstania, innowacyjność tego dominującego w  obrazowaniu 
Chrystusa tematu i  wyjątkowego przez doniosłość dokonanej 
na krzyżu ofiary. Krzyż jest jednocześnie centralnym symbolem 
i  głównym wydarzeniem chrześcijaństwa oraz tym, co  z  chrześ-
cijańskiego punktu widzenia jest najważniejsze w dziejach świa-
ta – w nim bowiem skupiło się z jednej strony okrucieństwo, nie-
nawiść i cierpienie, a z drugiej nieskończone przebaczenie, miłość  
i nadzieja.

Dzieła zostaną omówione zgodnie z chronologią ich powstania, 
opatrzone istotnymi z punktu widzenia tej publikacji informacjami 
o ich autorach oraz opisane i przeanalizowane pod kątem zawartych 
w nich treści teologicznych i kulturowych.

 5 „Every work of art is the child of its time”, W. Kandinsky, Concerning the 
Spiritual in Art, w: Art, Creativity and the Sacred. An anthology in religion and art, ed. 
D. Apostolos-Cappadona, New York 1995, s. 3. Kandinsky kontynuuje: „[…] often 
it is the mother of our emotions” („[…] często jest matką naszych emocji”).
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4.1. Bunt Zbawiciela: The Protest Borisa Vallejo

Jako pierwsza omówiona zostanie praca The Protest6 z 1967 roku, 
autorstwa Borisa Vallejo7. Dzieło to  jest świadectwem obecności 
motywów chrześcijańskich nie tylko w kulturze wysokiej, ale także 
w popkulturze. Chrystus w perizonium uwięziony jest w kubicznym, 
przezroczystym „krzyżu”, z którego najwyraźniej próbuje się wy-
dostać. Wskazują na to agresywne uderzenia rękoma, ułożenie nóg 
i grymas (gniewu? rozpaczy?) na Jego twarzy. Jezus jest żywy, ale 
na Jego stopach widać rany po gwoździach. Jego sylwetka jest bar-
dzo szczupła, ale umięśniona – to ciało młodego, silnego mężczyzny. 
Na szczycie krzyża wyryte są litery „INRI” – klasyczny skrót tytułu 
winy Jezusa („Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”). Konstrukcja unosi 
się w bliżej nieokreślonej, ciemnej przestrzeni – widz obserwuje 
ją z lewego dolnego kąta. W lewym dolnym rogu widnieje niewielki 
napis Valiant (ang. „śmiały”, „odważny”, „mężny”).

Ukrzyżowanie, które nie jest przybiciem do krzyża, ale uwię-
zieniem w nim, to całkowicie nowy i oryginalny motyw ikonogra-
ficzny. Nasuwa rozliczne refleksje, dotyczące takich zagadnień, jak 
dobrowolność przyjęcia męki przez Chrystusa bądź intensywność 
cierpienia, które stało się Jego udziałem. Przedstawiony tutaj Chry-
stus, targany przez emocje, jest niezwykle ludzki, odarty z boskości, 
wątpiący i udręczony, żywy, choć ze śladami po gwoździach na sto-
pach i z raną w boku. Dzieło to jest niewątpliwą wizualizacją keno-
zy. Ukazana scena kojarzy się z z zachowanym w Ewangeliach roz-
paczliwym pytaniem Zbawiciela: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 
opuścił?” (por. Mt 27, 46; Mk 15, 34), które Gilbert Keith Chesterton 
skomentował: „Pozwólmy ateistom wybrać sobie boga. Znajdą tylko 

 6 Obraz wykonano techniką olejną: http://www.artsforge.com/boris/thepro-
test.html (29.11.2019).
 7 Vallejo jest uznanym na świecie peruwiańskim ilustratorem, mieszkającym 
obecnie w Stanach Zjednoczonych. Artysta ten znany jest przede wszystkim 
z twórczości z gatunku fantasy.
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jedno Bóstwo, które kiedykolwiek dało wyraz ich osamotnieniu 
i tylko jedną religię, której Bóg przez chwilę wydawał się ateistą”8. 
Z drugiej strony ze względu na czas powstania wizerunek ten moż-
na łączyć z protestami ruchów kontestacyjnych, między innymi 
ze sprzeciwem wobec wojny w Wietnamie, postulatami organizacji 
feministycznych oraz walką z rasizmem, jakie nasiliły się wówczas 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkał wtedy autor, co wiązało-
by się z uznaniem Chrystusa za w jakiś sposób solidaryzującego się 
z ich uczestnikami9.

4.2. „Nieczyste pomieszanie”10:  
Immersion (Piss Christ) Andresa Serrano

Dziełem, które zostanie omówione w następnej kolejności, jest 
fotografia Immersion (Piss Christ)11 z roku 1987, autorstwa Andresa 
Serrano (ur. 1950)12. Praca ta jest najgłośniejszym i najbardziej zna-
nym dziełem tego artysty, choć niejedynym dotykającym tematyki 
religijnej13. Sam autor nie przypisuje mu politycznych kontekstów, 
a w każdym razie nie czyni tego otwarcie, lecz wręcz przeciwnie – 
akcentuje wieloznaczność swojej pracy. Zapewnia, że jego celem nie 

 8 G. K. Chesterton, Ortodoksja. Romanca o wierze, tłum. M. Sobolewska, Warszawa 
2004, s. 244.
 9 Zamieszki na tle rasowym w Detroit w 1967 roku, jedne z najbardziej krwa-
wych w historii Stanów Zjednoczonych. 
 10 Sformułowanie to zaczerpnięte zostało z cytowanej już w tej pracy książki 
Andrzeja Draguły, zob. A. Draguła, Bluźnierstwo…, dz. cyt., s. 79.
 11 Omawiana fotografia ma wymiary około 150 × 100 cm. Wykonano dziesięć jej 
odbitek.
 12 Amerykański fotografik, z pochodzenia pół Honduranin, pół Afrokubańczyk, 
wychowany w rodzinie katolickiej. Por. http://rogallery.com/Serrano_Andres/
Andres_Serrano-Biography.html (5.04.2014).
 13 Innym przykładem jest choćby Madonna and Child II.
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był atak na religię, ale uczynienie aluzji do komercjalizacji i dewa-
luacji chrześcijańskich symboli w kulturze współczesnej14.

Kolorystyka fotografii to ciepła, intensywna czerwień i złoto, 
widoczne są także lśniące refleksy i pęcherzyki powietrza. Dzieło 
oddziałuje tak silnie w zasadzie jedynie poprzez swój tytuł i świa-
domość odbiorcy, jakie materiały posłużyły w procesie twórczym – 
obiekt artystyczny stanowi wprawdzie fotografia, jednak do jej wy-
konania stworzono instalację: przezroczysty pojemnik wypełniony 
mieszaniną uryny artysty i krwi, w którym następnie umieszczono 
plastikowy krucyfiks15.

Dzieło przez bezpośrednie połączenie sacrum i fizjologii wzbu-
dziło liczne kontrowersje i protesty, a także spowodowało ocenzuro-
wanie wystawy przez dyrektora galerii w Warszawie w 1994 roku16. 
Samemu artyście grożono nawet śmiercią17. Wyrazem nagromadze-
nia negatywnych emocji były kilkakrotne ataki na pracę – w Natio-
nal Gallery of Victoria w Australii w roku 199718 czy w 2011 w galerii 
sztuki współczesnej Yvona Lamberta w Awinionie19.

