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Tomasz Soldenhoff: Panie Profesorze, nazwisko Pana silnie si% kojarzy z 
badaniami nad sacrum w literaturze. Czy zainteresowanie sacrum w sztuce 
ozywilo si$ tylko w Polsce? Czym thimaczy Pan to zjawisko?

Prof. Stefan Sawicki: Naturalnie, nie tylko w Polsce. Ale w Polsce chyba 
najwyrazniej. Jest to swoista reakcja na „jalowosc” metafizyczng tak zwanej 
kultury socj alistycznej. Rowniez odgrywa tu rol$ wi^ksza otwartosc Koscio
la posoborowego. Nie bez znaczenia s$ tez nurty mysli wspolczesnej, ktore 
w rozumieniu czlowieka akcentujg jego potrzebQ przekraczania siebie, trans- 
cendencji. To misdzy innymi prowadzi do takiego rozumienia sztuki, kt6re 
szczegolnie ceni w niej wymiar sakralny.

T. S.: A  jak mozna zdefiniowac sacrum, Panie Profesorze?
S. S.: Co to jest sacrum? Poj^cie to wywodzi si$ ze wspolczesnego reli- 

gioznawstwa. Oznacza to wszystko, co przekracza naturalne, ludzkie do- 
swiadczenie, od czego jestesmy uzaleznieni i czego wyzszosc uznajemy; to, 
co wywoluje w nas l^k, lecz i fascynuje nas, czemu oddajemy czesc. Zakres 
tego pojQcia jest bardzo szeroki, a tresc bardzo wgtla. W badaniach nad 
kulturg czy literature interesuje nas bardziej zakres, niz tresc, bardziej roz- 
nos6 sacrum, niz malo okreslona wspolnosc, choc i to „sacrum” niedookre- 
slone jest przydatne w badaniach, zwlaszcza sztuki wspolczesnej. Nie po- 
trzeba chyba dodawac, ze sacrum, ktore odnajdujemy w polskie j kulturze, 
jest przede wszystkim sacrum chrzescijariskim.

T. S.: Czy fascynacja sacrum w sztuce wptywa na ozywienie zycia religij- 
nego?

S. S.: Zapewne wplywa. Ale wzmozone zainteresowanie sacrum na polu 
kultury mozna tez interpretowac jako przejaw bardziej swiadomego zycia 
religijnego, ktore przenika rozne wymiary aktywnosci czlowieka.

T. S.: Czy Chrystus jest coraz bardziej obecny w naszym spolecznym 
zyciUy jak Pan sqdzi, Profesorze?

S. S.: Pytanie o obecnoSc Chrystusa w naszym zyciu jest, naturalnie, 
pytaniem podstawowym. Dla Chrystusa mozna zyc, mozna z Nim zyd i 
wspoldzialac, ale czyms najistotniejszym jest dopiero zycie w Nim. Przypo- 
mina Sw. Jan: „Potrzeba, by On wzrastal, a jam siQ umniejszal” . Obecnosc 
Chrystusa w zyciu spolecznym i w kulturze nie musi bye „sformulowanaM 
czy „ikoniczna”, moze miec charakter immanentny. Jaka jest w polskiej 
spolecznoSci wierzgcych? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowie- 
dziec. Dotykamy bardzo wewn^trznej sfery zycia czlowieka. Mozna jednak 
powiedzied, ze w naszej, ludzkiej rzeczywistosci, jest ona zawsze za si aba.

T. S.: Wracajqc do podstawowego wqtku, czy sztuka w przyszlosci moze 
by6 (czy bqdzie) -  Panskim zdaniem -  bardziej religijna?
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S. S.: Naturalnie, ze moze. Ale czy b^dzie? I kiedy bQdzie? W moim
przekonaniu sztuka docierajeca do gl^bszych pokladow w czlowieku musi 
obejmowac wymiar sakralny. Ale to mozna postulowac, tego mozna oczeki- 
wac, nie mozna jednak tego w zadnym wypadku przyspieszac od zewnetrz. 
ReligijnoSc sztuki musi bye funkeje SwiadomoSci lub chocby wrazliwosci reli- 
gijnej tworcow. JeSli tego nie ma, zadne postulaty nie odniose skutku. Obe- 
cny przyplyw sakralnosci w sztuce jest czQSto zewn^trzny i dekoracyjny. Se- 
dzQ, ze po jakimS czasie fala ta opadnie. Podobnie -  do „dobrego tonu” w 
krytyce nalezy od pewnego czasu poruszanie problematyki „metafizycznej” . 
Pozostane jednak przy niej tylko ci, u kt6rych sakralnosc „wrosla” w ich 
osobowo&S i spos6b myslenia, kt<5rzy problematykQ sacrum uznaje istotnie 
za wlasne.

