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Niechciane doświadczenie epifanii  
(Stygmaty, 1999, Ruperta Wainwrighta)

Film Ruperta Wainwrighta Stygmaty (1999) sytuowany jest zwykle na 
obszarze kultury zlaicyzowanej (post chrześcijańskiej). Można go jednak 
uznać, wbrew wiodącej tendencji do wpisywania go w paradygmat dzieł 
ponowoczesnych o charakterze demaskatorskim, bazujących na wyko-
rzystaniu „tajnych źródeł” w charakterze sensacji, za przykład ewokacji, 
zaszyfrowanej w obrazach, drogi ku nowej duchowej tożsamości. Jeśli 
locus theologicus to m.in. miejsca, w których ujawnia się pełniej natura 
człowieka i otwierają się przed nim nowe drogi do poznania (Boga czy 
prawdy o sobie samym), to w tej perspektywie Stygmaty można postrze-
gać jako przykład dzieła ilustrującego proces otwierania się jednostki 
na nieznany jej wymiar duchowości i jako swoistą „historię zbawienia” 
w jej obszarze osobowym, wewnętrznym, podmiotowym. Wnikliwsze 
przyjrzenie się homo- i ikonosferze filmu, zazwyczaj nie postrzeganego 
jako źródło teologicznego poznania, pozwala dopatrzyć się w nim ele-
mentów krypto teologicznych. W konfiguracji obrazów, detali o funkcji 
symbolicznej, kompozycji opartej o wyznacznik triady zaszyfrowana zo-
stała droga jego bohaterki – Frankie Paige ku odkryciu „duchowej tożsa-
mości” (w typie franciszkańskim), poprzez doświadczenie znaków Bożej 
ingerencji. Odczytanie znaczeń tych elementów krypto teologicznych 
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dowodzi, wpisanej w film struktury metafizycznej, mającej swą kulmi-
nację w Epilogu, kierującym ku metafizyce biblijnej i wskazującym na 
doświadczenie epifanii. 

Film Ruperta Wainwrighta, dotyka jednej z tajemnic świata – feno-
menu stygmatów. Historia stygmatyków rozpoczęła się wraz z postacią św. 
Franciszka z Asyżu (który otrzymał znaki świętych ran Chrystusa ukrzy-
żowanego w grocie na szczycie La Verny 14 lub 15 września 1224 roku 
jako zwieńczenie drogi jego duchowej odnowy). Jego stygmaty były od-
czytywane jako następstwo przeżycia mistycznego wypływającego z po-
trzeby realizacji idei imitatio Christi (naśladowania Chrystusa). W filmie 
Wainwrighta stygmatami zostaje naznaczona dość ekscentryczna młoda 
dziewczyna Frankie Paige (w tej roli Patricia Arquette), która niewytłu-
maczalne racjonalnie rany odbiera zrazu nie jako łaskę od Boga (którego 
nie zna, będąc ateistką) lecz jako wielkie brzemię. Nie przypadkiem jed-
nak bohaterka nosi imię Frankie1 (będące angielską wersją imienia Fran-
ciszka), narzucające skojarzenie z osobą św. Franciszka, w związku z czym 
jej cierpienie nabierze głębszego sensu. Pierwotnie zresztą film miał nosić 
tytuł St. Frances of Pittsburgh (Święta Franciszka z Pittsburgha). 

PrOlOg 
Inicjalne pytanie: Dlaczego figura Maryi płacze?

Pierwsza część Prologu wprowadza postać ojca Alameidy – duchowego 
pasterza kościoła w Belo Quinto2, pochyloną nad pożółkłą kartką pa-
pieru, zapisaną znakami starożytnego pisma, które przekłada na język 
angielski. Przetłumaczony tekst zaczyna się od słów: „Jezus rzekł: Króle-
stwo Boże jest w was…” (dopiero w finalnych partiach filmu okaże się, 
że chodzi o Ewangelię według Tomasza). Dwa detale tego przedstawienia 
mają fundamentalne znaczenie. Pierwszy to znak graficzny zwieńczający 

1 Frankie to zdrobnienie od Frances.
2 Akcja została usytuowana w Belo Quinto w południowo-wschodniej Brazylii, ale 

sekwencja została nakręcona w Meksyku.
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kartkę papieru przedstawiający gołębicę w locie opromienioną aureolą. 
Ów znak graficzny można odczytywać zgodnie z narzucającym się skoja-
rzeniem – jako symbol Ducha Świętego3 bądź zgodnie z wczesnochrze-
ścijańską tradycją wiązać go z osobą Chrystusa4. Drugi to osobisty ró-
żaniec ojca Alameidy, który okaże się kluczowym rekwizytem. Ojciec 
Alameida przykłada go do czoła; potem ten sam różaniec zostanie skra-
dziony z jego trumny przez chłopca i sprzedany na ulicznym straganie 
turystce, matce Frankie Paige, która podaruje go Frankie jako souvenir 
z podróży do Brazylii. Ów rekwizyt zainicjuje jej drogę ku nowej ducho-
wości… Ta część Prologu sugeruje, że fundamentalne znaczenie będzie 
miał w filmie wątek słowa Bożego.

Druga część Prologu obrazuje euforię wiernych w kościele w Belo 
Quinto związaną z okolicznościami o znamionach cudu towarzyszącymi 
wystawieniu trumny z ciałem zmarłego ojca Alameidy a w szczególności 
z figurą Maryi wykonaną z białego kamienia płaczącą krwawymi łzami. 
Wydarzeniom w kościele towarzyszą niepokojące zjawiska: zaskakujące 
podmuchy wiatru, nagle gasnące pod ich wpływem świece, wzbijające 
się w górę z podnóża postumentu posągu Madonny stado białych gołębi 
krążących pod sklepieniem nawy, opadające w dół ich białe pióra (te 
lejtmotywowe obrazy będą potem towarzyszyć Frankie Paige poprze-
dzając stygmatyzację ranami Chrystusa). W pewnym momencie, wi-
doczną w zbliżeniu twarz Alameidy w trumnie pokrywa czerwona ciecz, 
niczym rozlewająca się krew… aż spod niej wyłania się tekst zwieńczony 
napisem STIGMATA, w którym ostatnia litera T przedstawia krzyż z fi-
gurą Chrystusa. Napis ów zapowiada temat ran Chrystusa powiązany 
z tajemnicą tekstu.

3 W sztuce chrześcijańskiej trzecią osobę Boską przedstawia się pod postacią gołębi-
cy, którą opromienia aureola w kształcie krzyża. Zob. D. Forstner OSB, Świat symboliki 
chrześcijańskiej. Leksykon, tłum. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 
2001, s. 231.

