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ŹRÓD£A EUROPEJSKIEGO MYŒLENIA
O CZ£OWIEKU
Wspó³czesne europejskie myœlenie o cz³owieku – m.in. takich filozofów, jak
Soren Kierkegaard i Fryderyk Nietzsche, Henri Bergson i Edmund Husserl, Edyta
Stein i Roman Ingarden, Max Scheler, Romano Guardini, Martin Heidegger,
Karl Jaspers, Martin Buber czy Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas czy Paul
Ricoeur – zwi¹zane jest z trzema Ÿród³ami: z grecko-rzymskim dziedzictwem
filozoficznym, z objawieniem judeochrzeœcijañskim oraz z samodzielnymi poszukiwaniami licznych filozofów okresu staro¿ytnego, œredniowiecznego i nowo¿ytnego. Myœlenie to ma wiêc za sob¹ bardzo d³ug¹ historiê, bo przesz³o dwóch
tysiêcy lat wzajemnego przenikania siê ró¿nych nurtów myœlowych. W dziejach
przybiera³o ró¿ne odmiany: myœlenia czysto filozoficznego, myœlenia filozoficznoreligijnego (teologicznego) oraz myœlenia naukowego w nowo¿ytnym wydaniu.
Te trzy odmiany myœlenia o cz³owieku sk³adaj¹ siê na wspó³czesne europejskie
dziedzictwo kulturowe. Mo¿na by w nim wyró¿niæ okresy s p o r ó w o p r o b l e m y czysto filozoficzne (metafizyczno-ontologiczne) czy filozoficzno-religijne, o k r e s y s p o r ó w z chrzeœcijañstwem w imiê samego rozumu, okresy dominacji badañ naukowych nad filozofi¹ i teologi¹ czy okresy symbiozy i wzajemnego przenikania siê i dope³niania. Lecz tê historiê pozostawiamy na boku. Nas
interesuj¹ inne pytania: Co wspó³czesne europejskie myœlenie o cz³owieku zawdziêcza swym pierwotnym Ÿród³om: staro¿ytnej filozofii greckiej i rzymskiej
oraz objawieniu judeochrzeœcijañskiemu? Jakie znaczenie mia³o spotkanie siê
pogañskiej filozofii z objawieniem judeochrzeœcijañskim dla myœlenia o cz³owieku?
Filozoficzne myœlenie o cz³owieku
w staro¿ytnej kulturze Grecji i Rzymu
Staro¿ytni Grecy – uczestnicy ró¿nych kultów i religijnych misteriów
– „rzuceni” w œwiat natury, najpierw odczytywali swoje doczesne znaczenie
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i wieczne przeznaczenie w jêzyku mitów, które w jakiœ sposób ukazywa³y sens
bycia cz³owiekiem. Stosunkowo jednak wczeœnie przeszli od mitów do badania
natury rzeczy. Wówczas œwiat i w³asne bycie cz³owiekiem zaczêli odczytywaæ
ju¿ w kategoriach filozoficznych, a nie w opowiadaniach mitycznych. Cz³owieka sytuowali w ca³oœci natury i w tym znaczeniu by³ dla nich bytem naturalnym. Ale chocia¿ ze wzglêdu na swoje cia³o podobny jest nie tylko do ma³p
cz³ekokszta³tnych, ale tak¿e do ca³ego zwierz¹t, to jednak zdecydowanie ró¿ni
siê od nich swoim ¿yciem, czyli rozumn¹ dusz¹. Dziêki temu cz³owiek panuje
nad ca³ym œwiatem natury.
„Jest wiele dziwów i mocy, i potêg na tym bo¿ym œwiecie
najwiêksza z nich ludzka potêga.
On na wzburzone wypuszcza siê morze
Jednej ³zy ¿alu nie roni¹c spod powiek,
On matkê ziemiê lemieszami orze,
Mu³y i konie zaprzêga,
Cz³owiek.
A maj¹c od bogów tê zdolnoœæ dan¹ jemu, tê moc niepojêt¹,
Grzech albo cnotê wybiera.1
Ale los cz³owieka-w³adcy nad œwiatem natury wcale nie by³ rajski. Poeci
ukazuj¹ go jako ostatecznie smutny i godny po¿a³owania. Anonimowy poeta
grecki tak wyra¿a³ swoje odczucie sensu egzystencji:
„Któ¿ by sprosta³ tobie, o ¿ycie, gdyby nie œmieræ?
Niezliczone twoje niedole – ciê¿ko je dŸwigaæ i umkn¹æ im trudno.
Rzeczy, które piêknymi uczyni³a natura – te s¹ dobre:
Ziemia, morze, gwiazdy, ksiê¿ycowa poœwiata, blask s³oñca.
A poza nimi – tylko trwoga i ból. Jeœli dasz nam
Chwilê radoœci, zaraz p³aciæ za ni¹ trzeba cierpieniem”.2
Podobnie poeta Teognis z Megary3:

1
2

3

Sofokles, Antygona, 1956, s. 200.
Muza grecka. Epigramaty z antologii palatyñskiej, przek³. i oprac. Z. Kubiak,
Warszawa 1960, s. 23.
Zob.: T. Sinko, Zarys historii literatury greckiej, t. I, Warszawa 1959, s. 110 in.
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„Najlepiej dla ludzi by³oby siê wcale nie rodziæ
i nie patrzeæ na promienie pal¹cego s³oñca;
ten zaœ, kto siê ju¿ urodzi³, jak najszybciej powinien
biec do bram Hadesu”.
Wyraz odczucia tragizmu losu ludzkiego mamy tak¿e u Eurypidesa:
„Winniœmy siê zebraæ, aby op³akiwaæ tego, co siê narodzi³
i zjawi³ poœród tylu nieszczêœæ.
Tego zaœ, kto umar³ i wyzwoli³ z cierpienia,
Nale¿y z radoœci¹ i weso³¹ pieœni¹ odprowadzaæ z domu”.4
Podobnie Sofokles, choæ podziwia potêgê cz³owieka na ziemi, boleje jednak
nad jego poddaniem zrz¹dzeniom koniecznoœci. W dramatach o Edypie ukazuje, jak tragiczny jego „los jest w rêku przeznaczeñ”:
[Edyp] „zg³êbi³ tajemnice i zosta³ w³adc¹ wspania³ym,
a na wszystkich bez zawiœci zawsze patrza³ z szczytu chwa³y,
jak go str¹ci³ nienawistny los w otch³añ nêdzy straszliw¹,
bytu naszego zawi³oœæ niech was przera¿a i dziwi,
¿e bez cierpieñ nie osi¹gnie swego kresu ludzki ¿ywot,
a nikogo ze œmiertelnych nie mo¿na nazwaæ szczêœliwym”.5
Owego cienia tragizmu, jaki pada³ na los cz³owieka, nie zdo³ali równie¿ do
koñca rozœwietliæ filozofowie, choæ oni poszukiwali w³aœnie tego, co boskie w cz³owieku. W swych dociekaniach szli za wskazaniem starego napisu na portalu
œwi¹tyni w Delfach: gnothi seauton – poznaj samego siebie. Wyrocznia wskazywa³a, ¿e prawdy o cz³owieku nale¿y szukaæ nie w œwiecie natury, lecz w samym
cz³owieku, w jego duszy zdolnej do poznania nie tylko œwiata zewnêtrznego,
ale samej siebie. By³ to pierwszy impuls do poszukiwania wiedzy w samopoznaniu. „Pan wyroczni Delfickiej nie mówi, nie tai, daje tylko znak”6. T¹ w³aœnie drog¹ poszed³ Heraklit i odkry³ w duszy cz³owieka to, co boskie – jej wielkoœæ i wznios³oœæ. Pe³en zachwytu dla wielkoœci duszy, nie potrafi³ jednak wy-

4

5
6

Oba wiersze cytujê za polskim przek³adem w dziele Teodoreta z Cyru, Leczenie
chorób hellenizmu, s. 113.
Sofokles, Król Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona, Warszawa 1956, s. 96.
K. Mrówka, Heraklit, Warszawa 2004, s. 263 (B 93).
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s³owiæ g³êbi jej logosu: „Id¹c granic duszy byœ nie odkry³, ka¿d¹ przemierzaj¹c
drogê: tak g³êboki ma Logos”7.
Tropem Heraklita usi³owali iœæ inni filozofowie, spoœród wielu Sokrates
i Platon, a póŸniej niemal wszyscy filozofowie greccy. O Sokratesie czytamy,
¿e „rozprawia³ o tym, jak najlepiej ¿yæ... Doszed³szy do przekonania, ¿e badanie przyrody nie ma ¿adnego praktycznego znaczenia dla nas, ludzi, Sokrates
zaj¹³ siê roztrz¹saniem zagadnieñ etycznych, filozofuj¹c w warsztatach i na
rynku. Mówi³, ¿e szuka wiedzy o tym, «co jest dobre, a co z³e w domostwach»8.
Rozmyœlaj¹c o cz³owieku, przede wszystkim szuka³ dla niego dróg sprawiedliwego i cnotliwego ¿ycia – zasad etyki. W rozumieniu Sokratesa oznacza³o to
– ¿ycia zgodnego z rozumem.
Platon obok wielu innych zagadnieñ zaj¹³ siê spraw¹ duszy jako odrêbnym
problemem – spraw¹ samej duszy. W niej bowiem widzia³ Ÿród³o prawdziwego
szczêœcia. Systematycznie zbiera³ dowody na jej niematerialnoœæ i nieœmiertelnoœæ. Jej doskona³oœæ widzia³ w tym, ¿e w³aœnie ona, sama w sobie prosta i niezmienna, wnosi w byt cz³owieka nowe jakoœciowo ¿ycie, inne ni¿ zwierzêce. Sama
dusza jako taka jest boska i nieœmiertelna, natomiast samo cia³o jest materialne i zmienne i jako takie œmiertelne; dlatego „najwiêksze kajdany nak³ada na
duszê” – krêpuje j¹ i wiêzi. St¹d na œmieræ patrzy³ pozytywnie, dopatrywa³ siê
w niej wyzwolenia duszy od cia³a jako z nêdznego ¿ycia ziemskiego.
Co dzia³o siê z wyzwolon¹ od cia³a dusz¹ po œmierci? Dok¹d sz³a? Jakie
¿ycie wiod³a? Platon wyraŸnie sugerowa³, ¿e je¿eli dusza by³a za ziemskiego
¿ycia dzielna i przyozdabia³a siê „piêknem jej w³aœciwym: panowaniem nad
sob¹ i sprawiedliwoœci¹, i mêstwem, i szlachetnoœci¹, i prawd¹” (Fedon, LXIII,
E), to mog³a w krainie idei kontemplowaæ Dobro samo. Tak, ale gdzie ta kraina
jest? I czy wyzwolona od cia³a dusza to jest jeszcze cz³owiek? Wed³ug Platona
mo¿na by s¹dziæ, ¿e po œmierci istnieje tylko sama dusza. I tak s¹dzili wszyscy
zwolennicy tzw. platoñskiego mitu o duszy, a z jego argumentacji czerpali dowody na niematerialnoœæ duszy i na jej nieœmiertelnoœæ.
Arystoteles w filozofii zainicjowa³ inne myœlenie, rzec mo¿na, bardziej ju¿
erudycyjne, gdy¿ nastawione na systematyczne zbieranie wiadomoœci (wiedzy)
i na ich porz¹dkowanie wed³ug gatunków i rodzajów w odpowiednie dziedziny nauki. W filozofii natomiast poszukiwa³ pierwszych zasad i przyczyn tego,
co istnieje, czyli bytu jako bytu. I zasady te precyzyjnie okreœli³. Jeœli chodzi
o cz³owieka, to podobnie jak dotychczasowi filozofowie, równie¿ poszukiwa³
w nim tego, co boskie. Owo boskie ¿ycie dostrzega³ w rozumie, a w samej duszy
7
8

Tam¿e, s. 144 (B 45).
D. Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, Warszawa 1968, s. 88.
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– podobnie jak Platon – widzia³ zasadê ¿ycia. W jego systemie pojêæ metafizycznych duszê jako zasadê bytu ludzkiego nazwa³ aktem i form¹, która organizuje materiê jego cia³a jako mo¿noœæ. Dusza jest boska, bo zdolna jest do
poznania i kontemplowania prawdy, st¹d u Arystotelesa poznanie teoretyczne
jest szczytem i idea³em duchowego ¿ycia cz³owieka. Dlaczego jednak dusza
³¹czy siê z materialnym cia³em? Dlaczego wraz z cia³em jako materi¹ i mo¿noœci¹ tworzy jeden byt ludzki, czyli substancjê? Arystoteles przyjmowa³, ¿e taki
jest porz¹dek natury. A co dzieje siê z dusz¹ po œmierci cz³owieka? Co w ogóle
po œmierci dzieje siê z cz³owiekiem? Tymi pytaniami, tak donios³ymi dla poszczególnego cz³owieka, wcale siê nie zajmowa³. W dziele O duszy, w którym
przeprowadzi³ liczne analizy i dowody na to, ¿e w³aœnie dusza jest form¹ i aktem cia³a i ¿e sama nie jest z materii cia³a. Co prawda wyraŸnie nie twierdzi³,
¿e dusza w ogóle znika ze sceny ¿ycia. Ale na pocz¹tku ksiêgi O duszy wyzna³,
¿e „trudno przychodzi urobiæ sobie o niej jakiœ s¹d zdecydowany9. Nic zatem
dziwnego, ¿e nastêpcy Arystotelesa mogli interpretowaæ jego pogl¹dy materialistycznie lub spirytualistycznie.
Kim jest cz³owiek – ju¿ nie tylko wed³ug Platona i Arystotelesa – ale wed³ug m¹droœci staro¿ytnych filozofów pogañskich, greckich i rzymskich? Jaki
jest sens bycia cz³owiekiem?
Dla staro¿ytnej myœli filozoficznej charakterystyczna jest dualistyczna interpretacja bytu cz³owieka. Na ogó³ filozofowie widzieli cz³owieka jako byt z³o¿ony z materialnego cia³a i duchowej duszy. Ale taka interpretacja nie rozœwietla³a wcale do koñca tajemnicy cz³owieka jako jednostki, podmiotu wolnych
decyzji i ¿ycia uczuciowego, a zw³aszcza nie wyœwietla³a tajemnicy jego osobowej egzystencji. Stoicka myœl filozoficzna, która najbli¿sza by³a egzystencjalnych niepokojów cz³owieka, tak¿e by³a bezradna wobec tajemnicy jego egzystencji w œwiecie jako jestestwa z³o¿onego z cia³a i duszy. W rozumieniu staro¿ytnych Greków i Rzymian poszczególny cz³owiek jako byt jednostkowy, ukszta³towany przez bosk¹ duszê jako zasadê ¿ycia, w ca³oœci kosmosu by³ jako podmiot subiektywnych aktów kimœ przemijaj¹cym, kimœ, kto jako ten oto cz³owiek nie mia³ w œwiecie wiêkszego znaczenia. Jako jednostka by³ tylko egzemplarzem gatunku. Pojawiaj¹c siê w œwiecie móg³ na jego scenie odgrywaæ swoj¹
rolê, w ostatecznoœci jednak by³ przedmiotem rozgrywki boskich si³ kosmicznych, poddanych zrz¹dzeniom koniecznoœci. Jeœli stoicy mówili o opatrznoœci,
to jej oko by³o tylko zimnym i nieczu³ym okiem koniecznoœci.
W postêpowaniu swoim cz³owiek by³ co prawda wolny, mia³ swobodê decyzji – wed³ug mitów stawa³ przecie¿ na rozdro¿ach ¿ycia – ale czy prze¿ywa³
9

Arystoteles, O duszy, Warszawa 1972, s. 3.
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swoj¹ wolnoœæ jako boski dar? Wolnoœæ cz³owieka by³a raczej tragicznym ciê¿arem. Bo przecie¿ Parki, œlepe wykonawczynie odwiecznych przeznaczeñ, tak
przêd³y niæ ¿ycia ka¿dego cz³owieka, ¿e ostatecznie wybiera³ zawsze to, co z przeznaczenia i zrz¹dzenia œlepego losu wybieraæ musia³. Bogowie w tê grê na scenie œwiata mogli co prawda interweniowaæ, ale i oni nie mogli odmieniæ koniecznych zrz¹dzeñ losu cz³owieka. W ostatecznoœci mogli jedynie przygl¹daæ
siê odgrywanym przez ludzi rolom. W micie o Edypie widzimy, ¿e jego bohater
sam nie móg³ nic zmieniæ w swoim ¿yciu, podobnie i bogowie. Jako jednostka
Edyp móg³, poddany w³adzy koniecznoœci, co najwy¿ej buntowaæ siê. Ale i ten
bunt by³ równie¿ beznadziejny, jak bunt Syzyfa czy Prometeusza. Cz³owiek
w œwiecie z racji swego rozumu by³ jak boska iskra, ale jako podmiot – jako
¿ywe ja osobowe – zawsze pozostawa³ w okowach odwiecznych zrz¹dzeñ losu.
Jakie zatem mog³o byæ wieczne znaczenie i przeznaczenie cz³owieka jako
poszczególnej osoby? Grecy, a potem tak¿e Rzymianie, nie szukali osobiœcie dla
siebie w³asnego jednostkowego przeznaczenia, nie zabiegali o ocalenie w³asnego bytu, nawet gdy rozprawiali o boskoœci duszy i jej nieœmiertelnoœci oraz
o opatrznoœci. M¹droœæ nakazywa³a im myœleæ tylko o jednym: jak ¿yæ i jak
umieraæ w zgodzie z natur¹ czy z boskim logosem, który przenika ca³y kosmos.
Ju¿ Platon zauwa¿y³, ¿e „ci, którzy filozofuj¹ jak nale¿y, troszcz¹ siê i staraj¹
o to, aby umrzeæ, i œmieræ jest dla nich mniej straszna ni¿ dla wszystkich
innych” (Fedon, XI, Di E). Nic wiêc dziwnego, ¿e filozofowie rozmyœlaj¹cy o œmierci – a takimi byli wed³ug ich w³asnych œwiadectw Cicero, Seneka, Epiktet,
Marek Aureliusz – interpretowali za Platonem œmieræ pozytywnie jako „wyzwolenie z cia³a niby z kajdan”. Idea³em mêdrca by³o w³¹czyæ siê w ruch wiecznego ko³a czasu, które toczy siê w nieskoñczonoœæ; albo spocz¹æ gdzieœ w krainie odwiecznego boskiego œwiat³a.
***
Czy w takim spojrzeniu na egzystencjê cz³owieka w œwiecie i na œmieræ
mog³o siê w ogóle pojawiæ jakieœ oczekiwanie na nowe ¿ycie poszczególnego ja
osobowego? Trudno przes¹dzaæ. Na pewno najwa¿niejsze w tym by³o pogodzenie siê ze œmierci¹. Albo niemyœlenie o niej, jak to zaleca³ Epikur. Cicero, który
by³ zwolennikiem stoicyzmu, by³ ostro¿niejszy i tak argumentowa³ za spokojnym prze¿ywaniem œmierci: „Przecie¿ je¿eli ów ostatni dzieñ przynosi nie zag³adê, lecz zmianê miejsca, to có¿ jest bardziej godne ¿yczenia? A je¿eli niszczy
i doszczêtnie burzy, to có¿ jest lepsze, ni¿ zasn¹æ wœród trudów ¿ycia i tak,
zamkn¹wszy oczy, spaæ snem wiecznym? (...) A je¿eli nic nam nie zostanie
obwieszczone, to b¹dŸmy jednak w takim nastroju, abyœmy ów dzieñ, straszny
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dla innych, poczytali za szczêœliwy dla siebie i abyœmy nie uwa¿ali za z³o
niczego, co ustanowili bogowie nieœmiertelni czy te¿ natura rodzicielka. Ani
bowiem nie posiano nas lekkomyœlnie, ani nie stworzono przypadkiem, lecz na
pewno by³a jakaœ moc, która mia³a w swej pieczy ludzki rodzaj i nie po to
stworzy³a go lub ¿ywi³a, by wówczas, gdy zniós³ cierpliwie wszystkie trudy,
wtr¹ciæ go w wieczne nieszczêœcie œmierci; b¹dŸmy raczej przekonani, i¿ przygotowany jest dla nas port i schronienie”10.
Lecz w tej stoickiej medytacji o œmierci trudno dopatrzyæ siê jakiejœ nadziei na przysz³e nowe ¿ycie cz³owieka jako poszczególnej jednostki. Stoickie
filozoficzne myœlenie o cz³owieku, jakie tu reprezentuje Cycero, mia³o swoj¹
podstawê w samopoznaniu w³asnej natury i tego, co w niej boskie – rozum
i dusza – ale nios³o ze sob¹ dualistyczne „rozerwanie” cz³owieka na bosk¹ duszê i na ziemskie cia³o; tym samym kry³o w sobie „zapomnienie” o cz³owieku
jako o jednostkowej osobie. Dlaczego? Chyba dlatego, ¿e w myœleniu tym brak
by³o jakiegokolwiek odniesienia do transcendencji. Pogañscy filozofowie, choæ
poszukiwali w cz³owieku tego, co boskie i choæ du¿o mówili o bogach, to jednak
nie ¿yli – jak ¯ydzi Starego Testamentu – w atmosferze obecnoœci transcendentnego Boga, Boga ¿ywego. Skupiaj¹c siê na analizie aktów rozumu i woli
(ale ju¿ nie na uczuciach, w tych bowiem widzieli ni¿sze przejawy ¿ycia w³aœciwe zwierzêtom11), odkrywali w sobie samych jedynie bosk¹ duszê jako zasadê

10

11

Cycero, Rozmowy tuskulañskie, w: Pisma filozoficzne, Warszawa 1961, t. 3, s. 549–
– 550.
W greckim filozoficznym myœleniu o cz³owieku uderza – obecny u wszystkich filozofów – negatywny stosunek do sfery uczuciowej. Wed³ug powszechnie przyjmowanego pogl¹du uczucia, zwi¹zane z cielesn¹ zmys³owoœci¹, przynale¿¹ do ni¿szej
warstwy prze¿yæ; s¹ tym, co mamy wspólne ze zwierzêtami. Jako cielesne krêpuj¹
i obci¹¿aj¹ prost¹ niematerialn¹ duszê. Taki negatywny pogl¹d na uczucia zaci¹¿y³ nie tylko na greckim myœleniu. Tak¿e póŸniej ci¹¿y³ jeszcze ogromnie na chrzeœcijañskim myœleniu o cz³owieku. Asceci ci¹gle mówili, podobnie jak stoicy, o koniecznoœci wyzwalania siê z uczuciowoœci zmys³owej, która obci¹¿a umys³ w jego
wznoszeniu siê ku sprawom ducha (zob. R. Przybylski, Pustelnicy i demony, Kraków 1994, s. 55–84). Tego negatywnego spojrzenia na sferê uczuæ nie przezwyciê¿y³ wielki filozof i teolog staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej, jakim by³ œw. Augustyn.
Wspaniale opisa³ rolê uczuæ w ¿yciu religijnym, ale nie dostrzeg³ roli serca w ukonstytuowaniu cz³owieka jako osoby. Œlady negatywnego stosunku do ¿ycia uczuciowego mamy tak¿e u œw. Tomasza z Akwinu (zob. Traktat o cz³owieku, w przek³.
S. Swie¿awskiego, Poznañ 1956, m.in. s. 364–370). Uchwycenie istoty uczuæ jest
ci¹gle niezwykle trudnym problemem. Zob. D. von Hildebrand, Serce. Rozwa¿ania
o uczuciowoœci ludzkiej i uczuciowoœci Boga-Cz³owieka, Poznañ 1985.
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i formê w³asnego bytu i zarazem jako najlepsz¹ cz¹stkê samych siebie. Dlatego
te¿ filozof – zw³aszcza filozof stoicki – dostrzegaj¹cy w sobie bosk¹ duszê wystarcza³ sobie samemu, boskoœæ bowiem kontemplowa³ ju¿ w sobie samym.
Ale gdy nawet czu³ siê „cz¹stk¹ boga” lub „synem boga”, nigdy przecie¿ nie
stawa³ w obecnoœci Boga ¿ywego jako pierwotnego absolutnego i osobowego
Ÿród³a swego bytu. Nie czyni³ zaœ tego m.in dlatego, ¿e – jak wolno s¹dziæ – nie
prze¿ywa³ swej osobowej egzystencji w œwiecie jako wa¿nego faktu. Jako ja
osobowe w œwiecie czu³ siê poszczególnym i ma³o wa¿nym przypadkiem, egzemplarzem gatunku ludzkiego. Nie szuka³ wiêc dla siebie nowego ¿ycia, wybiera³ raczej tragiczny patos ¿ycia zgodnego z natur¹, gotowy – jak Marek
Aureliusz – „zasn¹æ” czy „rozproszyæ siê” w kosmosie o¿ywionym boskoœci¹:
„Jaka¿ to jest dusza gotowa, gdy ju¿ zajdzie potrzeba od³¹czenia od cia³a, albo
zgasn¹æ, albo rozproszyæ siê, albo trwaæ dalej! Byle ta gotowoœæ sz³a z w³asnego
postanowienia, nie przez prosty upór, jak u chrzeœcijan, ale w sposób rozumny
i powa¿ny, i tak, by innego mog³a przekonaæ, bez maski tragicznej”.12
Brak wiêc w staro¿ytnym myœleniu o cz³owieku, zarówno w wierzeniach
pogañskich, jak w myœleniu filozoficznym, jakiejkolwiek nadziei poszczególnego cz³owieka na nowe ¿ycie. W tym rozumieniu poganie, zw³aszcza filozofowie,
czuj¹c siê jako jednostki „cz¹stk¹ boga”, ¿yli jednak „bez nadziei i bez Boga
w œwiecie” (por. Ef 2, 12). Rzecz charakterystyczna, w s³ownictwie greckim
z okresu przedchrzeœcijañskiego pojawia siê co prawda s³owo nadzieja – HOSL9.
Ale dla staro¿ytnych nadzieja znaczy jedynie tyle, co zwyk³e oczekiwanie czy
spodziewanie siê w przysz³oœci pomyœlnego rozwi¹zania trudnych spraw czy
szczêœliwego zbiegu okolicznoœci i wydarzeñ.13 Nic dziwnego, tak rozumiana
nadzieja nie wi¹za³a siê z ¿adnymi obietnicami, nie dotyczy³a zaufania komuœ
transcendentnemu w sprawie w³asnej egzystencji na przysz³oœæ. Pogañskim
filozofom wystarcza³a œwiadomoœæ bli¿ej nieokreœlonej boskoœci duszy, która po
wyzwoleniu siê z cia³a w³¹cza³a siê w kosmiczny porz¹dek lub jednoczy³a siê z
boskim logosem; albo w³¹cza³a siê w odwieczne ko³o narodzin i œmierci, aby
kiedyœ znowu powtórzyæ na nowo swój los.
Greckie myœlenie o cz³owieku by³o typowo myœleniem filozoficznym, którego zasadniczym celem by³a theoria, czyli ogl¹danie i rozumienie sensu bycia,
a nie praxis, czyli opanowywanie i przekszta³canie przyrody (zw³aszcza w dzisiejszym rozumieniu). Ale Grecy w swych poszukiwaniach teoretycznych prawd
o cz³owieku, nawet gdy siê odwo³ywali lub powo³ywali na bogów albo gdy od12
13

Rozmyœlania, XI,3, Warszawa 1958, s. 131.
Zob. H.-G. Link, Hoffnung, w: Historisches Wörterbuch der Philosophie, t. 3, Darmstadt 1974, s. 1157–1166.
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krywali w cz³owieku coœ boskiego, nigdy nie prowadzili dialogu z bogami, a tym
bardziej nie uwielbiali Boga ¿ywego; tym samym nie ws³uchiwali siê w g³os
boskiego objawienia (takiego w ogóle nie znali). Filozofowie w swych dociekaniach prowadzili dialog wy³¹cznie z samym cz³owiekiem. Polega³o to na tym,
¿e poddawali analizowaniu ró¿ne przejawy ¿ycia ludzkiego i ws³uchiwali siê
w immanentny logos ludzkiej natury. Stali siê przez to odkrywcami logosu bycia i natury rzeczy. Z refleksji nad natur¹ cz³owieka i jej immanentnym logosem rodzi³y siê pojêcia filozoficzne, jakimi okreœlali cz³owieka.
Nie znaczy to wcale, ¿e filozoficzne myœlenie Greków by³o niereligijne, bezbo¿ne czy kompletnie ateistyczne. Wrêcz przeciwnie, by³o ono pe³ne religijnego
pietyzmu dla tego, co w cz³owieku boskie, bo wznios³e i szlachetne, a wiêc dla
rozumu i dla jego siedliska, czyli dla duszy. Rozum i dusza to wed³ug Greków
boskie elementy w cz³owieku. Na ogó³ przyjmowali, ¿e dusza w cz³owieku jest
tym, co najcenniejsze, gdy¿ jest w nim boskim pierwiastkiem, Ÿród³em i zasad¹
¿ycia, form¹ i aktem cia³a.
Jest tak¿e charakterystyczne, ¿e to w³aœnie Grecy odkryli pojêcie duszy
jako zasady i formy cia³a, a nie Izraelczycy czy dopiero chrzeœcijanie. Co prawda o naturze duszy i o jej roli w ca³oœci bytu cz³owieka mieli ró¿ne pojêcia, ale
wszyscy siê zgadzali, ¿e dusza jako zasada bytu jest w cz³owieku tym, co doskonalsze ni¿ materialne cia³o, ona bowiem o¿ywia cia³o. Jako boska zasada
¿ycia dusza jest albo radykalnie inna ni¿ cia³o, a wiêc niematerialna, prosta,
niez³o¿ona, niezmienna (tak Platon, tak Arystoteles), albo przynajmniej jest ze
szlachetniejszej materii (tak Demokryt). Zawsze jednak uznawano duszê, a nie
materialne cia³o za Ÿród³o ¿ycia w cz³owieku i za to, co w nim doskona³e. Cz³owiek jest piêkny dziêki boskiej duszy i jej cnotom oraz dziêki rozumowi.
Grecy tak¿e, odkrywaj¹c doskona³oœæ duszy i jej boski charakter, jednoczeœnie mówili o jej nieœmiertelnoœci. Ale uwa¿ali, ¿e dusza jako zasada ¿ycia jest
nieœmiertelna tylko dlatego, ¿e jest prosta i niez³o¿ona, zatem nie rozk³ada siê
jak cia³o, tym samym jest niezmienna, a wiêc i wieczna. I rzecz znamienna, to
w³aœnie w filozofii greckiej (u Platona jest to bardzo wyraŸne) zrodzi³a siê koncepcja œmierci jako wyzwolenia od materialnego zmiennego cia³a, które obci¹¿a duszê.
Ale jakie jest przeznaczenie boskiej nieœmiertelnej wiecznej duszy jako
zasady ¿ycia? Przecie¿ jej nieœmiertelnoœæ nie oznacza jeszcze nieœmiertelnoœci
ca³ego cz³owieka. Czy mo¿e wiêc nieœmiertelna jest tylko sama dusza jako zasada bytu ludzkiego? Na te pytania Grecy nie dawali wyraŸnych odwiedzi,
gdy¿ ich nie mieli. Wed³ug niejednych filozofów œmieræ oznacza³a definitywny
koniec cz³owieka, wed³ug innych – Platon, stoicy, póŸniej tak¿e Plotyn – dusza
odchodzi³a w krainê cieni, aby znowu kiedyœ wróciæ do œwiata lub jednoczy³a
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siê z boskim bezosobowym porz¹dkiem kosmicznym, z prajedni¹. Plotyn przed
œmierci¹ mia³ powiedzieæ: „Ja walczê... ¿eby zwróciæ pierwiastek boski, bêd¹cy
we mnie, boskoœci, która jest we wszechœwiecie” (Porfiriusz, Vita Plotini 2).
***
Kim jest cz³owiek? Sk¹d przychodzi na œwiat i dok¹d zmierza? Jaki jest
sens egzystencji poszczególnego cz³owieka w œwiecie jako osobowego podmiotu? Jaka jest jego wartoœæ? Na te pytania brak odpowiedzi. Zreszt¹ filozofowie
takich pytañ nie stawiali. Sens egzystencji poszczególnego cz³owieka nie by³
dla nich problemem. Stawiali pytania ontologiczne i metafizyczne o cz³owieka
w ogóle, ale nie pytania egzystencjalne. W swych dociekaniach o cz³owieku
w ogóle wprowadzili swego rodzaju ontologiczne rozdarcie. Zak³adali bowiem
z³o¿enie cz³owieka jako ca³oœci bytowej z boskiej prostej niematerialnej duszy
i z materialnego, zmiennego cia³a, które w dodatku ogranicza i obci¹¿a duszê.
Dlatego wed³ug greckiego sposobu myœlenia poszczególny cz³owiek ze wzglêdu
na cia³o by³ istot¹ doczesn¹ i przemijaj¹c¹ w tym œwiecie, a ze wzglêdu na
duszê przynale¿a³ do rodzaju ludzkiego lub do bli¿ej nieokreœlonego boskiego
porz¹dku kosmicznego w ca³oœci natury. Co siê z cz³owiekiem dzia³o po œmierci? Trudno cokolwiek powiedzieæ. Filozofowie nie przyjmowali nieœmiertelnoœci
konkretnego cz³owieka w ca³oœci jego bytu. Jego wartoœæ i szczególna pozycja
jako jednostki rozp³ywa³a siê w boskim kosmosie.
Podobne trudnoœci mieli filozofowie w rozumieniu wolnoœci i autonomii cz³owieka. Grecy czy Rzymianie cenili wolnoœæ jako wartoœæ, umieli walczyæ o wolnoœæ, nie potrafili jednak zrozumieæ jej pe³nego sensu w ¿yciu cz³owieka. Nie pojmowali, ¿e wolnoœæ mo¿e byæ „z³otym przywilejem” cz³owieka, nie tylko prawem
Greka czy Rzymianina, ale tak¿e prawem ka¿dego cz³owieka z racji bycia cz³owiekiem. St¹d w staro¿ytnoœci wszyscy, nie tylko Grecy czy Rzymianie, nie tylko filozofowie, niewolnictwo traktowali jako coœ naturalnego i normalnego, jako
naturalny porz¹dek. Nie zdo³ali tak¿e odkryæ ostatecznego sensu wolnoœci cz³owieka i jej udzia³u w stawaniu siê sob¹. Przyjmowali, ¿e cz³owiek jest wolny
i dokonuje licznych wyborów i ¿e jest to coœ wspania³ego. Nigdy jednak nie czuli
siê dzieæmi wolnoœci, stworzonymi z wolnoœci przez Boga i przeznaczonymi do
wolnoœci. Zawsze czuli siê ludŸmi podporz¹dkowanymi Moirze, czyli wyrokom
Koniecznoœci. St¹d wolnoœæ jawi³a siê im jako swego rodzaju tragiczny ciê¿ar
cz³owieka. Literackim obrazem takiego tragicznego sensu wolnoœci jest los Edypa w dramatach Sofoklesa (Edyp król i Edyp w Kolonie).
W filozoficznej m¹droœci pogan jest jednak coœ – powiedzia³bym – Ÿród³owo
pozytywnego. Chodzi o duchowy wymiar ¿ycia. Filozofowie pogañscy mieli
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wyczucie spraw duchowych. Uobecnia siê to zw³aszcza w neoplatonizmie przenikniêtym elementami pitagoreizmu. Odkrywaj¹c to, co boskie w cz³owieku,
zwolennicy neoplatonizmu i pitagoreizmu otwierali przed cz³owiekiem œwiat
ducha14, zd¹¿ali do czegoœ, co poza cz³owiekiem, do czegoœ, co wykracza poza
œwiat natury, w którym ¿yjemy podejmuj¹c „trud bycia cz³owiekiem”. Motyw
ten stanowi centralny punkt neoplatoñskiej mistyki, jest wyrazem mistycznego d¹¿enia duszy religijnej. Czy¿ nie by³ to wyraz najg³êbszej ludzkiej têsknoty
za nieznanym Bogiem ¿ywym? Jest to punkt, który ca³e filozoficzne myœlenie
grecko-rzymskie otwiera – mimo wielkich ró¿nic – na objawienie judeochrzeœcijañskie. Œwiadczy o tym œw. Augustyn, który w Wyznaniach stwierdza, ¿e
neoplatoñczycy w swych traktatach „wszelkimi sposobami staraj¹ siê mówiæ
o Bogu i Jego S³owie” (Wyznania 8,2). Dziêki temu otwarciu cz³owieka na œwiat
ducha mo¿na by³o, mimo przepaœci miêdzy jednym i drugim œwiatem kultury,
owo mistyczne d¹¿enie myœlicieli pogañskich zinterpretowaæ w kategoriach
religijnych judaizmu i chrzeœcijañstwa i nawi¹zaæ w filozofii dialog o doczesnym i wiecznym znaczeniu cz³owieka jako osoby.
Wizja cz³owieka w Biblii
Przyjrzyjmy siê teraz temu myœleniu o cz³owieku, które zarysowuje siê na
kartach Biblii. Kryj¹ca siê bowiem w niej wizja cz³owieka, przenikaj¹c siê wzajemnie z greckim filozoficznym myœleniem, sta³a siê istotnym sk³adnikiem
kultury europejskiej.
Co i jak myœleli ludzie z krêgu wiary w Boga Jahwe o cz³owieku? Jak rozumieli sens bycia cz³owiekiem? Myœlenie Starego i Nowego Testamentu o cz³owieku bardzo trudno zrekonstruowaæ, kszta³towa³o siê ono w niezwykle d³ugim okresie czasu, bo przesz³o tysi¹c lat. Jest to wiêc okres d³u¿szy ni¿ kultury
greckiej i rzymskiej, ³¹cznie z póŸniejsz¹ kultur¹ helleñsk¹. Ze wzglêdu na
wiarê w Boga Jahwe jest to okres stosunkowo jednolity, ale ze wzglêdu na
wydarzenia i wp³ywy zewnêtrzne bardzo zró¿nicowany. Obejmuje dzieje ludu
Bo¿ego, który zachowuje swoj¹ to¿samoœæ raczej ze wzglêdu na obietnice Bo¿e,
ani¿eli na w³asn¹ wiernoœæ Bogu. Myœlenie tego ludu wykszta³ca³o siê w swej
tematycznej jednolitoœci doœæ przypadkowo jedynie jako m¹droœæ ludzi wiary.
Na pocz¹tku dwie uwagi.
1. Biblia jako zbiór tekstów ma specyficzny charakter, jest dzie³em bardzo
niejednolitym, dotyczy ró¿nych spraw: zapisów pouczaj¹cych, przepisów
prawno-rytualnych, wskazañ i napomnieñ proroków, opowiadañ literac14

Zob. A. Baron, Neoplatoñska idea Boga a ewangelizacja, Kraków 2005, s. 342 in.
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kich i tekstów poetyckich, modlitw, ale i zapisów kronikarskich. W ca³oœci
jest ksiêg¹ samoobjawienia siê Boga ludziom w sprawie zbawienia, a nie
w sprawach nauki czy filozofii. Trzeba j¹ zatem potraktowaæ jako zapis
historii zbawienia, ale nie w rozumieniu wspó³czesnej dokumentacji.
2. Izraelici, którym Bóg siê objawia³ jako ludowi swego upodobania, nie byli
ani uczonymi, ani filozofami, lecz tylko pasterzami, rolnikami i co najwy¿ej poetami. Jêzyk, jakim zapisali swoje dzieje zbawienia, nie jest wiêc
jêzykiem pojêæ œcis³ych; taki jêzyk by³ im obcy. Pos³ugiwali siê jêzykiem
wyobra¿eniowym, uciekali siê do obrazów i mitów. Myœleli bowiem jak poeci, a nie jak filozofowie, i to nawet wtedy, gdy ju¿ zaczêli u¿ywaæ tych
samych co Grecy s³ów o filozoficznym znaczeniu. Na kartach Starego i Nowego Testamentu nie ma zatem ¿adnych dociekañ nad logosem bycia czy
nad natur¹ cz³owieka; nie ma ¿adnych analiz i syntez; nie ma ¿adnych
pogl¹dów filozoficznych. S¹ jedynie opowiadania i opisy, wezwania i upomnienia i co najwy¿ej sentencje m¹droœciowe.
•ród³em myœlenia ludzi Biblii o cz³owieku by³y obserwacje potoczne i religijne doœwiadczenie obecnoœci Boga ¿ywego, Boga, który zaofiarowuje cz³owiekowi zbawienie. Nie nawi¹zywali do ¿adnych boskich si³, nie poszukiwali tego,
co boskie w cz³owieku, ale wszystko odnosili do Boga, gdy¿ ¿yli i myœleli w atmosferze adoracji Boga Jahwe, Jedynego i Najwy¿szego Pana.
W kontekœcie ich wiary w Boga kry³y siê jednak odpowiedzi na metafizyczne pytania15, jakie stawiali filozofowie. Oczywiœcie ani pytania, ani same odpowiedzi nie s¹ wprost jako takie artyku³owane. Pojawiaj¹ siê jednak w atmosferze wiary w postaci wskazañ i s¹ raczej œwiat³em, które rozjaœnia drogi stawania siê i wskazuje, dok¹d iœæ. W tej postaci maj¹ jednak wielkie znaczenie dla
kszta³towania siê samowiedzy ludzi Starego Testamentu. Ka¿dy bowiem Izraelita, który wierzy³ w Boga stworzyciela i uwielbia³ Najwy¿szego stwórcê wszystkiego, co istnieje, ju¿ tym samym wiedzia³ i przyjmowa³ jako pierwsz¹ prawdê,
¿e cz³owiek w œwiecie istnieje nie sam ze siebie ani nie jako „rzucony” na chybi³
trafi³ w kosmos czy przypadkiem z kaprysu bogów; nie wy³ania siê tak¿e z nicoœci czy z chaosu nie wiadomo dlaczego. To Bóg niczym nieprzymuszony stworzy³ go w ca³oœci. Stworzy³ go z prochu ziemi, tzn. z nicoœci jego bytu. Zatem
cz³owiek pojawia siê w œwiecie na s³owo Bo¿e. „A wreszcie rzek³ Bóg: «Uczyñmy
cz³owieka na Nasz obraz, podobnego Nam, aby panowa³ nad rybami morskimi,
nad ptactwem powietrznym, nad byd³em, nad ca³¹ ziemi¹ i nad wszelkim p³azem pe³zaj¹cym po ziemi». Tak stworzy³ Bóg cz³owieka na swe wyobra¿enie, na
wyobra¿enie Boga go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê” (Rdz 1,26 – 27).
15