T. S.: O jakich wzorach znanej i wybitnej sztuki religijnej w Polsce m oz
na dzii mowic? Co Pan mysli na ten temat?

S. S.: Wolalbym o wzorach nie m6wic; natomiast mogs wyznac, co dla 
mnie jest szczeg61nie bliskie. Otoz bliska mi jest zwlaszcza ta tw6rczosc, 
kt6re mozna by nazwac literature trudnej nadziei, kt6rej zdarzenia dzieje 
siQ misdzy „switem a nocy znikniQciem”; literatura ludzkiego upadku, a 
rownoczesnie tQsknoty do swiQtosci. Nast^pnie wyroznilbym poezjQ mysli 
dojrzalej, ktorej przykladem znakomitym se niekt6re utwory Cypriana Nor
wida. Mysls, ze literatura najgl^biej chrzescijanska bylaby literature escha- 
tologicznej nadziei. Czy taka jednak literatura nie przekracza juz swoich 
wlasnych granic? Na ile jest w ogole w ludzkiej sytuacji mozliwa?

T. S.: Czy istnieje Jeologia literatury|  i sztuki?
S. S.: W jednym ze swych artykulow odr6znilem teologiQ literatury od 

teologii w literaturze. Teologia w literaturze nalezy do problemow, jakimi 
moze zajmowad sis nauka o literaturze, kt6ra dezy m.in. do odsloni^cia 
wizji swiata wpisanej w strukturQ utworu czy tez do ujawnienia wymowy 
ideowej dziela. Teologia literatury natomiast to interpretacja literatury wy- 
chodzeca z zalozeri teologicznych. Jest wi^c raczej dyscypline teologiczne. 
Prace prowadzone przez Zaklad Badari nad Literature Religijne na KUL-u 
nie ograniczaje siQ do jakiejs okreslonej metody. Podejmuje one badania 
nad r6znymi problemami, kt6re mieszcze siQ w szeroko rozumianej relacji: 
literatura -  religia.

T. S.: A jakie znaczenie majq tego typu badania?
S. S.: Badania, o ktorych mowimy, przyczyniaje siQ po prostu do lepsze- 

go poznania literatury, zwlaszcza jesli jest to literatura, kt6ra -  jak polska -  
w ogromnej mierze wyrasta z chrzescijanskich korzeni. Moge takie badania 
miec dodatkowe znaczenie sytuacyjne. Gdy w latach pi^cdziesietych rozpo- 
czynaliSmy je w srodowisku KUL-u, kierowaliSmy si$ ch^cie przeciwdziala- 
nia polityce wladz PRL, ktore Swiadomie dezyly do eliminowania obecnosci 
religii w kulturze, slusznie widzec w niej ostojQ tradyeji i tozsamosci narodo
wej. Zawsze badania wymiaru sakralnego literatury czy kultury zwiezane se
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z zasadnicze misje KoSciola; ukazuje wartosci, kt6re chrzescijanstwo wnio- 
slo i wnosi do naszej spolecznej Swiadomosci, a takze te dziela, kt6re nie 
powstalyby bez chrzescijanskiej inspiracji. Wskazuje r6wnoczesnie na nie- 
bezpieczeristwa powierzchownego zblizania sis Kosciota i kultury.

T. S.: Co wybor tej problematyki moze dac samym badaczom?
S. S.: Przede wszystkim okazjs do blizszego spotkania z tak wazne dzie- 

dzine zycia ludzkiego, jake jest religia. Wspomnialem juz o Norwidzie. To 
niewetpliwie najwybitniejszy nasz pisarz chrzescijanski. Niemozliwe jest 
glsbsze zrozumienie jego tworczosci bez dobrej znajomosci Biblii i teologii, 
a takze filozofii chrzescijanskiej. Obcowanie z tworczosci^ Norwida moze 
sis zreszte stac dla chrzescijanina nie tylko okazje do poglsbiania jego wie
dzy religijnej, moze bye takze odnowieniem jego wiary. Jest to wazne zwla
szcza dla tych badaczy, ktorzy odczuwaje potrzebs blizszej, osobowej moty- 
wacji swoich naukowych zamierzeri i prac.