4 Tamże, s. 230.
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Pojawiające się w Prologu detale o fundamentalnym znaczeniu (jak 
lejtmotyw kolorystyczny bieli jako barwy o ambiwalentnych konota-
cjach5, ruch wstępujący i zstępujący odpowiadający antynomii: pozy-
tywne/negatywne, wzlot/upadek, duchowość/cielesność, powtarzający 
się znak krzyża, wskazujący na pojednanie przeciwieństw, pozytywności 
(pion) z negatywnością (poziom)6, wskazują na anulowanie wrażenia jed-
noznaczności. Mogą być tyleż znakiem świętości ojca Alameidy, co za-
powiedzią noszącego cechy opętania przez demona zawładnięcia ciałem 
Frankie Paige, z chwilą gdy wejdzie w posiadanie jego osobistego różańca. 

W odczuciu zgromadzonych w kościele figura Maryi wydaje się 
płakać nad trumną ojca Alameidy, ale te łzy można też interpretować 
jako opłakiwanie ran zadanych mistycznemu Ciału Chrystusa (w czym 
miałby on swój udział). Z problemem „znaków od Boga” objawionych 
w kościele w Belo Quinto musi zmierzyć się, wysłany tam z misją wery-
fikacji prawdziwości cudu, „inspektor” z Rzymu – ksiądz Andrew Kier-
nan (w tej roli Gabriel Byrne), specjalny wysłannik Watykanu pracujący 
w Kongregacji do spraw Świętych. Przybył do Belo Quinto by szukać 
naukowego potwierdzenia czy z tajemnicą krwawych łez Madonny wiąże 
się odsłona transcendencji…

Homo- i ikonosfera Frankie Paige. Prześwity sacrum 
i otwarcie na to, co niepojęte…

Postać Frankie Paige pojawia się w pierwszej sekwencji filmu, gdy mała 
wioska Belo Quinto z górującym nad nią kościołem zostaje zastąpiona 
tętniącym życiem miastem strzelistych wieżowców i ruchliwych ulic – 
Pittsburgh w Pensylwanii. Frankie jest 23 letnią dziewczyną o ekscen-
trycznym wyglądzie nie zaprzątniętą sprawami religijnymi i pytaniami 

5 Biel kojarzona jest ze świętością, ale i obciążona negatywnymi znaczeniami. Zob. 
J. Tresidder, Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obra-
zowych, znakach ikonicznych i emblematach, tłum. B. Stokłosa, Warszawa 2001, s. 18.

6 J.E. Cirlot, Słownik symboli, tłum. I. Kania, Kraków 2000, s. 209.
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o Boga. Żyje w świecie profanum, w świecie popkultury, w rzeczywistości 
nadmiaru rzeczy i doznań. Jest w nim jednak typem wolnego ducha, 
ma w sobie równocześnie coś z punka i poety. Jej inność sygnowana jest 
migawkowymi obrazami o tematyce religijnej (jej twarz zderzona z twa-
rzą Madonny, proste czynności fryzjerskie przeplatane wizerunkami 
Chrystusa i świętych, dwa świetliste krzyże nałożone na ościeżnice drzwi 
salonu fryzjerskiego, w którym pracuje, dewocjonalia (różańce) i przewi-
jający się motyw pożółkłej kartki Alameidy).

Przestrzeń prywatna Frankie – apartament o numerze 2404 mie-
ści się w strzelistym budynku przypominającym opuszczoną świątynię. 
W jej łazience pod lustrem, niczym pod ołtarzem, stoją zapalone świece. 
Jej pokój przypomina raczej kaplicę niźli sypialnię – z ustawionymi obok 
łóżka niczym przy ołtarzu świecami i zagłówkiem łóżka nawiązującym 
grafiką do promieni aureoli. Sztuczna czerwona róża przy jej łóżku nasu-
wa skojarzenie z figurą róży duchowej. Detale w wystroju jej mieszkania 
są z jednej strony tylko banalnymi rekwizytami, z drugiej narzucają kon-
tekst religijny. Np. plastikowa czerwona róża nabiera znaczenia symbolu 
duchowego – antycypuje przebudzenie „duchowego ziarna życia”, staje 
się symbolem „mistycznego związku między Bogiem a człowiekiem”7. 

Gdy Frankie pośród souvenirów od matki odnajduje różaniec i zbliża 
go do twarzy przyglądając się krzyżykowi, zaczyna odczuwać mdłości i nie 
może wypić herbaty. Powiązanie ze sobą przedmiotów – sztucznej czer-
wonej róży i różańca z Belo Quinto – nabiera symbolicznego znaczenia, 
jako że róża jest również symbolem zawartym w Różańcu Świętym, który 
jest „drabiną do naszej duchowości”8. Upuszczony przez Frankie różaniec, 
upada na kopertę wskazując krzyżykiem na adresata: Frankie Paige. 

Różaniec jest sznurem paciorków, na których odlicza się odmawiane 
modlitwy – chrześcijanie zaczynają je od wezwania litanijnego „Różo 

7 Zob. Róża Duchowa (część 3) (brak daty opubl.), https://www.vismaya-maitreya.
pl/kryzys_ducha_roza_duchowa_cz3.html (dostęp 10.09.2017 r.). Róża jest chrześcijań-
skim symbolem nie tylko Maryi, ale i Jezusa Chrystusa, którego nazywa się „Różą między 
cierniami” – „Rose of Sharon”. Tamże. 

8 Tamże.
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Mistyczna!” (łac. Rosa Mystica). Każda z czterech części pełnej modlitwy 
różańcowej odpowiada czterem Tajemnicom: Tajemnica Radosna, Ta-
jemnica Światła, Tajemnica Bolesna i Tajemnica Chwalebna, z których 
każda składa się z 5-u członów. W filmie wielkie zbliżenie na koper-
tę ujawnia adres Frankie – numer ulicy (1523) i apartamentu (2404). 
W numerze ulicy (przy której mieszka Frankie) „1523” zostało zaszy-
frowane odniesienie do tych części poszczególnych tajemnic, które mają 
swoje odpowiedniki w scenach filmu: z Tajemnicy Radosnej do nr 1. 
Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego; z Tajemnicy Światła 
do nr 5. Ustanowienie Eucharystii; z Tajemnicy Bolesnej do nr 2. Bi-
czowanie Pana Jezusa i z Tajemnicy Chwalebnej do nr 3. Zesłanie Du-
cha Świętego. Różaniec Alameidy wskazuje na zaszyfrowane w numerze 
ulicy wprowadzenie Frankie w sferę Tajemnic duchowych, na prześwity 
sacrum spoza świata popkultury i profanum. 

Alegoria Zwiastowania. Dylemat Frankie: „A co, jeśli 
wydam osobę… na ten świat?”

