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Spostrzeżenie 

 

Pośród prawd obiektywnych i oczywistych istnieje też prawda subiektywna. Ani dobra, ani zła, 

ani nawet nie neutralna. Jaka? Bolesna. Z tego rodzaju prawdą kompletnie nie wiadomo co 

zrobić, a ona i tak jest. Jak nie tu, to tam. Jak nie tam, to jeszcze gdzie indziej. Przy takiej 

prawdzie można albo być, albo nie być, ale na pewno chce się od niej co jakiś czas – przepraszam 

za kolokwializm – po prostu zwiać. Czy dyskusje na temat relacji pomiędzy nauką i religią 

pomagają nie uciekać od prawdy bolesnej? Chyba tak i to wydaje się być najważniejsze w tym 

obszarze naszej ludzkiej kultury, że w dyskusjach tych spotykają się światopoglądowo przeróżni 

naukowcy i filozofowie, którym zależy na tym, aby znaleźć takie rozwiązania, które złagodzą za 

duży ból i nauczą jak częściej niż raz na tydzień zachwycać się życiem.  

 

Niniejsza praca została napisana w taki sposób, aby jej punktem kulminacyjnym był Schemat 

Jakości Duchowych wraz z objaśnieniami. 

 

 

„Zagnieżdżenie” tematu 

 

Idąc od ogółu do szczegółu, co oznacza stopniowe przybliżanie się do tematu, proponuję rzut 

oka na zaproponowany temat, który brzmi – przypomnę – „Nauka i Religia” w doświadczeniu artysty 

malarza najpierw „z kosmosu”, a zaraz potem „z lotu ptaka”. Oba będą spojrzeniami na 

społeczność ludzką do pewnego stopnia oczami Feliksa Konecznego – polskiego historyka  

i filozofa historii, który żył w latach 1862-1949, a który okazał się twórcą oryginalnej koncepcji 

cywilizacji1. Tym samym badania Konecznego nad cywilizacjami, z powodu że oferują nowy 

rodzaj perspektywy chciałabym w tym miejscu zaproponować jako jeszcze jeden naukowy głos  

w dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi relacji pomiędzy nauką i religią.  

 

Spojrzenie „z kosmosu”: uczony wyróżnił 7 istniejących współcześnie cywilizacji: arabską, 

bizantyńską, bramińską, chińską, łacińską, turańską, żydowską2. Każda z tych cywilizacji wyróżnia 

się tzw. trójprawem (prawem majątkowym, rodzinnym i spadkowym) oraz swoistym 

pojmowaniem pojęć abstrakcyjnych, z których wyróżnia pięć: zdrowie, bogactwo, dobro, prawda, 

piękno.  

                                                 
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny 
2 tamże. 
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Spojrzenie „z lotu ptaka”: cywilizacja łacińska, która według Konecznego kształtowała się  

w okresie średniowiecza, obejmuje państwa Europy zachodniej i środkowej oraz Ameryki. 

Przeważa „wszędzie tam, gdzie religią dominującą jest katolicyzm, lub wywodzące się z niego 

wyznania protestanckie. Jej etyką jest etyka katolicka. Cywilizacja łacińska przejęła attyckie pojęcia 

prawdy (nauki) i piękna (literatura i sztuka) oraz znaczną część rzymskiego prawa, rozwijając je  

w duchu chrześcijaństwa. W polityce narzuca rządzącym te same prawa moralne, które 

obowiązują poddanych ich władzy. Dąży do rozwinięcia jak najsilniejszego samorządu i jak 

największego wpływu społeczeństwa na państwo. Uznaje dualizm prawa (prawo prywatne  

i prawo publiczne) i wyższość etyki nad prawem (prawo ma wywodzić się z etyki i podlega ocenie 

moralnej). W ekonomii najwyżej ceni własność nieruchomą, zwłaszcza ziemską. Jej ideałem w tej 

dziedzinie jest zapewnienie jak największej liczbie ludzi samodzielności ekonomicznej, tj. 

posiadania własnego warsztatu pracy, będącego w stanie zapewnić utrzymanie rodzinie. W prawie 

rodzinnym i małżeńskim uznaje tylko małżeństwo monogamiczne, oraz emancypację rodziny 

spod władzy rodu”3. 

