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 Jestem agnostykiem... ale nie zawsze 
tak by³o. Jak 99% Polaków, jestem 
produktem wp³ywu kościoła rzymsko-
-katolickiego, zosta³em ochrzczony, 
przyst¹pi³em do pierwszej komunii
oraz by³em bierzmowany. Jednak po 
przyjęciu tego ostatniego sakramentu
moje wizyty w kościele sta³y się spo-
radyczne i zwi¹zane jedynie z pewny-
mi okazjami. Tymi weso³ymi, czyli 
ślubami i chrzcinami, oraz nieprzy-
jemnymi: mszami za zmar³ych. Dla-
czego tak się sta³o? Na pewno częścio-
wo mia³ na to wp³yw zaczynaj¹cy się 
okres buntu, m³odzieńcza chęć prze-
ciwstawienia się spo³ecznym normom. 
Do tego liturgia katolicka nie należy
do najbardziej przyci¹gaj¹cych i we-
so³ych. Swój udzia³ mia³a też 8-letnia 
„nieobowi¹zkowa” nauka religii i przy-
musowe uczenie się modlitw w imię 
Boga Wszechmog¹cego, by móc uzy-
skać promocję. A że moi rodzice nie 
należ¹ do ludzi religijnych, decyzja o 
rezygnacji z cotygodniowych mszy 
nie spowodowa³a żadnych reperkusji. 
Jak widać, jako czternastolatek nie 
mia³em zbytnich problemów by od-
sun¹ć się od kościo³a kiedy tylko na-
darzy³a się ku temu okazja. 
  Na dobrych kilka lat kwestia wiary, 
istnienia b¹dź nieistnienia Boga, stała
się dla mnie nieistotna. Jednak z wie-
kiem nadszed³ czas refleksji. Jestem 
typem cz³owieka, który stara się za-
wsze badać wszystkie „za” i „prze-
ciw”, oraz wszystkie okoliczności to-
warzysz¹ce dokonywanym wyborom,
swoim i innych. Przecież – żeby orien-
tować się dok¹d idziemy – musimy
też wiedzieć, sk¹d przyszliśmy. Wiara 
chrześcijan nadal do mnie nie prze-
mawia³a, ale doszed³em do wniosku, 
że bycie ateist¹ tylko dlatego, że koś-
ció³ i religia s¹ nudne i zabieraj¹ cen-
ny czas, to za ma³o żeby móc bronić 
przyjętego stanowiska. Zreszt¹ ateizm 
również zacz¹³ mi się wydawać bez-
sensowny… przecież jesteśmy tylko 
ludźmi, kolejn¹ form¹ ewolucji na ma-
³ej planecie zagubionej gdzieś w bez-
kresnym wszechświecie, którego nie 
jesteśmy w stanie zrozumieć. Więc ja-
kie mamy prawo wypowiadać się na
temat istnienia b¹dź nieistnienia jakiejś 
si³y wyższej, Wielkiego Kreatora?!? 
Sk¹d możemy wiedzieć czy czegoś 
od nas wymaga i czy w ogóle się nami 

Kłopoty z istnieniem
PAWE£ GRUSZKOWSKI

  W 2001 roku reżyser Henry Bean 
nakręci³ g³ośny film „Fanatyk” („The 
Believer”), opowiadaj¹cy prawdziw¹ 
historię m³odego skinheada-¯yda, 
Danny’ego Balinta. Ch³opak, w wy-
niku m³odzieńczego buntu i zapewne
niechc¹cy, sam siebie uczyni³ polem 
bitwy. Oskarżaj¹c ¯ydów o bezwol-
ność, s³abość, brak godności, kryty-
kuj¹c to wszystko z w³aściw¹ swemu 
wiekowi zajad³ości¹ i spostrzegaw-
czości¹, jednocześnie zg³ębia tradycję 
judaistyczn¹ i bezwiednie rozbudza 
w sobie poczucie tożsamoœci narodo-
wej silniejsze niż kiedykolwiek przed-
tem. Jak w przypadku każdej tragedii, 
konflikt prowadzi w finale do śmierci 
bohatera.