Dziwne samopoczucie, jakiego doświadcza Frankie patrząc na różaniec 
z Belo Quinto, wiąże ona z nocą spędzoną z chłopakiem (Stevenem) 
i faktem opóźnienia okresu o tydzień. W kawiarni, w obecności kole-
żanki wyraża zaniepokojenie tym faktem, zastępując zwyczajne pytanie 
– „A co jeśli będę miała dziecko?”, pytaniem bardziej fundamentalnym: 
„A co, jeśli wydam osobę… na ten świat?” Inicjuje ono szereg kolejnych 
pytań ukierunkowujących na obszar zagadnień metafizycznych. Przy-
puszczenie brzemienności nasuwa skojarzenie z pierwszym ogniwem 
Tajemnicy Radosnej modlitwy różańcowej, tj. Zwiastowaniem Maryi, 
iż będzie matką Syna Bożego. Za moment inny kulturowo naznaczony 
gest (Frankie nadgryza jabłko9) pozwala w niej dostrzec pramatkę Ewę. 
Frankie zostaje wpisana pomiędzy dwa archetypiczne wizerunki kobiety 

9 Wprawdzie w Księdze Rodzaju nie wymienia się owocu, który skusił Ewę w Raju 
do złamania zakazu Boga, ale zgodnie z późniejszą tradycją to jabłko stało się symbolem 
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– Ewę i Marię (Matkę Zbawiciela) – co znajduje wyraz w podwojeniu jej 
ciała podczas kąpieli w wannie.

Rana pierwsza – na nadgarstkach

To podczas kąpieli w wannie Frankie otrzymuje pierwsze rany. Zapo-
wiada je biała gołębica, która nagle się pojawia, wzbija do lotu, traci 
pióro, które spada do wanny kąpiącej się Frankie. Gdy Frankie bierze je 
do ręki, jej ciało ulega konwulsjom, a jej nadgarstki zaczynają krwawić 
obficie raz po raz przebijane gwoździami. Frankie zostaje naznaczona 
ranami w szczególnych okolicznościach – podczas kąpieli. W tradycji 
chrześcijańskiej woda wiąże się głównie z sakramentem Chrztu, symboli-
zuje „zmycie grzechów, porzucenie dotychczasowego trybu życia i zaini-
cjowanie nowego”10. Ta szczególna kąpiel Frankie (powiązana z otrzyma-
niem ran na nadgarstkach) staje się pierwszym znakiem jej ponownych 
narodzin. Od tego momentu Frankie zaczyna czuć woń nieistniejących 
kwiatów. Ze sceną otrzymania przez Frankie krwawych ran na nadgarst-
kach powiązana jest scena jej „widzenia”.

Zapobiec „dzieciobójstwu”!

Obie sceny łączą podobne okoliczności: kąpiel w wannie (zanurzenie), 
strugi padającego deszczu, narzucające ich odczytanie w kontekście sym-
boliki wody. Frankie przez szybę w witrynie zakładu fryzjerskiego widzi 
postać kobiety ubraną w przeciwdeszczową niebieską pelerynę, trzyma-
jącą na ręku niemowlę owinięte w czerwoną chustę. Zbliżenie na twarz 
kobiety ujawnia, że z jej oczu płyną łzy (podobnie jak z oczu posągu 
Madonny w Belo Quinto). Frankie wydaje się, że kobieta chce upuścić 

pokusy i grzechu pierworodnego. Zob. H. Biedermann, Leksykon symboli, tłum. J. Rubi-
nowicz, Warszawa 2003, s. 118. 

10 J. Tresidder, dz. cyt. s. 245.
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na jezdnię dziecko. Wybiega więc na ulicę by zapobiec dzieciobójstwu. 
Gdy dociera na miejsce, zamiast zawiniątka z niemowlęciem, znajduje 
czerwoną chustę. 

Grafika na szybie – czerwony napis i błękitna linia korespondują 
z kolorystyką ubioru kobiety (błękit peleryny) i chusty otulającej dziecko 
(czerwień). Napis widoczny na szybie: THE CUT znaczy tyleż strzyżenie 
(włosów), co cięcie (zwrot w dotychczasowym życiu). Sylwetka kobiety 
z niemowlęciem nawiązuje do przedstawień Madonny z Dzieciątkiem, 
na co wskazuje choćby kompozycja barw. Błękitna peleryna kobiety jest 
nawiązaniem do szaty Matki Boskiej – jej jasnoniebieskiego płaszcza11. 
Czerwone okrycie niemowlęcia narzuca skojarzenie ze „świętą ofiarą”12. 
W widzeniu Frankie następuje scalenie postaci – jej samej (potencjal-
nie brzemiennej) z wizerunkiem Madonny z Dzieciątkiem. Jak ugryzie-
nie jabłka symbolicznie uczyniło Frankie potencjalną Ewą – grzesznicą, 
tak próba zapobieżenia dzieciobójstwu i skojarzenie z figurą Madon-
ny z Dzieciątkiem, jako nowej Ewy, odkupicielki, jest poszukiwaniem 
oczyszczenia. W sensie duchowym Ewa jest odwróceniem Dziewicy Ma-
ryi, „matki dusz”. Sceny – kąpieli przynoszącej rany i widzenia nawiązu-
jącego do łez Maryi łączą się z motywem upadku Ewy i odkupienia przez 
Marię. Wskazują na to również okoliczności (kąpiel, deszczowa pogoda) 
– jako że woda, w tym przypadku spływająca z nieba, staje się symbolem 
„wpływów duchowych”13. 

Rana druga: ślady na plecach wychłostanych 
niewidzialnym biczem

Widzenie Frankie poprzedza scenę, w której – podczas jazdy metrem 
– otrzymuje ona razy wymierzone niewidzialnym biczem, od którego 
na jej plecach pozostają krwawe rany. Świadkami zdarzenia są katolicki 

11 D. Forstner OSB, dz. cyt., s. 116,117.
12 W Biblii czerwień odnosi się m.in. do zbawczej krwi Chrystusa. Tamże, s. 118.
13 J. Tresidder, dz. cyt., s. 38.
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ksiądz ojciec Durnin i dwie zakonnice. Gdy jej ciałem zawładnie nie-
znana siła, Frankie obiema rękami chwyta się górnych uchwytów w pę-
dzącym wagonie, a jej ciało przybiera kształt postaci ukrzyżowanej na 
niewidzialnym krzyżu i zostaje poddane okrutnej chłoście. W ciąg mi-
gawkowych ujęć jej wyrażającej cierpienie twarzy i ciętych ran po biczu 
zostają wplecione dwa obrazy: Chrystusa na krzyżu i twarzy płaczącej 
krwawymi łzami Maryi z Belo Quinto.