 

Ponieważ autorka tego tekstu jest praktykującą katoliczką, siłą rzeczy temat „Nauka i Religia”  

w doświadczeniu artysty malarza „zagnieżdża się” w cywilizacji łacińskiej. Gniazdo dla tego 

„zagnieżdżenia” zbudowane jest ze źdźbeł zaczerpniętych z nauki, która obejmuje także teologię 

oraz z filozofii i religii. Autorka  złożyła je w dłoni Bożej, ponieważ jest osobą mocno wierzącą. 

Czy ktoś w tym gnieździe jeszcze kiedyś zamieszka i też dochowa się „szczęśliwego potomstwa”? 

Teraz nie wiadomo. W tym momencie ważne jest coś innego: to, że wyobrażenie dłoni Bożej 

przeskalowuje wyobrażenie gniazda. Jeśli Czytający ten tekst przez chwilkę myślał, że chodzi  

o mieszkanie dla wróbli, teraz – przy tym samych wyrazie – może pomyśleć nawet o gnieździe 

bocianim. Biorąc ten twór jako wzór do zbudowania porównania i to bardzo serio, i jeszcze na 

dodatek „przewrotnie”, ale tu chodziłoby o „przewrotność” naukową, czyli pozbawioną 

negatywnego zabarwienia można by spróbować powiedzieć nawet to: jeśli ktoś widział do tej 

pory tylko fizykę newtonowską, teraz być może „zobaczy” i „kwarki”: przestrzeń inną, niezwykłą, 

gdzie dziwność jest naukowa (np. w nazwach kwarków), a kolor nie ma barwy, bo ma już tylko 

znaczenie jak np. ładunek koloru, który nie jest kolorem, a liczbą kwantową4, gdzie wiersz dosięga 

prozy tzw. nie stanowi jej przeciwieństwa5, proza ściga naukę (kiedy jest reportażem z pracy 

                                                 
3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny 
4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ładunek_koloru 
5 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz 



5 
 

naukowca), nauka udowadnia prawdę (także artystom plastykom), a w prawdzie mieszka miłość. 

„Nie można rozdzielać miłości i prawdy”6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 FRANCISZEK, encyklika Lumen fidei, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2013, s. 34. 
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Kultura jako przejaw duchowości 

 

„Według Biblii centrum człowieka stanowi serce, w którym spotykają się wszystkie jego 

wymiary: ciało i duch; głębia osoby oraz jej otwarcie na świat i na innych; rozum, wola  

i uczucia”7. Zdanie to wskazuje nie tylko na to w jaki sposób Biblia pojmuje serce człowieka, ale 

też pośrednio mówi o tym, że osoba, która się o tym dowiaduje staje przed wyborem, którego 

przejawem będzie decyzja, a kierunek wybranej duchowej drogi jej owocem. Wolna wola i rozum 

stanowią o duchowości człowieka. Także o tym czy przyjmie, czy odrzuci dar wiary. Wydaje się  

z tego wynikać także i to, że duchowość bez wiary może się obejść (byłaby to jednak duchowość 

mickiewiczowskiego „szkiełka i oka”), chociaż sama wiara jest przejawem duchowości. Wiarę 

przyjmuje się świadomie i dobrowolnie. A czym pozostaje kultura? Wszelką nieniszczącą 

aktywnością ludzką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 FRANCISZEK, encyklika Lumen fidei, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2013, s. 32-33. 
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Duchowość jako przejaw religijności 

 

„Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc 

równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia”8. 