Zob. C. Tresmontant, Esej o myœli hebrajskiej, Kraków 1996.
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Izraelici nie zastanawiali siê nad natur¹ cz³owieka (pojêcie natury jako
pojêcie filozoficzne by³o im obce), nie interesowali siê tak¿e jego struktur¹ ontyczn¹. Przyjmowali tylko do wiadomoœci, ¿e Bóg stworzy³ cz³owieka w ca³oœci
„na swe wyobra¿enie” czy „na obraz i podobieñstwo swoje”. Znaczy³o to, ¿e Bóg
stworzy³ cz³owieka „niewiele mniejszym od anio³ów” dla panowania nad œwiatem – „aby panowa³...nad ca³¹ ziemi¹”.
O tym stworzonym na obraz Bo¿y cz³owieku ludzie Biblii mówi¹, ¿e jest
cia³em (basar), dusz¹ (nefesz) i duchem (ruah); ponadto wed³ug ich wyobra¿eñ
cz³owiek ma serce (leb) jako wewnêtrzny oœrodek uczuæ, myœli i decyzji. Ale
mówi¹c tak o cz³owieku Izraelici nigdy nie myœleli kategoriami ontologii czy
metafizyki i dlatego cz³owieka traktowali jako jednoœæ psychofizyczn¹; nigdy
w duszy nie widzieli jakiejœ odrêbnej boskiej zasady ¿ycia, która do³¹cza siê do
materialnego cia³a. Tym bardziej nie widzieli w niej czegoœ takiego jak prosta
i niez³o¿ona forma materialnego cia³a. St¹d w ich rozumieniu cz³owiek nigdy
nie sk³ada³ siê z duszy i z cia³a, lecz po prostu by³ bytem jako ca³oœæ cielesno-psychiczno-duchowa. Jako cia³o by³ widzialny, ale i zarazem kruchy, nara¿ony na zranienie, a nawet na œmieræ. Jako dusza zaœ by³ istot¹ ¿yj¹c¹, bytem,
który ¿yje, czuje, oddycha, odbiera wra¿enia. Natomiast dziêki duchowi cieszy³ siê darem Bo¿ego ¿ycia. Ale Izraelici ani duszy, ani ducha nie przeciwstawiali materialnemu cia³u; widzieli w nich jedynie Ÿród³o wra¿liwoœci i doznañ.
„Da³ im wolê, jêzyk i oczy, uszy i serce zdolne do myœlenia (Syr 17,6).
Jest te¿ wa¿ne, ¿e cielesnoœci i materialnoœci nie interpretowali negatywnie, nie widzieli w nich jakiejœ ni¿szej kategorii bytu zmiennego i z³o¿onego,
Ÿród³a niedoskona³oœci i z³a; dlatego te¿ w ciele nigdy nie widzieli wiêzienia
duszy. Wierz¹c w Boga Jahwe, przyjmowali, ¿e „wszystko, co Bóg uczyni³, by³o
bardzo dobre” (Rdz 1,31). Z gruntu obcy by³ im grecki dualizm w widzeniu
œwiata i cz³owieka i uznawanie w materii Ÿród³a niedoskona³oœci i z³a. W ich
rozumieniu wa¿ny by³ ¿ywy cz³owiek w ca³oœci stworzony przez Boga. Jego
jednoœæ ontyczn¹ przyjmowali jako pozytywny pierwotny fakt.
Sk¹d jednak œmieræ? Jeœli chodzi o œmieræ, to dla ludzi Starego Testamentu by³a ona mrocznym wydarzeniem. Myœl o œmierci rodzi³a smutek. „Cz³owiek
zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne ¿ycie, wyrasta i wiêdnie jak kwiat,
przemija jak cieñ chwilowy” (Hi 14,1 – 2). Przyznaæ trzeba, ¿e ta swoista zas³ona nad œmierci¹ zadziwia, bo przecie¿ zasadnicz¹ treœci¹ ca³ej biblijnej „historii” zbawienia by³a zapowiedŸ ocalenia cz³owieka, Bóg bowiem przeznaczy³ go
do ¿ycia. „Albowiem stworzy³ Bóg cz³owieka do nieœmiertelnoœci; uczyni³ go
obrazem w³asnej natury” (Mdr 2,23). Izraelici przyjmowali, ¿e œmieræ jest dzie³em samego cz³owieka, nastêpstwem jego sprzeciwu wobec Boga, a wiêc grzechu. Œmieræ dla cz³owieka jest czymœ bardzo bolesnym, bo gdy cz³owiek umie-
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ra, to znika ze œwiata widzialnego i wraca do ziemi, ale nie wiedzieli, co siê
z nim dzieje po œmierci. Dlatego na kartach Biblii jest tyle lêku przed œmierci¹,
tym bardziej, ¿e myœl o duszy z natury swej nieœmiertelnej by³a im obca.
Wierz¹c jednak w Boga transcendentnego, stworzyciela i dawcê ¿ycia, w Boga, który przyobiecuje cz³owiekowi zbawienie, Izraelici stopniowo uœwiadamiali
sobie myœl zmartwychwstania, czyli ideê powrotu ca³ego cz³owieka do nowego
¿ycia. Idea ta wykrystalizowa³a siê jednak wyraŸnie dopiero w czasach przed
narodzeniem Chrystusa i w Nim – w Jego nauczaniu i ¿yciu – uzyska³a wyraŸniejsze naœwietlenie. A Chrystus myœl o zmartwychwstaniu po³¹czy³ wyraŸnie
z w³asnym ¿yciem i z obietnic¹ nowego ¿ycia, jakim ludzi obdarzy po swoim
zmartwychwstaniu. Kto ¿yje i wierzy we mnie, choæby i umar³, ¿yæ bêdzie.
W kontekœcie wiary w Chrystusa zbawiciela egzystencja cz³owieka w œwiecie
nabiera³a wyraŸnie nowego sensu – jego przeznaczeniem ma byæ ¿ycie w innym nowym œwiecie.
***
Na kartach Biblii mo¿emy tak¿e œledziæ, jak w œwiadomoœci Izraelitów
stopniowo zarysowuje siê œwiadomoœci wolnoœci cz³owieka oraz autonomii poszczególnego Izraelity jako cz³onka wspólnoty.
On na pocz¹tku stworzy³ cz³owieka
I zostawi³ go w³asnej mocy rozstrzygania.
Je¿eli zechcesz, zachowasz przykazania,
Byæ wiernym zale¿y od twej dobrej woli.
Po³o¿y³ przed tob¹ ogieñ i wodê,
Co zechcesz, po to wyci¹gniesz sw¹ rêkê.
Przed ludŸmi ¿ycie i œmieræ,
Co ci siê podoba, to bêdzie ci dane.
Poniewa¿ wielka jest m¹droœæ Pana,
Potê¿ny jest w³adz¹ i widzi wszystko.
Oczy Jego patrz¹ na boj¹cych siê Go –
On sam poznaje ka¿dy czyn cz³owieka.
Nikomu nie przykaza³ byæ bezbo¿nym
I nikomu nie da³ wolnoœci grzeszenia.
(Syr 15,14 – 20)
Œwiadomoœæ wolnoœci zrodzi³a siê jednak nie z pytañ o istotê wolnoœci i jej
warunki. Wolnoœci doœwiadczali w sobie – w swych buntach i w swych wybo-
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rach – jako cennego daru. ¯yj¹c treœci¹ Przymierza z Bogiem, ka¿dy Izraelita
jako cz³onek wspólnoty wyra¿a³ osobiœcie swoj¹ zgodê na udzia³ w Przymierzu.
W jakiœ sposób stawa³ wiêc osobiœcie przed Bogiem jako wolny partner i zarazem jako cz³onek ludu, w którym sobie Bóg upodoba³. Zatem ka¿dy Izraelita
z osobistego wyboru wchodzi³ w wiêŸ z Bogiem na p³aszczyŸnie ja-ty, albowiem
Jahwe Bóg, absolutnie transcendentny, dla ka¿dego Izraelity by³ Kimœ, Kto mówi³ do ludu i Kto od swego ludu oczekiwa³ wiernoœci. Tym samym ka¿dy Izraelita by³ œwiadomy, ¿e dochowuj¹c wiernoœci Panu, nie jest tylko przypadkiem
czy egzemplarzem gatunku, lecz kimœ wa¿nym we wspólnocie Ludu Bo¿ego,
kimœ, kto jako uczestnik wspólnotowego ¿ycia ma swoje osobiste znaczenie.
W kontekœcie wiary i w atmosferze spotkania z Bogiem ¿ywym wierz¹cy
Izraelita doœwiadcza³ w³asnej ma³oœci i jednoczeœnie mi³oœci Boga. Nie by³ nikim, nie by³ jednostkowym przypadkiem; by³ kimœ, kogo Najwy¿szy kocha. I to
budzi³o zdumienie. Kim¿e jest cz³owiek i jakie¿ jest jego znaczenie? Czym¿e jest
dobro lub z³o pochodz¹ce od niego? Liczba dni cz³owieka – jeœli wiek jego jest
d³ugi – dosiêga stu lat. Jak kropla wody zaczerpniêta z morza lub ziarnko
piasku, tym jest kilka lat wobec dnia wiecznoœci. Dlatego Pan cierpliwy jest
dla ludzi i wyla³ na nich swoje mi³osierdzie. Zobaczy³ i wie, ¿e koniec ich godny
litoœci i dlatego pomno¿y³ swoje przebaczenie. Mi³osierdzie cz³owieka – nad
jego bliŸnim, a mi³osierdzie Pana – nad ca³¹ ludzkoœci¹ (Syr 1,-13). A w innym
miejscu: „Pan czeka, aby wam okazaæ ³askê, i dlatego stoi, by siê zlitowaæ nad
wami” (Iz 30,18). Taka mi³oœæ w prze¿ywaniu transcendencji Boga by³a czymœ
niezwyk³ym.
***
Obcuj¹c z Bogiem na p³aszczyŸnie ja-ty, poszczególny cz³owiek przestawa³
byæ kimœ anonimowym, wt³oczonym w ¿ycie grupowe. Przyjmuj¹c w wierze, ¿e
skoro Bóg stworzy³ go wolnym i „pozostawi³ w³asnej mocy rozstrzygania”, to
cz³owiek jednoczeœnie odkrywa³, ¿e równie¿ i on sam jako cz³onek ludu Bo¿ego
jest panem samego siebie, bo przecie¿ od jego decyzji i wiernoœci zale¿y wiernoœæ
ludu Bo¿ego. Tak wiêc w dialogu z Bogiem móg³ sobie stopniowo uœwiadomiæ
tak¿e swoj¹ godnoœæ i sens swej osobowej egzystencji w œwiecie. Jednak wyraŸne
uœwiadomienie sobie tej prawdy o cz³owieku wymaga³o czasu i historii. W pe³ni
zarysowa³o siê dopiero z chwil¹ pojawienia siê Jezusa Chrystusa, który „ku wolnoœci wyswobodzi³ nas” (Gal 5,1). A Jezus, choæ przemawia³ do t³umów, to przecie¿ zawsze jednak zwracaj¹c siê do poszczególnego cz³owieka, apelowa³ zawsze
do jego osobistej wolnoœci; ponadto identyfikowa³ siê z ka¿dym cz³owiekiem,
a zw³aszcza z tymi najmniejszymi. Taki jest sens Jego zbawczego pos³annictwa.
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Wszystko to stwarza³o zupe³nie nowy klimat do wzajemnych odniesieñ
ludzi miêdzy sob¹, a zarazem nios³o ze sob¹ impulsy, które w przysz³oœci sk³ania³y do nowych przemyœleñ. Wierz¹cy i pobo¿ny ¿yd – a potem ka¿dy chrzeœcijanin – wierz¹c w Boga, który go stworzy³ na swój obraz i podobieñstwo, uœwiadamia³ sobie w „mrocznym zarysie”, sk¹d jest i kim jest; ¿e w Bogu ma swój
pocz¹tek i ¿e Bóg upodoba³ sobie w nim, bo Ten pragnie go zbawiæ. Ten kontekst wiary stwarza³ duchowy klimat, który sprzyja³ kszta³towaniu siê samoœwiadomoœci cz³owieka, niejako o¿ywia³ j¹ i poszerza³ o zrozumienie w³asnego
znaczenia i miejsca w œwiecie – w tym szczególnie sytuacji kobiety i losu niewolnika – w ca³oœci ¿ycia spo³ecznego.
Przenikanie siê filozofii pogañskiej i wiary judeochrzeœcijañskiej
Te dwa sposoby myœlenia o cz³owieku – grecki czysto filozoficzny, skupiony
na samym cz³owieku i na tym, co w nim boskie, oraz czysto religijny, w³aœciwy
ludziom Biblii – kszta³towa³y siê przez d³ugie wieki w wyodrêbnionych i stosunkowo w izolowanych krêgach kulturowych. Ale ju¿ pocz¹wszy od III i II
wieku przed Chrystusem zaczê³y siê stopniowo wzajemnie przenikaæ. Poœredniczy³y w tym jêzyk i kultura grecka. Ta nios¹c ze sob¹ pogañsk¹ filozofiê,
rozszerza³a siê na ca³y ówczesny œwiat i przybiera³a postaæ helleñsk¹. Biblia
zaœ, zawieraj¹ca myœl hebrajsk¹ (Stary Testament), gdy zosta³a prze³o¿ona na
jêzyk grecki jako tzw. Septuaginta, przestawa³a byæ ksiêg¹ religijn¹ dostêpn¹
wy³¹cznie dla Izraelitów. Do³¹czony póŸniej do niej Nowy Testament w zasadzie zosta³ napisany w jêzyku greckim. Przepowiadanie wiêc Dobrej Nowiny
nios³o ze sob¹ myœl hebrajsk¹ i rozchodzi³o siê na ca³y ówczesny œwiat helleñski. I to sta³o siê jednym z pierwszych i bardzo wa¿nych czynników, które
przyczyni³y siê do wzajemnego przenikania siê tych dwóch tak odmiennych
sposobów myœlenia o cz³owieku.
Ale by³ to jednak proces powolny, pe³en duchowych napiêæ i konfliktów,
tak ¿e na prze³omie I i II wieku owo przenikanie wydawa³o siê z wielu powodów wprost niemo¿liwe. Œwiadectwo pierwszego zderzenia siê przepowiadania
Dobrej Nowiny z myœl¹ filozoficzn¹ œwiata pogañskiego mamy w Dziejach Apostolskich (zob.17,16-33). Œw. £ukasz opowiada, ¿e gdy Aposto³ Pawe³ znalaz³
siê w Atenach, niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich chêtnie go s³uchali i chcieli bli¿ej poznaæ jego naukê o jakichœ nowych bogach, bo g³osi³ Jezusa
i Zmartwychwstanie. Gdy mówi³ im o Jezusie z Nazaretu, który jest Synem
Bo¿ym, s³uchali go z uwag¹. Ale gdy zacz¹³ mówiæ o naszym wspó³zmartwychwstaniu z Chrystusem, wówczas jedni siê wyœmiewali, a inni mówili: «Pos³uchamy ciê innym razem». Dlaczego? Otó¿ powodem oporu filozofów nie by³a
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wcale koncepcja Boga czy osoba Jezusa z Nazaretu jako Syna Bo¿ego i Cz³owieka, ani tak¿e zasadnicza niemo¿liwoœæ zmartwychwstania jako faktu. Nie
by³y nim równie¿ chrzeœcijañskie idea³y i wymogi ¿ycia moralnego (te pogan
raczej przyci¹ga³y). G³ównym Ÿród³em oporu by³y w³aœnie pogl¹dy antropologiczne rozpowszechnione w œwiecie helleñskim. A wed³ug tych pogl¹dów najwa¿niejsza w cz³owieku by³a doskona³a, bo prosta i niematerialna dusza jako
zasada bytu cz³owieka, natomiast cia³o jako najni¿sza kategoria bytu by³o czymœ,
co jedynie obci¹¿a³o duszê, w³¹cza³o bowiem cz³owieka w ziemsk¹ egzystencjê.
Z tego powodu w œmierci dopatrywano siê raczej wyzwolenia z obci¹¿aj¹cych
cz³owieka warunków ziemskiej egzystencji. Oczywiœcie w tym kontekœcie chrzeœcijañska nauka o zmartwychwstaniu jako o odnowie i przemianie ca³ego cz³owieka musia³a wiêc wydawaæ siê czymœ zupe³nie obcym lub przynajmniej trudnym do zaakceptowania. Bo po co doskona³a dusza ma siê na nowo ³¹czyæ
z niedoskona³ym, obci¹¿aj¹cym j¹ cia³em? Czy¿ egzystencja duszy wyzwolonej
z okowów cia³a nie by³a czymœ doskonalszym? Zatem zmartwychwstanie jako
ponowny zwi¹zek duszy z cia³em uchodzi³o za przeciwne naturze cz³owieka.
Ale zarazem sta³o siê impulsem do refleksji nad natur¹ cz³owieka.
To wzajemne przenikanie siê o¿ywi³o siê z momentem, gdy poganie coraz
liczniej nawracali siê na chrzeœcijañstwo, zw³aszcza ci, którzy œwiadomie wybierali now¹ drogê ¿ycia. Wœród nich nawracali siê ludzie wykszta³ceni i z warstw wy¿szych, a póŸniej nawet ludzie w³adzy. Ale jeœli Dobra Nowina o zbawieniu przyci¹ga³a pogan, to przyci¹ga³a jedynie tych, którzy z trosk¹ myœleli o ocaleniu
w³asnej egzystencji i którzy poszukiwali nadziei na nowe ¿ycie w œwiecie bez
nadziei. Ta w³aœnie okolicznoœæ otwiera³a drogi do wzajemnego zrozumienia.
W procesie przenikania siê treœci filozoficznych i treœci wiary judeochrzeœcijañskiej wielk¹ rolê odegrali, ju¿ w okresie przeœladowañ, tzw. apologeci,
a potem pisarze chrzeœcijañscy, zwani Ojcami Koœcio³a. Oni to pisz¹c apologie,
wyjaœniali swym braciom poganom, kim jest Jezus Chrystus, Syn Bo¿y i Cz³owiek. W tych wyjaœnieniach odwo³ywali siê do pojêæ filozoficznych dotycz¹cych
natury cz³owieka, cia³a, duszy, ducha i materii. Inicjowali w ten sposób dialog
na temat wartoœci wszystkiego, co w filozofii stworzyli poganie.
Wœród tzw. apologetów postaci¹ profetyczn¹ okaza³ siê œw. Justyn Mêczennik (¿y³ w latach ok. 100–165). Zanim uwierzy³ w Jezusa Chrystusa, sam oddawa³ siê filozofii, szuka³ w niej prawdy po ró¿nych szko³ach filozoficznych:
„z ca³ej duszy pragn¹³em dowiedzieæ siê, czym istotnie i przede wszystkim jest
filozofia”. Wreszcie gdy spotka³ siê z chrzeœcijañstwem, uwierzy³ w Jezusa i w Jego Dobr¹ Nowinê o zbawieniu. Jednak po nawróceniu nie przesta³ byæ filozofem poszukuj¹cym prawdy, nie wzgardzi³ te¿ pisarzami pogañskimi. Oto jego
uzasadnienie, dlaczego trwaj¹c przy Jezusie nadal uprawia³ filozofiê: „Ka¿dy
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z nich bowiem z rozsianego S³owa Bo¿ego widzia³ tylko cz¹stkê prawdy, w sobie kie³kuj¹c¹, i tyle te¿ tylko mówi³. A poniewa¿ w rzeczach zasadniczych oni
nawet sami z sob¹ stawali w sprzecznoœci, tedy rzecz oczywista, ¿e nie mieli
jasnego zrozumienia ani wiedzy niewzruszonej. A zatem wszystko, co w nich
dobrego, to w³asnoœæ nas chrzeœcijan. Albowiem po Bogu czcimy i mi³ujemy
S³owo, pochodz¹ce od Boga niezrodzonego i niewys³owionego, jako ¿e dla nas
sta³o siê cz³owiekiem, by i w naszych cierpieniach wzi¹æ udzia³ i nas uleczyæ.
Pisarze zaœ mogli widzieæ prawdê, aczkolwiek niewyraŸnie, dziêki nasieniu
S³owa, które w nich ju¿ z natury z³o¿one le¿a³o”16.
Œw. Justyn sta³ siê wiêc promotorem dialogu wiary chrzeœcijañskiej z kultur¹ pogañsk¹, zainicjowa³ bowiem pojednanie w sferze ducha. Przeciwne stanowisko zaj¹³ inny apologeta, Tertuliana (¿y³ ok. 160–220). Ten rzymski prawnik i filozof, nawróciwszy siê na chrzeœcijañstwo ok. 195 roku, zdecydowanie
potêpia³ dialektykê i filozofiê jako Ÿród³o herezji. Powo³uj¹c siê na œwiadectwo
œw. Paw³a, pisa³: „Biedny Arystotelesie! Tyœ to wymyœli³ dialektykê dla heretyków, tê mistrzyniê zarówno w budowaniu jak i w burzeniu, giêtk¹ w zdaniach,
zdoln¹ wymusiæ ka¿dy wniosek, stanowcz¹ w dowodzeniu, niestrudzon¹ w k³ótniach, uci¹¿liw¹ nawet dla samej siebie, mówi¹c¹ o wszystkim w ten sposób,
by nic nie powiedzieæ. Ona jest Ÿród³em wszystkich owych bajek i niekoñcz¹cych
siê ³añcuchów genealogicznych, owych bezp³odnych wywodów i pustej gadaniny, rozszerzaj¹cej siê jak rak, przed czym przestrzega nas Aposto³, k³ad¹c szczególny nacisk na unikanie filozofii, pisz¹c wyraŸnie w liœcie do Kolosan: «Uwa¿ajcie, by was kto nie oszuka³ przez filozofiê i pustym gadaniem, opartym na ludzkiej tradycji, a nie na natchnieniu Ducha œw. Przebywaj¹c przez pewien czas
w Atenach i obcuj¹c z jej mieszkañcami, pozna³ on dobrze ca³¹ tê m¹droœæ
ludzk¹, naœladowczyniê i zarazem jej fa³szerkê, która sama siê rozpad³a na szereg
ró¿norodnych sekt, zwalczaj¹cych siê wzajemnie. Có¿ jednak maj¹ wspólnego
Ateny z Jerozolim¹? Koœció³ z Akademi¹? Heretycy z chrzeœcijanami? Nasza
nauka zrodzi³a siê w portyku Salomona, który twierdzi³, ¿e Boga nale¿y szukaæ
w prostocie serca. Niech o tym pamiêtaj¹ ci, którzy g³osz¹ jakieœ stoickie, platoñskie lub dialektyczne chrzeœcijañstwo. Po Chrystusie Jezusie nie potrzebujemy ju¿ ¿adnych badañ, a po jego Ewangelii ¿adnych dociekañ. Skoro wierzymy, nie ¿yczymy sobie poza wiar¹ niczego wiêcej. Bo to jest najwa¿niejsze, ¿e
wierzymy i nie ma ju¿ niczego wiêcej, w co byœmy ponadto wierzyæ powinni”17.
16

17

Apologia. Dialog z ¯ydem Tryfonem, Wstêp – t³umaczenie z greckiego – objaœnienia napisa³ A. Lisiecki, Poznañ 1926, s. 93 i 100.
Tertulian, Preskrycja przeciw heretykom, VII (zob. Wybór pism, oprac. W. Myszor
i E. Stanula, Warszawa 1970, s. 46 -n 47).
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***
Œw. Justyn, g³osz¹c pojednanie, otwiera³ chrzeœcijañstwo na filozofiê, i odwrotnie, filozofiê na chrzeœcijañstwo. Bo czy¿ w imiê wiary w Jezusa Chrystusa i Jego Dobr¹ Nowinê mo¿na lekcewa¿yæ prawdy filozoficzne, nawet gdy je
odkrywali poganie? Obojêtne, kto prawdê odkrywa i kto j¹ g³osi, prawda pozostaje wartoœci¹ najwy¿sz¹. Prawdy trzeba – i z racji metodologicznych nale¿y
– rozgraniczaæ i wskazywaæ Ÿród³a, z których je czerpiemy. Ale ¿ywy konkretny cz³owiek – ten, który ¿yje i staje siê w œwiecie sob¹ – nie mo¿e lekcewa¿yæ
ani prawd religijnych z racji filozoficznych, ani prawd filozoficznych z racji
religijnych. Prawdy, które rozœwietlaj¹ egzystencjê konkretnego cz³owieka, nie
wykluczaj¹ siê, ale z istoty swej domagaj¹ siê pojednania. To zaœ Ÿród³owo
dokonuje siê nie w doktrynach, lecz w sercach ¿ywych ludzi. Jest to podstawowy warunek m¹droœci, tej m¹droœci, dziêki której cz³owiek mo¿e odkryæ w³aœciwe drogi ducha i stawania siê sob¹.
Œw. Justyn wytyczy³ drogi rozwoju staro¿ytnemu chrzeœcijañstwu i póŸniejszemu rozwojowi kultury. W œlad za nim chrzeœcijanie filozoficznie wykszta³ceni, pod wp³ywem wiary starali siê ponownie przemyœleæ zagadnienia filozoficzne, szczególnie te, które dotyczy³y natury ludzkiej. Owocem tych przemyœleñ ju¿ u tzw. wczesnych Ojców Koœcio³a by³y nowe koncepcje antropologiczne. Dotycz¹ one zw³aszcza interpretacji zwi¹zku duszy z cia³em. W interpretacji zaœ tego zwi¹zku wa¿ne by³o nowe spojrzenie na cia³o, a tym samym na
materiê jako ziemski element w strukturze bytu cz³owieka. W grê wiêc wchodzi³o nowe rozumienie natury cz³owieka. Pod tym wzglêdem niezwykle ciekawe jest œwiadectwo apologety Atenagorasa z Aten O zmartwychwstaniu umar³ych18. Niewiele o nim wiemy. ¯y³ w II wieku i pochodzi³ z pogañskiej rodziny.
By³ wykszta³cony i doskonale zorientowany w filozofii. Na chrzeœcijañstwo
nawróci³ siê pod wp³ywem lektury Pisma œw. Najpierw napisa³ Proœbê za chrzeœcijanami, a nastêpnie ma³e dzie³ko O zmartwychwstaniu cia³. Podj¹³ siê w nim
przedstawiæ antropologiczne – filozoficzne i teologiczne – argumenty, które przemawiaj¹ za rozumnoœci¹ chrzeœcijañskiej nauki o zmartwychwstaniu cia³a.
Wed³ug Arystydesa zmartwychwstanie nie jest nieuzasadnionym wymys³em
ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa z Nazaretu i Jego pos³annictwo. ¯ywi¹c „mocn¹
nadziejê na trwa³e bytowanie w nieœmiertelnej postaci, nie wymyœlamy go sobie
opieraj¹c siê na ludzkich mniemaniach i nie mamimy siê na pró¿no fa³szyw¹
nadziej¹, lecz wierzymy mocno w niezawodn¹ rêkojmiê, któr¹ jest zamys³ nasze18

Atenagoras z Aten, Proœba za chrzeœcijanami. O zmartwychwstaniu umar³ych,
Warszawa 1985.
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go Stwórcy; zgodnie z tym zamys³em zbudowa³ On cz³owieka z nieœmiertelnej
duszy i z cia³a oraz da³ mu rozum i wrodzone prawo dla ocalenia i ochrony
swych darów...”. Wed³ug Arystydesa Bóg, stwarzaj¹c cz³owieka, przeznaczy³ go
do ¿ycia wiecznego. Zmartwychwstanie to w³aœnie urzeczywistnienie tego przeznaczenia. Arystydes wskazuje, ¿e aby zrozumieæ zmartwychwstanie jako realizacjê tego pierwotnego zamierzenia, „winniœmy zastanowiæ siê nad ludzk¹ natur¹”19. Mówi¹c wspó³czesnym jêzykiem fenomenologicznym, odwo³uje siê do
analizy struktury bytu ludzkiego. Na drodze tej analizy odkrywa to, co w naturze cz³owieka byæ musi, czyli jego istotê. Bior¹c pod uwagê tê istotê cz³owieka,
w jej poznaniu odnajduje argumenty przemawiaj¹ce za zmartwychwstaniem.
Warto przytoczyæ tok jego rozumowania: „Jeœli bowiem ca³a w ogóle natura ludzka
zbudowana jest z nieœmiertelnej duszy i z cia³a, które zosta³o zespolone z dusz¹
w akcie stworzenia, i jeœli Bóg nie udzieli³ oddzielnie tego stworzenia, egzystencji
i ca³ego ¿ycia naturze samej duszy, i oddzielnie naturze cia³a, lecz przyzna³ te
dary ludziom zbudowanym z obu elementów...”; zatem „skoro cz³owiek stanowi
zbudowan¹ z obu sk³adników jedn¹ istotê ¿yw¹...”20, to wówczas integralna jednoœæ jego bytu jest czymœ fundamentalnym, czymœ, co ma swoj¹ podstawê w naturze cz³owieka, a co zawsze musi byæ zachowane, aby cz³owiek by³ cz³owiekiem.
Œmieræ, godz¹c w ca³oœæ bytu cz³owieka, narusza tê integraln¹ jednoœæ ludzkiej
natury. Je¿eli jednak Bóg wszechmog¹cy, stwórca takiej z³o¿onej, ale zarazem
jednolitej natury cz³owieka, po jego œmierci obiecuje przywróciæ mu nowe ¿ycie,
to musi je przywróciæ zgodnie z jego natur¹, czyli jako z³o¿onego z duszy i cia³a;
w przeciwnym wypadku cz³owiek po zmartwychwstaniu nie by³by bytem integralnym, czyli sob¹ w pe³ni swej istoty, bo ani samo cia³o, ani sama dusza nie jest
ca³ym cz³owiekiem. Ca³y cz³owiek objawia siê w powi¹zaniu obu sk³adników,
czyli cia³a i duszy. Zatem dla przywrócenia pe³ni bytu cz³owieka zmartwychwstanie cia³a jest czymœ koniecznym, polega bowiem na przywróceniu cz³owiekowi pe³nej integralnoœci jego bytu. Bez przywrócenia tej integralnoœci cz³owiek
nie osi¹gn¹³by celu swego przeznaczenia – pe³ni swego bytu: „wówczas bowiem,
gdy dokonuje siê zmartwychwstanie, dope³nia siê te¿ w³aœciwy cel”21, czyli przeznaczenie cz³owieka do udzia³u w ¿yciu, które nie przemija.
Dla uzasadnienia rozumnoœci zmartwychwstania – jako wydarzenia zgodnego z natur¹ ludzk¹ – Arystydes pos³u¿y³ siê pojêciami filozoficznymi, ale
impulsem do tej refleksji by³y dane objawienia, tzn. wiara w zmartwychwsta19

20
21

Atenagoras z Aten, Proœba za chrzeœcijanami. O zmartwychwstaniu umar³ych,
Warszawa 1985, s. 99 i 100.
Jw., s. 102.
Jw., s. 115.
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nie. Wszystkie te dane nale¿a³o jednak tak przebadaæ, aby mo¿na by³o w sposób rozumnie uporz¹dkowany i uzasadniony przedstawiæ jako spójn¹ ca³oœæ
myœlow¹ – chrzeœcijañski pogl¹d na cz³owieka i jego przeznaczenie.
***
Wzajemne przenikanie nie obywa³o siê jednak bez trudnoœci i konfliktów.
Ludzie, wychowani w kulturze helleñskiej i obyci z filozoficznymi pogl¹dami
greckimi, traktowali jako coœ oczywistego uznawanie cia³a za najni¿sz¹ kategoriê bytu, a czêsto za Ÿród³o z³a lub przynajmniej za czynnik obci¹¿aj¹cy niematerialn¹ doskona³¹ duszê. Ci wiêc, gdy nawracali siê na chrzeœcijañstwo, prze¿ywali autentyczne rozterki. Wielu z nich z trudem przychodzi³o – w³aœnie ze wzglêdu na rozumienie cz³owieka – uznanie w Chrystusie Syna Bo¿ego i prawdziwego
Cz³owieka i tego wszystkiego, co g³osi³o chrzeœcijañstwo na temat ziemskiej egzystencji Jezusa. Nie mogli bowiem pogodziæ ze sob¹ prawdy o Bogu i prawd
antropologicznych o doskona³ej niematerialnej duszy z myœl¹ o cielesnoœci Jezusa Cz³owieka. Bo jak¿e¿ Syn Bo¿y móg³by byæ prawdziwym cz³owiekiem? Niejedni wiêc uwa¿ali, ¿e jeœli Jezus z Nazaretu by³ prawdziwym cz³owiekiem, to
nie móg³ byæ Synem Bo¿ym, bo jak¿e¿ móg³by w sobie pogodziæ to, co doskona³e
– swoj¹ bosk¹ naturê – z tym, co niedoskona³e, ziemskie, tzn. z ludzkim cia³em?
Zatem mia³ co najwy¿ej pozorne cia³o, a jeœli cierpia³ i umar³, to tak¿e jedynie
pozornie. Jeœli zaœ by³ prawdziwym cz³owiekiem, to z tych samych powodów nie
móg³ ju¿ byæ prawdziwym Bogiem; zatem by³ co najwy¿ej przybranym Synem
Bo¿ym. Z tych trudnoœci i sporów zrodzi³y siê liczne herezje chrystologiczne.
***
W trakcie tych sporów o Chrystusa i o Trójcê Œwiêt¹ zrodzi³o siê nowe
pojêcie osoby ludzkiej jako bytu cielesno-duchowego. Coraz powszechniej uznawano, ¿e cz³owiek jako osoba w ca³oœci jest ukonstytuowany z cia³a i duszy,
taka bowiem jest jego natura. Wœród tych pogl¹dów najwa¿niejsze by³y dwa
stwierdzenia: 1) ¿e do natury osoby ludzkiej nale¿y cia³o i dusza; 2) ¿e poszczególny cz³owiek jako osoba ma swoj¹ jednostkow¹ i niepowtarzaln¹ wartoœæ.
Ta wartoœæ cz³owieka jako jednostkowej osoby zarysowywa³a siê szczególnie
wyraŸnie w œwietle wiary w zbawcze dzie³o Chrystusa, w znaczenie Jego cierpieñ, œmierci i zmartwychwstania. Chrystus bowiem cierpia³ i umar³ za ka¿dego cz³owieka, tak¿e za tego najmniejszego i nic nie znacz¹cego w ówczesnym
œwiecie. Kto zatem wierzy³ w Chrystusa i w Jego zbawcze dzie³o, ten si³¹ rzeczy zaczyna³ ju¿ inaczej myœleæ o wartoœci poszczególnego cz³owieka i o sensie
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jego ziemskiej egzystencji. W ten sposób religijne myœlenie inspirowa³o nowe
myœlenie filozoficzne. Znalaz³o to swój wyraz w doktrynie teologiczno-filozoficznej wypracowanej przez œw. Augustyna.
Objawienie judeo-chrzeœcijañskie nie dawa³o jednak gotowych prawd o cz³owieku. Zawiera³o w sobie jedynie pewne œwiat³o, za którym warto by³o iœæ.
Lecz to wymaga³o zawsze przemyœlenia starych formu³ filozoficznych i tworzenia nowych syntez myœlowych. Tak to ju¿ jest, ¿e: „Bóg pragnie przyjœæ do
swojego œwiata, ale chce przybyæ przez cz³owieka. Taka jest tajemnica naszej
egzystencji, ponadludzka szansa ludzkoœci”22.
***
Co zyska³o chrzeœcijañstwo otwieraj¹c siê na kulturê pogañsk¹? Niew¹tpliwie zyska³o jêzyk i pojêcia filozoficzne, które pomaga³y porz¹dkowaæ i okreœlaæ treœci wiary tak, ¿e stopniowo mog³y przybraæ formê doktryny teologicznej. W toku d³ugiego procesu polemik z platonizmem i neoplatonizmem, w toku sporów o prawdy wiary – o naturê Chrystusa, o istotê osób w Trójcy Œwiêtej
– wzbogaca³y wyk³ad wiary o pewne treœci filozoficzne. Filozofia bowiem nios³a
z sob¹ prawdy odkrywane przez cz³owieka jego w³asn¹ moc¹ oraz pytania, na
które on sam szuka³ odpowiedzi, jak na przyk³ad pytania o byt, o naturê, o duszê, o dobro i z³o i wiele innych. Ale filozofia nios³a tak¿e pytania, na które
cz³owiek nie móg³ znaleŸæ odpowiedzi w³asn¹ moc¹ poznawcz¹ lub te¿ b³¹dzi³
w ich poszukiwaniu, jak na przyk³ad pytania o naturê bytu pierwszego, o pocz¹tek œwiata i o pocz¹tek duszy ludzkiej. Lecz najwa¿niejsze by³o to, ¿e filozofia nios³a z sob¹ umiejêtnoœci metodologiczne i technikê badawcz¹, a zw³aszcza
logikê jako podstawê porz¹dkowania i komunikowania myœli. Czerpi¹c te zasoby
z filozofii pogañskiej, chrzeœcijañskie nauczanie mog³o w przysz³oœci przybraæ
charakter doktryny i m¹droœci wiary, i w tej formie jako racjonalny dyskurs
przenika³o w przestrzenie ¿ycia ducha – w kulturê. Dziêki temu ludzie myœl¹cy w chrzeœcijañskiej doktrynie odnajdywali ju¿ nie tylko naukê o zbawieniu;
teologiczny wyk³ad wiary niós³ ze sob¹ równie¿ nowe i zarazem ju¿ inne odpowiedzi na pytania filozoficzne, inne, gdy¿ czerpane z odmiennych Ÿróde³, a mianowicie z objawienia i z w³asnych dociekañ myœlicieli chrzeœcijañskich. Co prawda by³y to odpowiedzi nie na pytania o byt jako byt czy o naturê substancji
– Ewangelia takich odpowiedzi nie dawa³a – ale na pewno kry³a w sobie owo
œwiat³o, które pozwala³o formu³owaæ nowe odpowiedzi na pytania o naturê cz³owieka, o strukturê jego bytu jako osoby, zw³aszcza zaœ o rolê cia³a w ukonstytu22
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owaniu bytu ludzkiego. Ponadto chrzeœcijañskie nauczanie pomaga³o odkrywaæ sens doczesnej egzystencji cz³owieka w œwiecie, sens wolnoœci i autonomii
cz³owieka jako osoby w spo³eczeñstwie, w stosunku do w³adzy, wobec pañstwa;
ponadto pytania o sens pracy, o sens cierpienia i wiele innych nowych pytañ,
których filozofowie pogañscy albo jeszcze nie, albo w ogóle nie stawiali.
A co zyska³a filozofia i filozoficzne myœlenie o cz³owieku dziêki otwarciu
siê na Ewangeliê? Zawsze trzeba mieæ to przed oczami, ¿e Dobra Nowina nie
jest traktatem filozoficznym, dlatego nie mo¿na od niej oczekiwaæ rozwi¹zania
problemów, które s¹ obecne w dzie³ach Platona czy Arystotelesa. Ewangelia
nie zawiera te¿ ¿adnych analiz dotycz¹cych natury duszy, jej boskoœci. Nie podaje tak¿e nowych dowodów na istnienie Boga, nie wyjaœnia natury ducha.
Ponadto Ewangelia wiele filozoficznych pytañ pozostawia bez odpowiedzi, nie
rozwi¹zuje wiêc wszystkich problemów, jakie stawia cz³owiek. Wiele z tych
problemów Ewangelia w ogóle pozostawia ludziom do rozwi¹zania. Mówi¹c
jednak jêzykiem przypowieœci o królowaniu Boga, Ewangelia ukazuje Boga
jako Ojca wszystkich ludzi (a nie jako bezosobow¹ zasadê bytu). W ¿yciu, œmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa Ewangelia ukazuje cz³owiekowi nadziejê na nowe
¿ycie. A to jest coœ wiêcej ni¿ ontologia i metafizyka. W przebaczeniu ukazuje
wznios³oœæ mi³oœci i jej prymat, w b³ogos³awieñstwie ubóstwa i pokoju nowe
perspektywy wspó³¿ycia ludzi ze sob¹. Ale Ewangelia nie daje gotowych rozwi¹zañ, promieniuje jedynie œwiat³em, które pozwala cz³owiekowi rozpoznaæ
Boga ¿ywego i istotê samego siebie jako ducha. Kto jednak uwierzy³ w Jezusa
i rozmyœla³ nad Jego uto¿samieniem siê z najmniejszymi, ten coraz wyraŸniej
dostrzega³ sens braterstwa i równoœci, sens sprawiedliwoœci, wartoœæ mi³oœci
i ¿ycia rodzinnego, swoje doczesne i wieczne znaczenie, swoj¹ godnoœæ jako poszczególny cz³owiek (a nie rodzaj ludzki). By³ to jednak bardzo d³ugi proces, ale
proces o pozytywnym znaczeniu w dziejach ducha. O promieniowaniu p³yn¹cym z chrzeœcijañskiego przepowiadania Hegel m.in. tak pisze: „Dziêki religii
chrzeœcijañskiej uœwiadomiona zosta³a absolutna idea Boga w jej prawdzie,
a cz³owiek odnalaz³ w tej idei równie¿ siebie samego w swej prawdziwej naturze, danej w okreœlonym wyobra¿eniu Syna Bo¿ego. Cz³owiek jako istota dla
siebie skoñczona jest zarazem obrazem i podobieñstwem Boga i sam w sobie
Ÿród³em nieskoñczonoœci; jest on celem sam dla siebie, posiada w sobie samym
wartoœæ nieskoñczon¹ i przeznaczenie ¿ycia wiecznego”23.
Bez promieniowania Ewangelii filozofia w wielu zasadniczych dla cz³owieka sprawach nie dosz³aby do pog³êbionego i wyraŸnego poznania, a mo¿e na23

Wyk³ady z filozofii dziejów, t. II, przek³. J. Grabowski i A. Landman, Warszawa
1958, s. 179.
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wet dalej brnê³aby po manowcach niepewnoœci i sceptycyzmów. Czy¿ bowiem
dzisiaj nie pod wp³ywem chrzeœcijañskiego nauczania mamy w kulturze europejskiej tak wyraŸn¹ œwiadomoœæ godnoœci cz³owieka jako osoby i jego autonomii. Wolnoœci sumienia? Podmiotowoœci cz³owieka i jego praw? Wartoœæ ¿ycia
ludzkiego od poczêcia do œmierci? Dziœ wolnoœæ, równoœæ, braterstwo wszystkich ludzi, sprawiedliwoœæ i solidarnoœæ, demokracja i prawa cz³owieka wydaj¹
siê oczywiste, uchodz¹ za wartoœci ogólnoludzkie. Ale dla ludzi œwiata pogañskiego i dla staro¿ytnej filozofii takie nie by³y. Wprawdzie zanim ukaza³y siê
w nowym œwietle, musia³y up³yn¹æ wieki, ale w sferze ducha nic siê nie dzieje
rewolucyjnie. Bez chrzeœcijañskiego nauczania, byæ mo¿e, dot¹d nie znalibyœmy rozdzia³u pañstwa od Koœcio³a, w³adzy œwieckiej od w³adzy religijnej,
moralnoœci od prawa. Byæ mo¿e nadal uto¿samialibyœmy politykê i religiê; nie
wiedzielibyœmy, jak daleko siêgaæ mo¿e w³adza pañstwa nad cz³owiekiem jako
osob¹. Prawda, chrzeœcijañstwo nie znajduje jeszcze rozwi¹zania dla wielu
pal¹cych dzisiaj problemów, jak problemy spo³eczne, demograficzne, problemy
wojny i pokoju; nie mo¿e tak¿e uporaæ siê z konfliktami na tle religijnym. Ale
filozofia i Biblia wnieœæ mog¹ nowe ich oœwietlenie, wskazaæ kierunki i mo¿liwoœci takie, które by odpowiada³y godnoœci cz³owieka.
Na zakoñczenie warto przypomnieæ s³owa Karla Jaspersa sprzed piêædziesiêciu lat: „My, ludzie Zachodu, wszyscy pozostajemy chrzeœcijanami, poniewa¿ ukszta³towaliœmy siê na tym obszarze, poniewa¿ chrzeœcijañski rodowód
porusza nasz¹ duszê, okreœla nasze decyzje i zamierzenia, poniewa¿ wype³niaj¹ nas obrazy i wyobra¿enia, które maj¹ swe Ÿród³o w Biblii”24.
***
Dla wspó³czesnego myœlenia o cz³owieku i jego prawach zatrzymanie siê
przy staro¿ytnym dziedzictwie filozoficznym i przy treœciach wiary judeochrzeœcijañskiej nie jest cofaniem siê wstecz; nie jest tak¿e zwyczajnym zwrotem ku
przesz³oœci, która przeminê³a i nie ma ju¿ ¿adnego znaczenia. Przeciwnie, jest
twórczym powrotem do Ÿróde³ i zwrotem ku œwiat³om, które zab³ys³y u pocz¹tków kultury europejskiej, a które dziœ – pod wp³ywem postmodernistycznych
dekonstrukcji i interpretacji – zdaj¹ gasn¹æ. Lecz w tej sytuacji w³aœnie powrót
do Ÿróde³ i zwrot ku œwiat³om pocz¹tków jest Europie potrzebny bardziej ni¿
kiedykolwiek. W œwiecie duchowo zdezorientowanym, skoncentrowanym tylko
na naukowo-technicznych usprawnieniach przyspieszaj¹cych produkcjê i konsumpcjê dóbr wyprodukowanych, a za prawdê uznaj¹cym tylko dekonstrukcjê
i interpretacjê, trudno bêdzie jej staæ siê bratersk¹ wspólnot¹ ludów i narodów.
24
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EUROPIE POTRZENE JEST
NOWE MYŒLENIE O CZ£OWIEKU