Oto krew Chrystusa… Tajemnica Bolesna i Tajemnica 
Światła 

Z ciętymi ranami po biczu Frankie trafia do szpitala, gdzie zostaje pod-
dana badaniom. Proces pobierania jej krwi do analizy, za sprawą mon-
tażu równoległego zestawiony jest z Komunią Świętą udzielaną wier-
nym przez księdza Andrew Kiernana podczas celebracji Mszy Świętej 
na pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii przez Jezusa podczas 
Ostatniej Wieczerzy. Ojciec Kiernan udziela Komunii Świętej z kielicha, 
a więc pod postacią wina, wypowiadając słowa: „Bierzcie i pijcie z niego 
wszyscy, oto kielich krwi mojej, wylanej za was i za każdego na odpusz-
czenie grzechów”. Słowom tym odpowiada zbliżenie na kielich filmo-
wany z góry – w czerwonym winie odbija się wizerunek ukrzyżowanego 
Chrystusa z głównego ołtarza. 

Podczas gdy ojciec Kiernan podchodzi kolejno do trzech wiernych, 
podając im kielich i wypowiadając słowa „Oto krew Chrystusa…”, 
w szpitalu pielęgniarka pobiera krew Frankie, potem płynie ona rurkami 
aż trafi do urządzenia wykonującego analizę. Sceny w metrze i w kościele 
stanowią nawiązanie do dwu części Modlitwy Różańcowej: z Tajemni-
cy Bolesnej (ogniwo 2: Biczowanie Pana Jezusa) i z Tajemnicy Światła 
(ogniwo 5: Ustanowienie Eucharystii), lecz w porządku odwrotnym. 
Obie sceny łączy obraz krwi, w której tkwi odnawiająca siła14. Do tego 

14 Zob. J.-P., Roux, IX. Krew Chrystusa, w: tegoż, Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, 
tłum. M. Perek, Kraków 1994, s. 324.
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momentu Frankie jeszcze nie zdawała sobie sprawy z tego, co ją spoty-
ka. Zestawienie tych scen akcentuje kluczowe znaczenie motywu „krwi 
Chrystusa” i antycypuje spotkanie Frankie i ojca Kiernana, które nie bę-
dzie dla niej zaskoczeniem. Dla niego będzie trzecią z misji badawczych 
a w skutkach – fundamentalną.

Trzy misje ojca Kiernana

Od swego zwierzchnika w Watykanie i przyjaciela kardynała Daniela Ho-
usemana, ojciec Kiernan otrzymał kolejno trzy zlecenia. Został wysłany 
z misją do Brazylii, by zbadać tajemnicę pojawienia się Maryi dziewicy na 
ścianie budynku. Gdy kobieta w woalce, widoczna na ścianie, okaże się 
złudzeniem optycznym, utlenioną plamą spowodowaną przez deszczów-
kę, sprawa zostaje zamknięta. Ojciec Kiernan ma też już za sobą, przepro-
wadzone na własną rękę w Belo Quinto dochodzenie w sprawie posągu 
Maryi płaczącego krwią. Gdy oświadcza, że nie znajduje naukowego wy-
jaśnienia tego zjawiska, ta tajemnica przestaje interesować jego zwierzch-
nika. Houseman informuje go, że ojciec Dario ma dla niego nowe zlece-
nie. Zostaje przez niego skierowany do Pittsburga, skąd przyszły zdjęcia 
zrobione w metrze wskazujące na dziwny atak – może opętanie – kobiety 
wielokrotnie wychłostanej przez niewidzialną siłę. Gdy odnajduje Fran-
kie w salonie fryzjerskim, dziewczyna reaguje w zaskakujący sposób, mó-
wiąc: „… jakoś tak wiedziałam, że przyjdziesz…” To przypadek kolejnego 
zbiegu okoliczności wskazującego na to, co niepojęte.

Rany Chrystusa

Ojciec Kiernan odnajduje Frankie, by sprawdzić, czy odniesione przez 
nią rany można uznać za stygmaty. Po oględzinach jej, przebitych na 
wylot, nadgarstków jego osobisty sąd wydaje się różnić od oficjalnego 
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stanowiska, jakie może wydać w związku z faktem, iż „stwierdzenie, że 
świadoma ateistka nosi rany Chrystusa, jest sprzecznością samą w sobie”.

Podczas tego spotkania duchowny udziela jej wyjaśnienia, że rana-
mi Chrystusa od wieków naznaczeni byli tylko głęboko wierzący ludzie. 
Chrystus umierał na krzyżu z pięcioma ranami: śladami na plecach wy-
chłostanych biczem, ranami ciętymi na czole odciśniętymi przez koronę 
cierniową, ranami po gwoździach powbijanych przez ręce i nogi oraz 
raną od włóczni wbitej w bok. Wszyscy stygmatycy odczuwali duchowe 
cierpienie wynikające ze ścierania się sił dobra i zła.

Znaki nowej duchowości…

Gdy ojciec Kiernan mówi Frankie, że stygmaty Kościół uznaje za dar od 
Boga, ona żartuje, pytając, „czy może je oddać?” Choć Frankie w „ra-
nach Chrystusowych” nie upatruje łaski od Boga, to poczynając od tej 
rozmowy o stygmatykach, w której stawia kluczowe pytanie: „dlaczego 
dostają stygmaty?”, będzie stawiać kolejne pytania zaczynające się od: 
„Dlaczego?”. Pytanie: „Dlaczego?” jest pytaniem natury metafizycznej15, 
bo otwiera drogę do dociekania sensu.

Na kierunek rozwoju jej duchowej tożsamości wskazują drobne 
szczegóły. Podczas rozmowy z ojcem Kiernanem w kawiarni, Frankie jest 
ubrana w czerwoną bluzkę (czerwień jest barwą „świętej ofiary”) z de-
seniem w białe gołębie (odsyłającym do symbolu Ducha Świętego bądź 
znaku graficznego wskazującego na osobę Chrystusa). W trakcie trwania 
ich rozmowy pada ulewny deszcz konotujący oczyszczenie i będący zna-
kiem nowej duchowości – jego strugi spływają po szybach okien kawiar-
ni. To wówczas Frankie pokazuje, znalezioną w kuchni kartkę z zapisaną 
swoim charakterem pisma sentencją w języku włoskim, którego nie zna. 
Sentencja brzmi: „Rozłup belkę a będę w niej, unieś głaz a znajdziesz 
mnie”, której nie bagatelizuje jak ojciec Kiernan, przeczuwając zawarty 

15 B. Skarga, O znaczeniu wymiaru metafizycznego w kulturze, w: taż, Człowiek 
to nie jest piękne zwierzę, Kraków 2007, s. 17.
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w niej głębszy sens: „…To jest ostrzeżenie! To znaczy, że nieważne co 
zrobię… nie ucieknę od tego”. 