Posłużę się teraz sylogizmem: jeżeli przyjmie się, że duchowość to człowiecza aktywność 

wynikająca z używania rozumu i wolnej woli (przesłanka większa), co nie robi żadnej 

krzywdy emocjom, a tym bardziej uczuciom i dołoży się w przesłance mniejszej, że wiara jest 

przejawem duchowości, to prowadzi to do wniosku, który można by uznać za prawidłowy, że 

wiara to człowiecza aktywność wynikająca z używania rozumu i wolnej woli. Aktywność ta 

przejawia się w religijności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002, s. 25. 
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Duchowy drogowskaz wyprowadzony z teologii przez wiedzę 

o malarstwie do wiary w miłość 

 

Spektakularne nawrócenie jednego z Ojców Kościoła może i dziś wskazywać, gdzie na pewno 

świeci duchowe światło. Św. Augustyn, bo o nim tu mowa, odrzucił manicheizm, ponieważ 

dostrzegł, że „wszystkie rzeczy mają swoją przejrzystość, a zatem mogą odzwierciedlać dobroć 

Boga, Dobro”9. Porzucił więc ideę nieustannej walki dobra ze złem, w której zarówno dobro, jak 

i zło mieszają się ze sobą, a ich granice się rozmazują10. Aby ten drogowskaz stał się jeszcze 

bardziej czytelny można skorzystać z porównania, które podsuwa wiedza o temperze. Tempera to 

zarówno określenie opisujące technikę malowania, jak i spoiwo, czyli substancję zlepiającą 

drobiny pigmentu na potrzeby uzyskania farby. Interesujące do proponowanego przykładu jest 

właśnie spoiwo. Jeśliby posłużyć się arystotelesowską teorią czterech przyczyn bytu dla 

uzasadnienia wykonywania emulsji, to można by powiedzieć, że przyczyną materialną byłby olej  

i woda, przyczyną formalną byłoby naczynie, w którym umieszczono obie ciecze, przyczyną 

sprawczą byłby przyrząd natrząsający (człowiek lub jakaś maszyna), a przyczyną celową byłaby 

właśnie potrzeba wykonania spoiwa. Aby można było mówić, że powstało spoiwo temperowe 

trzeba doprowadzić do tzw. zemulgowania dwóch nierozpuszczalnych w sobie składników. 

Substancja, która powstaje w wyniku „natrzęsienia” obu nierozpuszczalnych w sobie cieczy ma 

zupełnie inną jakość. To inny rodzaj cieczy, niż dwa początkowe składniki. W jaki sposób 

powstała ta inna jakość? Tylko mechanicznie. Natrzęsienie spowodowało rozbicie cząsteczek obu 

cieczy w taki sposób, że ich mała wielkość, a także zagęszczenie naprzemiennego rozproszenia 

doprowadziło do sytuacji powstania zupełnie nowej cieczy o innych właściwościach niż ciecze,  

z których produkt finalny został wykonany. Z emulsji naturalnych korzysta się w życiu 

codziennym, ale mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Taką emulsją (temperą) jest np. mleko.  

 

Biorąc ogólną metodę wykonania tempery11 i cel jako przykład potrzebny do opisu 

metaforycznego trzeba zauważyć, że ani olej, ani woda nie są złe. Nie są nawet neutralne, 

ponieważ olej służy człowiekowi m. in. jako składnik pożywienia, a woda na pustyni ratuje życie. 

Nie jest złe także to, że obie ciecze w sobie nawzajem się nie rozpuszczają. Taka jest ich natura.  

                                                 
9 FRANCISZEK, encyklika Lumen Gentium, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2013, s. 42. 
10 tamże. 
11 W znaczeniu spoiwa wyraz „tempera” jest synonimiczny do wyrazu „emulsja”. W znaczeniu techniki malarskiej 

teoretycznie można powiedzieć, że jakiś obraz jest wykonany w technice emulsyjnej, ale zwyczajowo mówi się  
o temperze. Trzeba jeszcze dodać, że nazwa techniki bywa równocześnie określeniem rodzaju obrazu. Rzadziej mówi 
się, że jakiś obraz został wykonany w technice temperowej, częściej – krótko: „To tempera.” 
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A zatem tempera jako spoiwo nie może być zadowalającą metaforą przedstawiającą błędy 