 14 Za: C. A. Freeland, But Is It Art? An Introduction to Art Theory, Oxford 2001, s. 20–21.
 15 Por. P. Monaco, Understanding Society, Culture, and Television, Westport–London 
2000, s. 100; P. Mortensen, Art in the Social Order: the Making of the Modern Conception 
of Art, New York 1997, s. 13.
 16 Por. I. Zmyślony, Wolność i resentyment. Dlaczego posłów PiS szokuje sztuka współ-
czesna?, „Kultura Liberalna” (2013) nr 45, http://kulturaliberalna.pl/2013/11/05/
zmyslony-wolnosc-resentyment-dlaczego-poslow-pis-szokuje-sztuka-wspolczes-
na (1.06.2014). Jacek Zydorowicz podaje, że dyrektor CSW Wojciech Krukowski nie 
zgodził się na sugestie artysty, który proponował umieszczenie na wystawie pracy 
zasłoniętej czarnym płótnem, por. J. Zydorowicz, Między ikonoklazmem i ikonofilią…, 
dz. cyt., s. 94.
 17 Por. C. Fusco, Serrano Shoots the Klan, „High Performance. A Quarterly Magazine 
for the New Arts” (1991) no. 3, s. 40–45.
 18 Por. M. Roth, Living Water to Light the Journey: the Restitution of Spirituality and 
Virtue to Australian Culture, Brighton 1999, http://www.martinrothonline.com/
lw10.htm (10.10.2017).
 19 Por. A. Sage, Vandalism and threats greet „Piss Christ” in France, „Reuters”, 18.04.2011, 
https://www.reuters.com/article/us-france-art/vandalism-and-threats-greet- 

-piss-christ-in-france-idUSTRE73H4JR20110418 (1.06.2014).
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Jedna z amerykańskich krytyczek sztuki, Lucy R. Lippard, zwró-
ciła uwagę na fakt, iż formalna wartość dzieła, którą bardzo wysoko 
oceniła, może być rozpatrywana w oderwaniu od kontekstu cało-
ści20. Inna krytyczka, brytyjska zakonnica, siostra Wendy Beckett, 
w wywiadzie telewizyjnym stwierdziła, iż dzieło nie jest bluźniercze, 
jednocześnie jednak uznała je za symboliczny wyraz tego, co współ-
czesne społeczeństwo zrobiło z Chrystusem i wartościami przezeń 
reprezentowanymi21.

Połączenie sacrum i kojarzących się z brudem wydzielin ciała 
z jednej strony budzi dość oczywisty automatyczny opór u wszyst-
kich z owym sacrum związanych, z drugiej jednak obnaża ich pew-
ną, prawdopodobnie nie do końca uświadomioną, niezgodę na to, 
co z biologicznego punktu widzenia jest przecież jak najbardziej 
naturalne. Zapewne zbyt daleko idącym wnioskiem byłoby jedno-
znaczne uznanie sprzeciwu wobec tego konkretnego przypadku 
połączenia fizjologii z wizerunkiem Chrystusa za przejaw negacji 
Jego realnego człowieczeństwa, jest jednak pewnym sygnałem 
wskazującym na  występowanie tego typu tendencji. Sam autor 
nie przyznaje się do szczególnie religijnego wymiaru swojej pra-
cy, ewentualnych politycznych kontekstów wprost się wyparł, 
można więc stwierdzić, że  Piss Christ rozpoznawaną ikoną sztu-
ki współczesnej uczynił nie sam autor, ale, paradoksalnie, jego  
przeciwnicy.

 20 Za: C. A. Freeland, But Is It Art?…, dz. cyt., s. 19.
 21 Por. Sister Wendy in Conversation with Bill Moyers, http://www.youtube.com/
watch?v=L9pAKdkJh-Y (1.06.2014).
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4.3. Krzyż biało-czerwony:  
Chrystus i ZOMO Edwarda Dwurnika

W  tej części pracy przeanalizowany zostanie obraz Chrystus 
i ZOMO22 autorstwa Edwarda Dwurnika (1943–2018)23. Dzieło to po-
wstało w roku 1990, a więc nie tylko po zniesieniu stanu wojen-
nego, do którego bezpośrednio nawiązuje, ale też po odrodzeniu 
się w Polsce demokracji. Dwurnik namalował go więc z pewnego 
dystansu czasowego, można to zatem potraktować w kategoriach 
próby rozliczenia niedawnej przeszłości. Artyście nieobce są mo-
tywy religijne – Chrystus i ZOMO to tylko jeden z wielu jego obrazów 
dotykających tematyki pasyjnej24.

Dzieło zarówno tytułem, jak i treścią bezpośrednio odwołuje się 
do stanu wojennego. Pasja jest tu narzędziem ukazania treści przede 
wszystkim pozareligijnych, nie chodzi o wiarę, a w każdym razie nie 
przede wszystkim o nią. Wymiar religijny jest tu silnie związany 
z patriotycznym – krzyż ozdobiony został biało-czerwonymi cho-
rągiewkami. Chrystus jest w tym obrazie jedną z ofiar reżimu, choć 
jednocześnie odbiera należną Mu cześć od klęczącej pod krzyżem 
anonimowej postaci, która zastąpiła stojących pod krzyżem Matkę 
i uczniów Jezusa. Rolę rzymskich żołnierzy pełnią dwaj umundu-
rowani i uzbrojeni zomowcy stojący w różnej odległości po dwóch 
stronach krzyża. Czy klęcząca postać z plecakiem także jest jednym 

 22 Jest to obraz olejny na płótnie o wymiarach 63 × 52,5 cm z cyklu IX pt. Podróże 
autostopem. 
 23 Twórca był wybitnym polskim malarzem i grafikiem, jedną z najbardziej roz-
poznawalnych osobowości polskiej sztuki współczesnej. Urodzony w Radzyminie, 
w późniejszym czasie mieszkał i tworzył w Warszawie. Był jedynym polskim ar-
tystą, któremu udało się odnieść międzynarodowy sukces przed transformacją 
ustrojową, a także jedynym, który stał się popularny we wszystkich środowiskach 
odbiorców sztuki. 
 24 Inne przykłady to Chrystus za miastem (1979), Chrystus na samochodzie (1979), 
Chrystus w powietrzu (1979), Chrystus z belką (1980), Chrystus na kolumnie (1980), 
Zbawiciel (1984), Płonący Chrystus (1985), Chrystus na szubienicy (1991), Chrystus 
na skwerze (1991), Chrystus w całunie (1991).
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z nich, nawróconym oprawcą – współczesnym Longinusem25, czy 
jedynie zwykłym przechodniem? W pobliżu krzyża dostrzec można 
niewielkiego psa i dwie skrzynie z ustawionymi na nich butelkami, 
u góry rozpościerają się girlandy nasuwające skojarzenia z wiejskim 
odpustem, a po prawej na pierwszym planie widnieją nagrobki, naj-
pewniej innych ofiar – całość stanowi kuriozalne połączenie okrut-
nego wyroku śmierci i banału życia codziennego. W tle po prawej 
stronie rozciąga się mur z drutem kolczastym – prawdopodobnie 
więzienie bądź inne miejsce odosobnienia. Na uwagę zasługuje rów-
nież istotny fakt, iż Chrystus ukazany został nie tylko bez oznak bo-
skości, ale także jakichkolwiek innych symboli, które mogłyby wska-
zywać na Jego wyjątkowość w przedstawionej scenie. Chrystus wraz 
z krzyżem został namalowany szaroniebieską barwą, podobnie jak 
pozostali bohaterowie obrazu i większość jego elementów – stanowi 
to świadome (lub nie) nawiązanie do koloru mundurów ZOMO – przez 
co  wydaje się stanowić ze  swoim otoczeniem jedną całość.