Kryzys cz³owieka
Dziœ w Europie nasze myœlenie o cz³owieku rozwija siê w atmosferze kryzysu. Jednocz¹ca siê Europa zdaje siê zapominaæ czy nawet wyrzekaæ siê w³asnego oryginalnego myœlenia o cz³owieku; myœlenia, które ma przecie¿ za sob¹
przesz³o dwuipó³tysi¹cletni¹ historiê. Samoœwiadomoœæ cz³owieczeñstwa w Europie uleg³a jakby jakiemuœ zamroczeniu. Wspó³czesny Europejczyk – chc¹c
byæ przede wszystkim Europejczykiem – gubi siê w sobie samym co do sensu
bycia cz³owiekiem.
W Europie nie jest to jednak zjawisko zupe³nie nowe. Zarazem podkreœliæ
nale¿y, i¿ Ÿród³em owego kryzysu cz³owieczeñstwa nie jest sam proces jednoczenia siê ludów i narodów europejskich. Jest raczej wrêcz przeciwnie: przecie¿ sama idea jednoczenia siê ludzkoœci – nie tylko mieszkañców Europy –
zak³ada w³aœnie to¿samoœæ cz³owieczeñstwa w ka¿dym z nas. Ka¿dy cz³owiek
jest osob¹ i z tej racji ka¿dy jest podmiotem praw ludzkich, niezale¿nie od
miejsca pochodzenia i zamieszkania. Ta fundamentalna prawda o cz³owieku
jest u podstaw jednocz¹cej siê Europy, która nie wy³ania siê z duchowego chaosu i pojêciowego pomieszania. Pogubienie siê Europejczyków co do sensu cz³owieczeñstwa bierze siê st¹d, ¿e w kulturze zachodnioeuropejskiej zlekcewa¿ono fundamentalne pytania cz³owieka o siebie samego. OdpowiedŸ na pytanie,
kim jest cz³owiek jako osoba, uzale¿niono nie od poznania natury cz³owieka
jako osoby, ale od konwencji i kulturowego kodu. Prze¿ywany dziœ kryzys co do
sensu bycia cz³owiekiem uœwiadamia nam, ¿e takie pytania, jak: Kim jestem
ja-cz³owiek? Co znaczy byæ ja osobowym? Jakie jest moje miejsce i moje znaczenie w œwiecie i we wspólnocie z drugimi? Co znaczy byæ podmiotem praw ludzkich i obywatelskich? – zaczynaj¹ nabieraæ dziœ niemal dramatycznego znaczenia. Znajdujemy siê w swego rodzaju zakrêcie dziejowym. Tak jak kiedyœ,
gdy Grecy i Rzymianie stawali twarz¹ w twarz z ludami Azji, Afryki czy Pó³nocnej Europy, musieli sobie odpowiedzieæ nie na pytania, co znaczy byæ Grekiem czy Rzymianinem, ale cz³owiekiem. I tak samo Europejczycy, gdy u progu
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czasów nowo¿ytnych stawali twarz¹ w twarz z ludami Ameryki – musieli sobie
uœwiadomiæ, co znaczy byæ cz³owiekiem, a nie tylko Europejczykiem.
Dziœ sytuacja jest podobna. Ale w Europie zatracenie samoœwiadomoœci
cz³owieczeñstwa jest faktem. Ju¿ w latach dwudziestych Max Scheler dostrzega³ fakt kryzysu cz³owieczeñstwa, gdy pisa³, ¿e „jesteœmy pierwsz¹ epok¹, w której cz³owiek ca³kowicie i bez reszty sta³ siê «problematyczny», w której ju¿ nie
wie, czym jest, a zarazem te¿ wie, ¿e tego nie wie”1. I nie by³a to wcale ekscentryczna opinia filozofa. Dziœ kryzys ten nawet zdaje siê pog³êbiaæ. Czy¿ g³oœna
formu³a Michel Foucaulta „œmieræ cz³owieka” nie œwiadczy o tym? Ale czy¿by
rzeczywisty cz³owiek w Europie naprawdê umar³?
Nie. W kryzysie tym nie chodzi o œmieræ rzeczywistego cz³owieka-Europejczyka, lecz o duchowe procesy w kulturze europejskiej i zwi¹zane z nimi
przemiany nastawieñ i punktów odniesienia w nauce, w filozofii, w sztuce,
w religii. Formu³a „œmieræ cz³owieka” – podobnie jak wczeœniejsza od niej formu³a „œmieræ Boga” – w lapidarny sposób wskazuj¹ na nastêpstwa procesów,
które zasz³y – i które nadal zachodz¹ – w samoœwiadomoœci Europejczyków
w spojrzeniu na siebie i na w³asne d¹¿enia. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e zmiany
te nie s¹ czymœ nowym i nag³ym, lecz przeciwnie, zachodzi³y powoli i od doœæ
dawna. Dostrzega³ je ju¿ w pierwszej po³owie XIX wieku Sören Kierkegaard
stwierdzaj¹c m.in., ¿e cz³owiek do tego stopnia „pob³¹dzi³ w sobie samym”, i¿
pogubi³ siê „w poczynaniu samego siebie w wolnoœci i prawdzie”. Nastêpstwem
tego pogubienia siê jest prze¿ywany dziœ coraz dotkliwiej kryzys samowiedzy
Europejczyków. Zasadnicz¹ treœci¹ tego kryzysu jest duchowe znu¿enie i wyczerpanie, a nade wszystko zw¹tpienie2, o którym w latach dwudziestych pisa³
Edmund Husserl. Zw¹tpienie to odnosi siê nie tylko do poznania prawd pierwszych, nie tylko do sensu wartoœci. Zw¹tpienie, jakie towarzyszy kryzysowi
samowiedzy, jest zw¹tpieniem w sens nauki, filozofii, religii i sztuki, w sens
rozumnoœci w sobie samym, a dziœ nawet w sens jakiegokolwiek racjonalnego
dyskursu3. Konsekwencj¹ tego jest zw¹tpienie w sens bycia cz³owiekiem. W kontekœcie takiego myœlenia cz³owiek czuje siê do tego stopnia zagubiony, ¿e nawet pytania o samego siebie uwa¿a za œmieszne i dlatego nie warto braæ ich na
serio. „Jeœli ¿ycie nie jest realne, jeœli nie jest powa¿n¹ spraw¹, a jego celem jest
grób, to mo¿e jesteœmy œmieszni podchodz¹c do siebie tak serio. Z drugiej stro1
2
3

Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987, s. 151.
Zob. Kryzys europejskiego cz³owieczeñstwa a filozofia, Warszawa 1993.
Richard Rorty uwa¿a, ¿e w racjonalnym dyskursie nie chodzi wcale o prawdê, lecz
jedynie o ekspresjê subiektywnych pogl¹dów (zob. Filozofia a zwierciad³o natury,
Warszawa 1994).
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ny, jeœli na tê powagê nie ma ¿adnej rady, to mo¿e trzeba nam pogodziæ siê
z w³asn¹ œmiesznoœci¹. Byæ mo¿e, ¿ycie nie tylko nie ma sensu, ale jest absurdem”4. S¹dzê, ¿e s³owa te zosta³y napisane bez poczucia troski i odpowiedzialnoœci za bycie cz³owiekiem. Lecz wówczas sprawa jest tym bardziej powa¿na,
wrêcz dramatyczna.
Rozk³ad klasycznego pojêcia cz³owieka
Wspó³czesny kryzys cz³owieka w kulturze europejskiej nie jest zatem zjawiskiem zupe³nie nowym, przeciwnie, raczej jest etapem z³o¿onego i bardzo
d³ugiego procesu duchowego, który w efekcie doprowadzi³ do „rozk³adu klasycznego pojêcia cz³owieka” w naukach o cz³owieku i w filozofii5. Od razu
jednak musimy podkreœliæ, ¿e rozk³ad ten nie jest nastêpstwem rozwoju samej nauki jako sposobu odkrywania natury œwiata i natury cz³owieka, a wiêc
nie wzrostu samej wiedzy. To nie prawda odkrywana w naukach o cz³owieku
zmusi³a do zarzucenia klasycznego pojêcia cz³owieka – bytu cielesno-duchowego, z³o¿onego z materialnego cia³a i duszy jako formy. Rozk³ad tego pojêcia
jest owocem rozwoju ca³ego ¿ycia duchowego w Europie. Dzieje tego procesu
mo¿na by œledziæ6. Co prawda trudno tu opisywaæ jego wszystkie fazy i oznaczaæ jego etapy. Dla naszych celów wystarczy jedynie wskazaæ najwa¿niejsze
zjawiska.
Otó¿ dalekim t³em owego procesu rozk³adu jest zaznaczaj¹ca siê ju¿ od
koñca XV wieku ostra krytyka systemu filozoficznego Arystotelesa, a zw³aszcza wyznaczonego i usankcjonowanego przez ten system modelu uprawiania
nauki. Przy okazji tej krytyki wyrzucano z proponowanego nowo¿ytnego modelu nauki tradycyjne pojêcia metafizyczne Arystotelesa jako zbêdne, a nawet
wiêcej, bo jako hamuj¹ce jej rozwój. Oczywiœcie owa krytyka tradycyjnego systemu filozoficznego w nauce nie by³a bezpodstawna i dlatego to w³aœnie w du¿ym stopniu usprawiedliwia³o wykreœlanie z nowo¿ytnej nauki zwi¹zanych
z ni¹ pojêæ metafizycznych. Ale czy usprawiedliwia³o eliminowanie wszelkich
pojêæ metafizycznych? Lecz niestety, tak siê w³aœnie sta³o, ¿e przy tej okazji
krytykowano i eliminowano wszelkie pojêcia metafizyczne, i to nie tylko w nauce, ale w ogóle w racjonalnym myœleniu. To z kolei rodzi³o w ¿yciu duchowym
Europy coraz wiêksz¹ niechêæ do metafizyki w ogóle. Ci, którzy od pocz¹tku
propagowali nowy model badañ naukowych – René Descartes, Francis Bacon,
4
5

T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Warszawa 1993, s. 94.
Na zjawisko rozk³adu w kulturze „klasycznego pojêcia cz³owieka” zwróci³ uwagê
E. Cassirer w ksi¹¿ce Esej o cz³owieku, Warszawa 1971.
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Galileusz – przy tej okazji ju¿ podkreœlali, ¿e w naukach nale¿y – jak to póŸniej
w XVIII wieku lapidarnie wyrazi³ Voltaire – trzymaæ siê jedynie „pochodni
doœwiadczenia” oraz „dok³adnej analizy rzeczy i kompasu matematyki”, aby
móc potem wszystko opisywaæ i wyjaœniæ w sposób prosty, bez zbêdnego odwo³ywania siê do tzw. przyczyn metafizycznych. Zak³adano bowiem, ¿e w œwiecie
natury wszystko zachodzi zgodnie z jej prostymi prawami przyrody. W XVIII
wieku w okresie Oœwiecenia ta koncepcja uleg³a dalszemu uproszczeniu. Dokona³ tego m.in. Diderot, jeden z koryfeuszy Oœwiecenia. Twierdzi³ on, ¿e wszystko powstaje „drog¹ kombinacji, mieszaniny i rozk³adu”. Wspó³gra³o to z jego
postulatem badawczym: „Pozostawmy na uboczu przyczyny nieznane, a zajmijmy siê faktami”. Takie nastawienia w nauce utrwala³y siê jako jedyna i w³aœciwa droga naukowego badania.
Na te uproszczenia teoretyczne na³o¿y³a siê w okresie Oœwiecenia krytyka
chrzeœcijañstwa i wszelkiej religii w imiê rozumu, co tym bardziej zachêca³o do
proklamowania w naukach uproszczonej wizji cz³owieka. Albowiem to oznacza³o, ¿e dla naukowej opcji cz³owiek jako byt naturalny przynale¿y do œwiata
przyrody i w niej znajduje swoje ostateczne przeznaczenie. Dla wyjaœnienia
natury i pozycji cz³owieka w œwiecie nie potrzeba ju¿ szukaæ innych – metafizycznych czy religijnych – punktów odniesienia. Lecz z tym w³aœnie ³¹czy³a siê
utrata œwiadomoœci Ÿróde³ w³asnej egzystencji.
Wiara w doœwiadczenie, w proste wyjaœnianie faktów oraz negacja sensu
problematyki metafizycznej – wszystko to coraz bardziej sankcjonowa³o w nauce minimalizm poznawczy i swoisty kult faktów, a to znowu sprzyja³o kszta³towaniu siê postaw redukcjonistycznych i narastaniu swoistej „œlepoty ontologicznej”. Jeœli chodzi o cz³owieka, to w³aœnie w tej atmosferze mog³a powstaæ –
ju¿ jako wyraz „naukowego” opisu faktów i prostego ich wyjaœnienia – ksi¹¿ka
La Mettriego L’homme-machine – Cz³owiek-maszyna. A skoro cz³owiek to nic
wiêcej jak tylko maszyna, to jaki¿ mo¿e byæ sens jego istnienia? Sam La Mettrie, ju¿ bez ¿adnych teoretycznych skrupu³ów, pisa³: „Zosta³ on mo¿e, nie wiadomo jak i dlaczego, rzucony na chybi³ trafi³ w którymœ punkcie kuli ziemskiej;
wiemy tylko, ¿e musi ¿yæ i umrzeæ, podobnie jak owe grzyby...”7. Po co wiêc
pytaæ o to, kim jestem i sk¹d jestem? Kim jestem jako osoba? Jakie jest moje
miejsce w œwiecie? Czy¿ nie jest to prostsze „rozwi¹zanie” – pomin¹æ te pytania
jako ma³o wa¿ne?
6

7

Szerzej o procesie kszta³towania siê nowo¿ytnej Europy pisze P. Hazard: Myœl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga, Warszawa 1972; Kryzys
œwiadomoœci europejskiej 1680–1715, Warszawa 1974.
La Mettrie, Cz³owiek-maszyna, Warszawa 1984, s. 57.

EUROPIE POTRZEBNE JEST NOWE MYŒLENIE O CZ£OWIEKU

33

W tym kierunku posz³a nauka europejska. Ale o tym nie decydowa³y ju¿
faktyczne odkrycia dotycz¹ce struktury bytu ludzkiego i racje naukowe, które
ukazywa³y, ¿e cz³owiek jako byt naturalny w œwiecie to istotnie nic wiêcej, jak
tylko cia³o i jego mechanizmy. Decydowa³o o tym najpierw zwyk³e pominiêcie
pytañ metafizycznych jako zbêdnych. Takie uproszczone widzenie cz³owieka
nie tylko utrwala³o siê, ale nawet – w wieku XIX i XX – pog³êbia³o siê jeszcze
bardziej. We wszystkich pozytywistycznych nurtach uzyska³o silne ideologiczne usprawiedliwienie. I w nauce jest tak do dziœ. Z tego to powodu wielu uczonych uproszczon¹ wizjê cz³owieka przyjmuje jako fakt nie podlegaj¹cy ju¿ ¿adnej dyskusji. Wskutek tego pojawienie siê cz³owieka w œwiecie i jego status
ontologiczny wyjaœnia siê w sposób prosty faktem ewolucji. Tymczasem fakt
ewolucji nie t³umaczy wszystkiego. Bo czy¿ z faktu ewolucji wynika, dlaczego
w œwiecie pojawi³ siê cz³owiek? A przede wszystkim, czy ewolucja ods³ania
sens jego istnienia? Z faktu ewolucji co najwy¿ej wynika, „i¿ wyszliœmy z chaosu i w ten chaos kiedyœ siê pogr¹¿ymy, [natomiast] nie wynika, abyœmy bêd¹c
tu na tym œwiecie nie mogli staraæ siê ¿yæ jak najm¹drzej, jak najlepiej”8. Ale
jak ¿yæ? W imiê czego? Dla jakich racji? Te pytania pozostaj¹ bez odpowiedzi.
Zreszt¹ na dobr¹ sprawê tych pytañ jako metafizycznych w nauce nie nale¿y
stawiaæ; nauka nie daje na nie ¿adnych odpowiedzi, s¹ wiêc pytaniami pozbawionymi znaczenia. Ale czy w ogóle nie wolno ich stawiaæ? Czy nie nale¿y –
w imiê naszego osobistego doœwiadczenia – pytaæ, kim jesteœmy? W imiê czego
i dla jakich racji „wyszliœmy z chaosu”? Jakie jest nasze miejsce w œwiecie? Jaki
jest status ontologiczny cz³owieka? Jakie jest jego ostateczne przeznaczenie?
TrzeŸwy opis „samych faktów” i „proste” wyjaœnienia – proklamowane jako
„g³os” nauki – w XIX i w XX wieku sta³y siê dla wielu uczonych argumentem
bardziej przekonuj¹cym ni¿ jakakolwiek krytyka uproszczeñ i refleksja filozoficzna; co wiêcej, skutecznie t³umi³y wszelk¹ krytykê filozoficzn¹ i religijn¹
obronê cz³owieka przed nim samym. Postulat metodologicznej prostoty wyjaœnieñ wydawa³ siê oczywisty. W naukach o cz³owieku – w psychologii, w socjologii, a tak¿e w naukach humanistycznych – zaowocowa³o to dominacj¹ licznych teoretycznych redukcjonizmów i nihilizmem aksjologicznym. Formu³owano ró¿ne metodologiczne postulaty prostoty wyjaœnieñ lub pomijania – jako
niepoznawalnych lub nierozwi¹zalnych – problemów ontologicznych i metafizycznych. Bez oporów przyjmowano – jako metodologiczny wymóg – eliminowanie z badañ naukowych „ontologicznego dogmatu cz³owieka” jako bytu z³o¿onego z duszy i cia³a, a tak¿e jako podmiotu osobowego czy jako ducha, albowiem – tak zak³adano – „odrzucanie tego dogmatu mog³o usun¹æ... przeszkody
8

W. J. K. Kunicki-Goldfinger, Znik¹d donik¹d, Warszawa 1993, s. 260.
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dla postêpu naukowego. (...) „Jedynym sposobem jest konsekwentne trzymanie
siê odnoœnie do istoty cz³owieka tych samych zasad agnostycyzmu, których
trzyma siê nowoczesna nauka odnoœnie do istoty wszechœwiata. Nauka indukcyjna wie i mo¿e wiedzieæ o tym, czym jest cz³owiek jako ca³oœæ nie wiêcej
ani¿eli o tym, czym jest w rzeczywistoœci wszechœwiat jako ca³oœæ. Teorie makrokosmosu zosta³y ju¿ dawno usuniête z terenu nauki i pozostawione metafizyce; najwy¿szy czas, by wyrzuciæ równie¿ teoriê mikrokosmosu cz³owieka”9.
W ten sposób nauki o cz³owieku coraz bardziej „sp³aszcza³y” i „zamazywa³y” obraz cz³owieka jako osoby, nie widzia³y w nim autonomicznego podmiotu,
a wszystkie przejawy ¿ycia duchowego wyjaœniano jako epifenomeny procesów
biologicznych, natomiast samego cz³owieka jako strukturê pochodn¹ warunków zewnêtrznych, twór œrodowiska lub tylko osobliwy uk³ad. Psychologia
– któr¹ od XIX wieku uprawiano jako naukê eksperymentaln¹ – sta³a siê nauk¹
„bez duszy”, socjologia nauk¹ „bez osoby” jako autonomicznego podmiotu, a nauki humanistyczne – naukami o duchu „bez ducha”; w przejawach ¿ycia duchowego dostrzegano bowiem jedynie zachowania lub ekspresje rz¹dz¹cych siê
w³asnymi mechanizmami neurofizjologicznych doznañ i pobudzeñ. Œwiadomoœæ,
dusza, duch, wy¿sze czynnoœci umys³owe z góry traktowano jako epifenomeny
naturalnych procesów czy nadbudowê stosunków spo³ecznych. Nic wiêc dziwnego, ¿e w drugiej po³owie XX wieku proklamowano, i¿ cz³owiek jako osoba
w nauce jest w ogóle zbêdn¹ fikcj¹ pojêciow¹. „W miarê jak nauka o zachowaniu zaczyna korzystaæ z metod fizyki i biologii, zachowanie cz³owieka t³umaczy
siê nie autonomicznym czynnikiem wewnêtrznym, lecz podlegaj¹cym ewolucji
œrodowiskiem, które kszta³tuje i umacnia postêpowanie jednostki. (...) Jest on
wytworem naszej niewiedzy i jest wypierany w miarê, jak wzrasta rozumienie
pewnych rzeczy. Nauki œcis³e powoduj¹ nie dehumanizacjê cz³owieka, lecz de-homunkulizacjê. Jest to konieczne, jeœli maj¹ one zapobiec likwidacji ludzkiego
gatunku. Cz³owieka jako osoby mo¿na siê pozbyæ bez ¿alu”10.
Te redukcjonistyczne sposoby widzenia cz³owieka w naukach o cz³owieku
zniekszta³ca³y samoœwiadomoœæ cz³owieka w kulturze europejskiej. O cz³owieku
myœli siê i mówi jak o przedmiocie poœród innych przedmiotów, jak o rzeczy poœród rzeczy. Zadziwiaj¹ce to, ale w naukach o cz³owieku nie ma ju¿ miejsca na
cz³owieka jako osobê i jako ducha. A czym¿e mo¿e byæ ca³a humanistyka bez
ducha? „Ka¿dy z nich na swój sposób – pisze Helmut Plessner – g³osz¹c eksplicite
lub implicite, i¿ duch jest czymœ w rodzaju skomplikowanej maszynki produkuj¹cej iluzje co do stosunków ekonomicznych, sk³onnoœci czy popêdów biologicznych,
9
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F. Znaniecki, Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Warszawa 1971, s. 194–195.
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przyczyni³ siê do deprecjacji cz³owieka, wbrew swym pierwotnie humanistycznym za³o¿eniom. Zniszczenie metafizycznego monopolu cz³owieka, stworzonego
na obraz i podobieñstwo Boga i natchnionego jego tchnieniem, zniszczenie go
w imiê emancypacji jednostki i spo³eczeñstwa, obróci³o siê przeciwko nim. Tkwi
w tym coœ wiêcej ni¿ tylko resentyment epoki. W karykaturach proroków witalizmu uderza pewna mo¿liwoœæ, w tak ostrej formie nie znana poprzednim czasom
i znacz¹ca dla nauki o cz³owieku: mo¿liwoœæ zniekszta³cenia samego siebie”11.
Od teorii do praktyki
Podkreœlam raz jeszcze, osi¹gniêcia nowo¿ytnych nauk o cz³owieku nie
musia³y wcale prowadziæ do „rozk³adu klasycznego pojêcia cz³owieka”, a tym
mniej do proklamacji „œmierci cz³owieka”. Jeœli zaœ prowadzi³y, to tylko dlatego, ¿e ludzie czasów nowo¿ytnych ulegali innym racjom i „g³osom” ni¿ racje
samej nauki. Przede wszystkim mniej interesowali siê kontemplacj¹ prawdy,
a coraz chêtniej oczekiwali praktycznych korzyœci z uprawiania nauki. U progu czasów nowo¿ytnych Francis Bacon tak to wyartyku³owa³: „Nie chodzi bowiem tylko o szczêœcie kontemplacyjne, lecz o sprawy i pomyœlnoœæ prawdziwie
ludzk¹ i moc do wszelkiego dzia³ania. Cz³owiek bowiem, s³uga i t³umacz przyrody, tyle mo¿e zrobiæ i zrozumieæ, ile z ³adu przyrody czynem lub zmys³em
zdo³a uchwyciæ... Tote¿ dwa bliŸniacze cele, mianowicie ludzka wiedza i potêga, to naprawdê jedno i to samo...”. Ale sam Bacon zgodnie z Bibli¹ wierzy³, ¿e
na pocz¹tku Bóg stwarzaj¹c cz³owieka umieœci³ go w raju, gdzie ca³a natura
by³a mu uleg³a i jemu s³u¿y³a; potem jednak cz³owiek wskutek grzechu utraci³
w³adzê nad przyrod¹, która buntowa³a siê przeciw niemu. Obecnie tê utracon¹
w³adzê mo¿e cz³owiek odzyskaæ dziêki nauce, która przywróci mu królewsk¹
w³adzê nad przyrod¹. Daleki jednak by³ od g³oszenia aroganckiego pragnienia
zaw³adniêcia œwiatem przyrody. Niemniej jako cz³owiek nowo¿ytny marzy³
o tworzeniu nowego œwiata, o organizowaniu nowych struktur ¿ycia politycznego (napisa³ nawet Now¹ Atlatydê). Modli³ siê tak: „Przeto Ty, Ojcze, który
œwiat³o widzialne da³eœ jako pierwszy owoc stworzenia, a jako ukoronowanie
dzie³ Twoich œwiat³o rozumu tchn¹³eœ w oblicze cz³owieka... Dlatego, skoro
przy dzie³ach Twoich w pocie czo³a trudziæ siê bêdziemy, uczyñ nas uczestnikami Twojego widzenia i Twojego sabatu”12. Zatem choæ Bacon utrzymywa³, ¿e
poznanie prawdziwe i poznanie po¿yteczne to jedno i to samo, to jednak jeœli
chodzi o cz³owieka, uznawa³ jego doczesne i wieczne znaczenie, nie s¹dzi³ wiêc,
11
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Pytanie o conditio humana, Warszawa 1988, s. 51–52.
Novum organon, Warszawa 1955, s. 41 i 42.
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¿e jego jedynym przeznaczeniem jest budowaæ wy³¹cznie ziemskie królestwo,
wyrzekaj¹c siê przy tym ca³kowicie królestwa niebieskiego. Takie myœlenie
o cz³owieku Baconowi by³o obce.
To dopiero przysz³e pokolenia – pokolenia XVIII, XIX i XX wieku – ulegaj¹c ideologiom libertyñskim, zaakceptowa³y jako jedyn¹ „prawdê nauki” uproszczony obraz cz³owieka i tym samym przyspiesza³y procesy dekonstrukcji klasycznego pojêcia cz³owieka.
W ¿yciu duchowym Europy mia³o to swoje nastêpstwa. Uproszczona koncepcja cz³owieka – nie stworzonego przez Boga na Jego obraz i podobieñstwo,
lecz wy³aniaj¹cego siê w³asnymi si³ami ze œwiata „rozwijaj¹cej siê materii” –
bez teoretycznych oporów pozwala³a myœleæ o cz³owieku wy³¹cznie jako o przedmiocie naturalnym, jako o wytworze czy produkcie natury, w³asnej pracy i kultury13. Rodz¹ce siê w XVIII wieku ideologie postêpu i rozwoju utwierdza³y „za³o¿enie”, ¿e cz³owiek naturalny to byt niedoskona³y, który jednak obecnie ewoluuje ku nowej „wspania³ej przysz³oœci”, bo „projektowanej” przez siebie samego. Wizjonerzy-reformatorzy coraz czêœciej roztaczali wizje wspania³ej przysz³oœci opartej na rozumie i nauce. Takie potraktowanie cz³owieka by³o mo¿liwe dlatego, ¿e status ontologiczny projektowanego cz³owieka przysz³oœci nie
by³ ju¿ zakotwiczony w ¿adnym porz¹dku metafizycznym, nie mia³ w sobie nic
tajemniczego, ¿adnej w³asnej natury, a tym bardziej ¿adnej wrodzonej wartoœci; by³ tylko pojêciem, którego nikt i nic nie chroni³o. O takim zaœ cz³owieku
mo¿na by³o nie tylko myœleæ „poza wolnoœci¹ i poza godnoœci¹”, ale tym bardziej przedstawiæ go sobie jako materia³, którym mo¿na manipulowaæ.
Ideologiczne „projekty cz³owieka przysz³oœci”, jakie w okresie Oœwiecenia
pojawia³y siê w myœleniu europejskim, czerpa³y „natchnienie” z ró¿nych Ÿróde³:
z religijnych marzeñ o powszechnym braterstwie, z utopii spo³ecznych, z wojuj¹cego ateizmu, ze spekulacji naukowych i filozoficznych, a tak¿e z buntu przeciwko wszelkim porz¹dkom natury i kultury, z ró¿nych ideologii politycznych
i ekonomicznych. „Projekty” te sz³y w ró¿nych kierunkach – zaczynaj¹c od utopijnych i romantycznych fantazji spo³ecznych, a koñcz¹c na realnych poczynaniach reformatorskich i na rewolucjach. W „projektach” tych dochodzi³y do
g³osu ró¿ne racje, szczególnie jednak wrodzone cz³owiekowi wolnoœæ i twórczoœæ, a potem marzenia i szaleñstwa romantycznej wyobraŸni i wyniki nauk
pozytywnych o cz³owieku, a nieraz zupe³nie trzeŸwe racjonalne myœlenie14. To
13
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wszystko sk³ada³o siê na pulsuj¹ce ¿ycie duchowe Europy XVIII, XIX i XX
wieku i o¿ywia³o proces „rozk³adu klasycznego pojêcia cz³owieka”.
Przyjrzyjmy siê niektórym momentom tego procesu.
a) Wa¿nym momentem procesu rozk³adu jest samo prze¿ywanie przez cz³owieka w³asnej wolnoœci i twórczoœci. Cz³owiek ze swej natury jest twórc¹ i od
pocz¹tku swej historii stwarza³ wokó³ siebie nowy œwiat – œwiat kultury, œwiat
wartoœci. W tym nowym tworzonym przez siebie œwiecie dopiero czu³ siê u siebie, niejako w domu, gdzie w wolnoœci stawa³ siê w pe³ni sob¹, szukaj¹c
w swym domostwie ju¿ nie tylko tego, co u¿yteczne, co pozwala mu byæ panem
natury, ale równie¿ tego, co prawdziwe, co sprawiedliwe i dobre, co piêkne – co
pozwala mu wykraczaæ ponad i poza œwiat natury. W œwiecie kultury urzeczywistnia³ swoje ludzkie powo³anie, pielêgnowa³ swoje doczesne znaczenie i wieczne przeznaczenie.
Nowo¿ytny cz³owiek inaczej prze¿ywa³ swoj¹ twórcz¹ wolnoœæ, rzec by
mo¿na, w sposób bardziej intensywny i ekspresywny. Ale najwa¿niejsze – chcia³
przede wszystkim coraz bardziej œwiadomie byæ twórc¹; twórc¹ nowego œwiata
i twórc¹ samego siebie. W pragnieniu bycia twórc¹ chcia³ siê nawet zrównaæ
z Bogiem. A te pragnienia wznieca³y wszelkie ideologie o zabarwieniu libertyñskim i ateistycznym. Dlatego czêsto w swej twórczoœci stawa³ siê buntownikiem i rewolucjonist¹, który by³ gotów przemoc¹ wcielaæ swe d¹¿enia w ca³ym
œwiecie stworzonym przez Boga, a wiêc w przyrodzie, w ¿yciu spo³ecznym, w kulturze. Bunt i rewolucja zaw³adnê³y jego wyobraŸni¹, sta³y siê jego wyzwaniem
i wyznaniem. Oto znamienny tekst Adama Mickiewicza z Improwizacji (Dziady, cz. III):
„Chcê czuciem rz¹dziæ, które jest we mnie:
Rz¹dziæ jak Ty wszystkimi zawsze i tajemnie: –
Co ja zechcê, niech wnet zgadn¹,
Spe³ni¹, tym siê uszczêœliwi¹.
A je¿eli siê sprzeciwi¹,
Niechaj cierpi¹ i przepadn¹.
Daj mi rz¹d dusz! –
Ja chcê w³adzy, daj mi j¹ lub wska¿ do niej drogê
O prorokach dusz w³adcach, ¿e byli, s³ysza³em,
I wierzê: lecz co oni mogli, to ja mogê,
Ja chcê mieæ w³adzê, jak¹ Ty posiadasz,
Ja chcê duszami w³adaæ”.
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Owo pragnienie w³adania duszami i chêæ tworzenia nowego œwiata sta³y
siê w europejskim myœleniu o cz³owieku wielk¹ pokus¹. Pod jej wp³ywem rodzi³y siê coraz czêœciej ideologie, które utwierdza³y Europejczyków w d¹¿eniach do budowania nowego królestwa na ziemii. Ale podczas gdy Konrad z Improwizacji buntowa³ siê jeszcze staj¹c wobec Boga, to buntownicy o inspiracjach ateistycznych i nihilistycznych siebie stawiali w miejsce Boga. Oto znamienny tekst Maxa Stirnera: „Zreszt¹ nie jestem jak¹œ tam pustk¹, lecz twórcz¹
Nicoœci¹, z której Sam, jako Stworzyciel, Wszystko tworzê. (...) To, co boskie,
jest spraw¹ Boga; to, co ludzkie – spraw¹ «Cz³owieka». Moj¹ spraw¹ jednak
nie jest ani sprawa Boga, ani sprawa Cz³owieka; nie jest ni¹ Prawda, Dobro,
Prawo czy Wolnoœæ – Moja sprawa to tylko to, co moje. I nie jest ni¹ bynajmniej
jakaœ wspólna, lecz jedyna sprawa, tak jak Ja sam jestem jedyny. Poza Mn¹
zaœ nie obchodzi Mnie nic!”.
Chrystus to ja dziejów powszechnych, nawet przedchrzeœcijañskich; zgodnie ze wspó³czesnym œwiatopogl¹dem, tym Ja sta³ siê Cz³owiek; wizerunek
Chrystusa przekszta³ci³ siê w wizerunek Cz³owieka; jest nim cz³owiek jako
taki, Cz³owiek w najczystszej postaci jako «centralny punkt» historii.
W «Cz³owieku» powraca ów urojony pocz¹tek, albowiem «Cz³owiek» jest
takim samym urojeniem jak Chrystus”15.
D¹¿enia te zrodzi³y gorzkie owoce w postaci fa³szywej wiary: wiary w rozum oderwany od Boga, wiary w moraln¹ si³ê odrodzenia ludzkoœci drog¹ rewolucyjnego czynu i wiary w zbawcz¹ moc nauki. Owocami tej wiary nasyca³o
siê ¿ycie duchowe Europejczyków i wznieca³o w nich silny nurt negacji dorobku przesz³oœci – w tym szczególnie negacji chrzeœcijañstwa i w ogóle religii
w ¿yciu cz³owieka – oraz ducha podejrzliwoœci. Chodzi tu zw³aszcza o tzw. mistrzów podejrzliwoœci, a wiêc o krytykê Karola Marksa podstawowych struktur ¿ycia wspólnotowego; o krytykê wartoœci Fryderyka Nietzschego i proklamowany przez niego nihilizm oraz o krytykê Zygmunta Freuda ukrytych d¹¿eñ kieruj¹cych ¿yciem cz³owieka. Wszystkim mistrzom podejrzliwoœci wspólna jest „sp³aszczona” koncepcja cz³owieka, który jest niczym wiêcej jak...
W doktrynie Marksa jednostk¹ pracuj¹c¹, któr¹ spo³eczeñstwo okrada z owoców jej pracy; w wizji Nietzschego zwierzêciem, które wyrwa³o siê biologicznym si³om ewolucji i si³¹ woli pragnie byæ nad-cz³owiekiem, a w psychoanalizie
Freuda na³adowanym energi¹ seksualn¹ organizmem, któremu spo³eczeñstwo
narzuca normy.
15
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***
Wydarzeniem brzemiennym w nastêpstwa w ¿yciu duchowym Europy by³a
Wielka Rewolucja Francuska. Rozogni³a ona ludzk¹ wyobraŸniê i wznieci³a
wielkie nadzieje na stworzenie w imiê rozumu nowego porz¹dku spo³ecznego,
wprost nowej ludzkoœci, która jako braterska wspólnota wolnych obywateli
w przysz³oœci bêdzie ¿yæ sprawiedliwie. Nadzieje te wypaczy³a jednak z gruntu
iluzja wolnoœci i moralne przyzwolenie na u¿ycie przemocy dla uzyskania dobrych celów, jakimi s¹ wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i równoœæ. Wypaczeniom tym
bardzo sprzyja³o uproszczone teoretyczne myœlenie o cz³owieku jako bycie naturalnym. Wnet wiêc wszyscy rewolucjoniœci – jak pisze ks. Tischner – „zachorowali na iluzjê wolnoœci. Wydawa³o siê im, ¿e nie ma takiej si³y, która by nimi
w³ada³a. Oni w³adaj¹ wszystkim. A znakiem ich wszechmocy jest œmieræ, któr¹
zadaj¹; «...jest to œmieræ najzimniejsza i najp³ytsza, œmieræ, która nie ma znaczenia wiêkszego ni¿ przepo³owienie g³ówki kapusty czy po³kniecie ³yku wody»16.
Wed³ug tej wizji poszczególny cz³owiek to tylko jednostka w masie, anonimowy
cz³on ewolucji, sk³adnik ¿ycia spo³ecznego. W tym myœleniu nic nie znaczy³
cz³owiek jako osoba sui iuris; wa¿ne by³o spo³eczeñstwo jako ca³oœæ, liczy³y siê
jedynie procesy historyczne i oczywiœcie szczytna obrona wolnoœci, która usprawiedliwia³a wszelkie „demaskowanie z niez³omn¹ si³¹ wiecznych intryg wrogów naszej wolnoœci”17. Cz³owiek jako autonomiczny podmiot ma tylko tyle
praw, ile mu przyzna spo³eczeñstwo. Z jednostk¹ mo¿na siê nie liczyæ, mo¿na
j¹ poœwiêciæ dla szczêœcia ludzkoœci. Lecz takie, niestety, rozumienie cz³owieka
zaci¹¿y³o nad reformatorskimi pomys³ami rewolucjonistów koñca XVIII i XIX
wieku. Mówili ono wiele o postêpie moralnym i o szczêœciu ludzkoœci. Ale dla
nich wa¿ny by³ nie poszczególny cz³owiek, lecz przebudowa ¿ycia spo³ecznego
w imiê – rzecz paradoksalna czy wrêcz absurdalna – sprawiedliwoœci i szczêœcia ludzkoœci czy przysz³ych pokoleñ.
Wiara w odrodzeñcz¹ moc rewolucji zainfekowa³a nie tylko umys³y ideologów i polityków, ale tak¿e licznych intelektualistów, którzy w XX wieku z naiwnoœci¹ usprawiedliwiali zabijanie ludzi dla dobra ludzkoœci. I tak Upton Sinclair pisa³: „Bogatych ch³opów wyrzucano z gospodarstw i posy³ano do pracy
w obozach przy wyrêbie drzew czy przy budowie kolei. Mo¿e w ten sposób straci³o ¿ycie milion osób – mo¿e piêæ milionów – ale cz³owiek inteligentny nie mo¿e
16
17

SpowiedŸ rewolucjonisty, Kraków 1993, s. 23.
Robespierre’a Raport o zasadach rz¹dów rewolucyjnych, w: Wielkie mowy historii.
Od Moj¿esza do Napoleona, Warszawa 2006, s. 239.
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zapominaæ, ile milionów zginê³oby, gdyby nie dokonano tych zmian. W historii
ludzkoœci wielkie zmiany spo³eczne zawsze wi¹za³y siê z zabijaniem”18. W oczach
tych „proroków” postêp spo³eczny i wizja przysz³ej sprawiedliwoœci by³y wa¿niejsze ni¿ poszczególny cz³owiek. Jean-Paul Sartre g³osi³ bez ¿adnych moralnych oporów: „Partia ma prawo poœwiêciæ tysi¹ce, a nawet miliony istnieñ dla
sprawiedliwoœci”19. Jest to przera¿aj¹ce, ¿e zwyciêstwo rewolucji sta³o siê najwy¿szym dobrem i miar¹ moralnoœci; ludzie uwierzyli w oczyszczaj¹c¹ moc
rewolucji. Lecz ta ideologia zbawiania ludzi przemoc¹ stawa³a siê duchow¹
trucizn¹, obezw³adniaj¹c¹ ludzi. „Masowe wychowanie oœlepi³o i og³upi³o ludzi, tak, aby odurzeni poœwiêceniem byli zdolni do wszystkiego i w koñcu traktowali jako oczywistoœæ œmieræ i zabijanie”20.
Niestety, w XX wieku – w wieku ideologii – u¿ycie si³y dla dokonania zmian
rewolucyjnych i wprowadzania w ¿ycie licznych eksperymentów spo³ecznych
przybra³o formê swoistych systemów duchowej przemocy, których doœwiadczyliœmy jako totalitaryzmów. Ludzie przymuszani do myœlenia z trudem dostrzegali rozmiary z³a, m.in. z³a, jakie wydarzy³o siê w Auschwitz i Ko³ymie, ale nie
tylko. Na zdecydowany moralny os¹d z³a spowodowanego tego rodzaju ideologicznym usprawiedliwianiem przemocy trzeba by³o czekaæ. Ale czy ludzie ju¿
dostatecznie wyzwolili siê z wiary w zbawcz¹ moc ideologii? „W minionym wieku prze¿ywaliœmy rewolucje, których wspólny program g³osi³, by nie oczekiwaæ
na pomoc Boga, lecz ca³kowicie wzi¹æ we w³asne rêce sprawy œwiata, aby go
zmieniæ. I zobaczyliœmy, ¿e w ten sposób ludzki i stronniczy punkt widzenia
uwa¿any by³ za absolutne kryterium, którym nale¿a³o siê kierowaæ. Nadawanie wartoœci absolutnej temu, co nie jest absolutne, lecz wzglêdne, nazywa siê
totalitaryzmem. Nie czyni cz³owieka wolnym, lecz pozbawia go godnoœci i zniewala. To nie ideologie zbawiaj¹ œwiat”21. Spod presji ideologicznego myœlenia
trudno siê cz³owiekowi wyzwoliæ ku pe³nej autonomicznej wolnoœci osobowych
decyzji moralnych.
b) Nie inaczej przedstawia siê sprawa z wiar¹ w zbawcz¹ moc nauki. Wiara ta uwiod³a cz³owieka nowo¿ytnego. I nadal uwodzi nas wspó³czesnych. Có¿
bowiem jest bardziej szlachetnego od wiedzy? Poznawanie prawdy zawsze ceniono, a uprawianie i rozwój nauki uznawano za wielki skarb duchowy, szcze18