manichejskich idei. Zadowalająca metafora kryje się gdzie indziej: w obrazie, który za pomocą 

tego spoiwa i pigmentów może zostać wykonany. Jeśli obraz namalowany w technice temperowej 

przedstawi walkę dobra ze złem, w której to walce zło miesza się z dobrem w ten sposób, że 

granice i dobra i zła zacierają się, to dopiero ten obraz będzie właściwym przykładem na ukazanie 

błędów manichejczyków. Aby jednak taki obraz powstał potrzebne jest nie tylko spoiwo, ale też 

malarz, który podejmie się malowania takiego tematu. Zatem dopiero tempera jako obraz rzuca 

dość światła na obecną także w naszych czasach pokusę czy pułapkę manicheizmu tak, że staje się 

ona wyraźna i da się ją ominąć. Św. Augustyn, który nawrócił się z manicheizmu w kierunku 

widzenia w rzeczach stworzonych dobra jawi się jako prekursor nauki, czyli tej dziedziny kultury, 

która daje szansę miłości, a może dać też szansę wierze. Znów zbuduję wnioskowanie w oparciu 

o sylogizm: 

Przesłanka większa: Bóg jest miłością. 

Przesłanka mniejsza: teologia jest nauką o Bogu. 

Wniosek: teologia jest nauką o miłości. 
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Dla lepszej orientacji w Schemacie Jakości Duchowych rzut 

oka na sztukę 

 

W sztuce współczesnej obowiązuje zróżnicowanie, w które do pewnego stopnia „wtapia się” 

już dawno nienowy standard nowości. Ponadto, w dzisiejszych czasach lat nastych XXI-wieku, 

kto tworzy może to robić według własnych kryteriów. Ostatnimi laty dodatkowo mile widziany 

bywa odautorski komentarz do prezentowanych prac. Subiektywność i emocjonalność odbioru 

sztuki pozostaje oczywista. Estetyka usadawia się na półkach hipermarketów i choć nie dosięga 

kiczu, wypada z obecnie obowiązujących schematów artystycznych wypowiedzi. Nie każdy artysta 

jest zainteresowany, aby jego sztuka była natychmiast dostrzeżona i zrozumiana.  
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Dla jeszcze lepszej orientacji: rzut oka na malarstwo 

 

Jak rysunek najkrócej opisują pojęcia linii i kształtu, tak malarstwo określają: plama i kolor. 

Rysunek przenika malarstwo do tego stopnia, że nie zawsze wiadomo gdzie malarstwo, a gdzie 

rysunek. Artysta może prezentować rysunki, a odbiorca widzieć malarstwo. Bogactwo 

niezwykłych relacji powstaje w przestrzeni serdecznej wymiany pytań i pośród życzliwych 

zaskoczeń. Czasem bohaterem spotkań przy wernisażowej lampce wina okazuje się przypadek. 

Autorka tego tekstu proponuje coś jeszcze: użycie wrażliwości kolorystycznej i kompozycyjnej 

artysty do wyrażenia treści mniej estetycznych, a bardziej naukowych. Czego przykładem mają 

być dwa rysunki zamieszczone w niniejszej pracy. 
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Duchowość uwięziona 

 

„Socjolog nie może odwoływać się do nadprzyrodzonych «początków» religii, bo takie 

początki są dla uprawianej przezeń nauki całkowicie niedostępne”12. Religioznawcy nie pozwala 

się mówić o duchowych zagrożeniach, ponieważ musi być neutralny, a malarzowi o fizyce, bo 

powinien jednak okazać się trochę głupszy od innych średniowykształciuchów, żeby go na jego 

własnym wernisażu przynajmniej niektórzy na pewno mogli „zagiąć”.  