T. S.: A  w jakich utworach najczqsciej wystepuje u nas problematyka 
sacrum?

S. S.: Najdogodniej mowic u nas o problematyce sacrum w literaturze 
na przykladzie poezji. Gdy religia staje sis elementem konstytutywnym 
wierszy, powstaje w6wczas teksty, ktore nazywamy „poezje religijne”. Naj- 
bardziej znaczecym w tym zakresie zjawiskiem jest u nas obecnie tworczosc 
ks. Jana Twardowskiego. Czy ms charakterystycznym dla drog rozwoju wielu 
poetdw wspolczesnych jest przelom religijny, czyli konwersja, kt6ra zmienia 
radykalnie jakosc tworczosci. Przykladem szczegolnie wyraznym moze bye 
poezja Anny Kamieriskiej, zreszte r6wniez Pariska poezja. Se jednak pisa- 
rze, ktorych tworczosc nie jest wyraznie religijna; jest ona jednak bliska 
chrzescijanstwu przez swoj wymiar humanistyczno-aksjologiczny. Typowym 
zjawiskiem jest tu poezja Zbigniewa Herberta. Czasem zreszte dominuje 
wyrazna (jak w tworczosci Nowej Fali) postawa laicka, ale wymiar „metafi- 
zyczny” pojawia sis na jej obrzezach, a nawet z czasem rosnie, jak w twor
czosci Stanislawa Barariczaka. Osobnym zjawiskiem, bardzo znamiennym, 
jest obecnie duza liczba ksiszy poetow. Nie „prowadze” oni polskiej poezji, 
ale S4 autorami, kt6rych sis naprawds ceni.

T. S.: Czy naukowcy KUL-u w zakresie problematyki ffsacrum w literatu- 
rze” zajmujq siq tylko przesztosciq?

S. S.: Zaklad Badari nad Literature Religijny, ktorym przez szereg lat 
kierowalem, a ktorym obecnie kieruje prof. Maria Jasiriska-Wojtkowska, 
zajmuje sis, naturalnie, nie tylko przeszloscie, rowniez -  a nawet zwlaszcza
-  literature wspolczesne. Swiadcze o tym jego serie wydawnicze: seria „z 
witrazem” (monografie i publikacje zbiorowe), seria „Religijne Tradycje Li- 
teratury Polskiej” , kt6ra przygotowuje materialy do syntetycznego opraco- 
wania tego problemu w przyszlosci, oraz „Biblioteka Utworow Religijnych”
-  cos pomisdzy Biblioteke Narodowe, a „celofanowe” serie PIW-u. Wszyst
kie te serie uwzglsdniaje r6wniez zjawiska literatury wspolczesnej.
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T. S.: Czy szerokie badania w tej dziedzinie prowadzi si% jedynie na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim?

S. S.: Systematyczne i instytucjonalne badania nad relacje literatura-reli- 
gia prowadzi siQ istotnie tylko na KUL-u. Ale zainteresowania tym nurtem 
badari zywe sq obecnie we wszystkich polskich uniwersytetach. Ludzi przy- 
gotowanych do podejmowania tej problematyki jest jednak niewiele. Wy- 
maga ona procz wyksztalcenia filologicznego -  dobrej znajomosci teologii. 
Duzo publikowanych obecnie prac zdradza brak wyksztalcenia teologiczne- 
go ich autordw.

Waznym tematem, jakby komplementarnym do sacrum, jest problema- 
tyka zla w literaturze. Niedawno wydana ksi^zka Marii Janion Wobec zla -  
mimo obiecuj^cego tytuiu -  przechodzi jakby obok tego ztozonego i nie- 
zmiernie interesuj^cego problemu.

T. S.: A  czy obecnie istnieje w Polsce Jiteratura katolicka”?
S. S.: Literatura katolicka to zjawisko historyczne w literaturze pierwszej 

polowy XX wieku, zwi^zane z renesansem katolicyzmu na terenie kultury. 
To np. George Bernanos, Francois Mauriac, Paul Claudel, Gilbert Chester
ton, Graham Greene, Gertruda von Le Fort, Sigrid Undset, u nas np. Zofia 
Kossak-Szczucka i Hanna Malewska, Jerzy Zawieyski -  gldwnie powiescio- 
pisarze. Jako termin teoretyczny „literatura katolicka” nie przyjela sis w 
nauce. ProblematykQ badawcz$ widzi siQ obecnie w ramach relacji literatura
-  chrzescijanstwo. R6zne mozliwosci i metody w tym zakresie omowilem w 
artykule Sacrum w badaniach literackich, opublikowanym w ksi^zce Kulturaf 
literatura, folklor, ofiarowanej prof. Czeslawowi Hernasowi.

T. S.: Dzi%kuj$ bardzo za rozmowq.