19
20
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gólnie naukê o naturze cz³owieka. Chrzeœcijañstwo od samego pocz¹tku akceptowa³o to arcyludzkie d¹¿enie, przyjmuj¹c jako zasadê, ¿e: „Wszelka prawda –
przez kogokolwiek by³aby poznana – pochodzi od Ducha Œwiêtego” (Ambrozjaster, IV wiek). Korzystano wiêc obficie ze skarbnicy wiedzy pogañskiej i z pe³n¹
pietyzmu czci¹ rozwija³o dorobek staro¿ytnych filozofów i uczonych. W ten sposób rozwija³a siê i wzbogaca³a nauka europejska, zachowuj¹c – jako dorobek
wieków – swoj¹ ci¹g³oœæ i swój charakter. Ci¹g³oœæ ta co prawda u progu czasów nowo¿ytnych zosta³a przerwana narodzinami nowej nauki; lecz nowej jedynie ze wzglêdu na sposób zapytywania, metodê i cele poznawcze. Jednak
filozofia i nauka nigdy nie przesta³y byæ przedsiêwziêciem typowo europejskim, które stopniowo wykszta³ca³o siê „w samodzieln¹ postaæ ducha, oddzielaj¹c¹ siê od religii i poezji”22. W duchowym rozwoju ludzkoœci mia³o to wyj¹tkowe znaczenie.
W rozwoju nauki europejskiej – zw³aszcza tego zespo³u badañ, które dziœ
okreœlamy mianem nauk o cz³owieku – do g³osu dosz³o jednak myœlenie ideologiczne, które skazi³o ducha badañ naukowych. Myœlenie ideologiczne, opieraj¹c siê na wynikach badañ naukowych, usi³owa³o dowodziæ s³usznoœci przyjêtych pozanaukowych opcji i stawianych celów. Z osi¹ganej wiedzy o biologicznej stronie ludzkiego bytu myœlenie ideologiczne czyni³o swoisty orê¿ walki
przeciwko temu wszystkiemu, co uzna³o za niedoskonale, za przebrzmia³e, za
zacofane, za hamuj¹ce rozwój spo³eczny. Wed³ug ideologicznych opcji nauka
mia³a siê staæ Ÿród³em nowych si³ twórczych i tym samym mia³a wzmocniæ te
dzia³ania, które przyczyniaj¹ siê do spo³ecznego postêpu. Z tych ideologicznych
opcji zrodzi³ siê w drugiej po³owie XIX wieku kierunek zwany scjentyzmem.
By³a to swoista religijna wiara – oczywiœcie wiara bez Boga – w zbawcze pos³annictwo nauki. Wed³ug Ernesta Renana scientyzm przyjmowa³ „jako elementarne zasady kult idea³u, negacjê Nadrzyrodzonego i doœwiadczalne badanie rzeczywistoœci”23. Uczeni kieruj¹cy siê tymi zasadami mieli byæ kap³anami
nauki, promotorami postêpu spo³ecznego.
Przyznaæ trzeba, ¿e w naukach o cz³owieku wszelkie badania Ÿród³owe,
które zgodnie z ide¹ nowo¿ytnych badañ naukowych czerpi¹ swoje poznanie
z doœwiadczenia, w sposób istotny wzbogacaj¹ wiedzê o cz³owieku, a zw³aszcza
o biologicznej stronie jego bytu. Ods³aniaj¹ tajniki budowy ludzkiego cia³a,
jego z³o¿on¹ strukturê organiczn¹, œledz¹ zachodz¹ce w nim procesy od momentu zap³odnienia do œmierci. Dziœ wiemy o cz³owieku – w sposób Ÿród³owo
uzasadniony – nieskoñczenie wiele, niemal ju¿ wszystko: o budowie jego cia³a,
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o procesach wzrostu i rozwoju, o powi¹zaniu ze œrodowiskiem. Dla nauki cia³o
cz³owieka zdaje siê nie mieæ ju¿ ¿adnych tajemnic. Zarazem ta przyrodnicza
wiedza o biologicznej stronie ludzkiego bytu jest wielkim wspólnym dobrem,
które s³u¿y ludziom w ró¿nych dziedzinach, od wiedzy o sk³adzie ziemi i ca³ej
ekosfery po od¿ywianie; przede wszystkim jednak – nieustannie siê poszerzaj¹c – wyposa¿a w niezwykle mo¿liwoœci medycynê. Dziœ trudno sobie wyobraziæ, czym by³aby medycyna bez wspó³czesnej nauki i bez techniki wspartej
nauk¹. Dziêki osi¹gniêciom wspó³czesnej wiedzy i dziêki rozwojowi technicznemu medycyna staje siê w leczeniu chorób coraz bardziej skuteczna, w przed³u¿aniu ¿ycia coraz bardziej efektywna, a w niesieniu ulgi w cierpieniach coraz
bardziej przyjacielska.
Czy jednak na podstawie tej wiedzy – i na poznaniu wszystkiego, co ³¹czy
siê z biologiczn¹ stron¹ ludzkiego bytu – wiemy ju¿ wszystko o naturze cz³owieka? W badaniach nad procesem zap³odnienia dotknêliœmy niemal pocz¹tków
cz³owieka; genetycy odczytali kod genetyczny i nauczyli siê nim manipulowaæ.
Dos³ownie wiêc wziêli w swoje rêce pocz¹tek cz³owieka; mog¹ nie tylko skutecznie przeprowadzaæ sztuczne zap³odnienia, ale tak¿e – wed³ug w³asnego pomys³u lub na ¿yczenie rodziców – mog¹ projektowaæ p³eæ zaplanowanego cz³owieka
i wprowadzaæ korekty w uk³adzie jego cech. Tak wiêc uczeni mog¹ bardzo du¿o.
Wprost przera¿a, jak du¿o mog¹. Ale czy to ju¿ znaczy, ¿e odkryli Ÿród³a cz³owieczeñstwa? Czy wiedz¹, kim jest i kim ma byæ cz³owiek? Czy znaj¹ wszystkie
tajniki organizmu? Czy odkryli, co znaczy byæ osob¹? Czy znaj¹ odpowiedŸ na
pytania, sk¹d cz³owiek jest i dok¹d zmierza? Odpowiedzi na te pytania s¹ poza
naukami biologicznymi, w ogóle poza nauk¹. Czy nauka, skupiona na biologicznej stronie bytu cz³owieka, œwiadoma jest granic swego poznania? W³asnej niekompetencji w rozpoznaniu natury ludzkiej, jej znaczenia i przeznaczenia? W tym
kontekœcie niezwykle trafna jest myœl Karla Jaspersa – a czêsto j¹ powtarza³ –
¿e cz³owiek jest czymœ wiêcej ni¿ wie o sobie na podstawie nauki.
Nie znaczy to jednak, ¿e wiedza biologiczna o cz³owieku sama w sobie jest
ju¿ zagro¿eniem. Przeciwnie, wiedza biologiczna i jej odkrycia s¹ wielkim dobrodziejstwem. Zagro¿eniem jest jedynie „teoretyczna œlepota” tych uczonych
i polityków, którzy uwa¿aj¹, ¿e sama wiedza biologiczna – jeœli nie teraz, to na
pewno w przysz³oœci – wyjaœni w sposób dostateczny naturê cz³owieka i ni¹
pokieruje. Zagro¿eniem jest wiêc oparty na tej wiedzy sposób myœlenia o cz³owieku, a zw³aszcza ukryty w tym sposobie myœlenia redukcjonistyczny obraz
cz³owieka i oparte na tym obrazie przeœwiadczenie, ¿e w nauce – w imiê postêpu i w imiê szczêœcia przysz³ych pokoleñ – wszystko wolno; ¿e mo¿na ingerowaæ w biologiczn¹ strukturê cz³owieka i manipulowaæ jego kodem genetycznym. Co wiêcej, ¿e mo¿na nawet przekszta³caæ jego strukturê biologiczn¹ we-
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d³ug projektów uczonych czy wed³ug upodobañ rodziców lub pomys³ów w³adzy.
Zagro¿eniem w naukach o cz³owieku s¹ wiêc sami ludzie, zw³aszcza ci uczeni
i ci politycy24, którzy s¹ przeœwiadczeni, ¿e mog¹ byæ twórcami nowego cz³owieka i nowych spo³eczeñstw. W tym kontekœcie g³osy ostrze¿enia i protestów nie
s¹ irracjonalnym i pozbawionym jakiegokolwiek uzasadnienia krzykiem25.
U podstaw krytycznego odniesienia siê do naukowych prób ingerencji w naturê cz³owieka jest bardzo pierwotna œwiadomoœæ, i¿ byæ cz³owiekiem to byæ kimœ
wiêcej ni¿ byæ tylko samoorganizuj¹cym siê uk³adem procesów, organizmem,
cia³em poœród innych cia³.
Europejskie myœlenie o cz³owieku nie wyczerpa³o siê
Powstaje pytanie, czy to, co dot¹d opisywaliœmy jako rozk³ad klasycznego
pojêcia cz³owieka i jako kryzys cz³owieka, nie jest ju¿ zapowiedzi¹ koñca kultury zachodnioeuropejskiej, jej „ostatnim” s³owem? Uwa¿am – choæ dla uzasadnienia tej tezy trudno mi teraz przytoczyæ odpowiednie argumenty – ¿e kto
mniema, i¿ kultura europejska, prze¿arta sceptycyzmem i relatywizmem, zesz³a ju¿ na manowce i definitywnie zmierza ku koñcowi, jest chyba tak¿e duchowo œlepy; nie dostrzega bowiem wartoœci i idea³ów, które od wieków stanowi¹ jej trwa³e fundamenty. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawê, jak bardzo
te fundamenty jako wspólne dziedzictwo kszta³towa³y i kszta³tuj¹ przez wieki
nasze europejskie cz³owieczeñstwo. To w³aœnie z racji tych trwa³ych fundamentów kultura zachodnioeuropejska, mimo kryzysów, wci¹¿ ¿yje i rozwija siê
w³asnym duchowym dynamizmem, którego nie os³abiaj¹ ani ró¿norodnoœæ pogl¹dów, ani sceptycyzm, ani nawet dewiacje indywidualistycznie pojmowanej
wolnoœci. Dlatego w Europie ani Bóg nie umar³, ani cz³owiek nie umar³. Jest
wrêcz przeciwnie, wartoœci judeochrzeœcijañskie wcielone w antyczn¹ kulturê
grecko-rzymsk¹, wci¹¿ ¿yj¹ i wprawdzie z ukrycia, ale nadal promieniuj¹.
Duchowe Ÿród³a kultury europejskiej nie wysch³y i nie wyczerpa³y siê. Europejczycy mimo znu¿enia i zniechêcenia ci¹gle wracaj¹ do Ÿróde³ swego duchowego ¿ycia i z niego czerpi¹ o¿ywcze si³y. Z tej to racji myœlenie pe³ne troski
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Cytujê za: B. Skarga, Renan, Warszawa 1969, s. 167.
We Francji ju¿ w roku 1987 ówczesny prezydent François Mitterand zwróci³ siê do
trzech wybitnych uczonych biologów, aby zbadali, w jaki sposób ich dyscyplina
mog³aby dopomóc w racjonalizowaniu spo³ecznej organizacji i w utworzeniu naukowej koncepcji cz³owieka. Zob. H. Alton, A tort et a raison, Paris 1986.
Por. g³os protestu, jaki wypowiedzia³ F. Fukujama w ksi¹¿ce Koniec cz³owieka,
Kraków 2004.
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o cz³owieka w kulturze zachodnioeuropejskiej nie wygas³o, zosta³o jedynie przyg³uszone przez rozg³os ideologów lewicowej i prawicowej proweniencji. Bo to
przede wszystkim ideologowie w XIX i XX wieku z dorobku nauki uczynili
„zabobonn¹ wiarê w naukê”26, a z chrzeœcijañstwa stró¿a zmursza³ych zasad,
filozofiê zaœ – której w³aœciwym powo³aniem jest byæ mi³oœci¹ m¹droœci – zamienili w walkê z przeciwnikami lub w sztukê uczonej wymiany pogl¹dów.
Dziœ kultura europejska – owa duchowa przestrzeñ naszego codziennego
stawania siê sob¹ – kryje w sobie wielkie bogactwo ¿ywotnych si³. Wed³ug Hansa-Georga Gadamera kultura jest w³aœnie owym „domostwem cz³owieka, w którym mieszka, urz¹dza siê, spotyka siebie w tym, co odmienne, a tak¿e ¿e jednym
z najbardziej godnych zamieszkania pomieszczeñ tego domu jest pokój poezji,
pokój sztuki”. Dodaæ nale¿y, ¿e w kulturze europejskiej obok pokoi poezji i sztuki wielk¹ rolê w odkrywaniu sensu bycia cz³owiekiem – czyli w poznawaniu
„siebie dla samego siebie” – odgrywa³a i odgrywa nauka i filozofia. Zw³aszcza
filozofia. Co prawda, rozkrzyczana atmosfera naszej wspó³czesnoœci nie wspiera
cz³owieka w poznawaniu samego siebie, niemniej jednak musimy cierpliwie
ws³uchiwaæ siê w zró¿nicowane g³osy nauki i filozofii. Bez uwa¿nego odczytywania tego, co prawdziwe i wielkie w nauce, w filozofii i w sztuce mo¿emy jeszcze
bardziej „pob³¹dziæ w sobie samych”. Pos³uchajmy jeszcze raz Gadamera: „S³uchaæ wszystkiego, co nam coœ mówi, i pozwoliæ sobie to powiedzieæ, na tym
polega wysokie wymaganie postawione przed ka¿dym cz³owiekiem. Rozpoznaæ
w nim siebie dla samego siebie to sprawa ka¿dego z nas z osobna. Uczyniæ to
dla wszystkich i to uczyniæ przekonywuj¹co – oto zadanie filozofii”27.
Przyznaæ trzeba, ¿e praca badawcza uczonych i krytyczna refleksja filozofów wype³nia to zadanie. Ale nie tylko. Nas³uchiwanie prawdy o cz³owieku jest
tak¿e obecne we wspó³czesnej sztuce, zw³aszcza w poezji i w literaturze28. W ¿yciu zaœ codziennym troskê o cz³owieka o¿ywiaj¹ religie, szczególnie chrzeœcijañskie przepowiadanie zbawienia w Jezusie Chrystusie. Dziœ zaœ coraz wyraŸniej widaæ, jak to przepowiadanie niewiele ma ju¿ wspólnego z ideologicznym nawo³ywaniem – z lewa i z prawa – do budowania œrodkami politycznymi
ziemskiego królestwa. Pozostaje sam Jezus i Jego Dobra Nowina. A Jezus,
wzywaj¹c cz³owieka do nawrócenia, apeluje przede wszystkim do jego wolnoœci
i tym samym otwiera go „na doœwiadczenie spraw ostatecznych” (Karl Jaspers).
Bez tego doœwiadczenia cz³owiek nie odkry³by nigdy w sobie swego doczesnego
i wiecznego przeznaczenia, nie ocali³by samego siebie.
26
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H. G. Gadamer, dz. cyt., 63.
Jw., s. 109.
Zob. A. Malreaux, Przemijanie a literatura, Warszawa 1982.
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***
W dalszych wyk³adach przyjrzymy siê bardziej szczegó³owo – jako faktom –
temu, jak w filozofii nowo¿ytnej zosta³ wyartyku³owany w postaci pogl¹dów g³os
troski o cz³owieka ju¿ w wiekach XIX i XX, a wiêc w okresie, który skutecznie
zag³usza³ sens ostatecznych pytañ o cz³owieka. Mimo czêstego ulegania ró¿nym
pokusom sp³ycenia, filozofia nowo¿ytna nie wyzby³a siê troski o cz³owieka i nie
wyrzek³a siê obrony jego statusu ontycznego. Wprawdzie naturê cz³owieka jako
osobowy podmiot ró¿nie interpretowano, niekiedy widziano w nim tylko bezosobowy rozum ludzki, ale nie da³o siê ca³kowicie wykreœliæ jego konkretnej obecnoœci. W filozofii nowo¿ytnej niezwykle donios³y g³os troski o cz³owieka pojawi³ siê
ju¿ w filozofii Immanuela Kanta. Jego formu³a etyczna w sposób zdecydowany
przypomina³a, ¿e „cz³owieczeñstwo w naszej osobie musi byæ dla nas samych
œwiête, jest on bowiem podmiotem prawa moralnego, a tym samym tego, co jest
samo w sobie œwiête; i jedynie te¿ ze wzglêdu na nie i w zgodnoœci z nim w ogóle
coœ nazwane mo¿e byæ œwiêtym. Albowiem to prawo moralne opiera siê na autonomii jego woli jako wolnej woli, która wed³ug swych powszechnych praw musi
konieczne móc zarazem zgadzaæ siê na to, czemu powinna siê poddawaæ”29.
W swych s³ynnych trzech krytykach Kant okaza³ siê myœlicielem niezwykle krytycznym, ale nie ekscentrycznym; nie by³ ¿adnym rewolucjonist¹ intelektualnym. Z uporem wskaza³ na to, co w samym cz³owieku nieprzemijaj¹ce i wieczne
– na wielkoœæ jego rozumu, a tym samym poœrednio na godnoœæ cz³owieka jako
osoby. Krytykê czystego rozumu zakoñczy³ pytaniami o poznanie, o wolnoœæ
i o nadziejê; a w innym miejscu doda³ czwarte pytanie o to, kim jest cz³owiek. I to
pytanie uzna³ za najwa¿niejsze, gdy¿ do niego sprowadzaj¹ siê pozosta³e30. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e z filozofii Kanta wywodzi siê idea wspó³czesnej antropologii
filozoficznej jako podstawowej wiedzy o naturze cz³owieka.
Filozofia Kanta co prawda od samego pocz¹tku nie znalaz³a w³aœciwej akceptacji, zw³aszcza jej w¹tki metafizyczne; poddawana by³a zdecydowanej krytyce
i „systematycznemu dezinterpretowaniu”31. Z niej jednak czerpali natchnienie
niemal wszyscy wielcy filozofowie XIX i XX wieku, zw³aszcza zaœ niemieccy
przedstawiciele neokantyzmu32. Kant bowiem swymi krytykami zainicjowa³
29
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Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa 1972, s. 211– 212.
Zob. Krytyka czystego rozumu, t. II, Warszawa 1957, s. 5488; oraz Antropologia
w ujêciu pragmatycznym, Warszawa 2005, s. XI.
O. Höffe, Immanuel Kant, Warszawa 1995, s. 288.
Zob. M. Szulakiewicz, Filozofia w Heidelbergu, Rzeszów 1995, s. 58 nn.
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ruch myœlowy poszukuj¹cy podstaw teoretycznego poznania w naukach i inspirowa³ do nowych poszukiwañ. To w³aœnie w krêgach póŸnych neokantystów
ujawni³o siê wyraŸne zainteresowanie samym cz³owiekiem. Z Kanta w jakimœ
stopniu wyszed³ ju¿ Sören Kierkegaard33, a póŸniej tacy neokantyœci, jak m.in.
Wilhelm Windelband, Wilhelm Dilthey, Heindrich Rickert, którzy poszukuj¹c
racjonalnoœci w poznaniu i sensu rozumu odkrywali problem natury ludzkiej
i cz³owieka jako podmiotu. Z tego te¿ nurtu wywodzi siê fenomenologia Edmunda Husserla i ca³y ruch fenomenologiczny, filozofia wartoœci, a tak¿e czêœciowo filozofia dialogu i filozofia egzystencjalistyczna. Konkretny cz³owiek jako
osoba i duch wcielony w swych zwi¹zkach ze œwiatem i z innymi ludŸmi czy
cz³owiek jako autonomiczny podmiot ¿ycia i twórczoœci sta³ siê centralnym
tematem filozoficznych analiz takich filozofów, jak Max Scheler, Martin Heidegger, Martin Buber, Karl Jaspers, Nicolas Bierdiajew.
W jakimœ stopniu z kantowskim nurtem myœlenia zwi¹zana jest tak¿e
francuska filozofia wolnoœci i ducha, m.in. Charles Renouvier, Jules Lachelier,
Louis Lavalle, René Le Senne, Maurice Blondel, Henri Bergson oraz inspirator neotomizmu egzystencjalnego Jacques Maritain. W tym okresie problematyk¹ cz³owieka jako osoby zajmowa³o siê równie¿ wielu wybitnych teologów
filozofuj¹cych, jak Romano Guardini, Paul Tillich, Karl Rahner, Karol Wojty³a.
W drugiej po³owie XX wieku dociekania te da³y impuls do podjêcia problematyki cz³owieka i do powstania antropologii filozoficznych34 ró¿nych orientacji.
***
Podobn¹ reorientacjê mo¿na tak¿e dostrzec w naukach biologicznych o cz³owieku. W latach trzydziestych XX wieku du¿e zainteresowanie wzbudzi³a ksi¹¿ka
Alexisa Carrela Cz³owiek istota nieznana. Jej autor, cz³owiek doskonale zorientowany w naukach medycznych, zwróci³ uwagê na duchow¹ stronê ludzkiego
bytu i na jednoœæ jego ontycznej struktury, tzn. na nierozdzielnoœæ cia³a i duszy.
Po II wojnie œwiatowej cz³owieka jako odrêbn¹ i wyró¿niaj¹c¹ siê dan¹ w naukach przyrodniczych ukazywa³y prace Arnolda Gehlena i Helmutha Plessnera, Stephana Strassera i Viktora E. Frankla (Homo patiens) oraz ksi¹¿ki Ericha Fromma, który zwróci³ uwagê na cz³owieka jako podmiot wolnoœci i na
twórcz¹ rolê mi³oœci jako Ÿród³a wiêzi spo³ecznych. Cz³owieka jako istotê nad33

34

Zob. H. Miko³ajczyk, Antropologia Kierkegaarda w œwietle kantowskiej filozofii
praktycznej, S³upsk 1995.
Zob. obszerniejsze informacje na ten temat: A. Siemianowski, Antropologia filozoficzna, Gniezno 2005; G. Böhme, Antropologia filozoficzna, Warszawa 1998.
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rzêdn¹ w ca³ym wszechœwiecie ukazywa³ Pierre Teihard de Chardin; w swych
pismach prezentowa³ wizjê chrzeœcijañskiego ewolucjonizmu, w której usi³owa³
zbli¿yæ do siebie ró¿ne punkty widzenia w naukach o cz³owieku. Wszystko to
przyczynia³o siê do reorientacji w naukach o cz³owieku. Mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e w tych naukach mia³o miejsce ponowne odkrycie cz³owieka jako istoty
przyrodniczej, ale dot¹d nieznanej jako transcendentnej w ca³ej przyrodzie.
Jednak pod koniec XX wieku to ¿ywe zainteresowanie cz³owiekiem i g³osy
w jego obronie jako autonomicznego podmiotu przyg³uszy³ ponownie „szum”
postmodernistyczny. W naukach humanistycznych „szum” ten zaciemni³ prymat osoby koncepcjami nowych interpretacji faktów antropologicznych w kulturze i zrelatywizowa³ rozumienie godnoœci cz³owieka jako osoby, czyni¹c z niej
jedynie pojêcie – wytwór kultury, ontologiczne zmyœlenie. W tej perspektywie
bycie osob¹ jedynie uchodzi za coœ œwiêtego, jest tylko takim lub innym pogl¹dem, który w jakiejœ kulturze przypisuje cz³owiekowi godnoœæ. Lecz w naturze
osoby nie mamy nic takiego, jak godnoœæ, nie wiemy bowiem, czy cz³owiek ze
swej natury jest osob¹ czy tylko z przyjêtego sposobu mówienia. Czegoœ takiego, jak bycie osob¹ w ogóle nie odkrywamy jako immanentnej jakoœci, która
przynale¿y do bytu cz³owieka i jako taka wchodzi w sk³ad jego definicji obowi¹zuj¹cej wszystkich.
Skoro jednak cz³owieczeñstwo nie jest w nas samych œwiête – bo „natura
ludzka jest galimatiasem szczególnych genetycznych adaptacji do œrodowiska”35
czy osobliwym stanem wysoko zorganizowanej materii, której przypisujemy
wyimaginowane wartoœci – to wówczas wszystko staje siê mo¿liwe36; zarówno
wyprowadzanie ludzkiego ¿ycia spo³ecznego z mrowiska, a kultury z biologii,
jak i spo³eczne eksperymenty z cz³owiekiem i ze spo³eczeñstwem. W nihilistycznej perspektywie – któr¹ tak wyraŸnie wyartyku³owa³ Fryderyk Nietzsche, i do której dziœ wielu nawi¹zuje – nic samo w sobie nie ma ¿adnego sensu,
wszystkiemu tylko sam cz³owiek nadaje sens. Dlatego tym wspó³czesnym uczonym i politykom, którzy widz¹ œwiat ludzki jako jeden wielki galimatias o¿ywionej materii, tak ³atwo przychodzi myœleæ o cz³owieku jedynie jako o wyró¿nionym uk³adzie, jako o jednostce, jako o elemencie czy sk³adniku ca³oœci ¿ycia,
a tak trudno przychodzi dostrzec im w konkretnym ¿ywym cz³owieku nieredukowalne w swej istocie ja osobowe. Lecz kto nie dostrzega wartoœci ontycznej
w konkretnym cz³owieku, ten ju¿ bez ¿adnego oporu dekonstruuje wszelkie
idee i normy kulturowe jako œwiat „zmyœlony”. Tak to ju¿ jest, ¿e przy pewnym
widzeniu œwiata z trudem przychodzi ludziom nie tylko zaj¹æ w³aœciwe posta35
36

E. O. Wilson, O naturze ludzkiej, Warszawa 1988, s. 235
Por. Ch. Delsol, Esej o cz³owieku póŸnej ponowoczesnoœci, Kraków 2003.
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wy wobec siebie i drugiego cz³owieka, ale nawet trudno myœleæ w sposób godny
cz³owieka.
***
Kim¿e zatem jest sam w sobie konkretny ¿ywy cz³owiek, jeœli nie jest osob¹?
Jakie jednak mo¿e mieæ znaczenie, jeœli jest tylko „galimatiasem szczególnych
genetycznych adaptacji”? Jak wówczas odkryæ i uzasadniæ jego godnoœæ jako
osoby? Czy gdy umiera, ostatecznie rozpada siê i rozprasza w proch, który ju¿
nic nie znaczy, gdy¿ nigdy nie z³o¿y siê w ca³oœæ? W chrzeœcijañskiej wizji wielkie znaczenie dla odkrywania i uznania godnoœci konkretnego ¿ywego cz³owieka mia³o ju¿ to, ¿e nad nim – tym prochem ziemi – pochyla³ siê Chrystus
mi³osierny. To przypomina³o o niezbywalnej godnoœci cz³owieka. Dlatego w dawnej Europie by³ zwyczaj, ¿e skazañcom, którzy szli na szubienicê, towarzyszy³
zawsze kap³an z krzy¿em – symbol wspó³czuj¹cego Chrystusa. Tym zaœ, których w dwudziestowiecznej Europie wpêdzano do komór gazowych, lub którym
strzelano w ty³ g³owy – nikt nie towarzyszy³ ze wspó³czuciem. By³a to rzeczywista œmieræ cz³owieka jako osoby. A nawet wiêcej, bo œmieræ cz³owieczeñstwa.
Co mo¿e nas uratowaæ od tej œmierci?
Czy po filozofii mo¿na siê spodziewaæ jakiegoœ ocalenia?
Czy filozofia sama z siebie zdolna jest przezwyciê¿yæ kryzys samoœwiadomoœci? Czy w ogóle mo¿na siê tego po niej spodziewaæ? Tym bardziej, ¿e dziœ
w Europie – i w œwiecie – filozofia sama prze¿ywa kryzys swej racjonalnoœci.
Sama nie ma tak¿e ¿adnego ustalonego statusu racjonalnej wiedzy, rozwiniêtej i ukszta³towanej w postaci powszechnie akceptowanych pojêæ i twierdzeñ;
nie ma na swym koncie ¿adnego trwa³ego dorobku i osi¹gniêæ poznawczych ani
tym bardziej wytyczonych dróg rozwoju. Zreszt¹ od samego pocz¹tku myœlenie
filozoficzne toczy³o siê pokrêtnymi drogami. Filozofia przechodzi³a od donios³ych pytañ i wznios³ych zamierzeñ do niepowodzeñ i klêsk, do sceptycyzmu
i banalizacji w³asnej problematyki, a tym samym do zatracenia sensu podstawowych pierwotnych intuicji. Ale czy to œwiadczy, ¿e filozofia jest zupe³nie daremnym wysi³kiem ducha ludzkiego? Daremnym stawianiem pytañ, na które
nie ma ¿adnych odpowiedzi? I niejedni tak sadz¹ proklamuj¹c sceptycyzm jako
najwy¿sz¹ m¹droœæ.
Czy mo¿na wiêc po filozoficznym myœleniu o cz³owieku spodziewaæ siê jakiegoœ ocalenia? To prawda, od samego myœlenia nie mo¿na wymagaæ zbyt
wiele. Nie mo¿na mu tak¿e przypisywaæ zdolnoœci ocalenia. Ale na pewno my-
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œlenie filozoficzne zdolne jest samo siebie wyzwoliæ od nihilistycznych uproszczeñ i staæ siê na powrót myœleniem godnym cz³owieka.
Sk¹d ta nadzieja? Otó¿ u Ÿróde³ greckiego – i tym samym europejskiego
filozofowania – jest czysto duchowa potrzeba zobaczenia, jak siê rzeczy maj¹
z byciem cz³owieka. Przecie¿ to w³aœnie Grecy nad portalem przedsionka œwi¹tyni Apollina w Delos umieœcili napis gnoti seauton – poznaj samego siebie,
swoj¹ godnoœæ i swoje powo³anie. Nie œwiat poza sob¹, aby go zawojowaæ, nie
przyrodê, aby nad ni¹ zapanowaæ, i nie rzeczy, aby je przetwarzaæ dla pomno¿enia dóbr na wymianê, ale siebie samego, kim jestem i jak mam sprawiedliwie postêpowaæ. Samopoznanie wyzwala³o w cz³owieku podmiotowoœæ i pozwala³o mu stawaæ siê sob¹ w wolnoœci; niejako wyrywa³o go z zamkniêcia w sobie
samym i wyzwala³o z mroków, a to zaœ umo¿liwia³o mu byæ sob¹ w œwiecie na
oczach drugich i we wspólnocie z drugimi, sob¹ jako ja osobowe w wolnoœci
w³asnej i z drugimi we wspólnocie greckiej polis.
Samopoznanie podniesione do rangi osobistego zadania ju¿ w Grecji stwarza³o zupe³nie now¹ sytuacjê egzystencjaln¹. Sytuacjê radykalnie inn¹ ni¿
zwierzêce bycie jednostk¹ w stadzie, inn¹ tak¿e ni¿ zniewalaj¹ce bycie we w³adzy – króla-tyrana czy zamkniêtej spo³ecznoœci. Inn¹ tak¿e ni¿ wspó³czesny
buntowniczy i pe³en sceptycyzmu indywidualizm. Heraklit, Sokrates, Platon
i dziesi¹tki innych mi³oœników m¹droœci, przygl¹daj¹c siê sobie odkrywa³o wielkoœæ ludzkiej duszy, jej boski logos. W Grecji cz³owiek jako podmiot nie zanika³
we wschodniej nirwanie, nie zatraca³ swego ja w kosmicznym porz¹dku, lecz
rozpoznawa³ swoje znaczenie i przeznaczenie do autarkeii. Ten moment, odró¿niaj¹c zdecydowanie europejskie myœlenie filozoficzne od myœlenia wschodniego, obecny jako dziedzictwo we wspó³czesnej filozofii na pewno pozwoli jej znaleŸæ w³aœciwe ontologiczne uzasadnienie dla praw osoby. I tym samym w³aœciwe drogi poczynania samego siebie w wolnoœci i prawdzie.
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KILKA FILOZOFICZNYCH REFLEKSJI
WOKÓ£ NIEFILOZOFICZNEJ PRACY
MICHA£A HELLERA POCZ¥TEK JEST WSZÊDZIE1

I. Uwagi wstêpne
Tytu³ niniejszego artyku³u przenikniêty jest pewn¹ prowokacyjn¹ nut¹.
Je¿eli bowiem praca nie ma stricte filozoficznego charakteru, to w oczywisty
sposób powstaje – zasadnicze i uzasadnione – pytanie o sens refleksji kierowanej w stronê pozycji pozbawionej wspomnianego rysu. W naszym przekonaniu
jednak praca Hellera zas³uguje na zainteresowanie ni¹ filozofa. Kieruj¹c siê
takim w³aœnie przeœwiadczeniem, podejmiemy próbê wyeksplikowania filozoficznych momentów tkwi¹cych w interesuj¹cej nas pozycji i osadzenia ich w szerszym kontekœcie. Naszym celem nie bêdzie tylko rekonstrukcja Hellerowskich
filozoficznych wtrêtów obecnych w Pocz¹tek jest wszêdzie, lecz umieszczenie
ich na pewnym tle, za które uznajemy zasadnicze momenty Hellerowskiej filozofii przyrody. Wykorzystuj¹c ostatnie, przedstawimy wybrane w¹tki obecne
w tytu³owej niefilozoficznej pracy. To zaœ pozwoli nam na sformu³owanie owych
kilku filozoficznych refleksji.
Zauwa¿amy zatem, i¿ horyzont badañ zawartych w obecnym artykule jest
doœæ ograniczony. Z jednej strony to limitowanie zwi¹zane jest ze specyfik¹
pracy stanowi¹cej inspiracjê do niniejszej wypowiedzi – szczup³oœci¹ filozoficznej i sprecyzowanej zawartoœci – zaœ z drugiej nieco przygotowawczym charakterem obecnych analiz. Nie pretenduj¹ one do wyczerpuj¹cego zaprezentowania myœli Hellera. Poprzestaniemy bowiem na wybranych momentach jego
przemyœleñ i do kontekstu tych¿e odniesiemy filozoficzne motywy obecne w Pocz¹tek jest wszêdzie. Zakreœliwszy w powy¿szy sposób ramy tematyczne, spróbujemy pokazaæ, i¿ nawet niefilozoficzne i popularnonaukowe opracowanie stanowiæ mo¿e Ÿród³o filozoficznej refleksji.
1

Por. M. Heller, Pocz¹tek jest wszêdzie. Nowa hipoteza pochodzenia Wszechœwiata,
Warszawa 2005, s. 9nn.
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II. Kosmologia w Pocz¹tek jest wszêdzie
Wzmiankowana pozycja nale¿y niew¹tpliwie do literatury popularnonaukowej. Nie roœci sobie pretensji ani do wyczerpuj¹cego ujêcia zagadnieñ kosmologicznych – zw³aszcza w kontekœcie aparatu matematycznych dystynkcji
– ani te¿ w horyzoncie refleksji filozoficznej. A przecie¿ owa popularna praca
stanowi wartoœciow¹ próbê przystêpnego wprowadzenia w nurt problematyki
kosmologicznej i okreœlonych – aczkolwiek zaledwie zarysowanych – momentów filozoficznych. W³aœnie obecnoœæ tych ostatnich stanowi zasadniczy motyw
zaprezentowania potencjalnemu czytelnikowi g³ównych przemyœleñ Micha³a
Hellera zawartych w inspiruj¹cej nasze rozwa¿ania pozycji. Spróbujemy najpierw przedstawiæ istotne momenty tej¿e pracy, aby póŸniej ujawniæ jej zasadnicze zwi¹zki ze stricte filozoficzn¹ refleksj¹ autora.
Jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ XX wieku – pisze Heller – jest niew¹tpliwie stworzenie kosmologii – nauki o Wszechœwiecie w jego najwiêkszej skali,
zarówno przestrzennej, jak i czasowej2. Takim w³aœnie Wszechœwiatem zajmuje siê Heller, kiedy usi³uje zaprezentowaæ kontekst najwa¿niejszych wspó³czesnych odkryæ naukowych w zakresie fizyki teoretycznej i matematycznych
analiz; odkryæ, które pozwalaj¹ wnikaæ g³êbiej w subtelnoœci problematyki kosmologicznej. Wszystko to s³u¿yæ ma popularnemu – aczkolwiek precyzyjnie
prowadzonemu – wyk³adowi ukazuj¹cemu z jednej strony wielk¹ tajemnicê
Wszechœwiata, zaœ z drugiej wysi³ek ludzkiego umys³u stopniowo ods³aniaj¹cego pewne momenty owej tajemniczej g³êbi. Dziêki umiejêtnoœci autora mamy
okazjê poznaæ nie tylko wachlarz modeli kosmologicznych, lecz tak¿e uchwyciæ
istotê trudnoœci zwi¹zanych z owym fascynuj¹cym dialogiem poznawczym zachodz¹cym pomiêdzy podmiotem doœwiadczaj¹cym Wszechœwiata i podejmuj¹cym naukowy namys³ teoretyczny a tym¿e Wszechœwiatem; dialogiem pasjonuj¹cym a jednoczeœnie wyj¹tkowo trudnym, skoro przedmiot badañ jest jeden
i niepowtarzalny, a mo¿liwoœæ eksperymentalnego weryfikowania kosmologicznych hipotez praktycznie nie istnieje3. Jak bardzo szczególny charakter ma
owo spotkanie kosmologa i przedmiotu jego badañ finalizuj¹ce na poziomie
omawianej pracy w fascynuj¹cej konstatacji zawartej ju¿ w jej tytule – pocz¹tek jest wszêdzie – mo¿na przekonaæ siê, kreœl¹c krótko przebieg autorskich
rozwa¿añ.
2
3

Ibidem, s. 9.
Por. ibidem, s. 30n., 124; M. Heller, Kosmologia kwantowa, Warszawa 2004, s. 34,
142, 146n.
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Heller w piêtnastu rozdzia³¹ch swojej ksi¹¿ki ods³ania g³êbiê problematyki wspó³czesnej kosmologii; g³êbiê, która stanowi specyficzne t³o dla w³asnych
(Hellerowskich) propozycji rozwi¹zañ okreœlonych trudnoœci tkwi¹cych w owej
kosmologii, zw³aszcza tych, które zwi¹zane s¹ osobliwoœciami, a w których
za³amaniu ulegaj¹ obecne prawa fizyki4. I tak w autorskiej prezentacji napotykamy dyskusjê nad znaczeniem s³owa Wszechœwiat, kwestie zwi¹zane z problematyk¹ czasowego okreœlenia Wszechœwiata czy prezentacje natury osobliwoœci. Naturaln¹ konsekwencj¹ powy¿szego jest odwo³ywanie siê do badañ
Friedmana, Hawkinga, Penrose’a czy Gerocha. W dalszym ci¹gu napotykamy
konstrukcjê Schmidta z b-brzegiem czasoprzestrzeni i zadziwiaj¹c¹ w³asnoœæ
zamkniêtego modelu Friedmana odkryt¹ przez Bossharda i Johnsona, któr¹
jest obecnoœæ w tym¿e modelu zarówno osobliwoœci pocz¹tkowej jak i koñcowej.
Pojawia siê tak¿e kontekst przestrzeni ogólniejszej od rozmaitoœci, czyli przestrzenie ró¿niczkowe Sikorskiego.
Szczególnie istotn¹ czêœci¹ pracy Hellera jest prezentacja geometrii nieprzemiennej. Ten bowiem fragment badañ odnosi siê ju¿ bezpoœrednio do Hellerowskich rozwi¹zañ. Konstrukcja przedstawionego w pracy modelu mo¿liwa
jest dziêki skoncentrowaniu uwagi na geometrii nieprzemiennej, a wiêc na
takiej geometrii, która bada przestrzenie z regu³y nie sk³adaj¹ce siê z punk4

Równania Friedmana – pisze Heller – pozwalaj¹ w prosty sposób wyliczyæ, ¿e gdy
czas t zmierza (wstecz) do wyró¿nionej chwili t0 , gêstoœæ Wszechœwiata i tempo
jego ekspansji d¹¿¹ do nieskoñczonoœci. To, co dzieje siê w chwili t0 jest osobliwoœci¹ pocz¹tkow¹ lub – bardziej fizycznie – Wielkim Wybuchem. M. Heller, Pocz¹tek
jest wszêdzie, s. 55. W innym miejscu autor twierdzi, ¿e gdy czas d¹¿y do chwili
osobliwej, wówczas „promieñ Wszechœwiata” d¹¿y do zera, a wartoœci ciœnieñ, temperatur i gêstoœci materii – do nieskoñczonoœci. (...) Z punktu widzenia fizyki
powiedzenie: „gêstoœæ (ciœnienie, temperatura czy jakakolwiek inna wielkoœæ fizyczna) ma wartoœæ nieskoñczon¹” nie znaczy w³aœciwie nic, jest powiedzeniem bezsensownym. (...) W osobliwoœciach za³amuje siê determinizm kosmologii. Osobliwoœci
s¹ jakby punktami odgraniczaj¹cymi to, co mo¿emy wiedzieæ, od tego, czego wiedzieæ nie mo¿emy. M. Heller, Pocz¹tek œwiata, Kraków 1976, s. 92n. Opisuj¹c wyj¹tkowoœæ osobliwoœci warto przytoczyæ jeszcze jedn¹ konstatacjê Hellera. Chwila
scharakteryzowana wielkoœciami – pisze Heller – czas = 10–44s, gêstoœæ = 1094 g/cm3,
promieñ krzywizny = 10–33 cm, nazywa siê er¹ Plancka lub epok¹ progu. Od tego
progu pocz¹wszy obowi¹zuj¹ wszystkie prawa ogólnej teorii wzglêdnoœci, przedtem
funkcjonowa³y nieznane prawa kwantowej grawitacji. Te nieznane prawa mog¹
byæ tak drastycznie ró¿ne od wszystkiego, co znamy dotychczas, ¿e nawet nie wiadomo, czy po odkryciu tych praw pojêcia czasu i przestrzeni zachowaj¹ swoje
dotychczasowe znaczenie. M. Heller, Ewolucja kosmosu i kosmologii, Warszawa
1983, s. 189n.
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tów. Nieprzemiennoœæ zreszt¹ nie jest czymœ obcym fizyce. Co prawda na poziomie fizyki klasycznej efekty nieprzemiennoœci s¹ praktycznie niezauwa¿alne, jednak w horyzoncie rzeczywistoœci kwantowej nieprzemiennoœæ stanowi
cechê dominuj¹c¹5 – wszak¿e, je¿eli zmierzymy najpierw po³o¿enie, póŸniej
pêd, a nastêpnie powtórzymy pomiary w innej kolejnoœci, to otrzymamy inne
wyniki. Heller jednak¿e w pog³êbiony sposób wykorzystuje geometriê nieprzemienn¹ w swoim modelu. Zastosowanie tej¿e geometrii do czasoprzestrzeni
z osobliwoœciami okreœla nastêpuj¹co: Trzeba najpierw na przestrzeni z osobliwoœciami skonstruowaæ pewien obiekt geometryczny, zwany grupoidem i dopiero na nim wprowadziæ algebrê nieprzemienn¹ (...)6. Maj¹c zaœ œwiadomoœæ, i¿ geometria nieprzemienna stanowi wartoœciow¹ i skuteczn¹ metodê
badania klasycznych – nie uwzglêdniaj¹cych kwantowych efektów grawitacji
– osobliwoœci, Heller dokona³ swoistego poszerzenia jej zastosowania i hipotetycznie przyj¹³, i¿ stanowi ona szczególny opis g³êbi fizycznej struktury Wszechœwiata7. Kieruj¹c siê t¹ intuicj¹, sugeruje, i¿ w³aœnie geometria nieprzemienna rz¹dzi³a œwiatem w erze przedplanckowskiej lub œciœlej – ¿e musi byæ ona
podstaw¹ kwantowej teorii grawitacji8. Chc¹c zaœ skonkretyzowaæ i urealniæ
owe intuicje dotycz¹ce dominacji geometrii nieprzemiennej przed progiem
Plancka twierdzi, ¿e nasza strategia nakazuje budowaæ nieprzemienny odpowiednik ogólnej teorii wzglêdnoœci nie bezpoœrednio na czasoprzestrzeni, lecz
na grupoidzie przekszta³ceñ od jednego lokalnego uk³adu odniesienia do drugiego; i w dalszej pespektywie – kwantowaæ nie bezpoœrednio czasoprzestrzeñ,
lecz grupoid, czyli przestrzeñ podstawowych symetrii9. Taki projekt odgrywa
istotn¹ rolê – pozwala on bowiem dokonaæ unifikacji ogólnej teorii wzglêdnoœci i mechaniki kwantowej. Geometria na grupoidzie zawiera niejako dwie
czêœci, z których jedna – przy s³abym polu grawitacyjnym i pomijaniu jego
efektów kwantowych – odtwarza ogóln¹ teoriê wzglêdnoœci, a druga czêœæ –
mechanikê kwantow¹10. Hellerowski model obejmuje wiêc sob¹ dwie fundamentalne teorie fizyczne, które wy³aniaj¹ siê po przekroczeniu przez Wszechœwiat progu Plancka. Wprowadza zatem poziom uogólnienia owych teorii i stanowi pewien teoretyczny wariant opisu tego, co dzia³o siê u pocz¹tków, tzn.
w epoce przedplanckowskiej.