Obraz zmusza do  zadania sobie pytania  – czy ukrzyżowanie 
Chrystusa-Polaka w  czasie stanu wojennego tak właśnie by  wy-
glądało? Czy ludzie, którzy ponieśli śmierć z rąk funkcjonariuszy 
ówczesnego systemu politycznego, są  w  jakiś sposób podobni 
do  umęczonego Chrystusa? Przez uwspółcześnienie ukrzyżowa-
nia, wydarzenia zarazem historycznego i zbawczego, zyskuje się 
możliwość zadania nowych pytań bądź znalezienia odpowiedzi 
na stare. W tym przypadku mamy do czynienia ze splotem tradycji 
narodowej i wiary. Główną i prawdopodobnie najważniejszą cechą 
obrazu jest to, iż jego treść może być czytelna jedynie dla osób za-
znajomionych z najnowszymi dziejami Polski. Z jednej strony jest 
to jego wada – bo przez to dzieło traci na uniwersalności i aktualno-
ści, z drugiej jednak stanowi pewną zaletę – bo dzięki temu zyskuje 
wyjątkowe znaczenie dla Polaków, szczególnie tych, których stan 
wojenny dotknął osobiście.  W nich jako drastyczne przypomnienie 

 25 Imię nadane przez tradycję świętemu żołnierzowi wzmiankowanemu 
w J 19, 34–35.
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niezwykle trudnego okresu w polskiej historii może budzić silne 
i skrajne emocje, zależnie od stopnia, w jakim ten czas splótł się z hi-
storią ich życia. Chrystus ukrzyżowany jest tu zjednoczony w swoim 
cierpieniu z polskim narodem, a także z pojedynczymi, cierpiącymi 
ludźmi, dlatego też każdy, w szczególności skrzywdzeni w tamtym 
czasie, mogą tu dostrzec inną treść, oddającą ich własną historię.

W omawianym obrazie widoczne jest wywodzące się z trady-
cji XIX wieku połączenie motywów śmierci Pańskiej i martyrologii 
narodowej, a  zarazem nadziei na  odzyskanie wolności  – „zmar-
twychwstania” Polski. W czasie zaborów krzyż, choć ze swej na-
tury apolityczny, rozpoczął w sztuce polskiej polityczną „karierę”. 
Współcześnie nadal jest to część szerszego prądu, obecnego w sztu-
ce religijnej (nie tylko stricte kościelnej). W latach PRL-u wyrastał 
on ze specyficznej relacji łączącej ówczesnych artystów z Kościo-
łem – ostoją wolności i polskości – wychodzącej poza sferę tylko 
i wyłącznie wyznaniową. Choć obraz powstał już po odrodzeniu się 
w Polsce demokracji, można – jako że odwołuje się on do niedale-
kiej przeszłości – odnieść do niego poniższą, nakreśloną przez Re-
natę Rogozińską, charakterystykę artystycznej atmosfery w sztuce 
 tamtego czasu:

Dokonujący się zwrot w kierunku problematyki egzystencjalnej łączył 
się ze swoistym mizerabilizmem. Antropocentryzm, charakterystyczny 
dla wielu ówczesnych prac artystycznych, miał niewiele wspólnego z hu-
manizmem renesansowym, opiewającym możliwości i piękno ludzkiej 
natury26.

Jednak, jak badaczka sama przyznaje dalej, nie zatrzymywano się 
na tym, ale odnoszono tę tragiczną wizję kondycji ludzkiej do per-
spektywy eschatologicznej, łącząc przygnębienie z rosnącą nadzieją 

 26 R. Rogozińska, W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 
1970–1999, Poznań 2002, s. 13.
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na  odrodzenie suwerennego państwa27. Krzyż był jednocześnie 
 jednym z symboli walki o suwerenność.

„Chrześcijaństwo, dla Europejczyka, bywa pokusą w chwilach 
największej słabości; bo w chwilach największej słabości łakniemy 
nie tylko religii, ale religii wspólnej, jednoczącej nas z otoczeniem”28. 
Pewna współpraca artystów i Kościoła wypływała więc z naturalnej 
w naszym – europejskim – kontekście kulturowym jednoczącej funk-
cji chrześcijaństwa, a w tym konkretnym przypadku  dominującego 
w Polsce katolicyzmu.

4.4. Cierpienia XX wieku: Takkei Toru Iwaya

Ta część pracy będzie dotyczyć obrazu Takkei29 z roku 1996, au-
torstwa japońskiego artysty Toru Iwaya (ur. 1936)30. Mamy tu do 
czynienia ze swoistą aktualizacją wydarzenia zbawczego – wkom-
ponowano je w niedawno minione, trudne doświadczenia XX wieku.

Rycina utrzymana jest w kolorystyce czerni, odcieniach szarości 
i bieli. Przedstawia krucyfiks na tle grzyba atomowego, postać przy-
bitego do krzyża Chrystusa jest wychudzona i wyniszczona, u pod-
stawy krzyża zaś widać stos ludzkich czaszek i innych szczątków 

 27 Por. R. Rogozińska, W stronę Golgoty…, dz. cyt., s. 13.
 28 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Toruń 2002, s. 302.
 29 Jap. 磔刑 – „ukrzyżowanie”. Omawiane dzieło to odbita w 75 egzemplarzach 
rycina o wymiarach 70,75 × 57,4 cm, uzyskana techniką mezzotinty. Por. http://
www.toruiwaya.com/product.aspx?id=1001&cid=13 (15.04.2014). Mezzotinta (sztu-
ka czarna, manière noire) to technika graficzna należąca w zasadzie do druku 
wklęsłego, polegająca na równomiernym nasiekaniu i zadraśnięciach specjalnymi 
narzędziami gładkiej powierzchni płyty, przeważnie miedzianej, po uprzednim 
zaznaczeniu konturów rysunku. Następnie po wygładzeniu pewnych partii pły-
ty gładzikiem lub skrobaczem dla wydobycia świateł i półtonów z ciemnego tła 
uzyskuje się właściwą formę ryciny. Por. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. 
K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 2007, 
s. 257.
 30 Por. http://www.toruiwaya.com (15.04.2014).
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ludzkich, w tym zwłoki małego dziecka. Po prawej od niego – drogę 
do obozu koncentracyjnego, po lewej zaś postacie ludzkie ustawio-
ne wzdłuż płomieni. W powietrzu umieszczone są drobniejsze ele-
menty, takie jak para oczu, spadochron czy wiry powietrzne. Napis 
na tabliczce nad głową Chrystusa – zamiast tradycyjnego tytułu 
winy – jest wyliczeniem miejsc (i jednej osoby) związanych z różnie 
rozumianym ludobójstwem: „Hiroshima” i „Nagasaki” (japońskie 
miasta, które stały się celem bomb atomowych w czasie II wojny 
światowej w 1945 roku); „Biafra” (krótko istniejące państwo afry-
kańskie – miejsce klęski głodu w latach 60. XX wieku): „Auschwitz”, 

„Treblinka”, „Polpoto” (chodzi zapewne o kambodżańskiego dykta-
tora Pol Pota, 1925–1998), „Rwanda” (miejsce ludobójstwa w roku 
1994), „Tibet” (prawdopodobnie w tym przypadku aluzja dotyczy 
licznych ofiar stłumionego antychińskiego powstania w okupowa-
nym przez Chińską Republikę Ludową Tybecie w 1959 roku). Na-
zwy te korespondują z elementami stanowiącymi tło ukrzyżowania. 
Dzięki temu dzieło to dotyka bowiem nie tylko odległych już wyda-
rzeń z II wojny światowej, ale także tych chronologicznie bliższych, 
związanych z różnymi regionami świata i różnymi narodami.