W poszukiwaniu źródeł i… wobec Boga…

Dociekając przyczyn i sensu tego, co ją spotyka, Frankie sięga po źródła 
pisane – książki z różnych dziedzin: Wszystko o epilepsji, Pęknięty umysł, 
Kobiety zadające sobie ból, Poszukiwanie cudu … Czynności tej towarzyszy 
dźwięk kropel wody wpadających do misek przypominających aspersoria 
(kropielnice na wodę święconą) i światło zapalonych świec ustawionych 
na stole. Jej uwagę przykuwa stara księga o tematyce religijnej. Kiedy 
Frankie otwiera ją na ilustracji przedstawiającej św. Franciszka z Asyżu 
ze stygmatami, z jej oczu płyną łzy. Zatrzaskuje księgę i pragnie uciec 
od tego, co ją spotkało, włączając się w wir zabawy w klubie w piątkowy 
wieczór. Przychodzi tam już z inną świadomością, uwzględniając możli-
wość istnienia Boga, przeciw któremu się buntuje. Do swojej koleżanki 
Donny mówi: „Wiesz, co jest gorsze od niewierzenia w Boga? – Wia-
ra w Niego. Takie poważne wierzenie w Niego. To zaje… przerażająca 
myśl!”, a potem dodaje: „Jeśli jest Bóg, to mnie nienawidzi. Niszczy mi 
życie…”, „Jak to nie Bóg mi to robi, to kto?” 

To moment, w którym sytuuje siebie w relacji z Bogiem lub inną siłą 
sprawczą jej ran. To moment, w którym wkracza w obszar kwestii meta-
fizycznych. To wówczas otrzymuje kolejne rany na skroniach. 

Schemat Triduum paschalnego

Kluczowe sceny filmu wpisują się w schemat nawiązujący do Triduum 
paschalnego (które jest punktem kulminacyjnym Wielkiego Tygodnia 
– liturgicznego powtórzenia misterium paschalnego Chrystusa). Sce-
na celebrowania Eucharystii pod postacią wina w czasie Mszy Świętej 
przez ojca Andrew Kiernana powiązana z analizą krwi Frankie odsyła 
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do ustanowienia sakramentu Eucharystii przez Jezusa podczas Ostatniej 
Wieczerzy (w liturgii to Wielki Czwartek). Sceny stygmatyzacji Fran-
kie (otrzymanie trzech ostatnich „ran Chrystusowych”, poczynając od 
ran na skroniach w piątkowy wieczór) korespondują z męką i śmiercią 
Chrystusa na krzyżu (w liturgii to Wielki Piątek). Odkrycie duchowej 
tożsamości (w typie franciszkańskim) w Epilogu filmu odpowiada Zmar-
twychwstaniu – do nowego życia (w liturgii to Wigilia Paschalna w noc 
z Wielkiej Soboty na Niedzielę).

Rana trzecia – poranione skronie 

W piątkowy wieczór w klubie Frankie nagle zostaje porażona jakąś nie-
widzialną siłą, w wyniku działania której z jej poranionych skroni spływa 
krew. Zbliżenie na jej twarz z ranami na skroniach zostaje zestawione 
z wizerunkiem twarzy Chrystusa cierniem koronowanego. Rany symbo-
lizujące drogę do świętości poprzedzają moment zawładnięcia jej ciałem 
przez tajemniczą siłę, które nosi znamiona opętania przez złego ducha. 
Owładnięta nią Frankie zbija butelkę i ostrą krawędzią szkła zapisuje 
w nieznanym języku jakieś słowa na karoserii samochodu, co rejestru-
je ojciec Kiernan. Po weryfikacji nagrania przez tłumacza z Watykanu 
Gianni Delmonico, okazuje się, że był to dialekt używany w Galilei 
w czasach Jezusa.

Rana czwarta – przebite stopy

Czwartą ranę otrzymuje Frankie w chwili gdy przechadza się z ojcem 
Kiernanem wśród straganów z wielobarwnymi kwiatami. Nagle zostaje 
rzucona na ziemię a jej stopy zaczynają krwawić przebijane gwoździa-
mi. Serię krótkich ujęć ukazujących jej poranione stopy z wbijanymi 
w nie gwoździami zwieńcza obraz zbroczonego krwią krzyża aż w końcu 
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Frankie upada na stoisko z kwiatami przyjmując pozycję osoby przybitej 
do niewidzialnego krzyża.

Rana ta ma związek z tym, co zdarzyło się wcześniej w apartamencie 
Frankie, tj. sytuacją mimowolnego zapisywania na ścianie jakiegoś tekstu 
w pradawnym języku. Zapytana przez ojca Kiernana – „Kim jesteś?”, 
odwraca się patrząc wywróconymi gałkami ocznymi i odpowiada mę-
skim głosem: „Posłaniec nie jest ważny”. Jej twarz przypominająca twarz 
starca, pod wpływem spadających na nią kropel wody, odzyskuje młody 
wygląd. Frankie ma wrażenie, że serce jej pękło, odczuwa dziwny smutek 
i ponownie czuje woń kwiatów: „Jakby jaśmin albo … róża czy coś…” 
W tym momencie Frankie leży na swoim łóżku przypominającym ołtarz 
(zagłówek z aureolą promieni, sztuczna róża stojąca u wezgłowia).

Wraz z tym rekwizytem i zapachem róży odczuwanym przez Frankie, 
przywoływana jest jej symbolika – odsyłająca zarówno do męki Chrystu-
sa, jak i do Matki Bożej. W symbolice chrześcijańskiej róża jest kwiatem 
męczeństwa – w pięciu jej płatkach dopatrywano się „symbolu pięciu ran 
Chrystusa” a w jej woni – odniesienia do „chwały zmartwychwstania”. 
Róża ma też fundamentalną rolę w symbolice maryjnej – Maryję uznaje 
się za prawdziwą „różę wśród cierni”16. Ponownie róża wskazuje na wątek 
odkupienia Ewy przez Maryję i „zmartwychwstania”, w tym przypad-
ku odnosi się do tajemnicy stawania się człowiekiem. Po tym jak stopy 
Frankie zostają przybite do niewidzialnego krzyża a ojciec Kiernan w jej 
apartamencie obmywa z krwi jej rany, Frankie wydaje się już być inną 
osobą – postrzega swoje doświadczenie w kontekście „Chrystusowych 
ran” i pyta: „Jaka jest piąta?”, a gdy otrzymuje odpowiedź, że „włócznia”, 
dodaje: „To rana, która go zabiła”. 

