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wano kiedyś kryzysem świadomości europejskiej. To, co w całości 

obejmowanej ową nazwą jest dla obecnego tematu najważniejsze, to 

niejako zmiana obrazu i sposobu odczuwania czasu, zmiana stosunku 

do czasu, który ulega zróżnicowaniu i podziałowi, oraz za wszystkim 

tym idące przekształcenia charakteru pewnych zjawisk w związku ze 

zmianą ich miejsca w czasie lub zmianą „rodzaju czasu”, w którym się 

je sytuuje, w którym się je widzi i przeżywa. Zmiana ta dotyka naj mocniej 

religii i sztuki.

Jak już mówiliśmy, dwu tych dziedzin nie da się traktować jako naczyń 

połączonych. Taka metoda przynosi szkodę każdej z nich i udaremnia 

ustalenie najprostszej spośród skomplikowanych i wciąż nie wyjaśnio-

nych powszechniej i do końca ich wzajemnych relacji. Tego rodzaju 

błąd w założeniu sprawia, że często dostateczne, jeśli nie jedyne, wy-

tłumaczenie słabości sztuki w jakiejś epoce znajdujemy we współcześnie 

niskim stanie życia religijnego, w zaniku „duchowości” nie dosyć jasno 

określonej, w zakłóceniach zewnętrznych stosunków pomiędzy sferą 

kościelną i świecką, w nawet obserwowanych tam napięciach admi-

nistracyjnego rzędu. Równie często związek między sztuką a religią roz-

patrujemy na poziomie ikonografii, raz doszukując się winy, na przykład, 

w niedowładzie kościelnego mecenatu, to znów oskarżając artystów 

o niepobożność. Zdaje się nam, że wiemy, dlaczego w XIX wieku te-

maty religijne w malarstwie czy w rzeźbie stają się rażąco świeckie. Ale, 

z drugiej strony, czy wiemy rzeczywiście, czy potrafimy wskazać przy-

czynę, dla której w odleglejszych stuleciach bywało inaczej? Albo dla-

czego przedstawienie Danae u Tycjana jest równie „święte” jak jego 

obraz ze świętym Sebastianem?

Traktując sztukę jako domenę, którą z religią łączyć mogą, a raczej 

powinny, związki głębokie, ograniczamy się zazwyczaj do powierzchow-

nego widzenia przynajmniej jednej z nich i zawsze jednej skłonni jes teśmy 

przyznawać prymat. W istocie nie mówimy prawie nigdy o związkach 

między sztuką a religią, lecz o związkach sztuki z religią. Sądzimy, że 

hegemonię religii w tym związku każe nam uznawać sama wiara lub na 
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niej oparte przesłanki. Na pewno myśli się właśnie tak. I to myślenie 

ujawnia mowa. Bo co właściwie znaczą wyrażenia takie jak: „desakraliza-

cja sztuki”, jej „laicyzacja”, „zeświecczenie”? Nie popełnimy większej 

omył ki, twierdząc, że znaczą odrywanie się, ucieczkę, uniezależnianie się 

sztuki od religii. Znaczą to bez względu na ocenę tego faktu przez mó wią-

cego. A co znaczy tutaj słowo „religia”? A co znaczy sacrum jako źródło 

słowa „desakralizacja”? Czy z terminem tym wiążemy znaczenia na dawane 

mu przez filozofię religii? Przez filozofię jakiej, której religii, z jakiej orto-

doksji wychodzącej? Czy też nie przez filozofię religii, lecz przez socjo-

logię i dyscypliny jej pokrewne? Czy sens słowa sacrum ustalany przez 

filozofię religii pozwala na stosowanie go do sztuki? Czy zatem, z punk-

tu widzenia religii, sztuka podlegać może desakralizacji?