KATARZYNA BANUCHA

Korzeń mentalny. 
O istocie tradycji

   „Fanatyk” to dobry, poruszaj¹cy 
obraz, ale kilka lat temu, po wyjściu 
z kina, nie poświęci³am mu jakiejś 
g³ębszej refleksji. Niedawno jednak 
zasz³o coś, co zmotywowa³o mnie do 
ponownego obejrzenia filmu. Otóż 
wyśni³am sytuację, która zaniepokoi³a 
mnie na tyle, że obudzi³am się zlana 
potem i autentycznie przerażona. Nie 
ściga³y mnie żadne maszkary rodem 
z filmu grozy, nie umar³ mi nikt bliski, 
nie wypada³y zęby. Po prostu dowie-
dzia³am się, że jestem ¯ydówk¹, cór-
k¹ przechrztów, wychowan¹ surowo 
w tradycji katolickiej, ba, polsko-ka-
tolickiej, z ca³ym dobrodziejstwem 
inwentarza, jakie niesie ze sob¹ okreś-
lenie „Polak-katolik”. B³¹dzi³am po 
ulicach dawno temu opuszczonego 
rodzinnego miasta, zastanawiaj¹c się, 
kim w takim razie naprawdę jestem. 
Niby nie jest to najgorsze, co się może 
cz³owiekowi przydarzyć. Dlaczego 
zatem akurat ten sen okaza³ się być 
koszmarem? 
   Chodzi o problem zdefiniowania 
siebie i jego wagę. Przypomina mi się 
bardzo ciekawy z antropologicznego 
punktu widzenia, choć komediowy, 
amerykański serial „Trzecia planeta 
od S³ońca”: grupa kosmitów przy-
bywa na Ziemię, by zbadać życie jej 
mieszkańców. Przybieraj¹ ludzkie po-
stacie i tworz¹ pozornie normaln¹ 
ludzk¹ rodzinę. W jednym z odcin-

ków pojawia się problem – najm³od-
szy z cz³onków kosmicznej za³ogi 
zostaje uznany przez szkolnego wy-
chowawcę za „niedostosowanego”. 
Jak sam mówi: żeby do czegoś paso-
waæ, trzeba być kimś. Nie wystarczy
być cz³owiekiem, trzeba mieć coś eks- 
tra. Przybysze usi³uj¹ więc, wertując
atlas ras ludzkich i narodowości, wy-
brać coś dla siebie. Okazuje się jednak, 
że jest wiele niedogodności i przesz-
kód: nie mog¹ być Somalijczykami, 
bo s¹ biali. Aztekowie maj¹ zbyt wie-
lu bogów. Z Kanadyjczyków wszyscy 
się śmiej¹. Odnalezienie się w ramach 
jakiejś konkretnej kultury, tradycji, 
wydaje się kosmitom szalenie trudne, 
ale mimo wszystko uznaj¹ to za wa-

interesuje? Z bardzo starych ksi¹żek 
napisanych przez innych ludzi? Po-
zostaje jedynie wiara, że jest, że chce 
nam jakoś pomóc, a jego plan jest nie-
zbadany. Cóż, takie podejście zupe³nie 
do mnie nie trafia. 
  Kiedy myślę o bezmiarze kosmosu,
wszystkie obrzędy religijne wydaj¹ 
mi się nieudoln¹ prób¹ wyt³umacze-
nia powodu dla którego tu jesteśmy i 
wmówienia sobie, że ktoś nad nami 
czuwa. Do tego historia wszystkich re-
ligii jest naznaczona krwi¹ milionów 
ofiar, zabitych w imię boga. Tak właś-
nie jedni ludzie staraj¹ się udowodnić 
drugim, że ich bóg jest lepszy. Jakże 
³atwo przekonać wiernych o tym, że 
ci innowiercy to słudzy zła. Jakże łat-
wo hierarchowie tej czy innej religii 
s¹ w stanie sprowokować konflikty
z wiar¹ w tle. Bo każda religia to w³a-
dza nad t³umem. Tylko dlaczego, mi-
mo iż zdecydowana większość religii
mówi o mi³ości i szacunku do drugie-
go cz³owieka ci¹gle wybuchają nowe
wojny w imię Stwórcy, maj¹cego róż-
ne imiona? Roztrz¹sanie tych kwestii
sprawi³o, że nie by³em w stanie dalej 
myśleć, iż religie zosta³y stworzone 
przez bogów. S¹ raczej sprytnym 
sposobem na wykorzystanie ludzkiej  
sk³onności do t³umaczenia sobie nie-
znanego czymś nieznanym, ale maj¹-
cym g³ęboko zakorzenion¹ tradycję i
opisanym w pradawnych przekazach. 
Oczywiście nie odmawiam nikomu
prawa do wiary w jakimkolwiek ob-
rz¹dku. Wielu ludziom to pomaga, po-
trafi¹ czerpać z tego si³ę i postępować 
dobrze. S¹ jasne strony religii, dobrzy 
ludzie oddani przes³aniu mi³ości. Ja 
nie potrafię jednak uwierzyć w coś, 
przez co tylu ludzi cierpia³o. Tym bar-
dziej nie przemawiaj¹ do mnie dostoj-
nicy otoczeni przepychem. Dlatego 
w³aśnie doszed³em do wniosku, że 
coś stworzy³o wszechświat, gwiazdy, 
planety, florę, faunę i nas… ale jesteś-
my zbyt ograniczeni by móc to w ja-
kikolwiek sposób zdefiniować. Toteż 
moim postępowaniem nie kieruje wia-
ra w boga, ale wiara w wartości i nor-
my moralne przyjęte za dobre przez 
wielu ludzi i wiele religii na przestrze-
ni wieków. Nie potrzebuję wmawiać 
sobie istnienia jakiegoś boga by móc 
postępować tak, by nie krzywdzić in-
nych, a wręcz im pomagać.