5
6
7
8
9
10

M. Heller, Pocz¹tek jest wszêdzie, s. 91.
Ibidem, s. 100.
Por. ibidem, s. 106.
Ibidem, s. 107.
Ibidem, s. 111n.
Por. ibidem, s. 113.
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Model Hellera ujawnia immanentn¹ oryginalnoœæ zmuszaj¹c¹ do zdystansowania siê wobec potocznych skojarzeñ fizycznych. Odnajdujemy w nim specyficzn¹ – pozbawion¹ czasu i si³y – dynamikê nieprzemienn¹, a tak¿e szczególnego typu nastêpstwo, które mo¿na co prawda zinterpretowaæ jako czas,
jednak tylko jako czas zale¿ny od stanów nieprzemiennej przestrzeni. Autor
motywuje nas do zerwania z tradycyjnymi wyobra¿eniami zwi¹zanymi z czasem, przestrzeni¹ i dynamicznym dzianiem siê. Okazuje siê bowiem, ¿e z jednej strony w geometrii nieprzemiennej nie ma niczego, co mo¿na by zinterpretowaæ jako czas (w zwyczajnym jego rozumieniu)11, zaœ z drugiej strony coœ siê
jednak zmienia, istnieje jakaœ aktywnoœæ. Ale zmiana ta nie zachodzi ani w czasie, ani w fizycznej przestrzeni12. W modelu Hellerowskim brakuje niejako miejsca na konkretyzacje w formie odpowiedników czysto lokalnych pojêæ. Oznacza
to, i¿ nie wystêpuj¹ w nim ani punkty, ani chwile tkaj¹ce czas. Kontekst lokalnoœci ustêpuje kontekstowi globalnoœci, np. wektor zostaje zast¹piony odpowiednikiem nielokalnego pola wektorowego13. Docieramy wiêc w tym momencie do poziomu daj¹cego siê co prawda opisaæ matematycznie, lecz umykaj¹cego jednoczeœnie naszym zdolnoœciom wyobra¿eniowym. Heller dziêki precyzji matematycznej aparatury konstruuje niesprzeczny model stanowi¹cy okreœlon¹ propozycjê ³¹cz¹c¹ ogóln¹ teoriê wzglêdnoœci z mechanik¹ kwantow¹.
I ten model pozwala ujaœniæ sam pocz¹tek. Nie pozwala go sobie co prawda
unaoczniæ obrazowo, jednak ów pocz¹tek zyskuje wiarygodny opis matematyczny. Okazuje siê wiêc, ¿e przedplanckowska, nieprzemienna faza by³a ca³kowicie nielokalna, bez czasu i przestrzeni; istnia³y w niej jedynie struktury
globalne14. W ten sposób nieprzemiennoœæ i nielokalnoœæ staj¹ siê istotnymi
11
12
13
14

Ibidem, s. 118.
Ibidem, s. 119.
Por. ibidem, s. 118; M. Heller, Kosmologia kwantowa, s. 121n.
M. Heller, Pocz¹tek jest wszêdzie, s. 131. Warto zaznaczyæ, i¿ odwo³anie siê do
geometrii nieprzemienej powoduje zatarcie odrêbnoœci pomiêdzy stanami osobliwymi i nieosobliwymi. Model Hellera nie pozwala na odró¿nienie owych stanów
w re¿imie nieprzemiennym panuj¹cym przed progiem Plancka. Por. M. Heller,
Pocz¹tek jest wszêdzie, s. 103, 105, 107. Je¿eli wiêc przyjmiemy, ¿e na poziomie
fundamentalnym – pisze w innym miejscu Heller – poni¿ej progu Plancka, rz¹dzi
geometria nieprzemienna, to na tym poziomie po prostu nie ma osobliwoœci. (...)
Na poziomie fundamentalnym brak jest jakichkolwiek osobliwoœci, panuje bezczasowa fizyka i nie ma sensu mówiæ ani o pocz¹tku, ani o koñcu Wszechœwiata.
Dopiero wtedy, gdy makroskopowy obserwator, zanurzony w up³ywaj¹cy strumieñ
czasu, bada Wszechœwiat, dochodzi do wniosku, ¿e – z jego czasowej perspektywy –
mia³ on pocz¹tek i bêdzie mia³ koniec. M. Heller, Kosmologia kwantowa, s. 126n.
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znamionami Hellerowskiego modelu pierwszych chwil egzystencji naszego
Wszechœwiata. W tym jednak nie wyczerpuje siê jeszcze ca³e bogactwo Hellerowskich rozwi¹zañ.
Istotne jest bowiem to, i¿ funkcja tego¿ modelu wykracza poza poziom
t³umaczenia tego, co dzia³o siê przed progiem Plancka. Wszak¿e autorskie
rozwa¿ania uzasadniaj¹ tak¿e odnajdywanie wspomnianego – tak bardzo wyakcentowanego w tytule – pocz¹tku równie¿ w ... teraŸniejszoœci. Inaczej mówi¹c – dotarcie do Hellerowskiego pocz¹tku nie tyle zwi¹zane jest – a przynajmniej nie wy³¹cznie – z postulatem cofania siê w czasie, ile z koniecznoœci¹
dotarcia do szczególnie gêstych stanów sfery subatomowej. Era Plancka przecie¿ nie identyfikuje siê po prostu z tym, co dzia³o siê kiedyœ, lecz ujawnia sw¹
naturê przy du¿ych gêstoœciach materii i ma³ych odleg³oœciach przestrzennych. St¹d w³aœnie mo¿liwoœæ poszukiwania owej ery nie tylko poprzez zwrot
w przesz³oœæ, lecz tak¿e na drodze zwrotu „w g³¹b”. Heller pisze, ¿e docieramy do progu Plancka, gdy odleg³oœci s¹ rzêdu 10–33 cm. A zatem era Plancka
by³a kiedyœ dawno, „na pocz¹tku”, ale jest te¿ obecnie, tyle, ¿e „bardzo g³êboko”. Lecz era Plancka jest bezczasowa i nielokalna, a wiêc te dwa kierunki
eksploracji po prostu siê uto¿samiaj¹. W tym sensie mo¿na powiedzieæ, ¿e
„pocz¹tek jest wszêdzie”15.
W konsekwencji takich ujêæ teoretycznych osi¹ganie wyj¹tkowych gêstoœci
po prostu zbli¿a nas do owej progowej gêstoœci, któr¹ mia³ Wszechœwiat przed
przekroczeniem progu Plancka. Je¿eli zatem laboratoryjnie uzyskuje siê energie odpowiadaj¹ce gêstoœci 1025 g/ cm3, to nie tylko nastêpuje odtworzenie tego,
co dzia³o siê we Wszechœwiecie 10–12 sekundy po przekroczeniu progu Plancka.
Wówczas empirycznie docieramy do wyj¹tkowej struktury aktualnego Wszechœwiata – dotykamy tej warstwy naszej rzeczywistoœci – w której w dalszym
ci¹gu trwa owe 10–12 sekundy po progu Plancka. Nieprzemienny pocz¹tek – wyraŸnie konstatuje Heller – znajduje siê wiêc nie tylko u zarania dziejów naszego
Wszechœwiata, lecz jest on zawsze, w najg³êbszej warstwie jego struktury16.
Hellerowski nieprzemienny model posiada szczególne empiryczne potwierdzenie. Nie chodzi tutaj oczywiœcie o potwierdzenie eksperymentalne – nie sposób przecie¿ uzyskiwaæ energii pozwalaj¹cych doœwiadczalnie badaæ zjawiska
zwi¹zane z kwantow¹ natur¹ pola grawitacyjnego. Mo¿na natomiast niejako
dobraæ takie istniej¹ce fenomeny empiryczne, które daj¹ siê wyjaœniæ w oparciu o ukonstytuowany model albo pos³u¿yæ siê eksperymentem myœlowym. Tym
w³aœnie tropem pod¹¿y³ autor. Wskaza³ mianowicie skutecznoœæ w³asnej pro15
16

M. Heller, Kosmologia kwantowa, s. 127.
M. Heller, Pocz¹tek jest wszêdzie, s. 135.
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pozycji w odniesieniu do standardowych wrêcz paradoksów – paradoksu Einsteina, Podolsky’ego i Rosena (EPR) oraz paradoksu horyzontów. Pierwszy z nich
– w ujêciu popularnym – oznacza, i¿ pewne cz¹stki elementarne zachowuj¹ siê
w sposób niezrozumia³y. Owa niezrozumia³oœæ polega na tym, i¿ dana cz¹stka
elementarna zachowuje siê tak, jak gdyby wiedzia³a jednoczeœnie, co dzieje siê
z pewn¹ drug¹ cz¹stk¹17. Heller uwa¿a, i¿ efekt EPR jest wiêc pozosta³oœci¹ po
nieprzemiennej, nielokalnej fazie w dziejach Wszechœwiata18. Drugi z wspomnianych paradoksów, tzn. paradoks horyzontu oznacza natomiast, i¿ niektóre cechy odleg³ych obszarów Kosmosu (np. temperatura promieniowania t³a)
s¹ identyczne, pomimo i¿ owe rejony nigdy nie pozostawa³y ze sob¹ w relacji,
tzn., ¿e ¿aden sygna³ nie móg³ przekazaæ informacji pomiêdzy nimi. On równie¿ uzyskuje wyt³umaczenie w oparciu o Hellerowski model. W modelu tym
wszystkie obszary obecnego Wszechœwiata – tak¿e te, które obecnie wydaj¹ siê
przyczynowo roz³¹czne – pochodz¹ z fazy nieprzemiennej, kiedy ka¿da w³aœciwoœæ œwiata mia³a charakter globalny. Nie jest wiêc zaskoczeniem, ¿e wszystko
by³o wówczas ze sob¹ odpowiednio zsynchronizowane. Potem, po przejœciu przez
próg Plancka, z fazy nieprzemiennej wy³oni³a siê czasoprzestrzeñ, a z ni¹ horyzonty i przyczynowo roz³¹czne obszary. Ale obszary te odziedziczy³y po nieprzemiennej fazie swoje fizyczne cechy19. Tym sposobem nieprzemienny model Hellera poprzez swoj¹ interpretacyjn¹ zdolnoœæ ujaœniania wspomnianych wy¿ej
paradoksów znajduje swoiste potwierdzenie. Argumentem wskazuj¹cym na
trafnoœæ prezentowanej teoretycznej propozycji okazuje siê tak¿e wyjaœnienie
kolapsu funkcji falowej20.
17
18
19
20

Por. ibidem, s. 124n., 127nn.
Ibidem, s. 133.
Ibidem, s. 144.
Problem kolapsu funkcji falowej w istotny sposób zwi¹zany jest z natur¹ mechaniki kwantowej. Wiadomo, i¿ zanim dokona siê pomiaru pewnej wielkoœci fizycznej
jakiegoœ obiektu kwantowego, np. elektronu czy fotonu, nie mo¿na sensownie i adekwatnie do obiektywnego status quo uznaæ, ¿e nasz kwantowy obiekt posiada konkretn¹, sprecyzowan¹ wartoœæ owego interesuj¹cego nas parametru. Mo¿emy skonstatowaæ, i¿ przed dokonaniem pomiaru pewnej wielkoœci fizycznej, np. spinu obiekt
kwantowy posiada³ j¹ wy³¹cznie potencjalnie. Ów obiekt znajduje siê w stanie
opisywanym poprzez wektor stanu czyli – dawniej – funkcjê falow¹. Swoista nieokreœlonoœæ i niejednoznacznoœæ zdaje siê przenikaæ kwantowy obiekt przed aktywnoœci¹ poznaj¹cego podmiotu, który mierzy interesuj¹c¹ wielkoœæ fizyczn¹.
Pomiar stanowi specyficzn¹ – mo¿na by powiedzieæ nieco metaforycznie – cezurê
ontologiczn¹ i egzystencjaln¹. Dziêki bowiem pomiarowi nie mówimy ju¿ o pewnym rozk³adzie prawdopodobieñstwa, lecz o jednostkowej konkretnoœci! Jego wy-
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Warto jednak zaznaczyæ, i¿ Heller wcale nie uwa¿a, by jego propozycja
stanowi³a ostateczne zamkniêcie problemów zwi¹zanych z kwantowymi efektami super gêstych stanów pierwszych momentów bytowania naszego Wszechœwiata. Podkreœla zdecydowanie roboczy i tymczasowy charakter w³asnego modelu – wskazuje bowiem zestaw konkurencyjnych modeli. St¹d w³aœnie pewne
uwagi poruszaj¹ce teoriê superstrun, M – teoriê czy te¿ teoriê pêtli. Swoje rozwa¿ania kosmologiczne koñczy kilkoma refleksjami o charakterze filozoficznym.
Zauwa¿amy zatem, i¿ istotnym znamieniem badañ Hellera obecnych w Pocz¹tek jest wszêdzie jest szczup³oœæ passusów explicite filozoficznych. Dominuj¹ tutaj prezentacje z zakresu fizyki teoretycznej, a czytelnik obligowany
jest ku temu, aby poruszaæ siê po terenie okreœlonych formu³ matematycznych.
St¹d w³aœnie m.in. koniecznoœæ intelektualnego dotkniêcia wi¹zki w³óknistej
raperów, przestrzeni ró¿niczkowych czy algebr Hopfa. Wszystko to zaœ umo¿liwia urzeczywistnienie jednego z g³ównych celów pracy Hellera, czyli zaprezentowanie pewnej tymczasowej wersji kwantowej teorii grawitacji, tzn. nieprzemiennego modelu ³¹cz¹cego ogóln¹ teoriê wzglêdnoœci z mechanik¹ kwantow¹.
Dziêki temu modelowi mo¿liwe sta³o siê – tak jak to staraliœmy siê wy¿ej pokazaæ – rozwi¹zanie problemów zwi¹zanych z za³amywaniem siê wszelkich teorii
fizycznych w odniesieniu do epoki przedplanckowskiej, kiedy to gêstoœæ Wszechœwiata zbli¿a³a siê do 1093 g/cm3. Model Hellera w hipotetyczny – i oczywiœcie
niepe³ny i tymczasowy – sposób pozwala na t³umaczenie specyfiki tego, co dzia³o
siê u pocz¹tków Wszechœwiata. Stanowi on rzeczywiœcie fascynuj¹cy kosmologiczny wariant pretenduj¹cy do opisu najwczeœniejszych stadiów tego¿ Wszechœwiata, który pozwala nie tylko ujaœniæ dotychczasowe problemy pocz¹tków,
lecz równie¿ stanowi teoretyczn¹ podstawê t³umacz¹c¹ szereg danych doœwiadczalnych. W tym momencie jednak pojawia siê istotna uwaga.
Skoro punktem wyjœcia naszych rozwa¿añ jest okreœlony model kosmologiczny; skoro dotychczas poruszaliœmy siê na terenie zawieraj¹cym zasadnicze
odniesienia do fizyki teoretycznej – przenikniêtym matematycznymi dystynkcjami – to, w jaki sposób odnaleŸæ przejœcie pomiêdzy tak¹ p³aszczyzn¹ a p³aszczyzn¹ badañ filozoficznych? Czy istnieje merytoryczny zwi¹zek pomiêdzy np.
nieprzemienn¹ geometri¹, nielokalnoœci¹ czy globalnymi strukturami znamionuj¹cymi rzeczywistoœæ Wszechœwiata przed progiem Plancka a problemami
o wymiarze filozoficznym? Czy faktycznie Hellerowskie kosmologiczne badania skutkuj¹ okreœlonymi momentami filozoficznymi? Kieruj¹c siê przekonaniem o mo¿liwoœci pozytywnych rozstrzygniêæ tych¿e dylematów, spróbujemy
w dalszej czêœci badañ przedstawiæ zwi¹zek zachodz¹cy pomiêdzy kosmologicznymi poszukiwaniami Hellera a pewnymi konstatacjami znacz¹cymi filozoficznie. Obecnoœæ takich relacji potwierdza zreszt¹ sam filozof, kiedy stwier-
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dza, ¿e oprócz problemów technicznych kosmologia mia³a i ma problemy filozoficzne: jest w nie uwik³ana w sposób nieunikniony21. Przedmiotem naszych
kolejnych rozwa¿añ bêdzie w³aœnie owo filozoficzne uwik³anie kosmologii.
III. Filozofia w Pocz¹tek jest wszêdzie
Zauwa¿yæ przede wszystkim nale¿y, i¿ intelektualna aktywnoœæ Hellera
obecna w inspiruj¹cej nasze badania pracy nie stanowi po prostu obojêtnego
zrelacjonowania aktualnego stanu wiedzy w zakresie fizyki teoretycznej i prezentacji autorskiego modelu poszukiwanej kwantowej teorii grawitacji. W ujêciu Hellera bowiem badania kosmologiczne maj¹ bardzo osobisty charakter
i stanowi¹ wydarzenie o wymiarze egzystencjalnym. Nie jest zatem tak, aby
autor obojêtnie i w ch³odnym intelektualnym dystnsie wprowadza³ czytelnika w zestaw teoretycznych modeli Wszechœwiata, które s¹ bardziej b¹dŸ mniej
zgodne z aktualnymi danymi doœwiadczalnymi i stanowi¹ spójniejsze i bardziej uzasadnione wyjaœnienie okreœlonych problemów. Oznacza to, i¿ nurt
kosmologicznych rozwa¿añ Hellera w specyficzny sposób przenikniêty jest
motywem, który w uprawniony sposób okreœliæ mo¿na jako motyw filozoficzny. Urok uprawiania fizyki teoretycznej – wyraŸnie stwierdza autor – polega
miêdzy innymi na tym, ¿e rozwi¹zuj¹c nawet najbardziej techniczne ³amig³ówki, zawsze ma siê do czynienia z Problemem22. A ów Problem w kontekœcie kosmologicznym w naturalny niejako sposób stanowi tak¿e problem filozoficzny. Wszak¿e Heller wyraŸnie twierdzi – odnosz¹c siê do zmian w kosmologii dwudziestowiecznej – ¿e przedmiot dociekañ kosmologicznych pozosta³ ten sam: œwiat w najwiêkszej mo¿liwej skali. I przedmiot ten, niejako
sam z siebie, nak³ania do filozofii. Wspó³czesna kosmologia z filozofii wysz³a
i do filozofii prowadzi23.

21
22
23

nikiem jest zawsze konkretna liczba (foton ma taki, a nie inny spin: elektron znajduje siê tu, a nie gdzie indziej), nie zaœ rozk³ad prawdopodobieñstwa. (...) Nie
chodzi tu tylko o matematyczny opis. W momencie pomiaru coœ rzeczywiœcie siê
zdarzy³o. Wygl¹da to tak, jakby przed pomiarem obiekt kwantowy mia³ jak¹œ wielkoœæ tylko potencjalnie – co wyra¿a³o siê w mo¿liwoœci wyliczenia prawdopodobieñstwa – a w akcie pomiaru mo¿noœæ ta siê urzeczywistni³a. (Ibidem, s. 148).
W przekonaniu Hellera jego model t³umaczy tak¿e ten fenomen. Wszak¿e za zjawisko redukcji wektora stanu odpowiadaj¹ efekty kwantowo-grawitacyjne, gdy¿ to
one s¹ modelowane przez nieprzemienny re¿im naszego modelu (Ibidem, s. 152).
Ibidem, s. 11.
Ibidem, s. 55.
M. Heller, Nauka i wyobraŸnia, Kraków 1995, s. 101.
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Wydaje siê, i¿ pierwszym momentem Problemu – momentem owego naturalnego ruchu kosmologii w stronê filozofii – jest samo zagadnienie pocz¹tku
Wszechœwiata. Wszak¿e o tym traktuje tytu³owa praca. Stanowi ona próbê
teoretycznego ods³oniêcia – mówi¹c metaforycznie – pierwszego drgnienia tego,
co dzisiaj ujmujemy jako Wszechœwiat. Ca³okszta³t rozwa¿añ kosmologicznych
zawartych w Pocz¹tek jest wszêdzie zmierza przecie¿ do dotarcia do samego
bytowego pocz¹tku tego, co dzisiaj okreœlamy jako Kosmos. Nie jest przecie¿
tak, abyœmy mieli do czynienia w trakcie lektury pracy Hellera wy³¹cznie z prezentacj¹ pewnych teoretycznych konstrukcji odnosz¹cych siê do rozwi¹zañ istniej¹cych problemów fizyki teoretycznej przedstawiaj¹cych wydarzenia samego pocz¹tku. Celem prezentacji w³asnych analiz czo³owego przedstawiciela filozofii przyrody nie jest po prostu prezentacja wachlarza mo¿liwych – a zatem
niesprzecznych – teoretycznych koncepcji. Takim celem nie jest tak¿e prozaiczna chêæ przedstawienia kolejnej wersji naukowej propozycji tego, co dzia³o
siê wówczas, gdy nasz Wszechœwiat wy³ania³ siê i zmierza³ w stronê Kosmosu
daj¹cego siê interpretowaæ, a wiêc bêd¹cego w zgodzie z ods³anianymi prawami fizyki. Wszak¿e to, z czym ma do czynienia czytelnik Pocz¹tek jest wszêdzie
to intelektualna, naukowa i szczera w sensie osobowym próba dotarcia do tego,
co dzia³o siê ... wówczas. To najbardziej intelektualnie i etycznie osobista próba
ods³oniêcia owego pocz¹tku; próba obwarowana metodologi¹ naukow¹, jej pietyzmem i rygoryzmem. Inaczej jeszcze mówi¹c – praca Hellera ujawnia w swej
konkretnej formie ró¿nicê pomiêdzy kolejnym, obojêtnym, teoretycznym rozwi¹zaniem a donios³ym trudem zwi¹zanym z indywidualnym d¹¿eniem do rozwi¹zania naukowej tajemnicy. Wszak¿e autor chce – metaforycznie mówi¹c –
naukowo dotkn¹æ owego pocz¹tku. To dotkniêcie jest bardzo osobiste, a przecie¿ jest zgodne z naukowymi standardami i ma wymiar intersubiektywnej
dostêpnoœci.
Jednoczeœnie jednak nie jest to tylko i wy³¹cznie naukowe (!) zbli¿anie siê
do pierwszych u³amków sekundy istnienia naszego Wszechœwiata. Czy¿ mo¿na bowiem zupe³nie a-filozoficznie wnikaæ w sferê owych u³amków? Je¿eli nawet konieczne jest zachowanie naukowej czystoœci i powstrzymanie siê od pochopnego – czasami powierzchownego – filozofowania, to przecie¿ ods³anianie
pocz¹tków pretenduje do wyjaœnienia tego, co faktycznie wydarzy³o siê, a nie
tylko tego, co dyktuje teoretyczny model. Skoro Hellerowskie poszukiwania s¹
przenikniête owym egzystencjalnym zaanga¿owaniem, to naukowe odniesienie do wkroczenia w byt Wszechœwiata wydaje siê œciœle zwi¹zane z filozoficznym skierowaniem w kierunku za-istnienia. Nawet je¿eli sposób naukowego
dyskursu zdecydowanie odbiega od optyki filozoficznej, to przecie¿ Problem
pocz¹tku wydaje siê w naturalny sposób stwarzaæ p³aszczyznê wspó³przenika-
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nia siê kosmologii i filozofii. Inaczej mówi¹c – naukowe pytanie o pierwsze
momenty Kosmosu – o ich jak i dlaczego – nie jest absolutnie wolne od filozoficznego pytania o dlaczego tych¿e momentów. Nawet je¿eli nie jest ono wprost
formu³owane, to przecie¿ zdaje siê ono byæ nieustannie obecne w tle kosmologicznych analiz. Naukowy horyzont pytania o dlaczego Wszechœwiata jest oczywiœcie ograniczony zasiêgiem tego¿ Wszechœwiata i postuluje odnajdywanie
wyjaœnieñ wy³¹cznie w jego granicach, podczas gdy filozoficzne dlaczego nie
jest ju¿ determinowane ani regu³ami naukowej metodologii, ani koniecznoœci¹
bezwzglêdnego poszukiwania odpowiedzi w granicach Wszechœwiata. Jednak
– pos³u¿my siê przenoœni¹ – pocz¹tkowoœæ pocz¹tku ujmowanego naukowo
natarczywie rodzi problem pocz¹tkowoœci rozumianej filozoficznie jako wkroczenie w istnienie. Skoro bowiem spogl¹damy na pocz¹tek w optyce naukowej
i szukamy kosmologicznych racji pojawienia siê tego¿ pocz¹tku w obrêbie bytuj¹cego Wszechœwiata, to naturalna jest chêæ odnalezienia racji ostatecznych;
racji bardziej fundamentalnych, których ostatecznoœæ wynosi nas ju¿ poza ramy
istniej¹cego Wszechœwiata! Badania kosmologiczne zatem – mimo radykalnej
odmiennoœci spojrzenia – zmierzaj¹ce w stronê pocz¹tkowoœci postuluj¹ sob¹
metafizyczne wyjaœnienie tej pocz¹tkowoœci i s t n i e j ¹ c e g o Wszechœwiata:
racji jego za-istnienia.
W ujêciu Hellera jednak filozoficzny problemat za-istnienia Wszechœwiata
nie jest prostym przed³u¿eniem kosmologicznych badañ problematyzuj¹cych
pocz¹tek w sensie naukowym. Nie jest zatem tak, aby pierwsze momenty
Wszechœwiata – momenty sprzed progu Plancka – po prostu domaga³y siê
metafizycznych t³umaczeñ, gdy¿ kosmologia ich w pe³ni nie t³umaczy. Skoro
bowiem Hellerowski pocz¹tek jest równie¿ w teraŸniejszoœci, to jego pocz¹tkowoœæ nie wyczerpuje siê w kwestii naukowego ujêcia rozpoczêcia siê Wszechœwiata. Filozofia zwi¹zana z kosmologi¹ nie stanowi wiêc prozaicznego uzupe³nienia ostatniej – pocz¹tek kosmologiczny nie jest zwyczajnie kontynuowany
poprzez refleksjê filozoficzn¹ mówi¹c¹ o za-istnieniu. Ta ostatnia oczywiœcie
obejmuje go, jednak czyni to w sposób specyficzny. Heller bowiem niejako pomiêdzy naukowo opracowywan¹ pocz¹tkowoœæ a ostateczne, filozoficzne wyjaœnienie jej za-istnienia wprowadzi³ problem, który zawsze go fascynowa³, tzn.
zagadnienie matematycznoœci przyrody. Zgodnie zatem z intencjami Hellera
najpierw odniesiemy siê do kwestii matematycznoœci Wszechœwiata i dopiero
na jej tle umieœcimy zagadnienie jego za-istnienia.
Podejmuj¹c ten w¹tek, warto przytoczyæ kilka wypowiedzi kosmologa.
Je¿eli chcemy odnieœæ sukces – twierdzi Heller – musimy daæ siê prowadziæ
matematyce. Jej nieub³agana logika wiedzie nas, ci¹giem kolejnych uogólnieñ,
do pojêciowej siatki coraz bardziej odleg³ej od naszych myœlowych przyzwycza-
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jeñ, ale znacznie lepiej pasuj¹cej do struktury œwiata24. W innym miejscu Heller
zauwa¿a, ¿e nie istniej¹ z góry ustalone granice matematyki, poza które nie
mo¿na wyjœæ; wydaje siê, ¿e wszystko prêdzej czy póŸniej podda siê matematycznym badaniom, byle tylko odpowiednio rozwin¹æ metody matematyczne25.
Swoistym posumowaniem funkcji pe³nionej przez matematykê w analizach
kosmologicznych zawartych w tytu³owej pracy zdaje siê byæ konstatacja, i¿ dla
fizyki teoretycznej nie ma jednak innej drogi jak tylko królewska droga matematyki26. W œwietle tych wypowiedzi oczywiste jest, ¿e to w³aœnie matematyka
umo¿liwia rozwój badañ kosmologicznych. Dziêki niej docieramy bowiem do takich rozstrzygniêæ z zakresu fizyki teoretycznej, które bez matematycznego
narzêdzia by³yby niemo¿liwe do osi¹gniêcia. Kosmologiczny postêp bowiem
zwi¹zany jest nie tyle z intuicyjnymi wgl¹dami w takie czy inne aspekty Wszechœwiata, ile z precyzj¹ i jednoznacznoœci¹ jêzyka matematycznego. W kontekœcie odkrycia pierwszego modelu kosmologicznego Gõdla – dopuszczaj¹cego
w okreœlonej interpretacji niestandardowe mo¿liwoœci27 – Heller zauwa¿a: jeszcze
raz okaza³o siê, ¿e rzeczywistoœæ matematyczna jest bogatsza ni¿ mo¿liwoœci
naszej wyobraŸni28. Okazuje siê, i¿ tylko zaufanie naukowca kierowane w wyj¹tkowe mo¿liwoœci wyznaczane poprzez matematykê pozwoliæ mo¿e na wiarygodne wchodzenie w poznawczy dialog z faktycznie istniej¹cym Wszechœwiatem. Tylko matematyczne odniesienie do tego, co okreœlamy jako nasz Wszech-

24
25
26
27

28

M. Heller, Pocz¹tek jest wszêdzie, s. 16.
Ibidem, s. 97.
Ibidem, s. 52.
Jednym z istotnych aspektów modelu Gödla by³o to, i¿ w czasoprzestrzeni istniej¹
zamkniête krzywe czasopodobne (reprezentuj¹ce historie obserwatorów lub cz¹stek o niezerowej masie spoczynkowej). (M. Heller, Nauka i wyobraŸnia, s.164.).
Konsekwencje takiej w³aœciwoœci modelu s¹ znacz¹ce. Sam Gödel stwierdzi, ¿e
jest wiêc teoretycznie mo¿liwym w tego rodzaju œwiatach odbyæ podró¿ w przesz³oœæ lub w jakiœ inny sposób wp³ywaæ na przesz³oœæ (cytujê za: M. Heller, Nauka
i wyobraŸni¹, s. 164). Mamy zatem do czynienia w horyzoncie mo¿liwoœci wyznaczonym przez ów model z dopuszczalnoœci¹ swoistego zakwestionowania nastêpstwa czasowego. W kontekœcie idealistycznej interpretacji w³asnego modelu
kosmologicznego dokonanego przez Gödla mo¿liwe czasowo jest to, czego nasze
zdroworozs¹dkowe myœlenie nie dopuszcza. Skoro bowiem da siê skonstruowaæ
matematyczny model, to pozbawiony jest on immanentnej sprzecznoœci. Heller
uwa¿a, i¿ istnienie rozwi¹zañ równañ Einsteina z zamkniêtymi krzywymi czasopodobnymi dowodzi, ¿e idea zamkniêtego czasu nie jest wewnêtrznie sprzeczna
(M. Heller, Pocz¹tek, s. 45n.).
M. Heller, Pocz¹tek jest wszêdzie, s. 45.
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œwiat, mo¿e dawaæ adekwatne wobec obiektywnych stanów rzeczy rozstrzygniêcia. Owo uprzywilejowanie pozycji matematyki eksponowane w Pocz¹tek
jest wszêdzie nie ma charakteru przypadkowego. Spróbujemy pokazaæ, i¿ Hellerowski pietyzm wobec kosmologicznej funkcji matematyki stanowi wyraz
szerszego zagadnienia, tzn. matematycznoœci przyrody. Jest to zagadnienie
wielokrotnie podejmowane przez Hellera, które stanowi zreszt¹ istotny przedmiot refleksji w zakresie filozofii przyrody29.
Coraz czêœciej uwa¿a siê – pisze Heller – ¿e zagadnienie „matematycznoœci
œwiata” jest jednym z najwa¿niejszych problemów filozoficznych zwi¹zanych z
istnieniem nowo¿ytnych nauk przyrodniczych. Sta³o siê ono spadkobierc¹ tradycyjnego problemu zrozumia³oœci bytu (inntelligibilitatis entis); wielkie pytania klasycznej filozofii splataj¹ siê w nim z najdonioœlejszymi tematami filozofii matematyki, filozofii nauki, a tak¿e filozofii cz³owieka i jego poznania30.
Jak zatem Heller rozumie owo zagadnienie? Na czym polega oryginalnoœæ Hellerowskiego podejœcia do tego problemu?
Zauwa¿a on przede wszystkim to, i¿ matematyka okazuje siê wyj¹tkowo
skuteczna w ods³anianiu struktur Wszechœwiata i pozwala teoretycznie zbli¿aæ nas nawet do tych momentów rzeczywistoœci, które empirycznie uchwytywane s¹ zdecydowanie póŸniej. Klasycznymi przyk³adami takiej skutecznoœci
mog¹ byæ zakrzywienia promieni œwietlnych w pobli¿u S³oñca, tory planet
inne ni¿ to przewiduje newtonowska teoria grawitacji czy promieniowanie t³a,
które pierwotnie by³y tylko teoretycznymi – aczkolwiek silnie uzasadnionymi
matematycznie – przypuszczeniami, a które póŸniej okaza³y siê momentami
potwierdzonymi doœwiadczalnie31. Kosmologia o tyle tylko mo¿e odnosiæ sukce29

30

31

Zagadnieniem œciœle powi¹zanym z samym istnieniem filozofii przyrody jest – uwa¿a
Heller – problem racjonalnoœci przyrody. Problem ten, rozszerzony do kwestii poznawalnoœci ca³ej rzeczywistoœci, znany by³ od dawna w metafizyce jako intelligibilitas entis (zrozumia³oœci, czytelnoœci bytu). Filozofia przyrody wy³oni³a siê z problemu racjonalnoœci przyrody i nim ¿yje. (...) Problem matematycznoœci œwiata jest
now¹ wersj¹ problemu racjonalnoœci œwiata – wersj¹ stawian¹ przez formê badania œwiata, jak¹ reprezentuj¹ nowo¿ytne nauki empiryczne. (...) S¹dzê, ¿e problem
racjonalnoœci œwiata jest jednym z najdonioœlejszych zagadnieñ (jeœli nie zagadnieniem po prostu najdonioœlejszym) wspó³czesnej filozofii przyrody (...). M. Heller,
Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Kraków 2004, s. 224, 227, 229n.
M. Heller, Matematycznoœæ przyrody, red. M. Heller, J. ¯yciñski, A. Michalik, Kraków 1992, s. 6.
Por. M. Heller, Pocz¹tek œwiata, s. 63.; M. Heller, M. Lubañski, Sz. W. Œlaga, Zagadnienia filozoficzne wspó³czesnej nauki. Wstêp do filozofii przyrody, Warszawa
1992, s. 229, 233; M. Heller, Kosmologia kwantowa, s. 137; M. Heller, Kosmiczna
przygoda cz³owieka m¹drego, Kraków 1994, s. 22, 56nn.
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sy, o ile odwo³a siê do matematyki; o ile pos³ugiwaæ siê bêdzie opisem matematycznym. Stanowi to zreszt¹ wymóg ka¿dego wspó³czesnego naukowca, aby
– jak to plastycznie okreœli³ Heller – podchodzi³ do rzeczywistoœci w sposób
nieco ascetyczny. Naukowa asceza polega – zauwa¿a – na nieustannym ograniczaniu siê. Ju¿ w punkcie wyjœcia naukowiec musi ograniczyæ siê do tego, co
da siê zmierzyæ. (...) Wszystko to, co wykracza poza metodê „pomiarowo-matematyczn¹”, musi wykraczaæ poza kr¹g (ciasnych?!) zainteresowañ naukowca.
Nowo¿ytne nauki powsta³y w momencie, kiedy uczeni wpadli na trop tej metody i przestali zadawaæ przyrodzie pytania byæ mo¿e ciekawe, ambitne i bardzo pasjonuj¹ce, ale na które nie mog³a ona odpowiedzieæ, bo nie by³y one
wypowiadane w zrozumia³ym dla niej jêzyku matematyki32. Je¿eli zatem kosmolog usi³uje osi¹gn¹æ poznawczy sukces, musi w pewnym sensie ograniczyæ w³asne aspiracje poznawcze. Zasiêg spe³nienia tych ostatnich bowiem
uwarunkowany jest w du¿ej mierze natur¹ poznawanej rzeczywistoœci; rzeczywistoœci, która niew¹tpliwie wybiega poza aspekty dostêpne poznaniu naukowemu, która jednak – o ile ma byæ naukowo uchwytywana i opisywana – dostêpna jest wy³¹cznie na p³aszczyŸnie w³asnych mierzalnych poziomów. Oczywisty jest wiêc postulat pos³ugiwania siê opisem matematycznym. Tylko w taki bowiem sposób mo¿na wykroczyæ poza sferê problemów tylko pozornie daj¹cych siê naukowo sprecyzowaæ – sferê tego, co w rzeczywistoœci nie poddaje
siê naukowemu wgl¹dowi – i poprzestaæ na tym, co faktycznie ods³ania siê
w naukowym dialogu prowadzonym z poznawan¹ rzeczywistoœci¹ i co nadaje
siê do tego, aby poznaj¹cy podmiot móg³ to ujrzeæ.
Pamiêtaæ oczywiœcie nale¿y o specyfice Hellerowskiej wizji owego matematycznego opisu. Filozofowi chodzi zw³aszcza o to, aby nie traktowaæ postulatu stosowania jêzyka matematycznego w kategoriach pewnego – pos³u¿my siê
przenoœni¹ – standardowego zdawania relacji z tego, co zosta³o po prostu doœwiadczone. Opisuj¹c np. pewne przyrodnicze wydarzenie, ods³aniam to, co
by³o mi dane. W przypadku natomiast rygorystycznie postulowanego opisu
matematycznego chodzi o opis nie tego, co stanowi zewnêtrznoœæ przyrody, lecz
o ukazanie g³êbszego poziomu poznawanej rzeczywistoœci. Matematyczny opis
przyrody – konstatuje kosmolog – siêga pod widzialn¹ powierzchniê przyrody,
chwyta zwi¹zki pomiêdzy mierzalnymi cechami przedmiotu, takie zwi¹zki, które
same przez siê s¹ niedostêpne dla bezpoœredniego poznania zmys³owego. Matematyczny opis przyrody polega na modelowaniu przyrody w terminach matematyki33. Okazuje siê zatem, i¿ matematyczne odniesienie do przyrodniczej

32
33

M. Heller, Usprawiedliwienie Wszechœwiata, Kraków 1984, s. 45n.
M. Heller, Szczêœcie w przestrzeniach Banacha, Kraków 1995, s. 41.
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rzeczywistoœci pozwala ograniczaæ niedoskona³oœci poznawcze podmiotu. To,
co dzieje siê np. na poziomie kwantowego wydarzania siê, umyka naszym wyobra¿eniowym zdolnoœciom, a przecie¿ matematyczne struktury trafnie oddaj¹
specyfikê owego kwantowego poziomu rzeczywistoœci. Podejmuj¹c siê zatem
matematycznego opisu Wszechœwiata, wnikamy niejako w jego zasadnicz¹,
podstawow¹ i najg³êbsz¹ warstwê i dziêki niemu ujawniamy najistotniejsze
jej znamiona.
Dotychczasowe uwagi nie wyczerpuj¹ Hellerowskich refleksji zwi¹zanych
z kwesti¹ matematycznoœci przyrody. Zdaj¹ siê raczej stanowiæ prezentacjê
pewnego epistemologicznego i ontycznego status quo. Heller natomiast problematyzuje ten¿e stan faktyczny i stara siê wskazaæ na jego filozoficzne znaczenie i ujawniæ jego istotny sens. WyraŸnie podkreœla szczególnego rodzaju wtórnoœæ epistemologicznego kontekstu matematycznoœci przyrody wobec podstawowego, ontycznego Ÿród³a samego zagadnienia. Odrzuca mianowicie te kantowskie tendencje, które problem matematycznoœci rzeczywistoœci Wszechœwiata
subiektywizuj¹. W myœl tych¿e koncepcji mielibyœmy do czynienia ze szczególn¹ podmiotow¹ projekcj¹ matematycznoœci umys³u na przyrodnicz¹ rzeczywistoœæ. Tymczasem Heller wyraŸnie konstatuje, ¿e warunkiem mo¿liwoœci
dokonania takiego podmiotowego projektu jest okreœlona sytuacja przedmiotowa. Inaczej mówi¹c – aby by³o mo¿liwe matematyzowanie rzeczywistoœci poprzez rzutowanie matematycznoœci ludzkiego umys³u, ona sama musi po prostu posiadaæ pewne w³asnoœci umo¿liwiaj¹ce dokonanie owego aktu34. Te specyficzne w³asnoœci przenikaj¹ce Wszechœwiat – specyfikuj¹ce go w sposób fundamentalny – to w³aœnie szeroko rozumiana matematycznoœæ. W ujêciu Hellera stanowi ona wyj¹tkowy Problem.
Niew¹tpliwy fakt matematycznoœci domaga siê wyjaœnienia. Wszak¿e
mo¿na wyobraziæ sobie rzeczywistoœæ, która by³aby inna ni¿ ta, która ods³ania
nam nieustannie w³asn¹ matematyczn¹ g³êbiê. W sensie takiej hipotetycznej
mo¿liwoœci da siê pomyœleæ radykaln¹ irracjonalnoœæ przyrody, jak równie¿
pewne ³agodniejsze warianty niematematycznoœci. Rzeczywistoœæ mog³aby byæ
zasadniczo ogo³ocona z wszelkiej mo¿liwoœci opisu matematycznego albo te¿
przenikniêta by³aby pewnym pierwiastkiem matematycznym, jednak umykaj¹cym ludzkim zdolnoœciom poznawczym. To ostatnie zreszt¹ mog³oby przybraæ formê matematycznie niedostêpn¹ dla umys³u cz³owieka lub postaæ komplikacji, której stopieñ czyni³by sytuacjê zbyt trudn¹ dla podmiotu poznawcze-