Najbliższą nam odpowiedź na ostatnie zwłaszcza pytania, odpowiedź 

w każdym razie wystarczającą, przynosi pośrednio to, co czytamy na 

pierwszej stronie Traité d’histoire des religions Eliadego: „zjawisko re-

ligijne ukaże się nam jako takie tylko wówczas, gdy będzie rozumiane 

według własnych warunków istnienia, czyli wówczas, gdy będzie ba dane 

w skali religijnej. Bo chcieć ustalić granice tego zjawiska za pomocą 

fizjologii, psychologii, socjologii, ekonomii, językoznawstwa, sztuki – to 

znaczy sprzeniewierzyć mu się, pozwolić, by wymknęło się to, co właś nie 

w tym zjawisku jest jedyne i oryginalne, nie dające się sprowadzić do 

czegoś innego, czyli właśnie jego charakter sakralny”2. A więc nic, co nie 

należy do religii samej, nie może mieć – z takiego punktu widzenia – sa-

kralnego charakteru. A sztuka do niej nie należy.

Czy istnieje mistyczna sztuka? Jeżeli już się wyłania takie zagadnienie, 

jeżeli takie pytanie może być uzasadnione jakimiś rzeczywistymi wzglę-

dami, to to świadczy z kolei o zamęcie w sferze pojęć odnoszących się 

do religii, jaki panuje na terenie sztuki. Ponieważ tylko na tym terenie 

taka kwestia powstać może. Nie ma mistyki i nie istnieje nic, co mogło-

by nosić przymiotnik „mistyczny”, poza religią – twierdzi Merton w The 

Ascent to Truth, traktacie o teologii mistycznej. I rozwija myśl taką: 

„Do świadczenia mistyka i doświadczenia artysty są nieporównywalne. 
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Chociaż jest możliwe, że ktoś może być jednocześnie mistykiem i arty-

stą, to jego sztuka i mistyka muszą pozostawać dwiema różnymi rzecza-

mi. Doświadczenie mistyczne może, po refleksji, stać się przedmiotem 

estetycznego doświadczenia. Święty Jan od Krzyża zdołał przywołać 

w poezji coś ze swego doświadczenia Boga w modlitwie. Lecz otchłań 

nie do przebycia pozostawała zawsze między jego poezją a jego mod-

litwą. Nigdy by go nie skusiło, aby przypuszczać, że układanie wiersza 

jest aktem kontemplacji”3. Nie trzeba oczywiście zaznaczać, że nie o este-

tyczną kontemplację tu chodzi.

Może dopiero tak ostateczne skonfrontowanie tych dwu dziedzin prze-

konuje nas, że nie sposób wymiennie traktować ich funkcji, że gra za-

leżności między nimi jest bardziej ograniczona, niż by się sądziło, niż się 

sądzi najczęściej. Sztuka w swych najwyższych wzlotach nie jest nawet 

dostrzegalna z tego punktu, który wyznacza szczyt religijnego życia 

duchowego. Z tego punktu, którym jest doświadczenie mistyczne okreś-

lane jako „ciemna noc”, pozbawione wszelkiego elementu zmysłowego, 

pozbawione świadomości wszelkiego „poza”, pozbawione nie tylko 

wyobrażeń, ale nawet poczucia możliwości wyobrażania, unieobecnia-

jące ślad ostatni, najostatniejszy odruch wyobraźni i czucia. A, z kolei, 

czy takie doświadczenie daje się ogarnąć, ująć jakkolwiek w tej koncen-

tracji, w tym do ostatka nasilonym skupieniu wyobraźni, która drąży 

materię, urabia zmysłową postać przedmiotu z taką siłą, że mu swej 

energii udziela, że on już sam potem wypromieniowuje z siebie ów jej 

ruch przez wieki, swym wyglądem pobudza, przekazuje, każe powtarzać 

nadany mu impuls? Nie. Nie można z wierzchołków Parnasu zobaczyć 

góry Karmel. A na szczycie Karmelu n i e  w i d z i  s i ę  nic.

Powiedzieliśmy jednak, że w pewnym momencie zdarzyło się coś, co 

obie te odległe sfery zakłóciło podobnie i niemal w stopniu tym samym. 

Pod koniec XVII wieku kultura czy świadomość europejska doznała 

wstrząsu, po którym właśnie religia i sztuka odczuły wzajem nie swą 

odrębność, lecz obcość. Obcość wywołującą serię nienaturalnych, nigdy 

nie osiągających pożądanego rezultatu porozumień. W tym momencie, 
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