Złamanie pierwszego społeczno-zawodowego zakazu skutkuje kompromitacją, drugiego – 

posądzeniem o amatorszczyznę, a trzeciego – o szaleństwo. Teologowi odbiera się prawo do 

filozofowania, choć to naturalna predyspozycja człowieka, a osobie religijnej prawo do 

wprawnego posługiwania się rozumem. Tak jakby kontakt z Bogiem, który bierzmowanych 

OBDAROWAŁ mądrością, rozumem, radą, pobożnością, męstwem, umiejętnością i bojaźnią 

Bożą, powodował tępotę. A przecież jedyne co potrzeba to nauczyć się darów tych dobrze 

używać. „Wrodzoną cechą umysłu ludzkiego jest skłonność do zastanawiania się nad przyczyną 

zjawisk, chociaż odpowiedzi jakich sobie stopniowo udzielał, są osadzone w kontekście 

wskazującym wyraźnie na wzajemne oddziaływanie różnych kultur, w których człowiek żyje”13. 

Podobnie od tzw. niepamiętnych czasów człowiek sięgał po farby, aby wyrazić jakąś treść, czego 

dowodem są np. słynne malowidła w grocie Lascaux w płd.-zach. części Francji14. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
12 STANISŁAW WSZOŁEK, Wprowadzenie do filozofii religii, Wydawnictwo WAM, s. 20. 
13 JAN PAWEŁ II, encyklika Fides et ratio, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak, Kraków 

2006, s. 1083. 
14 http://www.wikipedia.org/wiki/Lascaux_(Akwitania) 
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Fala inna niż światło w doświadczeniu artysty malarza 

 

Zaczęło się od zauważenia gotyckich cegieł w litym i bardzo wysokim murze. Potem doszło 

spostrzeżenie, że cegły te mają różne kolory. Tu pojawiło się klasyczne „aha!”, w tym wypadku 

oznaczające, że patrzącej jest wiadome, że cegły były wypalane w różnych temperaturach, aby 

było możliwe uzyskanie tego naprzemiennego, delikatnego blasku odcieni najprostszej na świecie 

ceramicznej formy. Spojrzenie dokładniejsze pozwoliło prawie się zachwycić brakiem gładkości 

w historii tych cegieł. Jednak dopiero poruszenie głową uwidoczniło „coś” lub dokonało 

mimowolnego dzieła utworzenia. Fala? Jak to fala?  Mur aż tak nierówny? Głowa malarki nie od 

razu poradziła sobie z zauważonym obrazem. Nowe poruszenie głową i znów fala. Ale skąd ona 

się wzięła? Szyba? Aha! Szyba. Rzeczywiście, przecież patrzy przez szybę. Też zabytkowa? Tego 

już nie wie na pewno. Nierówna szyba, czyli ręczna robota i stąd ta fala. Tylko co to za fala? 

Statyczna czy dynamiczna? Kiedy się porusza głową, cegły „falują”. Czy wolno o tego typu 

rzeczywistości mówić, że złudzenie? Czy warto z tego widoku robić obraz? Z tego chyba nie, ale 

super było to dostrzec. Przy pięknej pogodzie, a więc estetyka. To dobry obraz z tego nie wyjdzie. 

Wyjdzie tylko estetyka? 
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Schemat Jakości Duchowych 

 

Zastrzeżenie 

Schemat Jakości Duchowych został opracowany z punktu widzenia światopoglądu 

katolickiego. Określenie „religia” dotyczy religii katolickiej. 

 

Metoda patrzenia na Schemat 

 

Tam, gdzie nie ma rysunku można posłużyć się wyobraźnią15, ale trzeba być bardzo 

ostrożnym, żeby nie ulec autohipnozie. Jeśli w czasie pracy wyobraźnią pojawi się przyjemne 

znużenie i senność, jest to znak, że przy kontynuowaniu tego rodzaju pracy może dojść do 

autohipnozy. Wtedy trzeba przerwać wyobrażenie i wykonać jakieś czynności wybudzające (chodzi 

o zakotwiczenie uwagi w rzeczywistości zewnętrznej). Drugą metodą patrzenia na schemat jest 

wzięcie kartki i wykonanie prostej kolorowanki według opisów poniżej.  