Nie sposób przejść obok tej ryciny obojętnie – mówi ona o cier-
pieniach minionego XX wieku, wskazując jednocześnie na współ-
uczestnictwo w nich Chrystusa, albo też, patrząc z nieco innej strony, 
na odkupienie na krzyżu ludzi za te cierpienia odpowiedzialnych. 
Kojarzy się mocno z często zadawanym przez (bezpośrednie bądź 
pośrednie) ofiary ostatniej wojny światowej, niemal klasycznym, 
pytaniem – „gdzie był Bóg, gdy było Auschwitz?”, przy czym obóz 
w Oświęcimiu staje się tu symbolem wszystkich obozów koncentra-
cyjnych. Dzieło stanowi wizualizację pytania o istnienie zła w świe-
cie stworzonym przez dobrego Boga – ogólniej mówiąc, o teody-
ceę. Obranie przez artystę tak rozległej perspektywy doprowadziło 
do ukazania cierpienia Chrystusa w niezwykle szerokim kontekście 
cierpienia ludzkości czy też do scalenia tych dwóch rzeczywistości 
w jedną. Sam krzyż jest tu przede wszystkim  narzędziem i  symbolem 
okrutnej, niesprawiedliwej śmierci.
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Dzieło stworzone zostało z pewnego dystansu czasowego w sto-
sunku do wzmiankowanych w nim wydarzeń. Sacrum – w tym kon-
kretnym przypadku wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego – jest tu-
taj środkiem służącym do zobrazowania dramatów minionego wieku. 
Trudno ocenić, czy wizerunek Ukrzyżowanego jest tylko symbolem 
ludzkiego cierpienia, czy odwołuje się także w religijnym, a nie tyl-
ko kulturowym sensie do śmierci Jezusa i jej znaczenia. Nie znamy 
bowiem motywacji i światopoglądu twórcy, jednak niewątpliwie 
wydarzenia historyczne wysuwają się tu na pierwszy plan, przed 
teologię – jest to pewien wyraz dialogu teologii i historii: a ta pierw-
sza „winna nieustannie poszukiwać syntezy między transcendencją 
a światem człowieka”31. Krzyż jest tu, podobnie jak w wielu innych 
dziełach sztuki współczesnej, uniwersalnym symbolem cierpienia, 
ale także środkiem ekspresji pewnych zbiorowych przeżyć, co samo 
w sobie niekoniecznie musi ściśle korespondować z religią wyzna-
waną przez autora czy odbiorców dzieła. To z jednej strony próba 
nowego odczytania tych przeżyć, a z drugiej  zracjonalizowania ich, 
możliwa także na poziomie wiary.

4.5. Chrystus ubogich: Crucifixion He Qi

W  tej części przeanalizowany zostanie obraz Crucifixion32 
z roku 1999, autorstwa He Qi33. W jednym z wywiadów jego twórca 
stwierdził:

 31 W. Kawecki, Teologiczna przestrzeń dialogu wiary i kultury…, dz. cyt., s. 200.
 32 Por. H. J. Hornik, Transcending Cultures, w: Suffering, ed. R. B. Kruschwitz, Waco 
2005, s. 36 (Christian Reflection. A Series in Faith and Ethics, 14). Obraz wykonano 
kolorowym atramentem na papierze.
 33 Twórca pochodzi spoza chrześcijańskiego kręgu kulturowego  – jest 
Chińczykiem. To uznany twórca sztuki religijnej. Por. http://www.heqiart.com 
(1.06.2014).
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uważam, że ludzie czasami robią coś złego – nawet popełniają przestęp-
stwa – z powodu swojego ubóstwa. Niektórzy z nich zostają złodziejami, 
bandytami i prostytutkami. Myślę, że Jezus w szczególny sposób trosz-
czył się o biednych i ich życiowe prawa w czasie swojego życia na Ziemi34.

Omawiane dzieło cechuje jaskrawa, miejscami nierealistyczna 
kolorystyka. To  oryginalne, uwspółcześnione ujęcie ukrzyżowa-
nia35. W  centrum znajduje się widlasty krzyż, Chrystus przybity 
jest do niego czterema gwoździami. Z przodu, na pierwszym planie, 
widzimy leżącego, nieprzytomnego człowieka, z głową obwiązaną 
bandażem. Po prawej stronie krzyża stoi kobieta z dzieckiem w ra-
mionach. To  z  jednej strony odwołanie do  Madonny z  Dzieciąt-
kiem, z drugiej do piety – ze względu na ułożenie dziecko sprawia 
wrażenie martwego. Po  lewej, z  boku krzyża, stoi naga kobieta36. 
Nieco dalej znajduje się prawdopodobnie chory człowiek podtrzy-
mywany przez swojego towarzysza (postać nawiązująca zapewne 
do uzdrawianych przez Jezusa w czasie Jego publicznej działalno-
ści37). Podtekst teologiczny może posiadać zlatujący z nieba biały 

 34 „I found sometimes people did something wrong – even committed a cri-
me – due to their poverty. Some of them became thieves, became robbers, and 
became prostitutes. I think Jesus had a special concern about the poor and 
their living right during his life on Earth”. Gospel View from China, rozmowa 
He Qi z Douglasem LeBlankiem, „Christianity Today”, 7.01.2002, s. 67–68, cyt. za: 
H. J. Hornik, Transcending Cultures…, dz. cyt., s. 37.
 35 Sama tradycja uwspółcześniania wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym jest 
oczywiście bardzo długa i mocno zakorzeniona w sztuce europejskiej minionych 
wieków.
 36 Być może to współczesna Maria Magdalena – warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że w tradycyjnej ikonografii chrześcijańskiej powszechnie błędnie utożsamia się 
jawnogrzesznicę uratowaną przez Jezusa przed ukamienowaniem (por. J 8, 11) 
z Marią Magdaleną, z której Jezus wypędził siedem złych duchów i która towarzy-
szyła potem Jemu i apostołom, stała pod krzyżem i przybyła do grobu Pańskiego 
w poranek wielkanocny (por. Łk 8, 1–2; 24, 10; Mk 15, 40; 16, 1; Mt 27, 56; 28, 1; J 19, 
25; 20, 1–3).
 37 Na przykład uzdrowienie paralityka przyniesionego do Jezusa przez przyjaciół 
(por. Mt 9, 1–8; Mk 2, 1–12; Łk 5, 17–26).
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gołąb – można go jednak interpretować nie tylko jako Ducha Świę-
tego, ale także na sposób czysto świecki, jako symbol pokoju. Tego 
pokoju, którego towarzyszącym Chrystusowi w  widoczny sposób 
brakuje, choć On sam wydaje się nim emanować. Z tyłu po prawej 
widnieje postać więźnia patrzącego obojętnie przez zakratowane 
okno. W  tle po  lewej  – domy i  dwa krzyże. Chrystus  – cierpią-
cy pośród cierpienia zwykłych ludzi, bliski im; nie licząc nimbu 
wokół głowy, jest w  zasadzie taki sam jak oni. Krzyż jest niski, 
przez co sam Chrystus jest jedynie nieznacznie wywyższony ponad 
 towarzyszących Jego męce.

Wśród obrazów omówionych w tej pracy ten wydaje się najbliż-
szy tradycyjnemu przedstawieniu kultycznemu.

Uwspółcześnienie sceny ukrzyżowania sprawia, że  odbiorca, 
w  zależności od  osobistej sytuacji, może bez trudu postawić się 
w miejscu dowolnie wybranej postaci, stając się przez to w pew-
nym sensie towarzyszem i uczestnikiem męki Chrystusa. Ten obraz 
to jedno z tych uniwersalnych dzieł, w których każdy ma możliwość 
łatwo się odnaleźć. Dotyczy to szczególnie ludzi cierpiących, bo też 
tacy najczęściej w dziele zbawczym Chrystusa skupiają się na męce, 
z nią się najbardziej, ze względu na swoje cierpienie, identyfikują 
i właśnie z Ukrzyżowanym najczęściej się utożsamiają.