16 D. Forstner OSB, dz. cyt., s. 192,193. Do najstarszych świadectw tej symboliki 
maryjnej zalicza się zwrotkę Carmen paschale poety Seduliusza (ok. 430 r.).
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Zapowiedź ostatniej z „ran Chrystusowych” – włóczni 

Zapowiedź możliwej ostatniej – piątej rany jest powiązana z kolejnym 
przypadkiem zawładnięcia ciałem Frankie, ilustrującego konflikt du-
chowy (znamiona opętania i świętości). Gdy ojciec Kiernan ponownie 
odwiedza Frankie, zastaje w jej salonie zamalowaną na czerwono ścianę 
(pod warstwą farby znikły wcześniej zapisane znaki). Frankie poddaje 
się wewnętrznemu głosowi i chce uwieść księdza, a gdy on jej nie ulega, 
wykrzykuje bluźnierstwa pod adresem jego, Kościoła i Boga.

Wówczas z ogromną siłą zostaje podrzucona w górę, lewituje i zawisa 
w powietrzu na tle okna, nad łóżkiem na niewidzialnym krzyżu, a z jej 
oczu zaczynają spływać krwawe łzy. Ujęcia ukazujące Frankie lewitującą 
w powietrzu na tle okna, zza którego wdzierają się do wnętrza promie-
nie światła i zawisłą na niewidzialnym krzyżu przeplatane są planami 
bliskimi twarzy Maryi z Belo Quinto płaczącej krwawymi łzami. Gdy 
ojciec Kiernan zdejmuje Frankie z owego krzyża i kładzie na łóżku, jej 
twarz pokryta jest krwawymi znakami po cierniach. Sytuacja poprzedza 
interwencję trzech duchownych – ojca Durninga, kardynała Housemana 
i ojca Dario, przybyłych w związku z przechwyconą kopią sfotografowa-
nego przez Kiernana tekstu napisanego przez Frankie na ścianie. 

Pytanie o Pierwszą Przyczynę Bytu… i sens/czy cel 
otrzymanych znaków

W trzy przedstawienia zawiśnięcia Frankie na niewidzialnym krzyżu zo-
stały wplecione sceny, które można uznać za kluczowe w przedstawieniu 
drogi postaci – ojca Kiernana i Frankie – do Boga. Pierwsza z nich to 
rozmowa Frankie z ojcem Kiernanem, odbywająca się w szczególnej sce-
nerii – w piękny, słoneczny dzień w kawiarence usytuowanej przy stra-
ganach z kwiatami, dotycząca fundamentalnej tajemnicy bytu. Zadane 
przez Frankie, z pozoru proste pytanie – „dlaczego został księdzem?”, 
prowadzi go do cofnięcia się myślami wstecz, do momentu gdy zadał 
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sobie metafizyczne pytanie o praprzyczynę istnienia świata, o początek 
życia na ziemi, o Boga. Jako powód swego duchowego stanu, ojciec Kier-
nan podaje „zagadkę metafizyczną”17, która doprowadziła go do wnio-
sku, że „było coś o wiele, wiele ważniejszego niż tylko reakcje chemii 
organicznej (…), że to Bóg. I że to Bóg jest odpowiedzialny za to całe 
życie”. Swoją decyzję o wyborze drogi kapłańskiej, ojciec Kiernan wywo-
dzi z dylematu przed jakim stanął jako naukowiec – niewytłumaczalnej 
tajemnicy początku istnienia. Choć Frankie swoim umysłem nie ogarnia 
głębi poruszonych kwestii metafizycznych, to przekłada je sobie na obra-
zy „żyjących rzeczy”, co skłania ją ku własnym poszukiwaniom, najpierw 
wąchając kwiaty jakby chciała odnaleźć w ich kielichach odpowiedź 
o przyczynę odczuwanych przez nią zapachów. 

Niepożądane znaki (rany, woń nieistniejących kwiatów) kierują kro-
ki Frankie najpierw do kościoła, a potem ku świętości. Druga ze scen 
wyznaczających drogę Frankie ku Bogu to jej pojawienie się w kościele 
ojca Durninga. Przyodziana w czerwony koc (nawiązujący swą barwą do 
płaszcza Jezusa), przychodzi tam po to, by przyjrzeć się płaskorzeźbie po-
staci ukrzyżowanego Chrystusa z ołtarza i porównać swoje do jego ran. 
Przy tej okazji ojciec Kiernan tłumaczy jej, że przedstawienia sposobu 
ukrzyżowania są jedynie „symbolami prawdy”, które nie muszą odpo-
wiadać rzymskim realiom krzyżowania i przekazuje informację, że wypo-
wiadane przez nią słowa w obcym jej języku, to w istocie dialekt używany 
w Galilei w czasach Jezusa. 

To po uzyskaniu tej informacji, Frankie pojawia się na dachu strze-
listego wieżowca, w którym mieszka, gdzie – ubrana w czerwoną bluzkę 
– odczytuje zapisany na zwitku papieru tekst: „Rozłup kawałek drewna 
a będę tam. Podnieś głaz a znajdziesz mnie”. Ów wieżowiec przypomi-
na neogotycką, strzelistą katedrę zaadaptowaną na budynek mieszkal-
ny a Frankie siedząca na jego szczycie niczym na „dachu Pittsburgha” 

17 Zob. M. Jakubowska, Stygmaty Ruperta Wainwrighta na tle myśli Pierre`a Klos-
sowskiego, czyli kilka uwag o obrazie, medium filmowym i przeżyciu religijnym, „Studia 
Filmoznawcze” 2004 nr 25, s. 117.
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i patrząca z tej wysokości w dół na ulice miasta przypomina Szymona 
Słupnika usadowionego na swej kolumnie na pustyni. 

Wreszcie Frankie zostaje zabrana ze swego apartamentu przez trzech 
reprezentantów Kościoła – ojca Durninga z diecezji w Pittsburghu, kar-
dynała Daniela Housemana rezydującego na co dzień w Watykanie i jego 
pomocnika ojca Dario do archidiecezji, rzekomo pod opiekę sióstr. Trafia 
tam w związku z wejściem przez nich w posiadanie kopii fotografii zro-
bionych przez ojca Kiernana w jej apartamencie uwieczniających zapis 
ze ściany odpowiadający starożytnemu dokumentowi, który w ich mnie-
maniu mógłby podważyć autorytet współczesnego Kościoła. To właśnie 
tam Frankie znajdzie się pośród „języków ognia” jako posłaniec ojca 
Alameidy i zostanie skonfrontowana ze złem tego świata w osobie kar-
dynała, który w imię zachowania tajemnicy skłonny jest zabić posłańca. 