 

Pierwsze „spojrzenie” na Schemat w rzucie 

 

Schemat w rzucie przedstawia się jako odręcznie narysowany plaster pnia drzewa  

z różnokolorowymi słojami. W samym środku znajduje się pole białe. W tym kolorze i w tym 

miejscu przedstawiona jest wiara. Teologia okala wiarę i zaznaczona jest kolorem złotym, 

następna jest filozofia, którą zaznaczono kolorem srebrnym. Naukę – błękitnym. Religię – 

karminowym. Edukację – zielonym, a światopoglądy – szarym ciepłym. Ideologie – szarym 

zimnym. Przemoc – czarnym. 

 

Wszystkie obszary Schematu dotyczą duchowości, czyli takich form ludzkich aktywności,  

w których na nieoznaczonym tu odcinku czasu doszło do jakiegoś rodzaju decyzji z udziałem 

świadomości. Przejawem duchowości jest jej praktyka. Osoba wierząca w Boga praktykuje swoją 

wiarę w religii. Filozof praktykuje swoje przemyślenia gdzie się tylko da. Światopoglądy natomiast 

jawią się jako możliwe do zauważenia przedmurze chroniące przed zagrożeniami stykających się  

z nimi ideologii. Praktyka duchowości w obrębie światopoglądów polega na doprecyzowywaniu 

                                                 
15 To nie to samo co pamięć obrazowa. Wyobraźnia jest aktywnością twórczą, a pamięć obrazowa odtwórczą. 
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obrazów świata i decyzji o pozostaniu lub o pójściu dalej. Ideologie tworzą pożywkę dla rozwoju 

społecznych nieporozumień, a przemoc – kłamstwa16.  

 

„Spojrzenie” na Schemat w rzucie w kierunku od zewnątrz do wewnątrz 

 

Przemoc przejawia się w agresji, której celem jest zniszczenie. Agresja przemocy próbuje 

sięgnąć nawet do teologii (wojny religijne). Ideologia także przejawia się w agresji, ale celem tej 

agresji jest zabranie. Agresja ideologii sięga do nauk (np. badania nad klonowaniem człowieka). 

Światopoglądy przejawiają się w zainteresowaniu. Siła tych zainteresowań pozwala im odkryć 

nawet wiarę (światopoglądy religijne). Edukacja zachęca do poznawania. Siła tej zachęty także jest 

w stanie doprowadzić do odkrycia wiary. Praktyka religii rozbudza wiarę. Dlatego religia jest 

potrzebna. Nauka udowadnia prawdę. Siła prawdy pozbawionej miłości bywa tak niebezpieczna, 

że doświadczony nią człowiek, jeśli nie ma wystarczającej ochrony, którą dają modlitwa  

i sakramenty, bywa, że trafia w czeluści przemocy. Filozofia prawdy docieka. Stanowi też 

skuteczną barierę przed zapędami przemocy wobec teologii i wiary. Teologia opatula wiarę.  

 

Rozumienie umiejscowienia wiary w Schemacie Jakości Duchowych 

 

Wiara zaznaczona kolorem białym17 mieści się w każdym miejscu schematu, ale w różnych 

ilościach. W czerni wydaje się, że jej wcale nie ma, ale odkrycie przez Stevena Hawkinga tzw. 

„czarnych dziur”, które są prawie nieskończenie czarne (przy czym „prawie” oznacza tu, że 

jednak emitują jakieś porcje materii, a nie tylko je pochłaniają) pozwala przez wyobrażenie sobie 

kontrastu czerni czerniejszej do czerni mniej czarnej domniemywać i tam jakieś śladowe ilości 

wiary. Innymi słowy: tyle się da znaleźć wiary w przemocy, ile materii w „czarnych dziurach”. 

Czasem tylko świeci wiara ofiar. W Schemacie chodzi o to, że im więcej wiary tym jaśniejszy 

kolor. 