Zbawiciel jest tu bliski ludziom fizycznie i duchowo – obecny 
wśród nich ciałem, ale także dlatego, że ku Niemu zgromadzeni bie-
dacy kierują swoją uwagę. Takie połączenie nasuwa mocne skojarze-
nia z koncepcjami teologii wyzwolenia – Chrystus jest tu bohaterem 
ludzi żyjących w ucisku, Bogiem wyzwalającym tych, którzy tego 
wyzwolenia najbardziej w życiu doczesnym potrzebują. Chrystus 
w tym obrazie nie tylko uwalnia z grzechu, ale też daje wytchnie-
nie w ziemskim cierpieniu, przemienia je i nadaje mu zbawczy sens, 
włączając je do swojej męki.
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4.6. Wszystko na sprzedaż:  
Christ with Shopping Bags Banksy’ego

W  tej części przeanalizowana zostanie praca Christ with Shop-
ping Bags38 (Chrystus z  torbami na  zakupy) z  2004 roku, autorstwa 
Banksy’ego (ur. 1974)39. Motywy religijne nie są dla jego twórczości 
szczególnie typowe40. W publikacji autorstwa artysty pod tytułem 
Wall and Piece, Christ with Shopping Bags41 obraz został opatrzony 
zdaniem: „Nie potrzebujemy kolejnych bohaterów, potrzebujemy 
jedynie kogoś do recyklingu”42. Nie wydaje się, żeby była to prywat-
na opinia Banksy’ego, użycie zaimka „my” wskazuje raczej na wy-
rażenie podejścia społeczeństwa do tematu, i to nie tyle do Chry-
stusa jako takiego, ile raczej do  szeroko rozumianego  pojęcia  

„bohater”.
Praca przedstawia tradycyjną sylwetkę ukrzyżowanego Chry-

stusa, pozbawioną jednak krzyża. Chrystus trzyma w rękach torby 
z zakupami i paczki z prezentami. Artysta praktycznie pozbawił 

 38 Wymiary to 50 × 70 cm. Istnieją 82 egzemplarze tej ryciny, każdy jest sygnowa-
ny przez autora. Por. J. S. O’Neill, Christ with Shopping Bags, http://iconsandimagery.
blogspot.com/2011/02/christ-with-shopping-bags.html (5.05.2014).
 39 Znany jedynie z pseudonimu artysta działający głównie na  terytorium 
Wielkiej Brytanii, najpopularniejszy twórca sztuki ulicy na świecie (co nie jest 
jednak jedynym polem jego działalności). Miał się urodzić w Brystolu w 1975 roku, 
jednak z racji skrzętnie ukrywanej przez artystę tożsamości nie są to informacje 
potwierdzone, podobnie jak inne pogłoski na jego temat. Por. J. S. O’Neill, Christ 
with Shopping Bags…, dz. cyt.
 40 Oprócz interesującego nas tutaj dzieła znaleźć je można także w Suicide 
Bombers Just Need a Hug („Zamachowiec-samobójca tylko potrzebuje przytulenia”) i Silent 
Night („Cicha noc”).
 41 Książka ukazała się pod polskim tytułem Wojna na ściany (tłum. K. Kamińska, 
Kraków 2012), który nie oddaje gry słów Wall and Piece, nawiązującej do angielskiego 
tytułu powieści Lwa Tołstoja Wojna i pokój – War and Peace.
 42 „We don’t need any more heroes, we just need someone to take out the 
recycling”. Banksy, Wall and Piece, London 2005, s. 202. W polskim wydaniu prze-
tłumaczono to jako: „Nie potrzebujemy nowych bohaterów, potrzebujemy tylko 
kogoś, kto zabierze śmieci”. Banksy, Wojna na ściany…, dz. cyt., s. 174.
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swoje dzieło kolorystyki (jedynie drobne elementy zostały nama-
lowane w różowej barwie). Miejscami farba wydaje się „spływać”, 
co kojarzy się z techniką graffiti, typową dla Banksy’ego.

Sylwetka ukrzyżowanego Chrystusa pomimo braku narzędzia 
męki – krzyża – od pierwszej chwili nasuwa jednoznaczne skoja-
rzenia z symboliką chrześcijańską. Dopiero później uwagę odbior-
cy przykuwają niepasujące do przedstawienia ukrzyżowania torby 
z  zakupami  – symbol konsumpcyjnego stylu życia bogatego tak 
zwanego Pierwszego Świata. Niektórzy potraktują to jako wyrzut 
wobec społeczeństwa stawiającego w  centrum uwagi dobra ma-
terialne, być może odniosą to do samych siebie, być może tylko 
do innych – jeszcze zamożniejszych. Chrystus z zakupami nasuwa 
skojarzenia z postępującą sekularyzacją życia społecznego dotyka-
jącą także, a może przede wszystkim, świąt chrześcijańskich – Bo-
żego Narodzenia czy Wielkanocy – oraz wszystkich innych dziedzin 
wywodzących się z religii, które z upływem czasu straciły swoje 
pierwotne, chrześcijańskie znaczenie i zachowały jedynie charakter 
czysto kulturowy, świecki, niezależny od osobistego światopoglądu. 
Idea aktualizacji wydarzeń paschalnych poprzez osadzenie ich w in-
nych niż starożytne realiach jest w sztuce współczesnej niezwykle 
popularna. O innych przykładach była już mowa w poprzednich 
częściach tego rozdziału. Tym, co wyróżnia to konkretnie dzieło, 
są jego ekonomiczne powiązania z tematem ukrzyżowania (choć nie 
tylko takie, jak już wspomniano, w grę wchodzi także sekularyzacja 
społeczeństw Zachodu, szczególnie tych najbardziej gospodarczo 
rozwiniętych). Jedną z możliwości odbioru tego dzieła jest potrak-
towanie go jedynie jako zabawy konwencją i przełamywania barier 
kulturowych w  zakresie operowania symboliką religijną, w  tym 
wypadku najbardziej „europejską”, bo chrześcijańską. Wtedy praca 
mogłaby zostać uznana za prześmiewczą ze względu na naruszenie 
zasady decorum, czyli zgodności treści z formą, poprzez połączenie 
śmierci Chrystusa z zakupami.
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4.7. Chrystus przemysłowy:  
Industrielle Kreuzigung Sörena Keese

W tej części przeanalizowana zostanie praca Industrielle Kreu-
zigung43 z 2005 roku, autorstwa Sörena Keese (ur. 1976)44. Omawia-
ne dzieło opatrzone zostało przez artystę następującym wierszem:

Przemysłowe ukrzyżowanie,
zimnej stali ujawnione cierpienie,
trawiące maszynową siłę,
w bladej nagości przed oczami mechaniki,
zardzewiała, płonąca na karku surowość,
rozbite człowieczeństwo przybite do stali maszynowego krzyża,
natura zniszczona przez przemysłową zarazę,
ofiara jest dokonana, z wolności czyni niewolę45.