runek sine qua non dalszego pobytu 
na trzeciej planecie od S³ońca. Zwi¹-
zek cz³owieka z tradycj¹ istnieje poza 
wszelk¹ dyskusj¹; cz³owiek pozba-
wiony tradycji nie żyje naprawdę i 
wszelkie jego dzia³ania będ¹ zdeter-
minowane poszukiwaniem w³asnej 
tożsamości.
  Bunt przeciw tradycji w jej konkret-
nym kszta³cie, przeciw zastanemu ³a-
dowi, jest rzecz¹ normaln¹, powszech-
n¹, a wręcz pożyteczn¹. Dla ogó³u – 
bo niczego w konsekwencji nie burzy,
a dostarcza cz³owieka-obywatela, któ-
ry „się wyszumia³”, gotowego wresz-
cie przyj¹ć na siebie określone role. 
Dla jednostki – bo ³atwiej zaakcepto-
wać niedoskona³ości świata, mog¹c 
stwierdzić: „przecież próbowa³em”. 
Nie można mówić tu jedynie o m³o-
dzieńczym poszukiwaniu; w każdym 
wieku odczuwa się potrzebę określe-
nia siebie, a przynajmniej zachodz¹ 
takie sytuacje, gdy trzeba tego doko-
nać. Weryfikacja w³asnej aksjologii 
często prowadzi do zaskakuj¹cego 
wniosku: tym, co określa nas najg³ę-
biej i najprawdziwiej, jest w³aśnie tra-
dycja. Można się og³osić komunist¹
w kapitalizmie, można być libera³em 
między konserwatystami, można być 
za lub przeciw eutanazji etc., ale po-
gl¹dy na tym poziomie, to zaledwie 
zewnętrzna warstwa jestestwa cz³o-
wieka. Popularnym obecnie kolokwia-