 

Schemat Jakości Duchowych w perspektywie barwnej 

 

Co to jest perspektywa i na czym polega perspektywa barwna? Perspektywa to taki sposób 

widzenia otaczającej nas rzeczywistości, który pozwala na odwzorowanie jej na dwuwymiarowej 

                                                 
16 Pomijam w Schemacie zagadnienia dotyczące skrajnych zagrożeń duchowych wynikających z działań różnego 

typu okultystów i ezoteryków. 
17 Św. Jan od Krzyża wierze przypisał kolor biały, nadziei – zielony, a miłości – czerwony. 
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płaszczyźnie podobrazia, czyli miejsca, które w sposób względnie trwały jest w stanie przyjąć jakiś 

rodzaj materiału rysunkowego lub farby. W malarstwie wyróżnia się kilka rodzajów perspektyw,  

z których najbardziej znaną jest linearna, a najmniej odwrócona. Pośród tych jej kilku rodzajów 

wyróżnia się jako przydatna do dalszej pracy nad Schematem perspektywa barwna. Polega ona na 

posługiwaniu się do zaznaczenia na obrazie trójwymiarowości przestrzeni „temperaturą” barw. 

Chodzi o oczywiste zjawisko optyczne, nad którym mało kto się zastanawia. Zgodnie z tym 

zjawiskiem kolory zimne, czyli najbardziej błękity mówią o fragmencie przestrzeni znajdującej się 

dalej, a kolory ciepłe, czyli najbardziej czerwienie mówią o przestrzeniach bliskich patrzącemu. 

Żeby się bezproblemowo przekonać do tego rodzaju perspektywy wystarczy spojrzeć na niebo 

błękitne i niebo pochmurne18. Tak jak widać tak jest: niebo błękitne roztacza ogrom przestrzeni 

oświetlonego światłem dziennym kosmosu, a chmury „zatrzymują” wzrok na nich samych. Aby 

uzyskać kompletne widzenie w perspektywie barwnej warto jeszcze wziąć pod uwagę 

perspektywę, którą można by nazwać walorową: jasne wydaje się być bliżej, a ciemne dalej19. 

Perspektywy te uzupełniają się zapewniając bogactwo wrażeń patrzącemu; analogicznie w obrazie 

malarstwo uzupełnia rysunek. Zatem perspektywa barwa do walorowej miałaby się tak jak 

malarstwo do rysunku. Oczywiście na jednym obrazie. 

 

W Schemacie zatem najbliżej patrzącego znajduje się biel, czyli wiara, a zaraz za nią srebrny 

(perspektywa walorowa), czyli filozofia. Trzecim kolorem jest złoty, oznaczający teologię. 

Następnie karminowy, czyli religia, a potem zielony. To edukacja. Po niej ciepły szary, czyli 

światopoglądy, a jako kolejny – błękitny, czyli nauka. Dopiero dalej – szary zimny (ideologie). 

Ideologie i przemoc „wypadają” z perspektywy barwnej, ponieważ są szkodliwe i niepotrzebne. 

Najdalej widać – czarny (przemoc). „Czarnych dziur” nie sposób zaznaczyć, ale można je opisać: 

nie ma śladu po nienarodzonych dzieciach. Czarna kreska rysunku odręcznego to tylko rysunek  

i nie mówi o przemocy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Niebo pochmurne ma kolor szary, a szarość jest zawsze cieplejsza od błękitu. 
19 Nie spotkałam się dotąd z określeniem „perspektywa walorowa”, ale zjawisko, które opisuję tym terminem jest 

znane profesjonalnym malarzom. 
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Schemat Jakości Duchowych w rzucie 

 

  

 

 

 

Rys. 1 

 

kolor biały – wiara 

kolor złoty – teologia 

kolor srebrny – filozofia 

kolor błękitny – nauka 

kolor karminowy – religia 

kolor zielony – edukacja 

kolor szary ciepły – światopoglądy 

kolor szary zimny – ideologie 

kolor czarny - przemoc 
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Schemat Jakości Duchowych w „przekroju promieniowym” 

 

 

 

 

Rys. 2 

 

W rysunku tym najważniejsze jest to, że widać na nim coś czego nie widać na rysunku 

przedstawiającym rzut oraz to co wynika z zastosowania odczytu odległości poszczególnych 

kolorów według zasad perspektywy barwnej i walorowej. 