Ukrzyżowanie zostało tu  wpisane w  scenerię przemysłową  – 
krzyż stanowią dwie metalowe szyny, w tle widać inne, pogmatwane, 
tworzące chaotyczną konstrukcję metalowe elementy. Chrystus (lub 
ktoś do Niego upodobniony) jest całkowicie nagi i wyniszczony, choć 
brak tu oznak jednoznacznie wskazujących na przebycie opisanej 
w Ewangeliach męki – ran czy śladów krwi. Do głowy przyczepiony 

 43 Obraz o wymiarach 28 × 19 cm wykonano techniką mieszaną. Por. http://
www.soeren-keese.homepage.t-online.de/40049.html (3.03.2014).
 44 Ten urodzony w 1976 roku niemiecki twórca nie posiada formalnego wykształ-
cenia artystycznego, sam określa się jako surrealista. Por. http://www.soeren- 

-keese.homepage.t-online.de/40058.html (3.03.2014).
 45 „Industrielle Kreuzigung
Dem kalten Stahl ergebene Leidenschaft,
Verzehrende maschinelle Kraft,
In fahler Nacktheit unter dem Auge der Mechanik,
Die rostig flammende Nüchternheit im Genick,
Gescheiterte Menschlichkeit an den Stahl des Maschinenkreuzes genagelt,
Die Natur durch die Industriepest verhagelt,
Ein Opfer ist vollbracht, das aus Freiheit Versklavung macht”. 
Por. http://www.soeren-keese.homepage.t-online.de/40049.html (3.03.2014).
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jest element konstrukcji, który zasłaniając twarz postaci, czyni 
z niej część wszechobecnej maszynerii.

Obraz zwraca uwagę na problem postępującej we współczesnym 
świecie industrializacji i technicyzacji, która może pociągać za sobą 
dehumanizację. Istnieje ryzyko, że człowiek zacznie być pojmowany 
jedynie jako przedmiot – trybik maszyny. Nagość i wyniszczenie cia-
ła sugeruje wyczerpanie takim stanem rzeczy i bezbronność wobec 
destrukcyjnej rzeczywistości – choć została ona stworzona przez 
ludzi dla ułatwienia sobie życia.

4.8. Fast food – fast religion? McJesus Jani Leinonena

Jako ostatni przykład omówiona zostanie praca McJesus z 2015 
roku, autorstwa fińskiego artysty i aktywisty Janiego Leinonena (ur. 
1978). Artysta ten chętnie nawiązuje w swojej twórczości do moty-
wów stricte popkulturowych, takich jak znaki handlowe popularnych 
marek czy też opakowania artykułów spożywczych produkowanych 
przez globalne korporacje, czyni to jednak w sposób prześmiewczy, 
co sprawia, że prace te mają jawnie subwersywny charakter46. Inny-
mi słowy – artysta walczy z kapitalizmem i konsumpcyjnym stylem 
życia za pomocą ich symboli. Podobnie jak przeanalizowany wcześ-
niej Christ with Shopping Bags, także w przypadku McJesus dochodzi 
do zderzenia symboli popkultury z postacią Chrystusa47. Omawia-
na tu rzeźba48 nie jest jedynym dziełem artysty wykorzystującym 

 46 Zob. https://janileinonen.com/ (23.02.2019).
 47 Nie jest to  jedyny związek między obiema pracami – autorzy obu dzieł 
współpracowali, gdy Leinonen jako jeden z 58 artystów został zaproszony przez 
Banksy’ego do udziału w jego projekcie Dismaland, por. The Art of Disobedience, 
rozmowa Janiego Leinonena z Eleni Zymaraki Tzortzi, „Ex_Posure”, 1.09.2015, 
http://elzimaraki.gr/jani-leinonen-the-art-of-disobedience/ (25.02.2019).
 48 Tworzywo wykorzystane do wykonania rzeźby to żywica pokryta farbą akry-
lową oraz drewno, praca ma wymiary 120 × 165 × 25 cm. Por. https://janileinonen.
com/mcdonalds/2–14/ (23.02.2019).
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 motyw krzyża49, nie jest też jedynym nawiązującym do estetyki ty-
powej dla sieci McDonald’s, ale należy do całego cyklu związanego 
z motywem maskotki sieci – Ronalda McDonalda50.

Praca przedstawia sylwetkę Chrystusa na krzyżu ucharakteryzo-
waną na wspomnianą postać. Wbrew określeniom pojawiającym się 
w doniesieniach prasowych nie jest to jednak ukrzyżowany Ronald 
McDonald, ale właśnie charakteryzacja sylwetki Chrystusa, gdyż 
widoczny jest jednak wyraźnie zarys ciała, włosy, broda, żebra 
oraz perizonium wokół bioder – żółto-czerwono-biały kostium jest 
niejako narzucony z zewnątrz, ale nie jako ubranie, lecz oderwa-
na od niego sama warstwa kolorystyczna. Sam krzyż, do którego 
przybita jest postać, jest klasyczny – prosty i drewniany.

Dzieło należy do  zbiorów Kiasma Museum of  Contemporary 
Art w Helsinkach, gdzie było wystawiane podczas solowej wystawy 
autora School of Disobedience w latach 2015–201651. Międzynarodo-
we kontrowersje wywołało jednak podczas wystawy Sacred Goods 
w styczniu 2019 roku w Muzeum Sztuki w Hajfie. Pod wpływem 
licznych i zdecydowanych protestów chrześcijan z Izraela i całego 

 49 Inne to: Trix Bunny Crucified (2015), Elovena Crucified (2015) oraz Crucifact vs. 
Crucifiction (2015). Zob. https://janileinonen.com/crusifixes/ (23.02.2019). Jak 
 widać, wszystkie cztery prace pochodzą z tego samego roku. 
 50 Inne to: Ronald and the Guillotine (2011), McPharaoh (2011), McSarcophagus (2011), 
Mccuckoo Clock (2011), McLeninism (2015), McWashington (2015) oraz McReincarnation 
(2015). Zob. https://janileinonen.com/mcdonalds/ oraz https://www.artsy.net/
artist/jani-leinonen (23.02.2019). Jeśli chodzi o  pierwszą ze  wspomnianych 
tu prac, to jej inspiracją była kradzież figury Ronalda McDonalda dla projektu 
Food Liberation Army przez czterech mężczyzn przebranych za serwisantów z lokalu 
sieci w Helsinkach. Korporacja otrzymała od „porywaczy” żądanie okupu, za po-
mocą transmisji na You Tube domagano się od niej odpowiedzi na szereg pytań 
o pochodzenie ich jedzenia i etyczne nastawienie sieci. Firma ustami swojego 
przedstawiciela odmówiła prowadzenia „negocjacji z terrorystami”, skutkiem 
czego za pomocą tytułowej gilotyny przeprowadzono egzekucję figury Ronalda. 
Por. The Art of Disobedience…, dz. cyt.
 51 Tak samo zatytułowana wystawa odbyła się także w Zurychu, w Galerie 
Gmurzynska w 2013 roku (aczkolwiek trwała zaledwie cztery dni). Por. https://
www.artsy.net/artist/jani-leinonen/shows (25.02.2019).
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świata, w tym zwierzchników Kościołów, a także apeli izraelskiej 
minister kultury, doszło do usunięcia rzeźby z przestrzeni wysta-
wienniczej. Chciał tego także sam artysta, ale z pobudek politycz-
nych, a nie religijnych – jako sprzeciw wobec działań państwa Izrael 
w konflikcie z Autonomią Palestyńską52. Co ciekawe, do samej pracy 
krytycznie odnieśli się wówczas także przedstawiciele korporacji, 
której symbol został w  niej wykorzystany53. Praca, w  oczywisty 
sposób naruszając zasadę decorum, w symbolicznym sensie spro-
wadzająca krzyż do rangi maskotki sieci lokali fast food, na którą 
został ucharakteryzowany Ukrzyżowany, jednocześnie komponuje 
się z pozostałymi pracami autora, który, jak już wspomniano, w swo-
jej artystycznej działalności mocno akcentuje antykapitalistyczne 
przekonania (choć omawiany przypadek można byłoby również 
zinterpretować odwrotnie – jako sakralizację symbolu popularnej 
marki). Można tu dostrzec nie tylko budzące tak silny opór opinii 
publicznej zderzenie sacrum i profanum, ale zarazem zlanie w jedno 
dwóch spośród licznych sztandarowych symboli zglobalizowanego 
współczesnego świata, jakby próba „pokonania” jednego symbolu 
przez drugi. Na jednym z możliwych poziomów interpretacji sym-
bole te pochodzą z całkowicie odmiennych sfer: sakralnej i profa-
nicznej, na drugim należą do tego samego: są to symbole znane 
wszędzie i wszystkim, choć niekoniecznie zawsze w podobny spo-
sób interpretowane. Krzyż, jak już wspomniano, bywa sprowadzany 
do jednego z wielu logo (możliwe, że jest to naturalna konsekwencja 
jego rozpowszechnienia).