Pod znakiem konfiguracji triadycznych

Poza schematem Triduum Paschalnego w Stygmatach można dopatrzeć 
się szeregu konfiguracji triadycznych: trzy zawładnięcia ciałem Frankie 
przez ducha ojca Alameidy, trzy zawiśnięcia Frankie na niewidzialnym 
krzyżu, trzykrotnie przekazane „słowo” za pośrednictwem Frankie jako 
posłańca, trzech wtajemniczonych lingwistów, członków rozwiązanej Ko-
misji Ewangelicznej (nadal pracujący w Bibliotece Watykańskiej ojciec 
Gianni Delmonico oraz dwaj ekskomunikowani ojciec Paulo Alameida 
i ojciec Marion Petrocelli), reprezentujących trzy różne zakony (Domi-
nikanów, Franciszkanów i Jezuitów), trzy racje – ojca Alameidy, kardy-
nała Housemana i ojca Kiernana, trzykrotnie przywołane to samo zdję-
cie trzech (Delmonico, Petrocelli, Alameida), trzy miasta – Pittsburgh 
(gdzie mieszka Frankie), Nowy Jork (skąd przybywa Marion Petrocelli) 
i Watykan (gdzie sprawuje swój urząd kardynał Houseman) i wreszcie 
trzy wersety gnostyckiej ewangelii… 

Przekaz od ojca Alameidy, interpretowany przez ojca Petrocelliego 
w duchu gnostyckim, składa się z trzech wersetów. Tylko dwa z nich 
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wywodzą się z Ewangelii wg Tomasza i pochodzą z dwu logiów (powie-
dzeń) Jezusa, które miał zapisać Didymus Juda Tomasz. Zostały uzu-
pełnione o trzecią maksymę nie mającą swego źródła w tej ewangelii. 
Cytat jest kompilacją fragmentów wywodzących się z większych całości 
– pierwszy pochodzi z powiedzenia oznaczonego nr 3 a trzeci z nr 77, 
drugie zdanie („Nie w domach z drewna i kamienia”) zostało dodane18.

Konfiguracja triadyczna stanowi kwintesencję wzajemnych relacji 
pomiędzy Bogiem, człowiekiem i światem, czyli tego co stanowi przed-
miot jednego z możliwych typów dyskursu metafizycznego filozofii. Już 
pitagorejczycy uważali liczbę „trzy” za doskonałą, przedstawiającą „po-
czątek, środek i koniec”19, „trójka” to „połączenie jedynki i dwójki” i jako 
taka jest „symbolem doskonałości”; znane jest powiedzenie omne trinum 
perfectum, co znaczy „wszystko, co złożone z trzech, jest doskonałe”20. 
„Trójkę” w wielu kulturach uważa się za liczbę nieba (Boga)21; szczególną 
rolę pełni w kulturze judeochrześcijańskiej. Jest też kluczową liczbą Biblii 
– trzy są znaczenia Biblii: historyczne, alegoryczne i moralne; dla działań 
biblijnych postaci typowa jest „trzykrotność”; „troistość” w Biblii jest 
reprezentowana przez liczne boskie i ludzkie triady22. Jeśli jakakolwiek 
z liczb może sobie „rościć prawo do świętości i znaczenia symbolicznego, 
to bez wątpienia jest to trójka. Największą z prawd objawionych jest 
przecież ta, która mówi, że Bóg w swej istocie jest trój-jednością, a zatem 
liczba trzy należy z konieczności do absolutnego bytu”23. 

Uprzywilejowanie układów triadycznych w Stygmatach służy prze-
ciwstawieniu „trójni, triady czy trójcy” o konotacjach pozytywnych, 
temu co negatywne, parzyste, jak choćby liczba dwa, która w każ-
dej odmianie ezoteryki uważana jest za niepomyślną, bo oznacza ona 

18 https://pl.wikipedia.org/wiki/ewangelia_Tomasza, s. 1,2. Zob. też: Tekst Ewan-
gelii wg Tomasza (114 logiów).

19 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 434.
20 H. Biedermann, dz. cyt., s. 191
21 W. Kopaliński, dz. cyt., s. 433.
22 Tamże, s. 434.
23 D. Forstner, dz. cyt., s. 43.
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dualizm24. Dopełnieniem konfiguracji triadycznych jest, związane ze sce-
ną egzorcyzmowania Frankie, jej przedstawienie w układzie triadycznym, 
tj. w relacji wobec Syna Bożego (poprzez fakt naznaczenia ranami Jego 
Męki) i Jego Matki (przez fakt przywołania ciągu przedstawień Maryi). 
Te konfiguracje stanowią antycypację ewokacji Trójcy Świętej w Epilogu 
filmu dotykającym problemu Objawienia. Znaczenie Epilogu jest czy-
telne również w kontekście symboliki liczby „trzy”. Odnosi się ona do 
porządku ducha – „trójka dotyczy duszy, czwórka ciała” (św. Augustyn, 
łac. Numerus ternerius ad animum pertinet, quaternarius ad corpus)25. 
Liczba „trzy” oznacza również „syntezę duchową (…) Rozwiązanie kon-
fliktu stworzonego przez dualizm”26. Pierwsze znaczenie koresponduje ze 
zwieńczeniem doświadczenia Frankie dojściem do duchowej tożsamości, 
drugie z interpretacją pierwotnego Objawienia i słów Jezusa. 

ePilOg  
Tajemnica Chwalebna. Alegoria Zesłania Ducha Świętego

W finale filmu Frankie, wyniesiona z murów archidiecezji przez ojca 
Kiernana, znajdzie się w ogrodzie archidiecezji, który staje się ekwiwa-
lentem biblijnego Edenu. Pogodzona z własnym losem, odnajduje się 
wśród białych gołębi, symbolu triumfu ducha nad materią. To kres jej 
drogi ku duchowej tożsamości, wewnętrzny spokój osiągnięty na trudnej 
drodze prowadzącej do Boga.

Epilog Stygmatów ma kompozycję dwuczłonową: pierwsza część od-
nosi się do Frankie i jest zlokalizowana na terenie ogrodu archidiecezji, 
druga dotyczy „przekazu” ojca Alameidy i rozgrywa się w Belo Quinto.

Pierwsza pokazuje kres pewnej drogi życiowej, którą było doświad-
czenie przez Frankie „ran Chrystusowych” – moment dojścia do Boga, 
wewnętrznej akceptacji duchowej tożsamości. Zostaje ona dookreślona 

24 J.E. Cirlot, dz. cyt., s. 225.
25 W. Kopaliński, dz. cyt., s. 435.
26 J.E. Cirlot, dz. cyt., s. 225.
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przez wpisanie Frankie pomiędzy dwie figury – wykonany z białego ka-
mienia posąg św. Franciszka z Asyżu trzymającego gołębie i posąg Ma-
donny w białej szacie. Pierwsza dookreśla stan ducha Frankie, druga 
symbolizuje postać opiekuńczą.