 

Przekrój promieniowy ujawnia to, co nie było widoczne w rzucie: kolorowe okręgi okazują się 

być walcami, które w przekroju promieniowym wzdłuż „linii wiary” wyglądają jak prostokąty lub 

ściśle do siebie przylegające kolorowe naczynia. Kolor biały, który oznacza wiarę rozprzestrzenia 

się w taki sposób, że stanowi fundament religii, nauki, filozofii i teologii. Przenika w dół  

i wypełnia obszar, który dla osób wierzących w Boga jest doświadczeniem tzw. łaski wlanej, czyli 

sytuacji, w której na modlitwie jakaś osoba doświadcza otrzymywanie bezpośrednio od Boga 

jakiejś porcji wiedzy. Cała wiara mieści się w naczyniu edukacji. Edukację izoluje od ideologii 

naczynie światopoglądów, które styka się z naczyniem przemocy.  
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Podsumowanie 

 

Człowiek ma ludzką kondycję. Oznacza  to, że obojętne czym się zajmuje, czy nauką, czy 

religią, czy filozofią, czy edukacją czy formułowaniem jakiegoś zgrabnego światopoglądu, jaki ma 

główny zawód i ile umie, kiedy wydarzy się coś bolesnego, zwłaszcza kiedy się tego nie 

spodziewał, a na pewno może pomóc, przerywa rozpoczęte dzieło, bo nie może postąpić inaczej. 

To drugi po cierpieniu osobistym moment, kiedy prawie każdy zadaje sobie pytanie o wiarę. 

 

Z powodów wyjątkowych, tzn. z powodu ogromu nieporozumień jaki się pojawia kiedy 

autorka tego tekstu próbuje powiedzieć jakiego typu ma wykształcenie, pogłębieniem 

podsumowania tej pracy będzie odrobina informacji o  jej studiach: autorka ukończyła w latach 

90-tych XX wieku Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Krakowie. Oznacza to, że 

na studiach akademickich zetknęła się nie tylko z malarstwem i rysunkiem, ale też m. in. z chemią, 

fizyką, fotogrametrią, petrografią, mikrobiologią, historią sztuki, filozofią, socjologią i teorią 

sztuki. Każdy ten temat z perspektywy studiów podyplomowych „Nauka i religia” na 

Uniwersytecie Papieskim Pana Pawła II w Krakowie wydaje się być teraz jak duży kwant. 

Natomiast w 2013 roku ukończyła dwuletnie studium duchowości na Karmelitańskim Instytucie 

Duchowości w Krakowie. Przypuszcza, że Schemat Jakości Duchowych jest owocem wiedzy 

zdobytej zarówno na ASP, jak i na KID, ale przede wszystkim na UPJPII i wszystko to  

w Krakowie. Z tego powodu podsumowanie zawiera więc pomysł, żeby obok wybudowanego  

i mocno zakotwiczonego pomostu pomiędzy nauką i religią, z którego już bez większych 

przeszkód mogą korzystać solidne auta dołożyć jeszcze kładkę dla pieszych, po której kiedyś 

będą się przechadzać artyści, kontemplatycy i jeszcze… „ogrodnicy”, czyli różni pracujący 

twórczo intelektualiści-pomagacze, których działania profilaktycznie zalicza się do pseudonauk,  

a może kiedyś będzie można uznać za porządne przednauki.  

  

Marzeniem autorki tego tekstu jest, aby jego owocem była pewność, że pomost pomiędzy 

nauką i religią jest nie tylko solidny, ale i krótki. Na tyle krótki, że proponowana do wybudowania 

kładka nie będzie dla pieszych zbyt męcząca. Natomiast marzeniem autorki rysunku jest, aby 

patrzący zobaczył na nim nie tylko to co zostało do zobaczenia zaproponowane, ale też rysunku 

tego niedosłowność i obszar wymykający się zwykłej „optyce”. 
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