 52 Por. McJesus artwork sparks outrage among Israel’s Christians, „Daily Mail”, 
14.01.2019, https://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-6590593/McJesus-
artwork-sparks-outrage-Israel-s-Christians.html (25.02.2019); Israeli museum 
to remove „McJesus” sculpture after protests, „The Guardian”, 17.01.2019, https://
www.theguardian.com/world/2019/jan/17/israeli-museum-remove-mcjesus-

-sculpture-after-violence-protests-haifa (25.02.2019).
 53 Por. Update: McDonald’s responds to controversial „McJesus” sculpture, „Rekord 
East”, 16.01.2019, https://rekordeast.co.za/194952/update-mcdonalds-responds-

-to-controversial-mcjesus-sculpture/ (23.02.2019).
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***

Jak można zauważyć na podstawie podanych przykładów, ten-
dencje opisane w rozdziale drugim rzutują na przedstawione tu-
taj konkretne wytwory artystyczne. Krzyż pojawia się w  sztuce 
współczesnej w  kilku kontekstach, wyróżnionych przez Pawła 
 Możdżyńskiego:

[1] odreagowanie wojennej traumy, ekspresja doświadczenia 
absurdu;

[2] doświadczenie transcendencji, poszukiwania formalne;
[3] tradycja narodowa;
[4] transgresja i subwersywność54.
Każde z  omówionych dzieł można przyporządkować do  któ-

rejś z kategorii lub do kilku z nich, jako że nie są one całkowicie 
rozłączne.

„W śmierci jest życie, w cierpieniu – nadzieja, w krzyżu – zmar-
twychwstanie”, napisał Küng. Wydaje się, że ukrzyżowania w swo-
jej zeświecczonej formie nie odsyłają już dalej, ale zatrzymują się 
na cierpieniu i upodleniu. Cierpienie nie ma jednak sensu samo 
w sobie, ale zyskuje go dopiero w śmierci Chrystusa i Jego nowym 
życiu55. Krzyż, który nie odsyła do zmartwychwstania, jest najwięk-
szym wypaczeniem, i być może to napędza także mechanizm od-
rzucenia tego symbolu.  Z drugiej strony zaś w jakimś sensie moż-
na mówić o zatoczeniu koła – Mesjasz, któremu zdaniem Irvinga 

 54 Por. P. Możdżyński, Krzyż we współczesnej sztuce polskiej. O czterech kontekstach 
symbolicznych, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” (2012) t. 13, s. 168–
175, DOI: 10.5604/20842937.1093902. Autor ograniczył wprawdzie swoje analizy 
do sztuki polskiej, jednak jego wnioski można z powodzeniem odnieść do sztuki 
współczesnej w ogóle.
 55 Por. H. Küng, Bóg a cierpienie…, dz. cyt., s. 46, 67.
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Greenberga „się nie udało” (failed messiah)56, znów jest Kimś nie 
na miarę ludzkich oczekiwań57.

Boespflug pisze wprost o  zapomnieniu w  sztuce XX  wieku 
o  innych wydarzeniach z  życia Jezusa (dzieciństwa, publicznej 
działalności) i „przeinwestowaniu krzyża”, który stał się dla arty-
stów „paradygmatem umęczonego człowieczeństwa”. Stwierdza 
zarazem, że z socjologicznego punktu widzenia dostrzegalny jest 
na tym przykładzie bezpośredni związek wrażliwości na dany tytuł 
Chrystusa (w tym przypadku Cierpiącego Sługi) i sposobu myślenia 
danej epoki58.

Ostatecznie każde ukrycie wszechobecnego symbolu, w tym 
przypadku symbolu krzyża, paradoksalnie może – przez różnie ro-
zumianą nieobecność – poskutkować odkryciem jego głębszej tre-
ści albo przynajmniej zasygnalizować jej nieoczywistość w sytuacji, 
w której wszyscy zdążyli się już do niej przyzwyczaić, w której praw-
da o (Nie)znanym Bogu (por. Dz 17, 23) nikogo już nie szokuje albo 

 56 I. Greenberg, For the Sake of Heaven and Earth: The New Encounter between Judaism 
and Christianity, Philadelphia 2004, s. 153.
 57 Druga żona Fiodora Dostojewskiego, Anna Grigoriewna, uwieczniła na kar-
tach swoich Wspomnień reakcję męża na Chrystusa w grobie pędzla Hansa Holbeina 
Młodszego: „Na jego wzburzonej twarzy malowało się przerażenie, które nieraz 
zdarzało mi się obserwować w pierwszych chwilach ataku epilepsji. Ostrożnie 
wzięłam go pod rękę, przeprowadziłam do drugiej sali i posadziłam na ławce, spo-
dziewając się lada moment ataku. Na szczęście atak nie nastąpił”. A. Dostojewska, 
Wspomnienia, tłum. Z. Podgórzec, Wrocław 1997, s. 147. Sergiusz Bułgakow stwier-
dza, iż w obrazie „oddano […] nie śmierć, lecz umieranie, nie noc pośmiertnego 
przemienienia nadchodzącego ze Zmartwychwstaniem, ale zastygłą, zatrzymaną 
na umieraniu śmierć. […] Wcześniej, gdy byłem zdrowy, sprzeciwiałem się trupie-
mu obrazowi Holbeina jako pozbawionemu wiary i bluźnierczemu. Teraz jednak 
to przedstawienie ożyło dla mnie jako obraz śmierci jako umierania, objawienie 
o śmierci w ludzkim umieraniu Bogoczłowieka”. S. N. Bułgakow, Sofiołogija smierti, 
w: S. N. Bułgakow, Tichije dumy, Moskwa 1996, s. 288, cyt. za: J. Krasicki, Po „śmierci 
Boga”. Eseje eschatologiczne, Kraków 2011, s. 15–16.
 58 Por. F. Boespflug, Karykatury Boga…, dz. cyt., s. 80. Może wiązać się to jednak 
także z prostotą formalną znaku krzyża i jego powszechności w ramach samego 
chrześcijaństwa.
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raczej, na co zdają się wskazywać wcześniejsze rozważania – nie 
gorszy (por. 1 Kor 1, 23), bo nie jest już dostrzegana59. Jest to po-
nadto działanie przeciwne utrzymującej się przez wieki tendencji 
do estetyzacji męki.

 59 W tym kontekście Halík przyrównuje także ideologiczne zdejmowanie krzyży 
ze ścian do zasłaniania ich w kościołach w czasie Wielkiego Postu. Por. T. Halík, 
Dotknij ran. Duchowość nieobojętności, tłum. A. Babuchowski, Kraków 2010, s. 125.



Przypomną sobie i wrócą
do Pana wszystkie krańce ziemi;

i oddadzą Mu pokłon
wszystkie szczepy pogańskie,

bo władza królewska należy do Pana
i On panuje nad narodami.