lizmem jest zapo¿yczony z języka an-
gielskiego „dizajn” (w znaczeniu ‘pro-
jekt’, ‘konstrukcja’, ‘opracowanie’) i 
pozwolę go tu sobie użyć jako okreś-
lenia zespo³u wartości, które przyjmu-
jemy świadomie i które składają się 
na tę w³aśnie warstwę zewnętrzn¹. 
Nie maj¹ one charakteru trwa³ego, s¹ 
p³ynne i zmieniaj¹ się wraz z człowie-
kiem. Odpowiadaj¹ aktualnym potrze-
bom, s¹ zależne przede wszystkim od
doświadczeń i stopnia wrażliwości 
jednostki. G³ębiej natomiast kryje się
j¹dro, czyli tradycja. Mentalny korzeń. 
Każdy wie, że ³atwo jest usun¹ć na-
ziemn¹ część rośliny, ale wyrwanie 
ko-rzenia to prawdziwa mordęga i ra-
czej nie przynosi efektu – zawsze zo-
stan¹ w gruncie jakieś strzępy, gotowe 
w sprzyjaj¹cych warunkach wypuścić 
nowe pędy.
  Tradycja jest nieusuwalnym elemen-
tem cz³owieka, zadanym mu bez jego 
zgody i za nic maj¹cym czyjś ewen-
tualny sprzeciw. Jest w cz³owieku, ale 
nie musi mieć wp³ywu na jego postę-
powanie (to należy przede wszystkim 
do warstwy zewnętrznej). Stanowi ra-
czej punkt odniesienia dla różnych 
motywacji i wp³ywa na nie o tyle, o ile
jest akceptowana przez swojego nosi-
ciela. Można się wadzić z w³asn¹ tra-
dycj¹ lub zwalczać cudz¹ (jako Inne-
go), ale nie można się tradycji wy-
przeć. W przypadku, gdy cz³owiek 
usi³uje pozbyć się czegoś, co stanowi 
immanentn¹ część jego jestestwa – jak 
zrobi³ to bohater „Fanatyka” – staje się 
on Uroborosem, wężem zjadaj¹cym 
w³asny ogon; dowodem, że to, co chce 
unicestwić, jest ci¹gle żywe. Sam przy-
czynia się do trwania tradycji. Jeśli 
w porę się nie opamięta, będzie jad³, 
d³awi¹c się i krztusz¹c, aż zostanie sa-
ma g³owa – w sam raz po to, by do-
strzec, że nic po nim nie pozosta³o. 
  Nie jestem szczególnie zaangażo-
wana w politykę i sprawy spo³eczne. 
To nie do końca świadomy wybór, po 
prostu na co dzień poch³aniaj¹ mnie
inne sprawy; funkcjonuję w być mo-
że nieprawdziwej rzeczywistości, ale 
takiej, która mi odpowiada i w której  
jest mi dobrze. Niemniej jednak s¹ ta-
kie momenty, gdy muszę poczuć się 
części¹ grupy, z któr¹ ³¹czy mnie his-
toryczny, geograficzny, a i bezsprze-
cznie mentalny mianownik, i dla jej
dobra muszę podj¹ć pewne decyzje. 
Wtedy zachodzi konieczność określe-
nia siebie „jako kogoś”; osadzenia sie-
bie i swojego życia w konkretnej prze-
strzeni spo³ecznej, znalezienia dla sie-
bie kontekstu. Nie przepadam za tymi 
sytuacjami z kilku względów. Odry-
waj¹ od w³asnych spraw, wymagaj¹ 
zastanowienia się nad tzw. wspólnym 
interesem oraz przyznania, że nie jest 
się samodzielnie wykreowanym by-
tem, decyduj¹cym o sobie zupe³nie 
autonomicznie. Widać – i co gorsza, 
czuć – wszystkie te nici, które ³¹cz¹ 
cz³owieka z reszt¹ świata. Gdy się do-
brze przyjrzeć, można zobaczyć ich 
tak wiele, że nasuwa się skojarzenie z 
pajęczyn¹. Pajęczyna, jako sieć, ozna-
cza ograniczenie wolności. Z drugiej 
jednak strony, jest to miękka, elastycz-
na materia, która zapewnia poczucie 

osadzenia w przestrzeni i tym samym
znacznie podnosi komfort bycia (świa-
domość bezpieczeństwa, bycia w sta-
dzie).
  Nie zgadzam się ze zdaniem Ezry 
Pounda, zgodnie z którym tradycja to 
piękno, nie więzy, które nas ograni-
czaj¹. Jest to bowiem nierzadko balast 
brzydoty, uci¹żliwych i trudnych do 
pojęcia rytua³ów, niewygodnych fak-
tów, które wywo³uj¹ poczucie winy 
za grzechy nie przez nas pope³nione, 
czy też zobowi¹zań, których przyj¹ć 
nie mamy ochoty. Bardziej odpowiada 
mi utylitarne podejście Paulo Coelho, 

przedstawione w jego powieści „Pi¹ta 
góra”: Tradycja służy zachowaniu po-
rządku świata. Jeśli ją złamiemy, świat 
się skończy. Dlatego, dbaj¹c o ów aks-
jologiczny zewnętrzny „dizajn”, kon-
struuj¹c go wedle w³asnego uznania i 
potrzeb, nie mam oporów przed rów-
noleg³ym odkrywaniem j¹dra, przy-
znaniem się do korzeni i zaakcepto-
waniem ich. Nie chcę ryzykować koń-
ca (mojego) świata, jak Danny Balint.
Postawa wyparcia i jej skutek (osa-
motnienie, zawieszenie w próżni) prze-
raża mnie, dlatego swój sprzeciw spro-
wadzam wy³¹cznie do krytyki.