34

Por. M. Heller, Matematycznoœæ przyrody, s. 20; Filozofia œwiata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody, Kraków 1992, s. 179.
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go35. Je¿eli zatem Wszechœwiat, w którym przysz³o ¿yæ podmiotowi nieustannie poznawczo wykraczaj¹cemu w jego stronê (tak bardzo ufnemu zw³aszcza
w kontekœcie dialogu naukowego) ¿yczliwie ods³ania w³asn¹ matematyczn¹ g³êbiê, to naturalne pytanie brzmi: dlaczego tak w³aœnie jest? Dlaczego przyroda,
Wszechœwiat jako ca³oœæ bêd¹cy przedmiotem badañ kosmologa czy te¿ – szerzej rzecz traktuj¹c – filozofa jest taki, i¿ mo¿na do niego siê poznawczo trafnie
zbli¿yæ? Jak to jest, i¿ rzeczywistoœæ jest matematycznie zrozumia³a? Próba
obejœcia problemu poprzez odwo³anie do konwencjonalizmu matematyki, w którym podkreœla siê dowolnoœæ za³o¿eñ, a z których – dziêki konwencji arbitralnie okreœlanych metod wnioskowania – wynikaæ maj¹ okreœlone twierdzenia,
nie stanowi wcale rozwi¹zania naszego problemu. Konwencjonalizm co prawda usi³uje go wyeliminowaæ, lecz wydaje siê to niemo¿liwe – kontekst umowy
jest niewystarczalny! Wszak¿e zawsze mo¿emy zapytaæ: dlaczego metoda, w³aœnie ta hipotetyczno-konwencjonalna metoda matematyki jest tak skuteczna?
Dlaczego – jak powiadamy – jest to metoda niezawodna? Co sprawia, ¿e z danych za³o¿eñ, przy pomocy danych regu³ wnioskowania dochodzi siê do t a k i c h , a n i e i n n y c h wniosków, i t o z a w s z e d o t a k i c h, a nie
innych wniosków?36.
W kontekœcie tak ujmowanego pytania oczywistym siê staje, i¿ Hellerowska specyfika matematycznoœci przyrody obejmuje zarówno komponent epistemologiczny jak i ontologiczny. Je¿eli bowiem poznaj¹cy podmiot ods³ania matematycznoœæ Wszechœwiata, to dokonuje siê to nie tylko dlatego, ¿e jego aparat
poznawczy umo¿liwia owo dotkniêcie, lecz przede wszystkim dlatego, i¿ Wszechœwiat zdaje siê posiadaæ w sobie pewien poziom matematycznoœci. Osadzaj¹c to
zagadnienie w ramach kosmologii, mo¿emy zauwa¿yæ, i¿ pomiêdzy kosmologiem odnosz¹cym w³asne modele kosmologiczne do rzeczywistoœci Wszechœwiata a tym¿e Wszechœwiatem zachodzi zadziwiaj¹ca p r z y s t a w a l n o œ æ czy
35

36

Mamy zatem trzy mo¿liwoœci, tzn. œwiat zupe³nie amatematyczny (który zdaniem
Hellera nie móg³by w ogóle istnieæ ze wzglêdu na w³asny immanentny irracjonalizm), œwiat niedostêpny dla naszego matematycznego jêzyka i wreszcie taki œwiat,
który zbudowany by³by z funkcji zasadniczo nam dostêpnych, jednak poprzez w³asne skomplikowanie utrudniaj¹cy operowaniem tymi funkcjami. Jako przyk³ad
ostatniej mo¿liwoœci Heller podaje tê ewentualnoœæ, gdy wyk³adnik potêgowy obecny
w mianowniku we wzorze Newtona na si³ê grawitacji pomiêdzy dwoma masami
(r2) nie wynosi³by 2, a np. 1,999 czy 2,009. Wówczas to tory planet by³yby tak
skomplikowane, ¿e Kepler najprawdopodobniej nie by³by w stanie wykryæ w nich
jakiejkolwiek znacz¹cej prawid³owoœci. M. Heller, Szczêœcie w przestrzeniach Banacha, s. 28. Por. ibidem, s. 27; M. Heller, Matematycznoœæ przyrody, s. 16n.
M. Heller, Szczêœcie w przestrzeniach Banacha, s. 80.
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o d p o w i e d n i o œ æ. Mamy bowiem do czynienia z wyj¹tkow¹ harmoni¹ miêdzy podmiotowym konstruktem a jego rzeczywistym odpowiednikiem. Warto
w tym momencie odwo³aæ siê do samego Hellera. Pomiêdzy matematycznymi
strukturami – twierdzi on – z których budujemy nasze teorie, a struktur¹, jak¹
jest œwiat, nie ma identycznoœci, ale zachodzi pomiêdzy nimi dziwny rezonans.
Dziêki temu rezonansowi teorie, choæ s¹ strukturami znacznie uproszczonymi
w porównaniu ze struktur¹ œwiata, „wspó³brzmi¹” ze œwiatem, odtwarzaj¹c pewne
jego strukturalne cechy (modeluj¹c go). Istnienie tego rezonansu jest czymœ zadziwiaj¹cym37. Obecnoœæ takiego rezonansu okazuje siê warunkiem koniecznym dla rozwoju wspó³czesnej, zmatematyzowanej nauki. Je¿eli bowiem nie
mamy bezpoœredniego dostêpu do pewnej sfery rzeczywistoœci, np. poziomu cz¹stek elementarnych czy ca³oœci tej¿e rzeczywistoœci rozumianej jako ca³oœæ
Wszechœwiata, to mo¿emy wnikaæ w subtelnoœci struktury matematycznej wierz¹c, i¿ efekty tego stosuj¹ siê równie¿ do faktycznie istniej¹cej rzeczywistoœci
fizycznej. Wszak¿e wynikania wewn¹trz czysto formalnej struktury matematycznej przenosz¹ siê na wynikania pomiêdzy strukturalnymi elementami œwiata. W ten sposób mo¿na wyliczaæ rozmaite w³asnoœci œwiata (tak¿e dotychczas
nie znane) i porównywaæ je z wynikami eksperymentów38.
Matematycznoœæ wiêc w optyce Hellera jawi siê jako harmonijny rezonans
zachodz¹cy pomiêdzy sfer¹ podmiotowej, matematycznej aktywnoœci a sfer¹
przedmiotow¹ ukonstytuowan¹ matematycznie; rezonans, który zdaje siê stanowiæ warunek sine qua non naukowego poznania! W œwietle powy¿szych uwag
w naturalny sposób pojawia siê pytanie o Ÿród³o owej harmonii, która w obrêbie rygoryzmu naukowego pozostaje tajemnic¹. Oczywistym wiêc jest pytanie: Dlaczego zachodzi taka o d p o w i e d n i o œ æ? Zanim jednak odniesiemy siê
do Hellerowskiej odpowiedzi, wska¿emy na jeszcze jeden wyraz owej intryguj¹cej odpowiednioœci zachodz¹cej pomiêdzy cz³owiekiem a Wszechœwiatem. Interesuj¹cy nas obecnie moment obecny jest tak¿e w Pocz¹tek jest wszêdzie.
Heller – odnosz¹c siê do wyj¹tkowych prawid³owoœci zwi¹zanych z liczb¹
39
10 , których sens przybli¿y³ Robert Dicke – stwierdza, ¿e rzeczywiœcie ¿yjemy
w wyj¹tkowej epoce, w której stosunek promienia obserwowalnego Wszechœwiata
do promienia protonu wynosi 1039, ale w innej epoce nie moglibyœmy ¿yæ. Nie
moglibyœmy ¿yæ znacznie wczeœniej, gdy¿ wtedy gwiazdy nie zd¹¿y³yby wytworzyæ wêgla, który – jak zauwa¿y³ Dicke – „jest niezbêdny do tego, by wyprodukowaæ fizyków”; nie moglibyœmy równie¿ ¿yæ znacznie póŸniej, wówczas bo37
38
39

M. Heller, Nauka i wyobraŸnia, s. 170n.
M. Heller, Uchwyciæ przemijanie, Kraków 1997, s. 206n.
M. Heller, Pocz¹tek jest wszêdzie, s. 23.
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wiem gwiazdy nie wywarza³yby ju¿ wystarczaj¹cej iloœci ciep³a niezbêdnej do tego, aby podtrzymywaæ ¿ycie oparte na chemii wêgla39. Zagadnienie poruszone
w tej wypowiedzi w naturalny sposób odsy³a do zasady antropicznej. Ze wzglêdu na pewn¹ zbie¿noœæ tego zagadnienia z kwesti¹ matematycznoœci przyrody
rozumian¹ jako szczególna harmonia zachodz¹ca pomiêdzy podmiotem wchodz¹cym w naukowy poznawczy dialog z przyrodnicz¹ rzeczywistoœci¹ a ni¹
sam¹, spróbujemy w kilku zdaniach przybli¿yæ ten problem.
Zasada antropiczna zdaje siê w szczególny sposób wprowadzaæ kontekst
antropologiczny w problematykê kosmologiczn¹. Okazuje siê bowiem, i¿ istniej¹ pewne prawid³owoœci we Wszechœwiecie, które posiadaj¹ istotne znaczenie dla egzystencji cz³owieka40. Te prawid³owoœci ujmowane s¹ wymiernie.
Eddington mówi³ o tzw. koincydencjach wielkich liczb. Zauwa¿y³ on np., i¿
liczba j¹der atomowych obecnych w objêtoœci naszego widzialnego Wszechœwiata wynosi (1040)2, a oddzia³ywanie grawitacyjne jest 1040 razy s³absze od
elektromagnetycznego. Tak¹ koincydencj¹ mo¿e te¿ byæ wiek Wszechœwiata.
Je¿eli bowiem za naturaln¹ jednostkê czasu uznaæ okres, w którym promieñ
œwiat³a przebywa odleg³oœæ równ¹ œrednicy j¹dra atomu, to oka¿e siê, ¿e wiek
mierzony w takich w³aœnie jednostkach tak¿e wyra¿a siê liczb¹ (1040)41. Te
przyk³ady wskazuj¹ na obecnoœæ prawid³owoœci przenikaj¹cych niejako ca³y
Wszechœwiat. Owe regularnoœci bowiem dotycz¹ zarówno Wszechœwiata ujmowanego w maksymalnie wielkiej skali, jak równie¿ poziomu mikroœwiata. Naturalnym okazywa³o siê oczywiœcie pytanie, czy dostrze¿one prawid³owoœci s¹
tylko czymœ przypadkowym, czy te¿ nale¿y poszukiwaæ ich g³êbszego sensu;
czy stanowi¹ przypadkow¹ wypadkow¹ szeregu równie przypadkowych i nieprzewidywalnych wydarzeñ, czy te¿ mo¿liwe jest odnalezienie ich racji?
Okaza³o siê, i¿ specyfika szeregu prawid³owoœci Wszechœwiata pozwala
dostrzec ich szczególne racjonalne sedno i dokonaæ ich wyjaœnienia. Regularnoœci wszechœwiatowe da³o siê sensownie interpretowaæ nie poprzez przypad40

41

Œciœlej i bardziej precyzyjnie nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e odniesienie to ma miejsce
wobec faktu ¿ycia jako takiego, a nie tylko wydarzenia zaistnienia cz³owieka. Por.
M. Heller, Kosmiczna przygoda cz³owieka m¹drego, s. 239. Wydaje siê jednak, i¿
wyznaczona przez zasadê antropiczn¹ mo¿liwoœæ bytowania istoty ¿ywej – skoro
w naturalny sposób obejmuje ka¿dy ¿ywy organizm niezale¿nie od stopnia jego
biologicznej komplikacji – pozwala wprost odnieœæ ow¹ zasadê do egzystencji cz³owieka. St¹d formu³a o antropologicznym znaczeniu zasady wydaje siê merytorycznie uzasadniona.
Por. M. Heller, Kosmiczna przygoda cz³owieka m¹drego, s. 236n. W ujêciu obecnym w Pocz¹tek jest wszêdzie wyk³adnik potêgowy owej wyj¹tkowej liczby wynosi
nie 40 a 39.
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kowoœæ okolicznoœci wp³ywaj¹cych na ich zaistnienie, lecz poprzez pos³u¿enie
siê okreœlonym kluczem hermeneutycznym. Za taki mo¿na uznaæ istnienie cz³owieka i niejako na tym tle ujawniæ ich istotne znaczenie. Cz³owiek bowiem ¿yje
we Wszechœwiecie opisywanym owymi koincydencjami, poniewa¿ inny Wszechœwiat, tzn. pozbawiony owych regu³ nie nadawa³by siê dla istnienia cz³owieka.
Rzeczywiœcie ¿yjemy w wyj¹tkowym Wszechœwiecie, którego wiek m u s i wynosiæ w³aœnie 1040 lat. Tylko bowiem w takim Kosmosie – Wszechœwiecie istniej¹cym w takich w³aœnie doœæ w¹skich granicach czasowych – mo¿liwe jest
wspó³istnienie wêgla (bêd¹cego podstaw¹ chemii organicznej) i ciep³a, tzn. dwóch
koniecznych warunków istnienia ¿ycia. Mówi¹c metaforycznie – wystêpuje
p r z y s t a w a l n o œ æ Wszechœwiata i cz³owieka. Ten ostatni niejako pojawi³
siê we w³aœciwym czasie – wczeœnie by³oby za ma³o wêgla, a póŸniej – tzn.
gdyby wiek Wszechœwiata wyra¿a³ siê inn¹ liczb¹ jednostek naturalnych ni¿
owe 1040 – by³oby zbyt zimno. Tym sposobem obecnoœæ cz³owiek przesta³a byæ
zupe³nie obojêtnym faktem dla pewnych badañ kosmologicznych. Tê nieobojêtnoœæ wyra¿a zasada antropiczna.
W wersji ³agodniejszej konstatuje ona, i¿ to, co obserwujemy, jest, jakie
jest, poniewa¿ mo¿emy je obserwowaæ42. Tak sformu³owana zasada wskazuje,
¿e obecnoœæ naukowca kieruj¹cego siê poznawczo w stronê Wszechœwiata nie
jest czynnikiem zupe³nie obojêtnym dla uzyskanego poznawczego status quo.
Je¿eli bowiem coœ obserwujemy i uchwytujemy w takim czy innym istotnym
aspekcie, to poznawcza obecnoœæ tego¿ jest zwi¹zana z mo¿liwoœci¹ jego zaobserwowania. Inaczej jeszcze mówi¹c – skoro coœ uda³o nam siê poznaæ jako
takie to a takie, a nie zupe³nie inne, to uwarunkowane jest to tym, ¿e uchwycony stan jest stanem mo¿liwym do poznawczego uchwycenia, zaœ inny jest nie
nadaj¹cy siê do poznania przez cz³owieka. Stanowi bowiem stan po prostu
nieuchwytywalny, niedostêpny dla ludzkiej percepcji, np. percepujemy gwiazdy w³aœnie jako kule gazowe, bo wtedy, gdy œwiat wype³niony by³ jednorodn¹,
gor¹c¹ plazm¹, nie mog³o nas byæ; a wtedy, gdy wszystkie gwiazdy bêd¹ bry³ami ¿u¿lu lub czarnymi dziurami, nie bêdziemy ich obserwowaæ, bo nas ju¿ nie
bêdzie43. Obserwujemy dany stan Wszechœwiata, poniewa¿ istnieje mo¿liwoœæ
dokonania takiej operacji przez cz³owieka. Przy braku owej mo¿liwoœci do takiej obserwacji po prostu nie dojdzie. Jednak¿e to uwzglêdnienie w analizach
kosmologicznych obecnoœci podmiotu dokonuj¹cego badañ kosmologicznych
mo¿e zostaæ wzmocnione poprzez tzw. mocn¹ zasadê antropiczn¹.
42
43

M. Heller, Kosmiczna przygoda cz³owieka m¹drego, s. 239.
Ibidem, s. 239.
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Mocniejszy wariant zasady antropicznej – a zatem tego, co na u¿ytek naszych rozwa¿añ mo¿emy okreœliæ jako antropologiczny wtrêt w kosmologiê –
Heller ujmuje nastêpuj¹co: Obserwujemy taki, a nie inny Wszechœwiat, bo w innych Wszechœwiatach nie moglibyœmy zaistnieæ. Albo nieco inaczej: œwiat, w którym istniejemy, od pocz¹tku musia³ byæ taki, by umo¿liwiæ nasze zaistnienie44.
Przy takiej formule p r z y s t a w a l n o œ æ pewnych parametrów do istniej¹cego cz³owieka posiada g³êbsze znaczenie ni¿ tylko odpowiednioœæ pomiêdzy przedmiotem obserwacji a podmiotem obserwuj¹cym. Tutaj owo zestrojenie przestaje ju¿ byæ faktem doœæ banalnym i powierzchniowo traktowanym, a wskazywaæ
ma ono ju¿ zdecydowanie na wyj¹tkowoœæ Wszechœwiata, ku któremu nieustannie poznawczo siê odnosimy. Ta wyj¹tkowoœæ nie jest aspektem surowego, zimnego, samego w sobie Wszechœwiata – nie jest zatem ¿adnym immanentnym
i pozbawionym odniesieñ atrybutem samotnego Kosmosu – lecz stanowi ona
istotne znamiê takiego Wszechœwiata, w którym ¿yje cz³owiek. Owo wyj¹tkowe znamiê polega na tym, i¿ obserwowany przez cz³owieka Wszechœwiat jest –
pos³u¿my siê metafor¹ – goœcinny dla cz³owieka; jest nadaj¹cy siê do ludzkiej
egzystencji; jest – w ca³oœciowej skali kosmologicznej – od swego pocz¹tku dok³adnie taki, jaki powinien (!) byæ, o ile mia³by byæ przyjazny dla cz³owieka.
O takim kosmicznym sprzyjaniu cz³owiekowi mo¿e œwiadczyæ chocia¿by to, ¿e
minimalna zmiana prêdkoœci pocz¹tkowej ekspansji Wszechœwiata wykluczy³aby obecnoœæ cz³owieka – spowolnienie skutkowa³oby zapadniêciem w osobliwoœci koñcowej, zaœ przyspieszenie przekreœli³oby powstanie galaktyk i gwiazd45.
W takiej optyce zatem Wszechœwiat jawi siê jako d o s t o s o w a n y do cz³owieka. To zaœ znaczy, i¿ kosmologia winna uwzglêdniaæ po prostu fakt ludzkiej
egzystencji. Wszak¿e istnienie cz³owieka we Wszechœwiecie (œciœlej rzecz bior¹c, jakiejkolwiek formy znanego nam ¿ycia opartego na chemii zwi¹zków wêgla) mo¿e s³u¿yæ jako swojego rodzaju test kosmologiczny: poniewa¿ cz³owiek
(¿ycie) istnieje, wiêc Wszechœwiat nie mo¿e byæ jakikolwiek, istnienie cz³owieka
(¿ycia) falsyfikuje te wszystkie modele kosmologiczne, w których nie ma warunków do zawi¹zania siê ewolucji organicznej46. Skoro zatem nie mo¿na pomijaæ obecnoœci cz³owieka, kosmologia winna uwzglêdniaæ ten fakt. Konkretnym zaœ skutkiem tego sta³a siê mo¿liwoœæ redukcji wachlarza niesprzecznych
rozwi¹zañ kosmologicznych i usuniêcia tych, które nie dawa³y niejako cz³owiekowi szansy na zaistnienie. Jednak znaczenie zasady antropicznej wykracza
zdecydowanie poza ramy kosmologicznej redukcji. Przenikniêta jest ona bowiem g³êbokim momentem filozoficznym.
44
45
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Ibidem, s. 240.
Por. ibidem, s. 241.
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Ukazuje ona znacznie dalej id¹ce zwi¹zki – twierdzi Heller – naszego istnienia ze struktur¹ Wszechœwiata, ni¿ mo¿na by³o podejrzewaæ dotychczas.
Istnienie ¿ycia i rozumnego obserwatora na jednej z planet stanowi fakt
o znaczeniu kosmologicznym. Jest rzecz¹ zadziwiaj¹c¹, jak silnie ograniczenia
nasze istnienie narzuca strukturze œwiata. Pomiêdzy tym, ¿e jesteœmy, a globalnym planem architektonicznym œwiata wystêpuje niezwykle delikatne zestrojenie. Jego nawet niewielkie zaburzenie nie da³oby naszemu zaistnieniu
¿adnych szans. Istnia³by zapewne jakiœ inny œwiat, ale nigdy, na ¿adnym etapie rozwoju, nie móg³by on byæ przedmiotem dociekliwych pytañ stawianych
przez istoty podobne do nas47. Okazuje siê wiêc, i¿ zasada antropiczna zdecydowanie zdaje siê sugerowaæ obecnoœæ wyj¹tkowej harmonii zachodz¹cej pomiêdzy Wszechœwiatem a cz³owiekiem. Sens struktury takiego a nie innego Wszechœwiata zdaje siê po prostu tkwiæ ... w obecnoœci cz³owieka. Mamy zatem do
czynienia z fenomenem nieco podobnym do eksponowanego uprzednio problemu matematycznoœci.
Momentem ³¹cz¹cym oba zagadnienia jest szczególna k o r e l a c j a zachodz¹ca pomiêdzy rzeczywistoœci¹ poznawan¹ a poznaj¹cym podmiotem.
W kontekœcie matematycznoœci przyrody zauwa¿aliœmy, ¿e podmiotowa konstrukcja okreœlonych matematycznych modeli wykracza poza horyzont niesprzecznoœci i pozwala osi¹gaæ rezultaty pozwalaj¹ce konstatowaæ prawomocnie twierdzenia o samej rzeczywistoœci. Zauwa¿yliœmy zatem istotn¹ h a r m o n i ê zachodz¹c¹ pomiêdzy ow¹ rzeczywistoœci¹ ujawniaj¹c¹ w³asn¹ matematyczn¹ strukturê a podmiotem zdolnym do dokonania takiej ods³ony i uchwycenia g³êbi tego, co daje siê ods³oniæ i jest ods³aniane. Zasada antropiczna
równie¿ przynios³a podobn¹ komplementarnoœæ rzeczywistoœci i podmiotu; komplementarnoœæ nie tylko o charakterze epistemologicznym, lecz w³aœnie o wymiarze ontologicznym, tzn. tak¹, która sens pewnych struktur Wszechœwiata
wi¹¿e z istnieniem cz³owieka i w obecnoœci ostatniego zdaje siê znajdowaæ ich
wyjaœnienie. Oba zreszt¹ warianty owej komplementarnoœci zdaj¹ siê nieco
uzupe³niaæ. O ile bowiem rezonans matematycznej racjonalnoœci zdaje siê byæ
bardziej uzasadniony matematyczn¹ natur¹ Wszechœwiata, o tyle rezonans kosmologiczny ods³aniany w zasadzie antropicznej swe ufundowanie odnajduje
w naturze cz³owieka; naturze poznaj¹cego podmiotu, który tylko wówczas móg³
podj¹æ dialog poznawczy z Wszechœwiatem, gdy Wszechœwiat otworzy³ siê dla
zaistnienia cz³owieka. Inaczej mówi¹c – o d p o w i e d n i o œ æ zachodz¹ca pomiêdzy podmiotem a przedmiotem obejmuje zarówno wariant matematyczny –
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z akcentem na g³êbiê Wszechœwiata – jak równie¿ wariant antropiczny – z akcentem na cz³owieka. Oba zdaj¹ siê stanowiæ momenty zadziwiaj¹cego przylgniêcia cz³owieka i Wszechœwiata; momenty œcis³ego zwi¹zania Wszechœwiata i cz³owieka.
W jaki sposób jednak wyt³umaczyæ obecnoœæ owej harmonii zachodz¹cej
pomiêdzy Wszechœwiatem a cz³owiekiem – zarówno tej matematycznej jak i kosmologicznej, tzn. owego swoistego ukierunkowania dziania siê Wszechœwiata
na egzystencjê cz³owieka? Gdzie tkwi ostateczne wyjaœnienie tej zadziwiaj¹cej
odpowiednioœci, która kosmologii nadaje pewien antropologiczny wtrêt a poznawczemu, naukowemu odniesieniu do tego, co nas otacza, nadaje znamiê
czynnoœci sensownych; sensownych, gdy¿ ods³aniaj¹cych to, co matematycznie
nadaje siê do ods³oniêcia. Inaczej jeszcze mówi¹c – gdzie tkwi Ÿród³o racjonalnoœci Wszechœwiata, jego zrozumia³oœci – nieskrytoœci – a tak¿e jego sensownego, konstrukcyjnego odniesienia do ludzkiej egzystencji? Zagadnienie to
w oczywisty sposób prowadzi nas do ostatecznego wyjaœnienia i ods³ania metafizyczny wymiar harmonijnej korelacji zachodz¹cej pomiêdzy Wszechœwiatem
a podmiotem wchodz¹cym z nim w dialog poznawczy.
W inspiruj¹cej nasze analizy pozycji odnajdujemy krótk¹, aczkolwiek znamienit¹ wypowiedŸ Hellera: Einstein zwyk³ by³ mawiaæ, ¿e „Bóg jest wyrafinowany, ale nie jest z³oœliwy”. Chcia³ przez to wyraziæ myœl, ¿e badanie œwiata
jest mo¿liwe, ale na ogó³ bywa bardzo trudne. (...) W tym przejawia siê niez³oœliwoœæ Boga Einsteina. Bo przecie¿ nie znamy ¿adnej racji a priori, dla której
stopieñ skomplikowania struktury œwiata mia³by byæ dostosowany do mo¿liwoœci naszego umys³u48. Wydaje siê, i¿ Hellerowska konstatacja na temat doœwiadczenia Einsteina jest bliska jego w³asnemu stanowisku wobec zadziwiaj¹cego ³adu przenikaj¹cego Kosmos i oddaje jego fascynacje zwi¹zane nie tylko
z owym kosmicznym, matematycznym uporz¹dkowaniem, lecz równie¿ z ludzkim umys³em zdolnym do uchwycenia tego¿ porz¹dku. Warto w tym momencie
odwo³aæ siê do kilku – przytaczanych przez Hellera – wypowiedzi Einsteina;
wypowiedzi, które wyra¿aj¹ co prawda filozoficzne refleksje twórcy teorii wzglêdnoœci, które jednak – jak siê zdaje – ujawniaj¹ jednoczeœnie intuicje bliskie
Hellerowi.
Sam fakt, ¿e ca³oœæ naszych zmys³owych doœwiadczeñ – twierdzi Einstein
– jest tego rodzaju, i¿ za pomoc¹ myœlenia...mo¿na weñ wprowadziæ porz¹dek,
nape³nia nas czci¹, ale nigdy go nie zrozumiemy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e «wieczn¹
tajemnic¹ œwiata jest jego zrozumia³oœæ (comprehensibility)».(...) Mówi¹c tu
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o zrozumia³oœci, u¿ywam tego wyra¿enia w jego najskromniejszym znaczeniu.
A znaczy ono wytworzenie pewnego porz¹dku wœród doznañ zmys³owych; porz¹dek zostaje stworzony przez konstruowanie ogólnych pojêæ, relacji pomiêdzy
tymi pojêciami i pewnymi specyficznymi relacjami pomiêdzy pojêciami i doœwiadczeniem zmys³owym. W tym w³aœnie znaczeniu œwiat naszych zmys³owych doœwiadczeñ jest zrozumia³y. I fakt ten jest cudem. (...) Nauka mo¿e byæ
tworzona tylko przez tych, którzy ca³kowicie poœwiêcili siê d¹¿eniu do prawdy
i zrozumienia. Ale Ÿród³em takiego poœwiêcenia mo¿e byæ tylko sfera religijna.
Nale¿y tu wiara w to, ¿e prawa obowi¹zuj¹ce w istniej¹cym œwiecie s¹ racjonalne, to znaczy zrozumia³e dla umys³u. Nie mogê wyobraziæ sobie autentycznego naukowca bez tego rodzaju g³êbokiej wiary49. W tych wypowiedziach Einstein ujawnia w³asny podziw wobec racjonalnoœci rzeczywistoœci. Owa racjonalnoœæ jest tak g³êboka, i¿ zdaje siê stanowiæ szczególne – najbardziej fundamentalne – znamiê rzeczywistoœci. Ta jawi siê nie jako nie daj¹ca siê ods³oniæ,
lecz jako istotnie przeznaczona ku otwarciu siê na poznaj¹cego j¹ cz³owieka.
Osobistym niejako dotkniêciem tej¿e racjonalnoœci sta³a siê zgodnoœæ Einsteinowskich obliczeñ orbity Merkurego z danymi obserwacyjnymi (co potwierdza³o ogóln¹ teoriê wzglêdnoœci). Wówczas to namacalnie Einstein doœwiadczy³ tego, ¿e rzeczywistoœæ jest ujawnialna; tego, ¿e racjonalnoœæ przenika
Wszechœwiat. To doœwiadczalne uchwycenie s e n s u mia³o wymiar religijny50.
Wszak¿e owa zrozumia³oœæ nie by³a przypadkowym wydarzeniem, lecz w oczywisty sposób odnosi³a siê do jej Autora. Inaczej mówi¹c – fascynacja racjonalnoœci¹ tajemniczego œwiata sta³a siê form¹ podnios³ego odniesienia do Boga,
który w³asny matematyczny projekt wimpregnowa³ w nasz Wszechœwiat.
Wszak¿e za wielokrotnie cytowan¹ wypowiedzi¹ Einsteina – Pan Bóg jest subtelny, ale nie z³oœliwy51 – kryje siê wyj¹tkowy, religijny podziw wobec ostatecz49
50
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Cytujê za: M. Heller, Nauka i wyobraŸnia, s. 172, 173.
Por. ibidem, s. 171nn. W kontekœcie matematycznej racjonalnoœci Heller stwierdza, ¿e Einstein silnie prze¿ywa³ tak pojmowan¹ matematycznoœæ œwiata; czêsto
wi¹za³ j¹ z prze¿yciem religijnym. Gdy kiedyœ jego przyjaciel, Maurice Solovine,
zaprotestowa³ przeciwko ³¹czeniu nauki z religi¹, Einstein odpisa³ mu w liœcie:
„W pe³ni rozumiem Pañsk¹ niechêæ do u¿ywania s³owa «religia» w tych przypadkach, które dotycz¹ pewnego stanu emocjonalno-psychicznego, najwyraŸniej wystêpuj¹cego u Spinozy. Jednak¿e nie potrafiê znaleŸæ lepszego wyra¿enia ni¿ „religia”
dla oznaczenia wiary w racjonalnoœæ natury rzeczywistoœci, w ka¿dym razie tej jej
czêœci, która jest dostêpna ludzkiemu poznaniu. Tam, gdzie brak tego odczucia,
nauka przeradza siê w bezp³odn¹ empiriê”. M. Heller, Kosmiczna przygoda cz³owieka m¹drego, s. 255
M. Heller, Nauka i wyobraŸnia, s. 174.
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nej Racji, która nada³a Wszechœwiatowi racjonalny ³ad i porz¹dek. Racjonalnoœæ Wszechœwiata w oczywisty sposób wype³nia³a œwiadomoœæ Einsteina odniesieniem w stronê Boga. Nieco podobnie Bóg wnika w refleksjê Hellera, staj¹c siê ostateczn¹ odpowiedzi¹ na – eksponowan¹ przez nas uprzednio – tajemnicz¹ o d p o w i e d n i o œ æ zachodz¹c¹ obustronnie pomiêdzy cz³owiekiem
i Wszechœwiatem.
Hellerowski Bóg ujawnia siê w specyficzny sposób w kontekœcie kosmologicznych rozwa¿añ. Nie nastêpuje bowiem wprowadzenie metafizycznych sugestii w zwi¹zku z brakiem kosmologicznej wiedzy. Bóg bowiem – w optyce
rozwa¿añ Hellera – nie jest Absolutem, który ma byæ przywo³ywany na pomoc
wówczas, kiedy nauka jest bezradna wobec pewnego zagadnienia. Heller powstrzymuje siê od pospiesznych konstatacji filozoficznych wiod¹cych wprost
w stronê Boga. Dalekie jest mu bowiem wykorzystywanie kontekstu kosmologicznych rozwa¿añ do dyskretnego wprowadzania Pierwszej Przyczyny, która
nadawa³aby siê niejako do tego, aby wyjaœniæ pojawienie siê tego, co wczeœniej
okreœlaliœmy jako pocz¹tkowoœæ. Fakt zajœcia ostatniej – zw³aszcza w tradycyjnym, naukowym ujêciu identyfikuj¹cym j¹ z pocz¹tkow¹ osobliwoœci¹ – zyskiwa³by ostateczne wyt³umaczenie, a Bóg niepostrze¿enie osi¹ga³by naukowe
wsparcie. Niemo¿noœæ zupe³nego wyjaœnienia naukowego owej pocz¹tkowoœci
by³aby likwidowana t³umaczeniem metafizycznym, a Bóg móg³by niepostrze¿enie stawaæ siê szczególnym naukowym postulatem – tajemnicza pocz¹tkowa
osobliwoœæ mog³aby wszak¿e domagaæ siê motywu t³umacz¹cego j¹ i odnajdowaæ go w Bogu.
Tymczasem Heller akceptuje znan¹ odpowiedŸ Laplace’a, któr¹ ten udzieli³ Napoleonowi na pytanie o autora Wszechœwiata, wedle której hipoteza Boga
nie by³a konieczna do wyjaœnienia mechaniki nieba. Uwa¿am, ¿e odpowiedŸ
Laplace´a – twierdzi Heller – jest s³uszna, je¿eli siê j¹ rozumie jako metodologiczn¹ regu³ê. „Hipoteza Boga” jest nauce zbêdna, gdy¿ nauki przyrodnicze
z definicji zajmuj¹ siê badaniem materialnego œwiata52. Je¿eli poruszamy siê
w horyzoncie wyznaczonym specyfik¹ przedmiotu kosmologii, to obejmujemy doœwiadczeniem i refleksj¹ ca³oœæ Wszechœwiata, lecz nie mo¿emy wykraczaæ poza
ni¹. O ile zatem badania kosmologiczne nie przekraczaj¹ ram metodycznych,
o tyle nie pozwalaj¹ na wprowadzanie wprost kontekstu metafizycznego53.
52
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M. Heller, Wszechœwiat i S³owo, s. 86.
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W ujêciu Hellera Bóg nie jest Bogiem od zapychania dziur54. Ta sugestywna metafora wskazuje na nieco utylitarn¹ wizjê Absolutu, która pojawia siê
wówczas, gdy ingerencj¹ Boga t³umaczy siê pewne luki w zakresie wiedzy
empirycznej. Tak by³o w przypadku Newtona, który od czasu do czasu przywo³ywa³ Boga do skorygowania uk³adu planetarnego i podobnie stawa³o siê wówczas, kiedy nie daj¹c¹ siê usun¹æ pocz¹tkow¹ osobliwoœæ wprost odnoszono do
Boga, który niejako wykorzysta³ j¹ jako – uczyni³ z niej – moment stwórczej
kreacji55. Hellerowska kosmologia bowiem prowadzi co prawda do metafizyki
i rodzi pytanie o Boga, lecz ani ona, ani Absolut nie stanowi¹ swoistej podpory
dla naukowej niewiedzy; nie stanowi¹ ¿adnego teoretycznego postulatu, dziêki
któremu okreœlone modele czy teorie zyskuj¹ na racjonalnej spójnoœci. Hellerowska kosmologia w oczywisty sposób postuluje metafizykê, lecz nie z ¿adnych utylitarnych – czy wrêcz koniunkturalnych – motywów. Ów postulat bowiem wyp³ywa w naturalny sposób z tego, co owa kosmologia mówi o Wszechœwiecie obejmuj¹cym tak¿e cz³owieka. A mówi przecie¿ o ³adzie, sensie i uporz¹dkowaniu. Ods³ania ona g³êbok¹ racjonalnoœæ rozumian¹ jako eksponowany wczeœniej rezonans matematyczny i rezonans antropiczny, czyli wtopion¹
sensownie w ca³oœæ Wszechœwiata obecnoœæ cz³owieka.
Wszechœwiat jawi siê wspó³czesnej nauce – ujawnia powy¿sze sam filozof –
nie jako wielka maszyna, lecz jako wcielenie myœli. A myœl jest sob¹ tylko
wtedy, gdy wyra¿a sens.(...) W momencie, gdy wypowiedzieliœmy s³owo „sens”,
postawiliœmy problem Boga. Boga nie nale¿y sobie wyobra¿aæ jako pirotechnika, ukrywaj¹cego siê za Wielkim Wybuchem Wszechœwiata. Nie wolno Go umieszczaæ poza progiem naszej dzisiejszej wiedzy. Nie znajduje siê On poza granicami, lecz w samym œrodku. (...) W samym j¹drze rzeczywistoœci, jako ostateczny
sens wszystkiego, co jest56. Zauwa¿amy, i¿ Heller nie tyle odkrywa Boga poza
rzeczywistoœci¹ jako budowniczego, kreatora czy jako impuls t³umacz¹cy niejasnoœci ludzkiej wiedzy, lecz jako Boga, który ujawnia sw¹ obecnoœæ dziêki
specyficznej osnowie rzeczywistoœci. Owa oryginalnoœæ Wszechœwiata – jego
wyj¹tkowoœæ – tkwi w jego racjonalnoœci. Ta zdaje siê stanowiæ niejako œ l a d
obecnoœci Boga. Je¿eli pos³u¿my siê metafor¹, to mo¿emy powiedzieæ, i¿ racjo-
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zauwa¿a, ¿e z chwil¹ jednak, gdy ktoœ zdanie: „Hipoteza Boga jest nauce zbêdna”
odczytuje: „Nauka wykaza³a, ¿e Bóg nie istnieje”, zamienia metodologiczn¹ wskazówkê na tezê ontologiczn¹ i uprawia metafizykê, której tak bardzo chcia³ unikn¹æ.
Ibidem, s. 86n.
Por. M. Heller, Kosmiczna przygoda cz³owieka m¹drego, s. 249.
Por. M. Heller, Pocz¹tek œwiata, s. 124n.
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nalnoœæ jest utrwalon¹ Bo¿¹ myœl¹; myœl¹ z³¹czon¹ z namacalnoœci¹ Wszechœwiata i stanowi¹c¹ jego najintymniejszy sens. W tym kontekœcie Bóg jawi siê
nie jako – jeszcze potrzebna lub ju¿ niepotrzebna – naukowa hipoteza pozwalaj¹ca wyjaœniæ taki czy inny moment naukowej refleksji, lecz jako Ten, który
jest koniecznym warunkiem badañ naukowych jako ostateczne Ÿród³o racjonalnoœci rzeczywistoœci Wszechœwiata. Je¿eli bowiem – pisze Heller w tytu³owej pozycji – stworzy³ œwiat wed³ug matematycznego planu57, to oznacza to, i¿
nast¹pi³o specyficzne wtopienie owego planu bêd¹cego fundamentem uporz¹dkowania przyrody. Wszechœwiat w ujêciu Hellera nie tyle zawiera w sobie racjonaln¹ informacjê, ile po prostu j e s t tak¹ informacj¹58. W takim kontekœcie racjonalnoœæ nie tyle przenika rzeczywistoœæ, ile stanowi jej istotowy moment, który w oczywisty sposób jest wyrazem – uzewnêtrznieniem – harmonii
umys³u Boga. Wszak¿e – jak pisze Heller w inspiruj¹cej nas pracy – Wszechœwiat wydaje siê bardziej myœl¹ zaklêt¹ w matematyczne formu³y ni¿ uk³adem
cia³ materialnych czy wielkim zbiornikiem energii59.
Je¿eli takie jest w³aœnie stanowisko Hellera, to mo¿emy skonstatowaæ, i¿
doœwiadczaj¹c racjonalnoœci Wszechœwiata, odczuwaj¹c podziw wobec jego
matematycznoœci i przystawalnoœci do egzystencji cz³owieka, de facto jesteœmy
blisko niewyobra¿alnej myœli Boga wpisanej w rzeczywistoœæ czy mo¿e po prostu obecnej w tej¿e przyrodniczej rzeczywistoœci. Wnikaj¹c w subtelnoœci kosmologicznych modeli – w pewnym sensie – zbli¿alibyœmy siê do urealnionej,
skonkretyzowanej na poziomie bytu Wszechœwiata aktywnoœci Bo¿ego umys³u. Wszak¿e Bóg stwarzaj¹c œwiat, myœli matematycznie60. Tym sposobem
kosmologia w wyj¹tkowy sposób odsy³a nas w objêcia metafizyki. Nie jest to
jednak metafizyka ratunkowa – uzupe³niaj¹ca ograniczenia ludzkiego, naukowego umys³u – lecz metafizyka tkaj¹ca kosmologiê, gdy¿ stanowi¹ca ostateczne, a jednoczeœnie fundamentalne jej uzasadnienie. Je¿eli nie ma naukowej
kosmologii bez racjonalnoœci Wszechœwiata, to nie ma jej tak¿e bez spowijaj¹57
58

59
60

M. Heller, Pocz¹tek jest wszêdzie, s. 174.
Por. M. Heller, Nauka i wyobraŸnia, s. 170. Przyroda jest matematyczna, to znaczy
– pisze Heller – w przyrodzie jest zawarta pewna iloœæ informacji lub – mo¿e
inaczej – sama przyroda jest pewn¹ informacj¹. M. Heller, Pocz¹tek œwiata, s. 180.
Heller podkreœla, ¿e Wszechœwiat jako informacja – czy te¿ jako szczególna informacja tkwi¹ca w przyrodzie – stanowi specyficzne uszczegó³owienie mo¿liwych
matematycznych œwiatów do poziomu informacji dostêpnego nam Wszechœwiata.
Ten ostatni jest po prostu ograniczeniem wszystkich mo¿liwych teorii matematycznych. Por. Pocz¹tek œwiata, s. 180n.
M. Heller, Pocz¹tek jest wszêdzie, s. 13.
M. Heller, Kosmiczna przygoda, s. 256.
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cej j¹ metafizyki61. Heller w sposób jednoznaczny stwierdza, ¿e jeœli rzeczywistoœæ jest sensowna, racjonalna, ulegaj¹ca naszym badawczym zapêdom, to
znaczy, i¿ gdzieœ u jej fundamentu kryje siê KONIECZNOŒÆ – COŒ, co nie
mo¿e nie byæ, bo by³oby to najwiêksz¹ sprzecznoœci¹. COŒ, co nie mo¿e nie byæ
takie, jakie jest. COŒ, co jest, bo jest. Filozofowie to COŒ nazywaj¹ Absolutem,
a teologowie – Bogiem62.
Okazuje siê wiêc, ¿e Hellerowska nieustanna problematyzacja racjonalnoœci œwiata faktycznie stanowi wskazywanie na ukryty, a przecie¿ ci¹gle daj¹cy
o sobie znaæ motyw metafizyczny przenikaj¹cy kosmologiê. Skoro bowiem kosmolog konstruuj¹cy model kosmologiczny – ujawniaj¹cy zatem kolejny moment matematycznej racjonalnoœci Wszechœwiata – zbli¿a siê do tajemnicy sensu
tego¿ Wszechœwiata i dotyka utrwalonej myœli, to w naturalny sposób pyta
o Ÿród³o owej myœli. Inaczej mówi¹c – wchodz¹c w intymn¹, naukow¹ relacjê
z Wszechœwiatem, zbli¿amy siê do Autora jej racjonalnoœci. Hellerowski Bóg,
do którego zdaje siê prowadziæ kosmologia, w specyficzny sposób ods³ania swoj¹
obecnoœæ dziêki utrwaleniu swej myœli w postaci racjonalnoœci Wszechœwiata.
W tym kontekœcie œladem Absolutu jest przede wszystkim p o r z ¹ d e k – owa
wyj¹tkowa harmonia, która przenika to, co otacza cz³owieka i która zachodzi
pomiêdzy nim a jego wszechœwiatowym otoczeniem. Kosmologia wiêc nie tyle
przenikniêta jest metafizyk¹, gdy¿ pocz¹tkowoœæ stanowi problem, ile dlatego,
i¿ racjonalna nieskrytoœæ Wszechœwiata – obejmuj¹ca sob¹ tak¿e dostêpn¹ czêœciowo dla podmiotu ow¹ pocz¹tkowoœæ – domaga siê odpowiedzi na fundamentalne dlaczego; odpowiedzi, która dla Hellera jest oczywista. Bóg zatem ujawniaj¹cy sw¹ obecnoœæ kosmologowi poznaj¹cemu Wszechœwiat dokonuje tego
bezpoœrednio nie poprzez sam¹ faktycznoœæ istnienia Kosmosu, lecz poprzez
jego racjonaln¹ czytelnoœæ i poznawcz¹ dostêpnoœæ! Motywem zadziwienia kosmologa – w kontekœcie jego naukowego zbli¿ania siê do Wszechœwiata – nie
jest po prostu egzystencja Wszechœwiata, ale natarczywa wrêcz jego otwartoœæ
61