Gdy ojciec Kiernan wnosi Frankie na rękach do ogrodu, jest ona 
okryta białym prześcieradłem, pod którym widać niebieską bluzkę. Jej 
kolor jest nawiązaniem do jasnoniebieskiego płaszcza Madonny (domi-
nującej w przedstawieniach barwy jej szaty). Biel okrycia funkcjonuje 
tu w charakterze symbolu świętości. W ręce Frankie trzyma różaniec 
ojca Alameidy, który nie ma już charakteru personalnego rekwizytu, lecz 
symbolu „drabiny do jej duchowości”. Wraz z nim i motywem gołę-
bia następuje w tej scenie dopełnienie, zaszyfrowanego w numerze ulicy 
„1523”, przy której mieszkała Frankie, odniesienia do nr 3 Tajemnicy 
Chwalebnej Modlitwy Różańcowej, czyli Zesłania Ducha Świętego.

Gołąb przysiada na ręce Frankie, a ona, gładząc go, oddala się w głąb 
ogrodu. Potem gołąb z ręki Frankie wzlatuje w niebo, a ona pozostaje 
na środku ogrodu symbolizującego powrót do raju. Gołąb w tej scenie 
jest znakiem zstąpienia Ducha Świętego na Frankie przemienioną przez 
„rany Chrystusa”. W tej konfiguracji znaku Ducha Świętego i wcielenia 
idei imitatio Christi (w osobie Frankie) zostało zaszyfrowane odniesienie 
do Boga – ewokacja Trójcy Świętej.

„Uwolnienie” przekazu, Parole d`Origine i przełamanie 
tego, co negatywne 

Przyjęta wersja zwieńczenia duchowej drogi Frankie (jest też alternatyw-
na wersja tej części Epilogu) pozwala odczytywać drugą część Epilogu 
jako „uwolnienie” przekazu Alameidy, stanowiące cenę za ocalenie życia 
Frankie. Druga część Epilogu nawiązuje do sytuacji z Prologu poprzez 
powrót ojca Kiernana do Belo Quinto, gdzie na postumencie figury 
Madonny płaczącej krwawymi łzami odnajduje on znak przedstawiają-
cy gołębia, stanowiący klucz do skrytki w podłodze, z której wyjmuje 

perspektywa_teologiczna.indd   58 07.01.2019   14:31:41



59Niechciane doświadczenie epifanii…

zniszczony zwój papirusu. Widniejąca na nim sentencja złożona jest 
z trzech wersetów: „Jezus rzekł: Królestwo Boże jest w was i wokół was. 
Nie w domach z drewna i kamienia. Rozłup kawałek drewna, a będę tam, 
podnieś głaz a znajdziesz mnie”, opatrzona dodatkowym komentarzem: 
„To są ukryte prawdy wypowiedziane przez żyjącego Jezusa”, będącym 
trawestacją wprowadzenia do Ewangelii wg Tomasza27 i uzupełnione 
sformułowaniem stylizowanym na język ewangelii: „Ktokolwiek odkryje 
znaczenie tych prawd, nie zazna śmierci”, będącym zmodyfikowaną wer-
sją pierwszego z logiów Ewangelii wg Tomasza28.

Odtajnienie „przekazu” Alameidy przez ojca Kiernana w finalnej par-
tii Epilogu jest wypełnieniem warunku pozwalającego wyzwolić Frankie 
spod działania jego ducha. Frankie nie umiera lecz zbliża się do Boga sta-
jąc się Franciszkiem swoich czasów, czyli przez akceptację nowej ducho-
wej tożsamości. Druga część Epilogu zyskuje odmienny od, zwykle su-
gerowanego, sens. Jest on czytelny w kontekście słów wypowiedzianych 
przez ojca Kiernana podczas egzorcyzmowania ducha Alameidy: „Wszy-
scy jesteśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa” i symbolicznej ewokacji 
Trójcy Świętej w części pierwszej Epilogu wskazującej na odkrycie przez 
Frankie drogi ku Bogu. W tym kontekście krwawe łzy płaczącej Madon-
ny z Belo Quinto można interpretować jako opłakiwanie ran zadanych 
mistycznemu Ciału Chrystusa a nie płacz nad trumną Alameidy. W sa-
mym zaś tekście przekazu Alameidy, w którym dwu-wers nawiązujący 
do logiów z Ewangelii wg Tomasza został rozdzielony przez wers dodany: 
„Nie w domach z drewna i kamienia” jest zawarta dwuznaczność – może 
być interpretowany zarówno w duchu gnostyckim czy wczesno-francisz-
kańskim (tj. zbyteczności materialnych miejsc kultu), jak i symboliczne 
rozwiązanie konfliktu stworzonego przez dualizm, trójczłonowa kompo-
zycja w miejsce dwu-wersu, przełamanie tego, co negatywne, parzyste, 

27 W oryginale (przetł. na j. pol.) brzmią: „To są tajemne słowa, które wypowie-
dział Jezus żywy, a zapisał je Didymus Juda Tomasz”. Zob. Apokryf – Ewangelia wg św. 
Tomasza Apostoła (brak daty opubl.), http://www.antoni.agmk.net/pliki/ewangelia-wg-
-tomasza.pdf (dostęp 10.09.2017 r.), s. 1.

28 Faktycznie pierwsze z logiów brzmi: I rzekł: „Kto odnajdzie znaczenie tych słów, 
nie zakosztuje śmierci”, tamże.
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konfiguracją triadyczną o konotacjach pozytywnych. Epilog de facto kie-
ruje ku metafizyce biblijnej, ku zbawieniu przez „rany Chrystusa”.

Abstract: Unwanted experience of epiphany (Stigmata by Rupert 
Wainwright, 1999) 

Stigmata, a film by Rupert Wainwright (1999) is usually situated in the area of secu-
larised (post-Christian) culture. Contrary to the leading tendency to treat it as a par-
adigm of postmodern works that are whistle-blowing in nature and based on the use 
of sensational “secret sources,” it may however be regarded as an example of evocation 
encrypted in images, a path towards a new spiritual identity. If Locus theologicus means, 
among other things, the places in which human nature is fully revealed and in which 
new ways to find God or truth about the human open up, Stigmata may be perceived as 
an example of work illustrating the process of mind opening to an unknown dimension 
of spirituality and as a peculiar “history of salvation” in the personal, inner and subjective 
area of an individual. A deeper insight into the homosphere and iconosphere of the film 
that is not usually perceived as a source of theological cognition enables us to discern its 
crypto-theological elements. The film heroine’s Frankie Paige’s path towards finding her 
own “spiritual identity” (of the Franciscan type) through experiencing the signs of God’s 
intervention was encrypted in the configuration of images, symbolic details and compo-
sition based on the triad determinant. Interpretation of the meaning of these crypto-the-
ological elements proves the film’s metaphysical structure with its climax in the Epilogue 
that directs us to Biblical metaphysics and indicates the experience of epiphany.
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