Ps 22, 28–29

Zakończenie

Jak stwierdził Moltmann, nie można już stworzyć zupełnie no-
wej chrystologii – każda kolejna jest tylko i aż głosem w wielkim dia-
logu z autorami z przeszłości, a także tymi tworzącymi współcześ-
nie, w dialogu na temat mesjańskiej tajemnicy Chrystusa1. Dialog 
ten nie tylko nie rozpoczyna się wraz z powstaniem ksiąg Nowego 
Testamentu, ale trwa niezależnie od tradycji judeochrześcijańskiej, 
jeśli wziąć pod uwagę obecne w świecie pogańskim, wspomniane 
na kartach tej pracy, oczekiwania związane z nadejściem Kogoś, Kto 
raz na zawsze i ostatecznie wyzwoli ludzkość.

Ludzkie cierpienie od zawsze było i prawdopodobnie zawsze 
będzie zarzutem podnoszonym przeciwko Bogu, przeciwko same-
mu Jego istnieniu, Jego wszechmocy lub Jego dobroci. Jednak gdy 
On sam cierpi, argument ten traci swą moc, gdyż dobrowolność 
podjętego przez Niego cierpienia pokonuje losowość cierpienia 
dotykającego poszczególnych ludzi2. „Nie takiego bowiem mamy 
arcykapłana, który by  nie mógł współczuć naszym słabościom, 

 1 Por. J. Moltmann, The Way of Jesus Christ: Christology in Messianic Dimensions, 
London 1990, s. 38, za: G. O’Collins, Chrystologia…, dz. cyt., s. IX.
 2 Por. W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 247.
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lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie [jak my] – 
z  wyjątkiem grzechu” (Hbr 4, 15).

Mówiąc o dokonującej się transgresji, możemy wyróżnić trzy 
jej poziomy:

[1] transgresję od sacrum do profanum;
[2] transgresję Słowa od Ojca do wcielenia i ukrzyżowania jako 

najbardziej radykalną formę wspomnianego wyżej przejścia od 
 sacrum do profanum;

[3] transgresję we wciąż nowych ukrzyżowaniach, które na róż-
ne sposoby aktualizują wydarzenie krzyża.

Chrystologia kultury współczesnej wyrażana poprzez dzieła 
sztuki upodobała sobie przestawienia aktualizujące, osadzające 
Osobę Chrystusa w kontekście konkretnych aspektów znanego nam 
dzisiaj życia. Gdyby chcieć, nieco na wyrost, zastosować klasycz-
ny podział chrystologii na odgórną i oddolną, byłaby to niewątp-
liwie chrystologia oddolna, wychodząca w swojej refleksji od czło-
wieczeństwa Chrystusa. Przyjęcie tego punktu widzenia pociąga 
jednak za sobą automatycznie zastrzeżenie, które można byłoby 
wyrazić w pytaniu: czy w takim razie, jak przystało na poprawnie 
rozumianą chrystologię oddolną, także ta chrystologia prowadzi 
od  człowieczeństwa Jezusa do Jego bóstwa?

Dziś w sztuce kładzie się akcent na Zbawiciela bliskiego ludziom, 
czasem odartego przy tym z atrybutów boskich, czasem jako Boga 
objawiającego „swą moc w niemocy; swoją wszech-moc w wszech-

-cierpieniu”3. Motywy pasyjne najchętniej wykorzystywane 
są w kontekście cierpienia – jednostki, grupy, całej ludzkości. Jednak 
nie brak ich także użytych jako narzędzia w dziełach stawiających so-
bie za cel przekroczenie pewnych granic (transgresję), gdzie po swo-
istym przeformułowaniu wskazują na określone aspekty rzeczywi-
stości. Choć symbol krzyża jest wykorzystywany w kulturze, przede 
wszystkim w dziełach sztuki, z różnych powodów i w różnych celach, 
tym, co łączy wybrane na potrzeby tej publikacji przykłady i wiele 

 3 W. Kasper, Jezus Chrystus…, dz. cyt., s. 171.
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innych, nieomówionych w tej pracy, jest fakt ich wielopoziomowej 
niezależności od wąsko pojmowanej tradycji kościelnej: krzyż służy 
artystom i innym użytkownikom kultury do ekspresji indywidual-
nych wrażeń i istotnych dla nich (czasem bardzo rozmaitych) treści. 
Inną cechą charakterystyczną jest logika kolażu: wiązanie w jednym 
dziele wątków pochodzących z różnych, niekiedy odległych dzie-
dzin. W kontekście transgresyjnym zaś szokujący język wypowiedzi 
ukierunkowany na przekroczenie granic społecznych jest powiąza-
ny z poszukiwaniami „prawdziwej” boskości czy z kwestią szeroko 
pojętego wykluczenia. Cel tego opracowania – ukazanie głównych 
tendencji chrystologicznych współczesnej kultury, wyrażanych 
w przedstawieniach ukrzyżowania, można uznać za osiągnięty.

Sztuka jest rodzajem miernika (choć wprawdzie o ograniczonych 
właściwościach) służącego do oceny sytuacji teologii, czy dokładniej, 
miejsca chrześcijaństwa w świecie współczesnym. Sztuka jest, podob-
nie jak wcześniej, lustrem, w którym odbija się obraz świata społeczne-
go – na jej wytwory mają wpływ wszelkie uwarunkowania  społeczne, 
w tym religijne. Dlatego też dalsze badania nad problematyką sto-
sunków teologii i kultury będą sprzężone z ewentualnymi przyszłymi 
zmianami warunków cywilizacyjnych – w zależności od ich rozwoju 
zmieniać się będzie także teologia kultury; rozwiązane zostaną być 
może częściowo problemy współczesne, na ich miejsce pojawią się 
jednak nowe, trudne dziś do przewidzenia. Niemniej jednak relacja 
teologii i kultury, podobnie jak szeroko pojęta teodycea, zawsze bę-
dzie tematem aktualnym i wymagającym coraz to nowego podejścia.

Józef Życiński przypominał:

Bóg Ewangelii pozostaje Bogiem postmodernistów, tak samo jak był 
Bogiem Abrahama, Augustyna czy Tomasza z Akwinu. Naszym zadaniem 
jest poszukiwanie nowych środków pojęciowych, by ukazać Go jako Boga 
obecnego w sercu kultury, w której miejsce popularnej jeszcze niedawno 
krytyki religii zajmują coraz częściej agnostycyzm i obojętność4.

 4 J. Życiński, Bóg postmodernistów…, dz. cyt., s. 15.
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W podobnym tonie przytaczany tu wielokrotnie Halík stwier- 
dza, że

„nasz” Bóg jest jednocześnie Bogiem tych innych – i tych szukających, 
i tych, którzy Go nie znają. Tak, Bóg jest przede wszystkim Bogiem szu-
kających, ludzi w drodze. Jeśli wyznajemy Boga Abrahama – a nie jakąś 
abstrakcyjną filozoficzną koncepcję mglistego „najwyższego bytu” – oka-
żemy Mu wierność nie przez to, że przylgniemy do określonej tradycji, 
ale przez to, że jak Abraham będziemy wychodzić ku nowym przestrze-
niom. „Nasz” Bóg jest Bogiem-pielgrzymem, Bogiem wiecznego exodu-
su, wyprowadzającym nas ze wszystkich domów i ojczyzn, w których 
chcielibyśmy na stałe się usadowić i okopać, a najchętniej także Jego 
zamknąć w naszych granicach, w granicach naszych wyobrażeń, pojęć, 
tradycji i wyznań5.

Czy znamy Chrystusa, by móc Go głosić i za Nim podążać, czy 
też nie spotkawszy Go w rzeczywistości, potrafimy iść jedynie za ta-
kim Jego obrazem, jaki posiadamy zamknięci w swojej konkretnej 
egzystencji i w swojej epoce? Jezusowe pytanie skierowane do apo-
stołów: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16, 15), domaga się 
odpowiedzi od każdego i każdej z nas także dzisiaj.

 5 T. Halík, Cierpliwość wobec Boga…, dz. cyt., s. 64.
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