62

Warto zauwa¿yæ, i¿ zaprezentowane w tekœcie silne osadzenie kosmologii w kontekœcie problematyki metafizycznej – szerzej: filozoficznej – odbiega od tego, co
Heller okreœla jako metafizykê kosmologii. Ta ostatnia bowiem obejmuje zagadnienia takie, jak istnienie czy nieistnienie Boga, panteizm, stworzenie œwiata czy
jego wiecznoœæ. M. Heller, Nauka i wyobraŸnia, s. 107. W naszych zaœ rozwa¿aniach chodzi o metafizyczny kontekst kosmologii jako takiej; kosmologii, której
istnienie warunkowane jest racjonalnoœci¹ jej przedmiotu czyli Wszechœwiata ujmowanego w jego ca³oœci. Ujmuj¹c bowiem racjonalnoœæ jako fenomen domagaj¹cy
siê wyjaœnienia metafizycznego, umieszczamy metafizykê nie tyle na zewn¹trz
kosmologii, ile w samym jej centrum jako warunek sensu ostatniej.
M. Heller, Usprawiedliwienie Wszechœwiata, s. 92.
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– jego istotna racjonalnoœæ. A przecie¿ to ostatnie nie wyczerpuje jeszcze ca³oœci problemu.
Sensownoœæ przenikaj¹ca Wszechœwiat ujmowany kosmologicznie – matematyczny sens nie tylko tkwi¹cy w Kosmosie, ale stanowi¹cy jego istotn¹,
fundamentaln¹ warstwê – ods³ania bowiem tak¿e kwestiê racji wyjaœniaj¹cej
jego f a k t y c z n o œ æ; kwestiê faktycznej istnieniowoœci tego¿ Wszechœwiatowego sensu. W zwi¹zku z tym mo¿emy mówiæ o swoistym przed³u¿eniu zagadnienia racjonalnoœci w formie problemu faktycznej egzystencji tego, co jest nosicielem owego racjonalnego uporz¹dkowania. Wszak¿e matematyczna treœæ
Kosmosu nie jest tylko dotykalna w swej sensownej, precyzyjnej treœci. Heller
jest zadziwiony nie tylko zrozumia³oœci¹ matematyczn¹, lecz tak¿e tym, i¿ ona
jest b y t u j ¹ c a. Wszechœwiatowa matematyczna precyzja nie tylko ujawnia
siê kosmologowi w swej czytelnoœci, lecz ukazuje siê jako ta, która faktycznie
j e s t. Kosmologia postuluje zatem wyjaœnienie nie tylko sensownego uporz¹dkowania Wszechœwiata, lecz tak¿e istnieniowoœci tego ³adu. Heller wiêc
pierwotnie dlaczego odnosi do racjonalnoœci, ale komplementarnym momentem tego filozoficznego pytania jest równie¿ dlaczego istnieje owa racjonalnoœæ
jako wtopiona w wszechœwiatow¹ rzeczywistoœæ.
Podziw kierowany w stronê Ÿród³a racjonalnoœci staje siê podziwem kierowanym w stronê Ÿród³a istnienia Wszechœwiata. Okazuje siê bowiem, ¿e taka
precyzyjna struktura i informacja, jak¹ jest Wszechœwiat, nie da siê zupe³nie
wyt³umaczyæ sam¹ sob¹. Gdyby nawet by³o mo¿liwe stworzenie absolutnej Teorii
Wszystkiego, która by matematycznie ujmowa³a ca³¹ informacjê o bytuj¹cej
rzeczywistoœci, to przecie¿ taki matematyczny absolut przenikniêty by³by zasadniczym brakiem. Nie informowa³by bowiem, sk¹d wzi¹³ siê zap³on istnienia, który matematyczn¹ strukturê przeniós³ z poziomu mo¿liwoœci w sferê
faktycznoœci. Inaczej mówi¹c – matematyczna racjonalnoœæ, domagaj¹c siê
wyjaœnienia, ods³ania siebie jako œlad Boga, lecz owa racjonalnoœæ postuluje
tak¿e wyjaœnienie w³asnej faktycznoœci; wyjaœnienie tego, i¿ jest wpisana w faktycznie istniej¹cy Wszechœwiat63. W ten sposób p³aszczyzna racjonalnoœci i p³aszczyzna faktycznego istnienia ³¹cz¹ siê ze sob¹. Je¿eli bowiem Wszechœwiat
w swej istocie jest racjonalny, to racjonalnoœæ przenika Wszechœwiat. Nie jest
zatem tak, aby kosmolog mia³ do czynienia z dwiema oderwanymi sferami,
z których analiza jednej dokonuje siê w zupe³nym oderwaniu od drugiej. Nie
jest równie¿ tak, ¿e kosmolog najpierw w naukowym dialogu dotyka idealnej
matematycznej racjonalnoœci, a dopiero póŸniej uchwytuje jej rzeczywiste wtopienie. Racjonalnoœæ przenika to, co faktycznie za-istnia³o. Obejmuje zreszt¹

63

Por. M. Heller, Kosmiczna przygoda, s. 252n.
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nie sam surowy Wszechœwiat, lecz tak¿e ten jego element, który dziêki swej
œwiadomoœci ods³ania tajemnice Kosmosu. Okazuje siê przecie¿, ¿e to w³aœnie
egzystencja cz³owieka stanowi sensowny motyw faktycznych parametrów
Wszechœwiata. Zasada antropiczna ujawni³a, i¿ wszechœwiatowy ³ad obejmuje
tak¿e cz³owieka, a jego faktyczne istnienie jest kluczem interpretacyjnym dla
faktycznego dziania siê Wszechœwiata. Tym samym wymiar egzystencjalny
wnika w problematykê racjonalnoœci i neutralizuje pokusê odrywania jej od
poziomu tego, co faktycznie istnieje. Problem pocz¹tkowoœci za-istnienia Wszechœwiata znajduje równie¿ miejsce w horyzoncie Hellerowskim, tyle ¿e owa pocz¹tkowoœæ nie jest ujmowana wy³¹cznie w kategoriach egzystencjalnych. Heller bowiem radykalnie wi¹¿e pocz¹tkowe wkroczenie w istnienie z tym, ¿e jest
to wkroczenie tego, co racjonalne. Helerowskie problematyzowanie za-istnienia – podkreœlanie tajemnicy egzystencji – pozostaje nieod³¹cznie zwi¹zane
z tajemnic¹ sensownoœci tego, co za-istnia³o.
W kontekœcie powy¿szych uwag stwierdziæ mo¿na, i¿ podziw wobec sensownego uporz¹dkowania spleciony jest z podziwem wobec faktycznoœci takiego ³adu, a przedmioty takiego podmiotowego odniesienia stanowi¹ tylko komplementarne momenty jednej ca³oœci. Istotne tylko jest to, i¿ Heller zdaje siê
przede wszystkim eksponowaæ pierwszy moment – co pozostaje zreszt¹ w zwi¹zku z kosmologicznym zaanga¿owaniem skupiaj¹cym siê w³aœnie na eksplikacji zawartoœci racjonalnych modeli kosmologicznych – i dopiero na jego tle wskazuje na moment egzystencjalny. Oba jednak s¹ konstytutywnymi momentami
tego, co jest jednoœci¹, a co mo¿na okreœliæ jako istniej¹cy i racjonalny Wszechœwiat czy te¿ jako racjonalnoœæ istniej¹cego Wszechœwiata. I taki w³aœnie Wszechœwiat sw¹ pe³n¹ istot¹ – f a k t y c z n ¹ precyzyjnoœci¹, przejrzystoœci¹ i uporz¹dkowaniem – rodzi metafizyczne dlaczego?
Odpowiadaj¹c na to pytanie, pos³u¿ymy siê sugestywn¹ wypowiedzi¹ samego Hellera. Wydaje siê, i¿ oddaje ona istotê filozoficznej refleksji kosmologa, a jednoczeœnie syntetycznie ujawnia sam rdzeñ filozoficznego kontekstu przenikaj¹cego kosmologiê – tê specyficzn¹ naukê empiryczn¹, która w naturalny sposób
postuluje filozoficzne spojrzenie na Problem. WypowiedŸ tê potraktujemy jednoczeœnie jako swoiste podsumowanie prowadzonych analiz. Zdajemy sobie sprawê z ich szczup³oœci i koniecznoœci podjêcia kolejnych badañ maj¹cych wyeksplikowaæ g³êbiê Hellerowskiej filozoficznej refleksji. Wydaje siê jednak, i¿ zdo³aliœmy zrealizowaæ cel niniejszego artyku³u i ujawniliœmy obecnoœæ horyzontu filozoficznego obecnego w Pocz¹tek jest wszêdzie, a tak¿e jego zwi¹zek z kilkoma
szczególnie wa¿nymi momentami filozofii Micha³a Hellera. Polski kosmolog konstatuje: struktura œwiata – a wraz z ni¹ i struktura naszego umys³u – jest racjonalna, czyli poddaj¹ca siê racjonalnym metodom badania, bo jest dzie³em ro-
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zumnego zamys³u Boga; zamys³u, który nazywamy s t w o r z e n i e m. Racjonalnoœæ œwiata ma to samo Ÿród³o, co jego istnienie. Istnienie œwiata jest skutkiem
rozumnej (racjonalnej) myœli Bo¿ej. Œwiat jest poznawalny z tego samego powodu, dla którego jest. Istnienie i racjonalnoœæ to jedno64. U Ÿróde³ wszak¿e jednego
i drugiego odnajdujemy tê sam¹ Absolutn¹ Rzeczywistoœæ.
SUMMARY
The article centres on a number of selected philosophical issues in Michael Heller’s
reflection. A characteristic springboard for the research presented in the article can be
found in Heller’s work The Beginning is Everywhere which constitutes a fairly popular
lecture on cosmology. The author deals with his own concept of a theoretical description
of events taking place before Planck’s threshold and exposes the function of noncommutative geometry. Starting with Heller’s cosmological ideas, we attempt at
demonstrating their essential philosophical rootedness as well as their essential
relationship with Heller’s overall thought. To a large extent the article explores the concept
of the mathematical character of the surrounding reality. This phenomenon – fascinating
Heller so much – that amazing rational structure of the world being successively revealed
by research naturally paves the way for the philosophical why. The search for the answer
obviously focuses the human mind on the reason explaining in a principal manner the
presence of rationality permeating reality; the rationality which in Heller’s approach is
also being discovered along with the presentation of the anthropic principle; the rationality
which in a way becomes synonymous with the reality woven from that sensible
arrangement. Subsequently, the cosmological question about the beginning of the world
perceived in scientific terms draws our attention to the philosophical question about the
source of both the above mentioned rationality and the world pervaded by it.
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M. Heller, Usprawiedliwienie Wszechœwiata, s. 89. Wydaje siê, i¿ do zagadnieñ,
które winny byæ podjête nale¿y problem czasu. Je¿eli bowiem na swoim najbardziej podstawowym poziomie Wszechœwiat jest bezczasowy (M. Heller, Pocz¹tek
jest wszêdzie, s. 17), to oznacza to, i¿ sama konstrukcja naszej rzeczywistoœci zdaje
siê posiadaæ pewne odniesienie do problemu pozaczasowoœci. Kontekst filozoficzny
tego jest oczywisty i winien byæ – jak siê zdaje – szerzej podjêty. Hellerowski
nieprzemienny model wskazuj¹cy na nieobecnoœæ czasu w g³êbi Wszechœwiata
mo¿na osadziæ równie¿ w horyzoncie problematyki antropologicznej. Wszak¿e nasze ¿ycie naznaczone jest przemijaniem, ale przemijanie nie musi byæ fundamentaln¹ cech¹ rzeczywistoœci. Up³yw czasu nie rz¹dzi wszechw³adnie ca³ym wszechœwiatem. (Ibidem, s. 17). Po³¹czenie obu tych w¹tków mo¿e stanowiæ szczególn¹
eksplikacjê kolejnych momentów obecnych w filozofii Hellera; eksplikacjê oczekuj¹c¹ na swe urzeczywistnienie.
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PROBLEMATYKA WARTOŒCI
U MAXA SCHELERA I NICOLAIA HARTMANNA
Spróbujemy przyjrzeæ siê problematyce wartoœci w perspektywie filozofii
cz³owieka poruszanej w niemieckiej strefie jêzykowej na gruncie dwóch badaczy nale¿¹cych do szko³y fenomenologicznej: Schelera i Hartmanna. Obaj filozofowie stoj¹ na stanowisku obiektywizmu aksjologicznego. Scheler k³adzie
przy tym du¿y nacisk na znaczenie pierwiastka ludzkiego w ontologicznej strukturze wartoœci, operuj¹c pojêciem nosiciela wartoœci (Träger).
G³ównymi dzie³ami, w których omawiana jest problematyka wartoœci s¹
Der Formalismus in der Ethik und materiale Wertethik Maxa Schelera oraz
Ethik Nicolaia Hartmanna. Pisma Hartmanna1 zosta³y przet³umaczone na jêzyk polski jedynie w niewielkiej czêœci. Lepiej jest z pismami Maxa Schelera:
Istota i formy sympatii2, Problemy socjologii wiedzy3, Pisma z antropologii
filozoficznej i socjologii wiedzy4, Resentyment a moralnoœæ5 oraz szereg artyku³ów udostêpnionych polskim czytelnikom. Nie bêdziemy skupiaæ siê na szczegó³owej analizie tego olbrzymiego materia³u, a raczej spróbujemy omówiæ wybrane fragmenty pod k¹tem zawartej w nich problematyki antropologicznoaksjologicznej, by tym lepiej wydobyæ istotê tej problematyki.
Jak wspomnia³em, obaj myœliciele stoj¹ na takim stanowisku obiektywizmu aksjologicznego, które mo¿na by nazwaæ platonizmem. Hartmann pisze
o tym wprost, twierdz¹c, ¿e wartoœci s¹ bytami idealnymi, tak jak (jego zdaniem) na przyk³ad byty matematyczne6. Scheler nie u¿ywa explicite takich

1

2
3
4
5
6

To przede wszystkim szereg artyku³ów. Miêdzy innymi: N. Hartmann, Najwa¿niejsze problemy etyki, w: „Znak” 1974, nr 11; Idem, O istocie wartoœci etycznych,
w: „Logos i Etos” 1993, nr 2.
Por. M. Scheler, Istota i formy sympatii, Warszawa 1980.
Por. ibidem, Problemy socjologii wiedzy, Warszawa 1990.
Por. ibidem, Pisma z antropologii filozoficznej i socjologii wiedzy, Warszawa 1987.
Por. ibidem, Resentyment a moralnoœæ, Warszawa 1997.
Por. na ten temat: Studia z etyki ontologii i epistemologii wartoœci, red. J. Lipiec,
Kraków 1990. Szczególnie: J. Lipiec, Problemy egzystencjalne w teorii wartoœci,
op. cit., s. 13–14.
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sformu³owañ, ale jego stanowisko dotycz¹ce ontologii jakoœci wartoœci – Wertqualitaten – (odró¿nionych od wartoœci zrealizowanych) nie budzi wiêkszych
w¹tpliwoœci.
Max Scheler
Najistotniejsz¹ prac¹ Maxa Schelera dla interesuj¹cej nas tutaj problematyki jest wspomniana ju¿ Der Formalismus in der Ethik und materiale Wertethik7. Problem podmiotu i jego zwi¹zków z wartoœciami to w filozofii Schelera
przede wszystkim problem nosiciela wartoœci (Träger). Scheler odwo³uj¹c siê
do rozwa¿añ Kantowskich, odrzuca mo¿liwoœæ wywiedzenia filozofii wartoœci
z badañ empirycznych. Celem etyki nie ma byæ badanie tego, co spo³ecznie jest
uznane za dobre, a co za z³e, ale tego, co jest rzeczywiœcie dobre lub z³e. Badanie wartoœci winno byæ oparte na istotowym poznaniu fenomenologicznym
(Wesenerkenntnis). Z bytu realnego nie da siê – zdaniem Schelera – wydobyæ
inaczej istniej¹cych wartoœci. Poznanie wartoœci ma odbywaæ siê w czuciu (Fuhlen), preferowaniu (Vorziehen), stawianiu ni¿ej (Nachsetzen), a tak¿e w mi³oœci
i nienawiœci. S¹ to akty odmienne od aktów spostrze¿eniowych i myœlowych.
Œwiat modalnoœci wartoœci jest w tej filozofii ustrukturyzowany, shierarchizowany i bytowo niezale¿ny od rzeczywistoœci empirycznej. Najwy¿sz¹ modalnoœci¹ wartoœci jest – zdaniem Schelera – wartoœæ sacrum, póŸniej kolejno:
wartoœci duchowe, witalne, utylitarne, a¿ do hedonistycznych w³¹cznie. Z tym
podzia³em krzy¿uje siê rozró¿nienie na wartoœci podstawowe i wtórne. Sprzeniewierzenie siê wartoœci podstawowej (np. wartoœci witalnej) jest wiêkszym
z³em ni¿ sprzeniewierzenie siê wartoœci wy¿szej, ale ju¿ spe³nienie wartoœci
wy¿szej jest wiêkszym dobrem ni¿ spe³nienie wartoœci ni¿szej. Scheler badaj¹c
jakoœci wartoœci przyjmuje wrêcz szereg aksjomatów, które a priori ustalaj¹
stosunek bytu do wartoœci pozytywnych i negatywnych. I tak: 1) istnienie pozytywnych wartoœci samo jest pozytywn¹ wartoœci¹; 2) istnienie negatywnej
wartoœci samo jest negatywn¹ wartoœci¹; 3) nieistnienie pozytywnej wartoœci
samo jest negatywn¹ wartoœci¹; 4) nieistnienie negatywnej wartoœci samo jest
wartoœci¹ pozytywn¹. „Tak wiêc ka¿de zaistnienie (Sein) czegoœ (pozytywnie) –
pisze Scheler – powinnego jest s³uszne; ka¿de zaistnienie czegoœ, co nie powinno zaistnieæ – nies³uszne; ka¿de niezaistnienie czegoœ powinnego – nies³uszne;
ka¿de niezaistnienie czegoœ, co nie powinno zaistnieæ – s³uszne”8. Ten sam stan
7

8

Por. Idem, Der Formalismus in der Ethik und materiale Wertethik, Bern–München
1980.
Por. idem, Materialne a priori w etyce, w: „Znak”, 1967, nr 12 (162), s. 1513.

PROBLEMATYKA WARTOŒCI U MAXA SCHELERA I NICOLAIA HARTMANNA

83

wartoœciowy nie mo¿e byæ nigdy negatywnie i pozytywnie wartoœciowy zarazem – to kolejny przyk³ad aksjomatyki Schelerowskiej etyki.
W ten system apriorycznych zwi¹zków istotnych wpisuje siê tak¿e interesuj¹ca nas tutaj postaæ nosiciela wartoœci. Scheler podaje kilka przyk³adów
takich zwi¹zków: 1) moralnie dobre i z³e mog¹ byæ tylko osoby, a wszystko inne
jest jedynie ze wzglêdu na osoby; 2) akty woli i dzia³ania s¹ dobre lub z³e tylko
w tej mierze, w jakiej wspó³uchwytuje siê w nich czynne osoby; 3) nie ma rzeczy i zdarzeñ moralnie dobrych lub z³ych; 4) nosicielem wartoœci estetycznych
s¹ przedmioty; 5) nosicielem wartoœci etycznych mog¹ byæ wy³¹cznie osoby.
„Wartoœci etyczne w ogóle s¹ – pisze Scheler – po pierwsze wartoœciami, których nosiciele (pierwotnie) nigdy nie mog¹ byæ dani jako „przedmioty”, poniewa¿ one z istoty znajduj¹ siê po stronie osoby (i aktu). Nigdy bowiem osoba nie
mo¿e byæ nam dana jako „przedmiot”, a tak samo i ka¿dy akt. Skoro tylko
w jakikolwiek sposób „uprzedmiotawiamy” pewnego cz³owieka, z koniecznoœci
tracimy z oczu nosiciela wartoœci moralnych”9. Polemizuj¹c z formalizmem etycznym Kanta i zarzutem, jakoby etyki materialne zaprzepaszczaj¹ godnoœæ osoby Scheler udowadnia, ¿e dopiero w etyce materialnej cz³owiek jako osoba nabiera godnoœci. Osoby nie mo¿na pojmowaæ jako substancji, dla której najwa¿niejsz¹ w³adz¹ by³aby w³adza rozumu. Cz³owiek jako osoba jest jednoœci¹ aktów o rozmaitej naturze, wœród których rozum gra jedn¹ z wielu ról. Nawi¹zuj¹c do bogatej niemieckiej tradycji uprzywilejowania sfer nie-racjonalnych (obok
romantycznej, chocia¿by Diltheyowskie analizy nastrojów - Stimmungen) Scheler podkreœla znaczenie uczuæ traktowanych jako aparatura poznawcza. Dziêki uczuciom mamy mo¿liwoœæ dotarcia do sfery wartoœci. Osoba, „bezpoœrednio
wspó³prze¿ywana jednoœæ prze¿ywania” jest ci¹g³oœci¹ aktow¹ (kontinuierliche Aktualität), w swej naturze zaœ jest bytem duchowym. Cz³owiek - osoba nie
jest zdeterminowany poprzez wartoœci do wype³niania ich. Jest wolny i autonomiczny i dlatego na poziomie empirycznym panuje taka niejednoznacznoœæ
aksjologiczna. Jako nosiciel (Träger) osoba tak¿e jest indywiduum odmiennym
od innych osób. W ka¿dej osobie mo¿na – zdaniem Schelera – odró¿niæ osobê
intymn¹ i osobê spo³eczn¹ (intersubiektywnie dostêpn¹). Absolutnie intymna
osoba nie uczestniczy w ¿adnych zwi¹zkach z innymi osobami. Nosicielem
wartoœci moralnych jest jedynie ca³a konkretna intymno-spo³eczna osoba. Cz³owiek ucieleœniaj¹cy pozytywne wartoœci (bêd¹cy ich nosicielem) mo¿e stanowiæ
wzór (Vorbild) dla innych ludzi. Oddzia³uje w ten sposób na inne jednostki
i pobudza do w³aœciwego (wartoœciowo pozytywnego) budowania swojego ¿ycia.
Wzory osobowe s¹ podstaw¹ do tworzenia norm i spo³ecznie akceptowanych
9

Por. ibidem, s. 1517.
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zasad postêpowania, a ostatecznie tak¿e ich kodyfikacji. Rozwój moralny dokonuje siê, zdaniem tego fenomenologa, przede wszystkim w³aœnie poprzez wzorce osobowe. Wzory empiryczne (osobowe) s¹ egzemplarzami wzorów idealnych,
czystych typów wartoœci i ich apriorycznej hierarchii. Scheler wyró¿nia nastêpuj¹ce „typy idealne”: geniusz, bohater, artysta, duch przewodniczy, œwiêty.
Ka¿dy z tych typów idealnych reprezentuje przede wszystkim jedn¹ pozytywn¹
wartoœæ. Jedynie nieskoñczona osoba boska wi¹¿e w sobie wszystkie owe „typy
idealne”.
Koncepcja Schelera w znaczny sposób oddzia³a³a na system antropologiczno-aksjologiczny Karola Wojty³y.
Nicolai Hartmann
Hartmann w typowo fenomenologiczny sposób wychodzi od badania wartoœci poszczególnych po to, by dojœæ do „istotnoœci” (essentia). To jedyny mo¿liwy sposób badania wartoœci, zdaniem Hartmanna bowiem: „Wartoœci - co do
sposobu bycia - s¹ platoñskimi ideami. Nale¿¹ one do owej odmiennej dziedziny bytu, odkrytej po raz pierwszy przez Platona, któr¹ wprawdzie mo¿na postrzegaæ umys³owo, ale której nie mo¿na zobaczyæ czy schwyciæ. (…) One s¹
tym „przez co” wszystko, co w nich ma udzia³, jest takie, jakie jest - mianowicie
wartoœciowe. To zaœ w dzisiejszym jêzyku pojêciowym znaczy: wartoœci s¹ istotnoœciami”10. Wartoœci s¹ – zdaniem Hartmanna – niezale¿ne od rzeczy wartoœciowych, s¹ tym, przez co rzeczy posiadaj¹ charakter „dóbr”, tzn. poprzez co s¹
wartoœciowe. Wartoœci s¹ warunkiem mo¿liwoœci dóbr. Cz³owiek musi przed
kontaktem z rzeczywistoœci¹ mieæ ju¿ jak¹œ miarê tego, co dobre, a co niedobre,
przyjemne i nieprzyjemne: „Musi posiadaæ jakieœ pierwotne, dotycz¹ce ¿ycia
poczucie, które wszelkie rzeczy i stosunki, jakie pojawiaj¹ siê na jego horyzoncie, odnosi do wartoœci ¿ycia i odpowiednio wyœwiêca na dobra i z³a”11. Owa
pierwotnoœæ jest to specyficznie rozumiana apriorycznoœæ. Hartmann rozró¿nia a priori teoretyczne i praktyczne, wi¹¿¹c to drugie z wartoœciami. Wystêpowanie wartoœci jest za³o¿one ju¿ przed ustaleniem jakiegoœ celu dzia³ania. Niemo¿liwym jest, zdaniem filozofa, ustalenie jakiegoœ celu bez wczeœniejszego
dostrze¿enia w nim czegoœ wartoœciowego. „To zaœ znaczy, ¿e wartoœæ jest ju¿
za³o¿ona, jest warunkiem i to warunkiem apriorycznym”12. Problem podmiotowoœci pojawi siê w refleksji Hartmanna, podobnie jak u Ingardena, przede
10
11
12

Por. N. Hartmann, O istocie wartoœci etycznych, op. cit., s. 186.
Por. ibidem, s. 187.
Por. ibidem, s. 191.
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wszystkim wraz z rozwa¿aniami dotycz¹cymi odpowiedzialnoœci. Myœliciel ten
odró¿nia przy tym moment poczucia wartoœci od realnoœci w³asnego podmiotu:
„Ja odnajdujê siebie rozszczepionym na „ja” empiryczne i „ja” aprioryczne,
moralne. I to empiryczne ustêpuje przed apriorycznym, uznaje jego prawo do
panowania; dŸwiga winê - któr¹ tamto j¹ obarcza - jako ci¹¿¹ce poczucie winy.
Bierze na siebie odpowiedzialnoœæ, któr¹ tamto na ni¹ nak³ada i poczytuje sobie za uchybienie to, co w nim z tamtym siê nie zgadza”13. Tu w³aœnie najwyraŸniej ujawnia siê apriorycznoœæ wartoœci. „Ja” moralne zbudowane jest – zdaniem Hartmanna – z samej materii wartoœci, z mo¿noœci, która posiada jak¹œ
wartoœæ. Cz³owiek moralny widzi swoje w³asne moralno-ponadempiryczne okreœlenie, swoj¹ ideê, jako swoje mo¿liwe ja. Usi³uje ¿yæ kszta³tuj¹c swój realny,
empiryczny byt w oparciu o w³aœnie ow¹ ideê. Na owym wyobra¿eniu, postulacie, mo¿liwoœci, opiera siê moralna samoœwiadomoœæ cz³owieka, jego godnoœæ.
Owa aprioryczna, wewnêtrzna miara towarzyszy wszelkiej realnej aktywnoœci, wszelkiemu dzia³aniu. „Poczucie wartoœci konstytuuje jego osobê jako osobê moraln¹. Osoba moralna zatem zgo³a nie istnieje bez czystego a priori wartoœci. (…) Nie osoba konstytuuje wartoœæ, lecz wartoœæ konstytuuje osobê. Autonomia osoby, na przyk³ad, zak³ada ju¿ autonomiê wartoœci; jest ju¿ funkcj¹
wartoœci, chocia¿ na pewno nie tylko wartoœci”14. Jednym z momentów konfrontacji „ja” empirycznego i „ja” moralnego jest g³os sumienia. Zdaniem Hartmanna sumienie jest jednym z koronnych dowodów apriorycznoœci, ponadempirycznoœci wartoœci. Sumienie jest pierwotn¹ dan¹ ka¿demu w poczuciu, œwiadomoœci¹ wartoœci. Nie le¿y w mocy cz³owieka, aby zmieniæ poczucie tego, ¿e
coœ jest albo dobre, albo z³e, wartoœæ jest czymœ ju¿ zastanym, ustalonym. Cz³owiek musi siê owej wartoœciowoœci czegoœ podporz¹dkowaæ, ulec jej. „Podmiot
nie mo¿e odmieniæ bycia – dobrem jakiejœ rzeczy dla w³asnej osoby. (…) Podmiot nie pe³ni funkcji okreœlania czy nadawania wartoœci, lecz funkcjê punktu
odniesienia relacji, która równie¿ nale¿y do materii wartoœci. (…) Podmiot nie
mo¿e wed³ug w³asnego widzimisiê „uznawaæ” za wartoœciowe dla siebie coœ, co
dla podmiotu tego wartoœciowe nie jest”15. Hartmann szczegó³owo analizuje
wszelkie przypadki pozornej relatywnoœci wartoœci, staraj¹c siê za ka¿dym
razem wykazaæ, ¿e relatywnoœæ taka jest pozorna.
Inn¹ wa¿n¹ prac¹, w której Hartmann analizuje problem swoiœcie pojêtej
podmiotowoœci jest wydana siedem lat po Ethik praca pt. Das Problem des
geistigen Seins. Untersuchungen zur Grundlegung der Geisteswissenschaften
13
14
15

Por. ibidem, s. 195.
Por. ibidem, s. 196.
Por. ibidem, s. 200–201.
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(1933 r.). Hartmann nawi¹zuj¹c do filozofii Hegla próbuje wykorzystaæ te w¹tki heglizmu, które s¹ jeszcze – jego zdaniem – ¿ywotne. Podmiotowoœæ (indywiduum duchowe i osoba) zostaje przez myœliciela w³¹czona w ci¹g przejawów
ducha (Geist). Hartmann wyró¿nia wiêc: 1) „ducha obiektywnego”, rozumiej¹c
przez to sferê treœci kulturowych zawartych w mowie, wiedzy, moralnoœci, religii, obyczajowoœci itp., nieprzynale¿¹cych do jednostkowej osoby; 2) „ducha indywidualnego” – zasadnicz¹ dla filozofa postaæ bytu duchowego, cz³owieka;
3) „ducha zobiektywizowanego” – wszelkie obiektywizacje „ducha obiektywnego” i „ducha indywidualnego”, które obejmuj¹ trwa³e wytwory kulturowe, dzie³a sztuki, literatury itp. Cz³owiek jest w tym ujêciu œwiadomoœci¹, która –
w odró¿nieniu od zwierz¹t - potrafi myœleæ o sobie, jako cz¹stce uniwersum, nie
stawiaj¹c siê przy tym w centrum tego uniwersum. Tak jak dla zwierzêcia
rzeczywistoœæ jest przede wszystkim œwiatem otaczaj¹cym (Umwelt), tak dla
cz³owieka rzeczywistoœæ to raczej œwiat wspó³istniej¹cy (Mitwelt). Hartmann
opisuje skomplikowany proces poznawania rzeczywistoœci, w którym œwiadomoœæ ludzka staje siê ostatecznie samoœwiadomoœci¹, ukazuje siê sobie samej
jako w³asne „ja”. Jednostka nie jest w tym procesie jedynie œwiadomoœci¹ poznaj¹c¹, ale pozostaje w ró¿norakich relacjach z rzeczywistoœci¹. Poddawana
pragnieniom, obawom, dzia³aj¹ca i doznaj¹ca oddzia³ywania jednostka stanowi osobê, dalek¹ od czystoœci Husserlowskiego „ja” transcendentalnego. „Pojedyncza, izolowana osoba – pisze W³odzimierz Galewicz – jest wed³ug Hartmanna tylko abstrakcj¹. Rzeczywista osoba mo¿e istnieæ jedynie w koegzystencji i wspólnocie z innymi osobami, w obrêbie obejmuj¹cego je wspólnego
œwiata duchowego. W³aœnie w relacji opozycji do innej osoby istota ludzka konstytuuje siê jako „ja”16. Osoba konstytuuje siebie w ci¹g³ej autodefinicji, nie
jest bowiem – zdaniem Hartmanna – sta³ym, substancjalnym bytem. Proces
formowania „osobowoœci”, stawania siê osob¹, to nieustanna próba ³¹czenia
przemian swojego bytu duchowego. Hartmann nie pisze o tym explicite, ale
zdaje siê, ¿e mo¿na nawi¹zaæ tutaj do jego Ethik i rozumieæ owo nieustanne
usensawianie przemian ducha w kontekœcie porównywania „ja rzeczywistego”
do „ja zwi¹zanego z wartoœciami”, o którym pisa³ w Ethik w³aœnie. Owo nadawanie sensu przemianom w³asnego ducha, konstytucja ja, nie by³aby wówczas
jak¹œ dowolnoœci¹, ale uwarunkowana by³aby raczej przez niezmienne i obiektywnie istniej¹ce wartoœci, które „domagaj¹ siê” takich a nie innych dzia³añ,
takiego a nie innego formowania w³asnego ja.

16

Por. W. Galewicz, Das problem des geistigen Seins, w: Przewodnik po literaturze
filozoficznej XX wieku, t. I, red. B. Skarga, Warszawa 1994, s. 135.
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PODSTAWY FILOZOFICZNE DIALOGU
Czasy wspó³czesne mo¿na nazwaæ epok¹ dialogu. Na skutek b³yskawicznych przeobra¿eñ œwiata ma miejsce, jak nigdy dot¹d, wzajemne spotkanie ró¿nych cywilizacji, ideologii, kultur i religii. Poszczególny cz³owiek i konkretne
spo³ecznoœci poszukuj¹ sposobów zmierzenia siê z t¹ now¹ rzeczywistoœci¹, która wywo³uje zarazem i lêk, i nadziejê. Dialog sta³ siê nieodzown¹ drog¹ budowania „jednoœci w wieloœci”. Kategoria „dialogu”, „spotkania”, „innego” jest charakterystyczna dla specyficznego sposobu filozofowania, który wypracowa³ teoriê
relacji miêdzyosobowej i uczyni³ j¹ zasadniczym przedmiotem refleksji. W niniejszym opracowaniu chodzi o ukazanie trzech filarów filozofii dialogu (postulat
spotkania jako centrum refleksji filozoficznej, idea przestrzeni w kontaktach
miêdzyludzkich, sprzeciw wobec jednorodnej wizji œwiata), które mog¹ i powinny staæ siê fundamentem autentycznego dialogu we wspó³czesnym œwiecie.
1. Postulat spotkania jako centrum refleksji filozoficznej
Problematyka poznania drugiego cz³owieka oraz przestrzeni jego doœwiadczeñ pojawi³a siê ju¿ w filozofii staro¿ytnej. Przechodz¹c ró¿ne etapy w dziejach myœli europejskiej czasów póŸniejszych, dopiero w XX wieku wystêpuje
ona, jako œwiadoma tego, ¿e jest myœleniem nowym i ¿e dokonuje w filozofii
„zwrotu” na miarê kantowskiego przewrotu kopernikañskiego1.
Z jednej strony obecnoœæ swoj¹ zaznacza³ klimat kontrowersji, sporów, walk
przeciwstawnych idei i konkuruj¹cych ze sob¹ stanowisk. Jednoczeœnie dojrzewa³ pogl¹d, ¿e z dotychczasowego przebiegu dziejów filozofii nale¿y wyeksponowaæ to, co jawi siê, jako nieustanny wysi³ek zmierzaj¹cy do szukania prawdy i akceptowania jej w trudzie wspólnego prze³amywania punktów spornych.
Nowoœæ przyjêtego kierunku polega³a na rezygnacji z pytañ o zasadê ca³ej rzeczywistoœci celem uzyskania precyzyjnej wizji drugiego cz³owieka. Znaczenie
tego postulatu mo¿na analizowaæ od strony fenomenu, intencji oraz Ÿróde³ aktualnego o¿ywienia kwestii dialogu.
1

J. Mader, Filozofia dialogu, w: J. Tischner (red.), Filozofia wspó³czesna, Kraków
1989, s. 372.
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Z pozycji samego fenomenu spotkania nowoœæ stanowi ci¹g³e odkrywanie
na nowo tego, co zewnêtrzne i zdolnoœæ do nieustannych weryfikacji wczeœniejszego doœwiadczenia. Szczególna wra¿liwoœæ naszych czasów z jej wymogiem
otwartoœci i pe³nej pluralizacji stanowi naturalny obszar, w którym dialog
i wydarzaj¹ce siê spotkania staj¹ siê zasad¹ filozofowania2. Warunkiem trwa³ej koncentracji cz³owieka i jego wytworów dooko³a „nowego myœlenia” jest jednak dojrza³oœæ wszystkich stron przyjmuj¹cych regu³y spotkania. Tym, co wyró¿nia filozofiê dialogu od wszelkiego dotychczasowego filozofowania jest przede
wszystkim to, ¿e dialog – spotkanie i rozmowa – nie s¹ tematem filozoficznej
refleksji, lecz staj¹ siê punktem wyjœcia i zasad¹ wszelkiego dalszego myœlenia3.
W tej sytuacji klimat intelektualno-emocjonalny, jaki towarzyszy³ myœli
o powrocie do ³¹czenia postawy rozumu z postaw¹ s³owa4, stanowi w jakimœ
sensie sk³adnik niepokoju ka¿dej epoki. Wysuwany zatem wspó³czeœnie postulat o kluczowym znaczeniu postawy dialogicznej nie jest tylko wyrazem powrotu do refleksji w³aœciwej czasom prze³omu XIX i XX wieku. Zapocz¹tkowany
niegdyœ, tak¿e dziœ, ukazuje siê jako fenomen typowy i wyj¹tkowy. Typowy,
poniewa¿ w warunkach przemian siêgaj¹cych podstaw myœlenia i dzia³ania, co
zosta³o wypracowane przez poprzednie generacje, musi ulec modyfikacji. Skupionemu na historii filozofii modelowi filozofa starego typu uwik³anego w anga¿e i zwi¹zki bez osobowoœci, przeciwstawia siê tutaj filozofia œwiatopogl¹du
i filozofia punktu widzenia5. Wyj¹tkowy, bo dokonana rekonstrukcja zwraca
siê od fundamentu ku orientacji, gdzie wszelka treœæ musi byæ obiektem nie
tyle stwórczej teorii, co doœwiadczenia wyposa¿onego w œwiadomoœæ uczestnictwa i zaanga¿owania. Czyni ona tyle, ¿e „metodê” ludzkiego zdrowego rozs¹dku przemienia w metodê myœlenia naukowego6.
Wspó³czeœnie obserwowane procesy w obrêbie wewnêtrznych i zewnêtrznych warunków egzystencji osób i grup osi¹gnê³y takie przyspieszenie, ¿e mo¿liwoœæ trafnej percepcji oraz rozumienia codziennych zjawisk i ich uwarunkowañ przesta³y za nim nad¹¿aæ7. Nie mo¿e zatem dziwiæ, ¿e cz³owiek szuka
drogi na skróty w opisie otaczaj¹cej rzeczywistoœci, usi³uj¹c sprowadziæ jej roz-

2
3
4
5
6
7

Tam¿e, s. 373.
Tam¿e, s. 374.
M. Jantos, Filozofia dialogu. •ród³a, zasady, adaptacje, Kraków 1997, s. 8.
F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, Kraków 1998, s. 195.
Tam¿e, s. 672.
K. Wieczorek, Spotkanie osób – Ÿród³o prawdy i wartoœci, w: M. Kallas (red.),
Filozofia dialogu. Materia³y z sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniu
13 listopada 1999 roku, Toruñ 2000, s. 30.

PODSTAWY FILOZOFICZNE DIALOGU

89

maite aspekty do grupy prostych elementów o mechanicznej precyzji i szybkim
dostêpie do informacji. W tak skonstruowanym œwiecie ginie cz³owiek i jego
zakotwiczenie w kulturze, gdy¿ to, kim jest i czego doœwiadcza, mo¿e byæ potraktowane jako czêœci zamienne.
Intencja z kolei jest praktyczna. D¹¿y do równowagi oraz przezwyciê¿enia
egoizmu i agresywnego dystansu, nieuporz¹dkowanego stylu zbli¿eñ, chaosu
partykularnych motywacji.
Potraktowanie spotkania jako punktu wyjœcia dla antropocentrycznych
rysów wspó³czesnoœci oznacza odstêpstwo od sformalizowanych procedur myœlenia, od wysuwania wniosków i od weryfikowania twierdzeñ. Ranga „nowego
myœlenia” polega tak¿e na odejœciu od ujmowania wszystkich czynnoœci intelektu w przygotowane uprzednio formy i za³o¿enia systemów. Rezultatem stanowiska przeciwnego jest natomiast chêæ skonstruowania odsubiektywizowanego modelu rzeczywistoœci, (…) zapomnienia absolutnie pierwotnego faktu, ¿e
Ÿród³o wszystkiego, co istnieje, ma charakter osobowy8. Je¿eli spotkanie staje
siê pocz¹tkiem i zasad¹ wspó³czesnego wyra¿ania problemów, to domaga siê
rehabilitacji wartoœciuj¹cego opisu œwiata. Panuje dziœ powszechne przekonanie, ¿e ca³y zakres i treœæ doœwiadczenia mo¿na wyraziæ opisowo, wskutek czego obiektywnoœæ prawdy uzyskuje siê za cenê milczenia o wartoœciach9, przy
jednoczesnym odrzuceniu tego, co stanowi konstytutywny sk³adnik porz¹dku
œwiata10. Tymczasem ka¿da forma obecnoœci w sferze miêdzyludzkich odniesieñ sugeruje po³o¿enie akcentu na z³o¿onoœæ œwiata w jego aksjologicznej ocenie. Za spraw¹ nowoczesnych technologii budowane przez stulecia granice
gwa³townie znikaj¹, a obszary nimi ograniczone nie zawsze mog¹ znaleŸæ ten
sam punkt wyjœcia. Zarówno na poziomie osób, jak równie¿ kultur i cywilizacji,
spotkanie oznacza wyjœcie naprzeciw ró¿nych to¿samoœci i sposobów myœlenia.
Ka¿de z nich jest jednakowo uprawnione do zajêcia równorzêdnej pozycji wzglêdem innych. Powy¿sze stanowisko, choæ mo¿e zdradzaæ zwi¹zki z duchem „politycznej poprawnoœci”, dla nowego myœlenia ma znaczenie podstawowe.
Przyjmuj¹c za punkt wyjœcia osobowy fenomen i uzewnêtrznienie jego duchowej wielkoœci w kulturze, dialog szuka zawsze tego, co ³¹czy, choæ wychodzi
z tego, co dzieli. Akceptuje zatem uniwersalny charakter pytañ i prób, jakie
podejmuje spo³ecznoœæ ludzka, aby, szukaj¹c odpowiedzi, wygaszaæ konflikty.
Polaryzacja stanowisk w punkcie wyjœcia i nieustanna korekta przebiegu spotkania to nie zewnêtrzny determinizm nowego paradygmatu, ale oczywista
8
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konsekwencja logiki, jaka warunkuje jego status, albowiem specyficzn¹ cech¹
ludzkiej istoty (…) okazuje siê byæ jej stosunek do innego11.
Natomiast geneza wspó³czesnego kontekstu tkwi w obrazie cz³owieka wielowymiarowego jako podmiotu i partnera dla wszystkich, którzy ¿yj¹ w cywilizacji zanikaj¹cych granic. Istotnym parametrem twórczego nadania dalszym
dziejom ludzkim bardziej przewidywalnego charakteru w dobie has³a o nieuchronnoœci globalizmu jest jêzyk. Jeœli ³agodzenie i wygaszanie konfliktów
miêdzy spo³ecznoœciami ma zerwaæ z bezosobowym stylem postrzegania zjawisk, to otwarcie siê na zewn¹trz ka¿e odkryæ jêzyk, jako organ poznania istnienia od wewn¹trz12.
Wyrazem gotowoœci do dialogu jest odpowiedni poziom konsolidacji i uporz¹dkowania ka¿dej strony. Musz¹ byæ one zdolne do krytycznego obrachunku
z w³asn¹ histori¹, z poznaniem przyczyn, które zrodzi³y wzajemny antagonizm oraz zdolne do szukania p³aszczyzn porozumienia. Podmiot spotkania
zak³ada wysoki poziom indywidualnej œwiadomoœci13 na ró¿nych poziomach,
³¹cznie ze sfer¹ kultur, religii i cywilizacji. Podmioty wystêpuj¹ce w dialogu
winny komunikowaæ to w pe³nej prawdzie o sobie samych. Za cel – zjednanie
sobie adresata przekazu – nale¿y uznaæ bezpoœredni skutek adekwatnych za³o¿eñ jêzyka. Wspó³czesny kontekst dialogu oznacza te¿ d¹¿enie do przezwyciê¿enia istniej¹cej asymetrii w stosunkach miêdzyludzkich i miêdzynarodowych, gdy¿ wszelka dysproporcja si³ taki dialog utrudnia. Stara siê tak¿e wykazaæ, ¿e niemo¿liwe jest zbudowanie systemu wiedzy, który wyczerpa³by
wszystkie mo¿liwoœci poznania, udzielaj¹c odpowiedzi nawet na pytania jeszcze nie postawione.
Jest to szczególnie istotne ze wzglêdu na wspó³czesne oblicza mediów i geografiê ich rozmieszczenia na politycznej mapie œwiata. Ma to wp³yw na rozumienie nauki, sztuki, religii i ideologii. Dialog zg³asza równie¿ postulat promocji wielostronnych projektów dzia³ania i patronuj¹cych im za³o¿eñ teoretycznych przy uznaniu autonomii i swoistoœci ka¿dej ze stron. Nie przypisuje im
za³o¿onego z góry miejsca i celu, czyni¹c z dialogu obszar ci¹gle otwarty. W ten
sposób obiektywny fakt jednobiegunowego porz¹dku œwiata nie wyklucza istnienia innych œrodków cywilizacyjnych. Próby osi¹gniêcia przez nie lepszej
pozycji nie musz¹ oznaczaæ anarchizuj¹cej kontestacji b¹dŸ terroryzmu.
Oblicze wspó³czesnego œwiata wykazuje zwi¹zek z typem mentalnoœci naukowo-technicznej i racjonalizmem w myœleniu. Powoduje to zakwestionowa11
12
13
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nie transcendentnej wartoœci samego cz³owieka poprzez kreowanie œwiata bez
Boga. W tej sytuacji filozofia dialogu stara siê przywróciæ znaczenie dialogu.
Czyni tak nie tylko ze wzglêdu na jej walor kulturotwórczy, ale przede wszystkim dlatego, ¿e problem humanizacji œwiata dawno ju¿ przekroczy³ ramy doktrynalnych za³o¿eñ, jakie mo¿e temu zagadnieniu wyznaczyæ którakolwiek
kultura brana indywidualnie. Jeœli bowiem wiara warunkuje pe³ny stan egzystencjalnego zaanga¿owania, to potencja³ relacji, jakie rodzi, mo¿e byæ Ÿród³em
zarówno trwa³ego pojednania, jak i niegasn¹cego konfliktu.
Bazuj¹c na zasadniczych prawdach w³aœciwych wszystkim ludziom, ze
wzglêdu na ich naturê i d¹¿enia, nowe myœlenie jest niew¹tpliwie religijne,
lecz nie w owym wtórnym powierzchownym sensie – rozumianym, jako filozofia wyznaniowa, podporz¹dkowana dogmatom tej czy innej konfesji. Jest filozofi¹ religijn¹ w nawi¹zaniu do Ÿród³owego znaczenia ³aciñskiego terminu
„religio” – wiêŸ14.
I mo¿e w³aœnie dlatego dialog religijno-moralny ma tak znacz¹cy wymiar
i wp³yw na dialog ogólnoludzki15, co potwierdza powracaj¹ce w ró¿nych kontekstach pytanie o zderzenie cywilizacji.
2. Idea przestrzeni w kontaktach miêdzyludzkich
podstaw¹ ich jakoœci
„Nowe myœlenie” postawi³o sobie za cel odnowienie i pe³n¹ ekspozycjê zwi¹zków dwustronnych lub wielostronnych, a czyni to na drodze namys³u i doœwiadczenia ci¹gle otwartego. Dialog nie jest czymœ, co faktycznie istnieje jako ukoñczona konstrukcja, lecz czymœ, co siê dopiero staje, ci¹gle siê zapowiada. Jest
wyzwaniem dla wszystkich i dlatego nie mo¿na go ujmowaæ statycznie. Potrzeba dialogu nie mo¿e te¿ zostaæ wyprowadzona z racji stoj¹cych poza prawami,
jakie ustanawia. Je¿eli bowiem ktoœ nie jest w stanie uszanowaæ drugiego cz³owieka, nie bêdzie móg³ zrozumieæ obcych racji, a wiêc i racji na rzecz samej
zasady dialogu. Zmierza ona do uœwiadomienia cz³owiekowi nierozwi¹zywalnoœci ci¹gle powracaj¹cych zagadnieñ, a przynajmniej niemo¿noœci ich jednoczesnego rozwi¹zania16 w ramach dominacji tylko jednego „ja”. Dlatego obu-
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stronnie twórcza wymiana myœli bez wzglêdu na przedmioty swoich czynnoœci
wskazuje przestrzeñ ich zetkniêcia siê, co daje lepszy wgl¹d w wydarzaj¹ce siê
spotkanie. Kluczowe znaczenie kategorii „pomiêdzy” mo¿e mieæ zwi¹zek ze szczególnym stosunkiem teorii do praktyki: praktyka wyprzedza teoriê, a równoczeœnie sensem teorii jest praktyka. Praktyka sama nie jest jednak bezpoœredni¹,
czy zapoœredniczon¹ realizacj¹ teorii w praktyce17. Oznacza to, ¿e stosowanie
wiedzy w tym zakresie wymaga ci¹g³ej intensyfikacji ¿ycia dialogicznego.
Obowi¹zek rozumienia innych to regu³a, któr¹ narzuca sobie ka¿dy uczestnik spotkania. Powaga zaci¹gniêtych zobowi¹zañ wyklucza automatyczne
wy³¹czenie deklarowanego porozumienia, albowiem stawia swego wyraziciela
w ostrym kontraœcie do moralnych, a niekiedy i politycznych monumentów,
jakie sobie postawi³. Zagadnienie pokojowej koegzystencji i budowy stref wzajemnego zwrócenia siê ku sobie nabra³o szczególnego znaczenia w œwietle wydarzeñ z 11 wrzeœnia 2001 roku, których g³ównym bohaterem sta³ siê islam.
Od tej pory kwestia spotkania miêdzykulturowego ma postaæ doœæ mrocznej
dramaturgii, choæ aktywnych uczestników sporu mo¿e byæ znacznie wiêcej. To
z kolei podnosi z³o¿onoœæ problemu, poniewa¿ w innych kulturach tak¿e mo¿emy zlokalizowaæ pok³ady agresji. Tymczasem pod warunkiem spektakularnych
i wstrz¹saj¹cych wydarzeñ mamy naturaln¹ sk³onnoœæ do nadu¿ywania wielkich s³ów i do okreœlania ich „prze³omowymi” b¹dŸ „zwrotnymi”. Problematyczn¹ kwesti¹ jest „pomiar znaczenia” takich wydarzeñ18. Stawia to wspó³czesne demokracje w kolizji z ró¿nymi odcieniami w³adzy, które nie maj¹ europejskich standardów. Prawo demokracji do stosowania terminologii wartoœciuj¹cej powoduje, ¿e wewnêtrzne sprawy wielu krajów postrzega siê przy pomocy
licznych stereotypów i obiegowych opinii. Rodzi to sk³onnoœæ do obci¹¿ania
religijnego fanatyzmu, ³¹cznie z jego fundamentami i ich uzasadnieniem, dogmatyczn¹ interpretacjê Koranu i innych Ÿróde³ tradycji muzu³mañskiej19.
Kulturowo rozumiany monopol na demokracjê i prawa cz³owieka stosuje wiêc
okreœlenie wed³ug strategii planowania globalnego, a nie mog¹c do koñca przewidzieæ rangi wydarzeñ, staje siê ofiar¹ w³asnych kalkulacji. Wobec tego kategoria wroga mo¿e byæ reakcj¹ na pope³niony b³¹d.
Dialog w³aœciwie pojêty nakazuje wyjœcie poza samo pojêcie w celu przedstawienia warunków, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby móg³ on w ogóle zaist17
18
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nieæ. I taka jest te¿ idea przestrzeni, bo musi byæ ona przede wszystkim prze¿yta, a nie tylko ujêta w pojêcia, a jako skutek spotkania ci¹gle konstruowana
na nowo. Skróci³y siê odleg³oœci geograficzne dziêki wspania³ym œrodkom komunikacji i œwiat zmala³ w naszych oczach. Nie zosta³y jednak zniwelowane
wzajemne uprzedzenia, wrogoœæ i obcoœæ. Próby przezwyciê¿enia tego stanu
rzeczy przejawiaj¹ siê m.in. w inflacji terminów okreœlaj¹cych pozytywne kontakty miêdzyludzkie. Takim terminem jest dialog. Wyraz ten wskutek nadmiernego u¿ywania straci³ sw¹ g³êbiê20.
Przyjmuje siê, ¿e inicjowane próby zbli¿ania oœrodków cywilizacyjnych maj¹
byæ Ÿród³em wzajemnego poznania. Z uwagi jednak na to, ¿e pe³ny stan wiedzy
jest obustronnie trudny do osi¹gniêcia, przestrzeñ mo¿e nie uzyskaæ swojego
celu, którym jest wzajemne uzupe³nienie siê w oparciu o fakt otwarcia.
Po pierwsze, sfera wzajemnego zwrócenia siê ku sobie zak³ada partnerstwo. Mo¿liwoœæ zlokalizowania elementów warunkuj¹cych dialog zale¿y w³aœnie od wzajemnego uznania siê za równorzêdne podmioty. Jeœli jest prawd¹,
¿e ka¿dy ma prawo zostaæ wys³uchany, a wiêc i domagaæ siê zaspokojenia
swoich aspiracji, tak by nie kolidowa³y z aspiracjami innych, to prawd¹ jest,
¿e owo prawo powinno byæ chronione, dopóki przynajmniej istnieje ryzyko, ¿e
ktoœ bêdzie próbowa³ narzuciæ swoj¹ wolê i st³umiæ d¹¿enia innych21. Obowi¹zek ten powinien byæ zatem narzucony samemu sobie w poczuciu odpowiedzialnoœci, bo sk³onnoœci¹ kultur jest wzajemne urzeczowienie.
Jest to zreszt¹ jedna z najwiêkszych przywar europejskiej mentalnoœci, ¿e
mamy sk³onnoœæ do wyznaczania i narzucania w³asnych kategorii22. Pozwalaj¹ one doœwiadczyæ w³asnej odrêbnoœci, ale spe³nienie jej duchowych potencji
wymaga odkrycia zupe³nie innego „ty”, albowiem bez On cz³owiek nie mo¿e
¿yæ, lecz kto ¿yje tylko z nim nie jest cz³owiekiem23.
Po drugie, winien byæ to projekt obustronny, gdzie wy³¹cznoœæ ka¿dej strony wyra¿a siê poprzez wolê bycia lepszym, bardziej doœwiadczonym i wzbogaconym o obecnoœæ innego. Ten, kto jest zadowolony, nie ma czego szukaæ w dialogu. To pragnienie winno byæ wszechstronne, bez promocji tylko tego, co dobrze rozwiniête. Redukcja dialogu do sfery informacyjnej daje gwarancjê, ¿e
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poznaj¹cy nie jest zdany wy³¹cznie na siebie, poniewa¿ wprost od poznawanego otrzymuje wskazówki dla swego rozumienia24. Jednak¿e w sytuacji, gdy
metod¹ rozstrzygania dyskusji jest ocena konsekwencji praktycznych, budowanie wzajemnych relacji czêsto staje siê potwierdzeniem tego, co zaocznie
tkwi³o ju¿ w przekonaniu obydwu spo³ecznoœci. Partnerstwo mo¿e dotyczyæ
tak¿e namys³u nad dyspozycj¹ do sprostania warunkom wyjœcia poza siebie.
Dla minimalizacji inwazyjnego potraktowania innej kultury czy spo³ecznoœci oznacza to, ¿e wzywaj¹cy sam musi byæ jednoczeœnie wzywanym, sam
siebie wzywaæ. Wezwanie to musi mieæ tryb zachêcaj¹cy bez wzglêdu na to, czy
odró¿nienie od trybu rozkazuj¹cego jest zewnêtrznie poznawalne25. Znacznie
wa¿niejsze od pojednania elit politycznych jest uznanie tolerancji wewn¹trz
zorganizowanych spo³ecznoœci jako najlepszego ich weryfikatora.
Innym warunkiem jest wzajemnoœæ w przekazywaniu idei i treœci ogólnych. Jest to kontynuacja uznania wy³¹cznoœci ka¿dej ze stron, do w³asnych
pogl¹dów i odbioru tego, co jest treœci¹ partnera lub odpowiedzi¹, jakiej udziela. Chodzi o wskazanie rozumowi jego w³asnych korzeni lub u¿ywaj¹c innej
metafory w³asnych granic26. Porozumienie wymaga wiêc praktyki. Polega ono
na akceptowaniu pozytywnej innowacji, jaka p³ynie z zewn¹trz i na konsekwentnym dorastaniu do wyznaczonych celów przy jednoczesnym os³abianiu
stereotypów historycznych. Jest to rzetelnoœæ zagwarantowana, dziêki respektowaniu przez uczestników wspólnych regu³ i norm stwarzaj¹cych mo¿liwoœæ
równoprawnego komunikowania27.
Budowaniu relacji sprzyja tak¿e otwartoœæ, czyli pewna gotowoœæ przyjêcia
prawdy niezale¿nie od tego, sk¹d ona pochodzi. W postawê tê wpisane jest
przekonanie, i¿ wa¿ne jest to, co zosta³o powiedziane, a nie przez kogo28. £¹czy
siê to ze wstêpnym za³o¿eniem, ¿e nikt z uczestników nie ma monopolu na
prawdê, zw³aszcza gdy wchodzi w grê zacieranie granicy miêdzy ni¹, a naszym
stanem wiedzy na jej temat. W tym sensie prawda jest zawsze „przed nami”,
a nasz¹ wiedzê musimy nieustannie korygowaæ (…) dochodziæ wspólnie w in-
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tersubiektywnej wspó³pracy29. S³u¿yæ temu mo¿e œwiadomoœæ, ¿e nie nale¿y porównywaæ naszych idea³ów z praktyk¹ partnera, ale raczej nasze idea³y – z jego, a nasz¹ praktykê z jego praktyk¹30.
Dialog, jeœli nie ma byæ zwyk³ym przelewaniem s³ów, musi byæ podporz¹dkowany czemuœ, czemu ostatecznie s³u¿y, jakiemuœ celowi. Tym zaœ, czemu ma
s³u¿yæ dialog jest wartoœæ31. Optymalny rezultat zale¿y tu od charakterystyki
przestrzeni pod k¹tem tematów, jakie mog¹ stanowiæ przedmiot obopólnego
zainteresowania.
Uczestnicy winni spe³niaæ tak¿e warunek polegaj¹cy na wyrobieniu sobie
zdolnoœci do zawieszenia w³asnego s¹du, zw³aszcza momentu przeœwiadczenia, ¿e jest on jedynie mo¿liwym32. Dochodzi tu do g³osu si³a argumentu przeciw rozbuja³ej wierze w absolutny prymat w³asnego stanowiska. Wi¹¿e siê z tym
wa¿ny wymóg pe³nej swoistoœci i braku analogii, mog¹cej sprowadzaæ siê do
jakiegoœ schematu sytuacji poznawczych. Chodzi bowiem o to, by w miêdzykulturowym b¹dŸ miêdzyreligijnym dialogu ka¿dy zdefiniowa³ samego siebie. Co
wiêcej, poniewa¿ dialog jest dynamicznym medium, ka¿dy z uczestników bêdzie stale pog³êbia³, rozszerza³ i modyfikowa³ swoj¹ samodefinicjê33. Oznacza
to, ¿e tylko chrzeœcijanin b¹dŸ muzu³manin bêdzie wiedzia³, co to znaczy nim
byæ, choæ jednoczeœnie musi siê rozpoznawaæ w interpretacji dokonywanej przez
(kontr)partnera34.
Za kolejny sk³adnik rzeczywistoœci dialogicznej mo¿na uznaæ brak poœpiechu w ekspozycji ewentualnych punktów spornych. Strony winny zaczynaæ od
tego, co tworzy zrêby zaufania, gdzie gotowoœci do zgody towarzyszy integralnoœæ w³asnego stanowiska i ¿yczliwy krytycyzm wobec drugiego. Po przekroczeniu swoistego punktu krytycznego, gdy zaczynamy okopywaæ siê na zajêtych z góry stanowiskach, dialog ulegnie przerwaniu (…) wygaœnie on tak¿e
wtedy, gdy ró¿nic w ogóle zabraknie, stanie siê wtedy co najwy¿ej rozpisanym
na g³osy monologiem35. Wi¹¿e siê z tym inny decyduj¹cy o jakoœci relacji g³os.
Jest nim chêæ wzajemnego uczenia siê dla uzyskania rezultatu, który nie bê-
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dzie tworem chwiejnego kompromisu. Choæ pocz¹tkowo wydaje siê on byæ prze³omem, tak naprawdê tworzy œwiat z³o¿ony z iluzji i fa³szywych autorytetów,
ze zniewalaj¹cych niepokojów, pragnieñ i wrogich uczuæ, z fa³szywego samoodrzucenia i fa³szywej samorealizacji36.
Istotne jest za³o¿enie przynajmniej minimalnego samokrytycyzmu w stosunku do okreœlonej tradycji. Wystêpuje on w ka¿dej religii w sposób odmienny,
uzale¿niony stopniem rozwoju mentalnoœci, uwarunkowañ kulturowych oraz
lokalnych form wspó³¿ycia37. Deficyt tego elementu czyni dialog niemo¿liwym,
choæ to w³aœnie spotkanie ma s³u¿yæ wzajemnemu uczeniu siê samokrytycyzmu.
Ka¿dy uczestnik powinien tak¿e podj¹æ próbê doœwiadczenia religii, ideologii b¹dŸ kultury drugiej strony w ich wewnêtrznym sk³adzie i w³aœciwoœciach. Nawet gdy stan wiedzy wydaje siê byæ wystarczaj¹cy do ograniczenia
faktu innoœci drugiego, zawsze bêdzie on zaskakiwa³. Idzie o to, aby przejœæ
przez doœwiadczenie innej religii, czy ideologii i powracaæ do swego w³asnego
lepiej rozumianego, poszerzonego, pog³êbionego doœwiadczenia38. Historie ró¿nych wspólnot, mimo ich odmiennoœci lub wrêcz przeciwstawnej wymowy, dowodz¹, ¿e ró¿nice s¹ niezbêdne. Razem z podobieñstwami mog¹ one tworzyæ
logiczny ci¹g procesów, które prowadz¹ do poczucia wspólnoty z wy³¹czeniem
bezkrytycznej empatii. Dziêki temu prawdziwy dialog dokonuje siê nie w jednym i drugim uczestniku, ani te¿ w ich obu razem (…), lecz w najdok³adniejszym sensie pomiêdzy dwojgiem w tylko dla nich obu dostêpnym wymiarze39.
3. Sprzeciw wobec jednorodnej wizji œwiata
Program filozofii spotkania nigdy nie doczeka³ siê w pe³ni swojej realizacji, która sprosta³aby wymogom spójnego systemu. Przeobra¿enia poprzedniego stulecia i aktualne ich przyk³ady nie przekreœlaj¹ poszukiwania nowych
interpretacji dla zjawisk i procesów, jakie zachodz¹ w œwiecie. Chodzi raczej o
wskazanie, ¿e nie mo¿na podkreœlaæ wy³¹cznoœci stanowisk, które koncentruj¹
siê na tropieniu fundamentów œwiata i apriorycznych podstaw naszej wiedzy40,
36
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kreuj¹c myœlenie totalizuj¹ce i jednorodnoœæ ocen arbitralnie narzuconych
wszystkiemu, co mo¿e znaleŸæ siê w polu obserwacji. Ca³oœæ jako zespolony
uk³ad jest jednak mo¿liwy i po¿¹dany. W jej perspektywie funkcjonuje przecie¿
wszelkie poznanie, poniewa¿ to, co jednostkowe, podlega obowi¹zuj¹cym prawom, jest elementem ca³oœci, niezale¿nie od jakiejkolwiek ideologii, która mo¿e
próbowaæ tê ca³oœæ wyraziæ, ale jej nie stwarza41.
Dialogika sprzeciwia siê zatem jednorodnej wizji œwiata opartej o struktury statyczne i w³aœciwe jej punkty widzenia, które traktuje jako nietrafne. Nie
oznacza to niszczenia uznanych wartoœci, ale taki stosunek do porz¹dku œwiata, który otwiera siê na doœwiadczenie mo¿liwe. Filozofia spotkania usi³uje
os³abiæ pychê obecn¹ w s¹dach o rzekomo ju¿ odkrytym porz¹dku œwiata, ods³ania j¹ i wskazuje na umownoœæ takiego rozpoznania42. D¹¿y zatem do kojarzenia faktów przez odwo³anie siê do orientacji, a nie fundamentów, poniewa¿
statyczne myœlenie w perspektywie ca³oœci jest niczym innym jak wol¹ panowania, filozofi¹ totalnoœci, w³adzy i mocy43. Orientacja s³u¿y tu ustaleniu odpowiednich proporcji, które maj¹ chroniæ przed odwrotnoœci¹ tej samej tendencji,
gdzie akcent pada na bezkszta³tn¹ masê i ró¿norodnoœæ. Dialog zatem ostrzega
przed zbyt pochopnym uznaniem odkrytych przez siebie orientacji za uniwersalne i obiektywne. Nie mniejsz¹ rolê odgrywa równie¿ w udaremnianiu czêstego pragnienia ucieczki od rzeczywistoœci pluralistycznej44. S³u¿y wiêc tak¿e
badaniu oddzia³ywañ kultur i religii, a tu czêsto Inny pojawia siê jako zagro¿enie i ograniczenie. Egoizmy nieuchronnie wchodz¹ ze sob¹ w konflikty i prowadz¹ do wojny45. Pluralizm polega czasami nie na tym, by kogoœ unicestwiæ
lub zraniæ, lecz by go zmusiæ do grania roli wyzbycia siê samego siebie, swej
indywidualnoœci na korzyœæ jakiejœ ca³oœci wskazywanej przez rozum, religiê
lub historiê46. Nale¿y zatem postrzegaæ orientacjê nie jako odrzucenie faktów
i podstaw, ale jako zdolnoœæ do prawid³owego rozpoznania fundamentów co do
miejsca lokalizacji i celu uczestników spotkania. W warunkach, gdy dialog sta³
siê wyzwaniem na miarê problemów globalnych, chodzi o ustalenie w³aœciwego

41

42
43
44
45
46

M. ¯ardecka-Nowak, Relacja miêdzy polityk¹ a etyk¹ w kontekœcie filozofii Emmanuela Levinasa, w: J. Baniak (red.), Filozofia dialogu. Drogi i formy dialogu,
t. 1, Poznañ 2003, s. 229.
M. Szulakiewicz, Dialog jako podstawa…, s.16.
E. Lévinas, Ca³oœæ i nieskoñczonoœæ. Esej o zewnêtrznoœci, Warszawa 1998, s. 86.
M. Szulakiewicz, Dialog jako podstawa…, s. 20.
M. ¯ardecka-Nowak, Relacja miêdzy polityk¹ a etyk¹…, s. 231.
E. Lévinas, Totalité et infini Issai sur l’extériorité, w: B. Skarga (red.), Przewodnik
po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 1, Warszawa 1994, s. 258.
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kszta³tu zwi¹zków miêdzy ró¿nymi dziedzinami kultury w obrêbie najwa¿niejszych krêgów cywilizacyjnych. Uznaniu solidnych podstaw zaczyna towarzyszyæ krytycyzm i gotowoœæ do zmian. Z tego powodu dramat œwiata podzielonego na strefy wzajemnych roszczeñ przestaje polegaæ na spisywaniu siê w teoretyczne monady. Sk³onnoœæ do zamykania siê do w³asnej orientacji œwiata pojawia siê szczególnie wtedy, gdy poszukiwania orientacji bazuj¹ na lêku przed
innym. Ów inny, oferuj¹c w³asn¹ orientacjê, która równie¿ pretenduje do uniwersalnoœci jest zaskakuj¹co odmienny, czêsto wrogi wobec uznanej przeze mnie
orientacji i rozumiany jest jako zagro¿enia47. Wspó³czesnoœæ bowiem pokazuje,
¿e spotkaniu ludzi ró¿nych kultur towarzyszy atmosfera konfliktu opartego
w wielu przypadkach na przynale¿noœci konfesyjnej. Zmagania te nie maj¹
pod³o¿a tylko religijnego, ale tak¿e polityczne, gospodarcze i kulturowe, które
opieraj¹ siê na interpretacji wzorców proponowanych przez przyjêty system
religijny lub filozoficzno-etyczny48.
Odrzucenie monolitycznego obrazu œwiata, oznacza os³abienie uniwersalistycznych roszczeñ podmiotu spotkania, poprzez uznanie istnienia i dzia³ania
wielu niezale¿nych od siebie punktów wyjœcia. Ka¿dy z nich w œrodowisku
sobie w³aœciwym stwierdza, czemu i dlaczego przys³uguje ranga podstawy.
W tym sensie mo¿na przyj¹æ, ¿e racja jest do pewnego stopnia po stronie ka¿dego, poniewa¿ w jednej wielkiej tradycji duchowej nie ma takiej rzeczy, której
brakowa³oby w innej tradycji duchowej49. Dlatego, choæ œwiat sk³ada siê z wielu porz¹dków spo³eczno-politycznych, a ka¿dy rozwija³ sie w inny sposób, trudno jednoznacznie przekreœliæ istnienie podstawowych, a zarazem wspólnych
standardów. Mog¹ byæ one realizowane w rozmaity sposób, ale ich istota pozostaje niezmienna. Nie zosta³y narzucone z góry przez nikogo – s¹ uniwersalne,
poniewa¿ wyp³ywaj¹ z uniwersalnych potrzeb ludzkich50.
Warto jednak odró¿niæ powszechnoœæ tych standardów i potrzebê spotkania od Ÿróde³, z których wyrastaj¹, a te niekoniecznie musz¹ byæ dialogiczne.
Stwierdzenie takiego stanu rzeczy wcale nie oznacza, ¿e pewne kultury s¹ do
dialogu niezdolne, ale ¿e przesta³y siê rozwijaæ i osi¹gnê³y niebezpieczne skostnienie. Uznaj¹ czêsto za uniwersalne te fragmenty doœwiadczenia, które wyrastaj¹ z codziennoœci, chwili lub wrêcz w³asnej ignorancji, podszytych strachem
przed koniecznoœci¹ zmian. Posiadany izolacjonizm zostaje tu wystawiony na
47
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M. Szulakiewicz, Dialog jako podstawa…, s. 20.
P. K³odkowski, O iluzji wartoœci uniwersalnych, w: „Znak” 1(2002), s. 16.
E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myœl, Kraków 1994, s. 162.
K. Barcikowska-Gruchalska, Uwarunkowania realizacji koncepcji uniwersalizmu
praw cz³owieka, w: „Sprawy Miêdzynarodowe” 3(2002), s. 65.
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próbê, obna¿aj¹c zatem absurd nienawiœci jako jedynego œrodka reakcji. Tak
wiêc dialog jako przestroga przed pochopnym uogólnieniem jest mo¿liwy w takim stopniu, w jakim mo¿liwy jest dialog wewn¹trz takiej wspólnoty51. Uniwersalizm programu, jaki proponuje dany uczestnik spotkania, to jego osobisty dynamizm, otwartoœæ i innowacja. Z drugiej strony mamy do czynienia
z faktem, ¿e uniwersalizm manifestuje siê poprzez naukowo-techniczn¹ przewagê, konkurencyjnoœæ, nacisk wolnego rynku na duchow¹ nadbudowê spo³eczeñstw wysoko rozwiniêtych. Gotowoœæ spotkania wynikaæ mo¿e z chêci upowszechnienia posiadanych osi¹gniêæ lub z wiary we w³asn¹ supremacjê, co
nakazuje traktowaæ to wszystko, co obce z punktu widzenia w³asnej to¿samoœci. Z uwagi na z³o¿onoœæ zagadnienia trudno precyzyjnie wyznaczyæ tu granice miêdzy dobr¹ wol¹ a pokus¹ dominacji. Wskutek tego roszczenie powszechnoœci, nawet gdy jest œwiatu naprawdê potrzebne, staje siê mieszanin¹ arogancji, naiwnoœci i dobrej woli, a dobr¹ wolê zawsze mo¿na interpretowaæ na
niekorzyœæ jej wyraziciela52.
Dobrze pojête kwestionowanie jednorodnoœci powinno prowadziæ do dialogu, który ostatecznie wyrasta z konfliktu i uznania ró¿nic. Jego wybór oznacza
jednak, ¿e zostanie on wy³¹czony z zakresu tych konfliktów. Pokazuj¹c kontrasty, nie bêdzie on dziêki temu eskalowa³ konfliktów jako walki miêdzy technik¹ a refleksj¹, miedzy robotem a lotosem53.
Znaczenie filozofii dialogu w ³agodzeniu uprzedzeñ polega tak¿e na podniesieniu wszelkich relacji do poziomu wzajemnych zobowi¹zañ etycznych.
Chodzi tu nie tylko o wiernoœæ wzglêdem ogó³u ocen, norm i wartoœci, jakimi
charakteryzuje siê dana grupa. Wa¿na jest konsekwencja w d¹¿eniu do poszerzania zakresu dobra wspólnego przy uznaniu, ¿e ¿adna forma ¿ycia spo³ecznego nie bêdzie nigdy doskona³a. Uczestnik spotkania winien doœwiadczyæ i odrêbnoœci, i bycia sob¹, przez co odczuwa lêk przed obcym, ale i potrzebê kontaktu.
Etyczny punkt ciê¿koœci pozwala powróciæ zasadom i pewnikom do elastycznego stanu równowagi bez izolacji i statycznoœci. Oprócz tego zmniejsza
siê ryzyko zast¹pienia ich przez niekontrolowan¹ wieloznacznoœæ. Wspó³czeœnie nie d¹¿y siê bowiem do nadania jakiegoœ jednego sensu kulturom, lecz
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T. Wêc³awski, Czy po 11 wrzeœnia mo¿liwy jest dialog miêdzy religiami?, w: „Znak”
10(2002), s. 91.
J. Surdykowski, Dok¹d zmierza Ameryka? Czyli drugie czytanie Tocquevilla’a,
Warszawa 2001, s. 146.
J. Danecki, Co zawdziêczamy islamowi?, w: „Znak” 1(1998), s. 39.
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ustawia siê je po prostu obok siebie, unikaj¹c wartoœciowania54. Wskutek tego,
szereg zjawisk kultury domaga siê akceptacji, poprzez sam fakt swego istnienia. Tymczasem oceny s¹ konieczne, choæ granice porozumieñ wyznacza asymetria uczestników spotkania, którzy nie s¹ identyczni. Gdy sprawa dotyczy
wspólnot religijnych, rysuje siê dodatkowo fakt, ¿e ka¿da z nich zawiera w sobie element nadprzyrodzony, dla metod wy³¹cznie racjonalnego badania nie
zawsze do koñca uchwytny55. W centrum prawdziwego dialogu nie mo¿e zatem
znaleŸæ siê doœwiadczenie estetyczne, które za cenê niepoprawnego optymizmu rezygnuje z etyki dla tych kwestii, jakimi ¿yj¹ uczestnicy spotkania. ¯yj¹c
bowiem w œwiecie objêtym przez proces globalizacji, gdzie przepustowoœæ kana³ów informacyjnych i szybkoœæ transmisji danych umo¿liwia gwa³towne przenikanie siê zjawisk zachodz¹cych nierzadko w oddalonych sektorach ludzkiej
dzia³alnoœci56, ³atwo roœciæ sobie prawo do bycia wy³¹cznym rzecznikiem tego,
co sprawiedliwe. Ostateczny i w³aœciwie pojêty dialog stanowi centralny niezbêdny element ka¿dej etycznej myœli ludzkiej, kimkolwiek by ci ludzie nie byli.
Widziany jako wymiana (…) jest on w rzeczywistoœci wspólnym poszukiwaniem57. Zarówno otwartoœæ jak i praktyka ograniczeñ s³u¿¹ wzajemnemu uzgodnieniu wolnoœci. T³umi¹ totalizmy, zabezpieczaj¹c zarazem dobrze pojêty uniwersalizm. Nie zak³ada on, ¿e jesteœmy wszyscy identycznymi elementami ca³oœci, ale asymetriê niewspó³miernych indywidualnoœci. Pierwszorzêdnym zadaniem uczestników spotkania, na miarê powagi wobec samych siebie, jest
akceptacja tego, co odmienne.
Próby aplikacji filozofii dialogu napotykaj¹ dziœ na szereg problemów. Ten
nurt myœlenia, uwa¿any za podstawowe kryterium pokojowej integracji i rozwoju, staje siê przedmiotem krytyki lub negacji z wielu stron. Realny kszta³t
œwiata wydaje siê mieæ niewiele wspólnego z optymizmem teorii, bêd¹cej dla
wielu przyk³adem intelektualnej pustki i rozwodnionego humanizmu, jaki reprezentuje cywilizacja Zachodu b¹dŸ niektóre jej krêgi. Wobec przemocy bêd¹cej wytworem myœli radykalnej jawi siê ona na mapie podzia³u kultur jako
cywilizacja ryzyka. Jest dominuj¹ca, a przez swoj¹ otwartoœæ nara¿ona na atak,
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M. Jêdraszewski, Homo: capax Alterius, capax Dei. Emmanuela Levinasa myœlenie o cz³owieku i Bogu, Poznañ 1999, s. 166.
S. Grzechowiak, Tematy z religiologii, Gniezno 1997, s. 13.
D. Cio³ek, Nowy garnitur starego pañstwa, w: „Przegl¹d Powszechny” 4(2002),
s. 43.
Jan Pawe³ II, Orêdzie na XVI Œwiatowy Dzieñ Pokoju. Dialog na rzecz pokoju –
wyzwaniem dla naszych czasów nr 6, w: Orêdzia Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,
t. 1, Kraków 1998, s. 39.
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zw³aszcza œwiata muzu³mañskiego. Z jednej strony dialog mo¿e niekiedy oznaczaæ brak realizmu i objaw s³aboœci, lecz z drugiej strony twardy pragmatyzm
w lokalizacji niebezpieczeñstw i szybkoœæ ich eliminacji. Wspó³czeœnie, gdy na
plan pierwszy wysuwa siê zaniepokojenie, a nawet lêk przed islamem, s³owo to
przechodzi prawdopodobnie jedn¹ z najciê¿szych prób. „Nowe myœlenie” ma
jednak chroniæ przed zanikiem tolerancji w imiê walki z terroryzmem. Jednoczeœnie przez wytyczenie szlaków porozumienia, ma przezwyciê¿yæ fatalizm
nieuchronnych zderzeñ. Islam przez swoj¹ odmiennoœæ i wewnêtrzne zró¿nicowanie stawia najostrzej stosunek miêdzy modernizacj¹ a bezpieczeñstwem fundamentów. Filozofia spotkania stanowi tak¿e dla tej kultury ci¹g³y egzamin
dojrzewania do w³aœciwego miejsca w œwiecie.
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Studia Gnesnensia
Tom XXI (2007) 103–130

JUDAISTYCZNO-EWANGELICZNA TRADYCJA
O PIELGRZYMOWANIU DO JEROZOLIMY I ŒWI¥TYNI

1. Wprowadzenie
Nie ma religii na œwiecie, religii w sensie szerokim1, w której nie uprawiano by kultu. Znów z kultem wi¹¿e siê miejsce kultu. W religiach ustrukturyzowanych jest to na ogó³ jakieœ sanktuarium, co w jêzyku polskim oddajemy
przewa¿nie przez leksem œwi¹tynia. Uwa¿a siê bowiem, ¿e kult zlokalizowany
stwarza najlepsz¹ mo¿liwoœæ zbli¿enia siê do bóstwa, któremu na ogó³ owe
sanktuarium jest oddane w posiadanie2. Nie przekreœla siê jednak w ten sposób przekonanie, ¿e bóstwo tak¿e dzia³a i istnieje poza zlokalizowanym jego
mieszkaniem, a w systemie panteizmu identyfikuje siê je z wszech (pan) natur¹, pozbawiaj¹c¹ bóstwo rangi osoby.
Religia Izraela biblijnego stanowi jednak odrêbny fenomen, szczególnie
przez to, ¿e istnieje wed³ug wiary narodu wybranego tylko jeden i jedyny Bóg.
1

2

Mo¿na siê zgodziæ na definicjê religii, któr¹ proponuje W. £ydka: „Religia (³ac.
„religio”) – to ca³okszta³t prze¿yæ i postaw osobistych oraz wydarzeñ i struktur
spo³eczno – kulturowych, wyra¿aj¹cych w ró¿ny sposób relacje zale¿noœci cz³owieka od rzeczywistoœci ponadœwiatowej (transcendentnej)”; por. Religia, w: S³ownik
Teologiczny, t. 2, [O–¯], Katowice 1988, s. 198. Oczywiœcie nie ma tu mowy o tym,
co kszta³tuje czy warunkuje ten fenomen – religia, ¿e mamy do czynienia z ró¿nymi religiami i z ró¿norodnoœci¹ w poszczególnych religiach. Autor do tego zagadnienia wraca i stara siê na nie odpowiedzieæ. Nas to zagadnienie mniej interesuje
i dlatego je pomijamy.
X. Leon-Dufour, S³ownik Teologii Biblijnej, Poznañ–Warszawa 1982, s. 963, podaje definicjê œwi¹tyni: „We wszystkich religiach œwi¹tynia jest miejscem œwiêtym.
Istnieje przeœwiadczenie, ¿e tam w³aœnie przebywa bóstwo. Ludzie, przychodz¹c
tam, sk³adaj¹ bogu czeœæ, za co mog¹ mieæ udzia³ w ³askawoœci i ¿yciu boga.
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Znaczy to, ¿e na tle politeizmu staro¿ytnego œwiata i prób henoteizmu, ale
tak¿e na tle panteistycznych wierzeñ, mamy do czynienia z tzw. monoteizmem.
Nie jest on ludzkim wymys³em lecz prawd¹ objawion¹ przez jedynego Boga
istniej¹cego jako absolutny osobowy byt, który stworzy³ wszechœwiat i cz³owieka, nim siê opiekuje i chroni od wszelkiego z³a. St¹d to do Boga Stworzyciela
i Odkupiciela cz³owiek mo¿e mieæ pe³ne zaufanie, gdy¿ dla tego Boga i dla
w³asnego szczêœcia wiekuistego, cz³owiek zosta³ powo³any do bytu. Nie da siê
jednak otrzymaæ zdrowej bezpoœredniej relacji stworzenia do Stworzyciela bez
uznania proporcji. A to znaczy ca³kowitej zale¿noœci stworzenia od Stworzyciela. Historia biblijna dobitnie wykazuje, jakie by³y fatalne skutki prób oderwania siê stworzenia od Stwórcy. Do podtrzymania, kultywowania i pog³êbiania
relacji stworzenia do Stwórcy s³u¿y w³aœnie kult, gdzie ustrukturyzowane i ukierunkowane postawy modlitewne zcentralizowane wokó³ ró¿nego rodzaju ofiar
stwarzaj¹ najlepsz¹ gwarancjê spe³nienia zadañ zleconych tu cz³owiekowi na
ziemi przez Boga, zadañ prowadz¹cych do ostatecznego celu cz³owieka.
Z kultem zwi¹zane jest miejsce. W historii Izraela droga do ostatecznej jego
centralizacji3 w œwi¹tyni jerozolimskiej by³a d³uga4. Niezwykle wa¿nym dla tej
centralizacji kultu i nie tylko by³o pielgrzymowanie do œwi¹tyni w Jerozolimie.
Pielgrzymowanie to stanowi³o wêdrówkê wyznawców Boga – JHWH do miejsca
szczególnie dla nich istotowo znacz¹cego, aby modliæ siê tam w bardzo szczególnej atmosferze. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e do odbycia pielgrzymki wierni przygotowywali siê przez obrzêdy specjalnego oczyszczenia. Pielgrzymka jest wiêc
wyrazem troski, której motywem jest chêæ odnalezienia Boga i spotkania siê z Nim
na p³aszczyŸnie kultowej. Przed dokonaniem centralizacji kultu, zjednoczeniem
siê sanktuariów podczas reformy deuteronomicznej Jozjasza istnia³o w Izraelu
wiele oœrodków pielgrzymkowych, w których lud szuka³ swojego Boga.
2. Œwi¹tynia jerozolimska i pielgrzymowanie w judaizmie
Wed³ug relacji Starego Testamentu, ka¿dy Izraelita – mê¿czyzna – by³ zobowi¹zany pielgrzymowaæ do œwi¹tyni w Jerozolimie trzy razy w roku z okazji

3

4

To prawda, ¿e jego w³aœciwa rezydencja nie znajduje siê na ziemi. Lecz œwi¹tynia
uto¿samia siê z ni¹ w pewnej mierze, i dziêki niej cz³owiek wchodzi we wspólnotê
ze œwiatem bogów (...)”.
Por. Wj 26; odsy³am równie¿ do: B. Poni¿y, Pierwsze sanktuaria Izraela, w: „¯ycie
religijne w Biblii”, Lublin 1999, s. 16–18; U. Szwarc, Œwi¹tynia jerozolimska, w: „¯ycie religijne w Biblii”, Lublin 1999, s. 79.
G. Witaszek, Centralizacja kultu, w: „¯ycie religijne w Biblii”, Lublin 1999, s. 107–109.
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Œwi¹t: Przaœników, Tygodni i Namiotów5. W tych dniach wyznaczonych przez
Prawo, schodzi³y siê do jerozolimskiego sanktuarium dziesi¹tki tysiêcy pielgrzymów. Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e by³ to uci¹¿liwy obowi¹zek dla Izraelitów.
Trudno jednak przypuszczaæ, ¿e ka¿dy wyznawca religii judaistycznej, by³ w stanie przestrzegaæ tego przykazania o koniecznoœci pielgrzymowania do miejsca
œwiêtego w stolicy Izraela. Jednak¿e poddaj¹c analizie dostêpne dane odnoœnie
pielgrzymowania do œwi¹tyni w Jerozolimie, dostrzegamy, ¿e pocz¹wszy do czasów Nowego Testamentu6, pielgrzymka z okazji Œwi¹t Przaœników, Tygodni i Namiotów posiada³a domyœlny charakter, czyli bli¿ej „nieokreœlony”. Ow¹ „nieokreœlonoœæ” mo¿na pojmowaæ i t³umaczyæ jako religijno – kultyczn¹ praktykê Izraelitów, która dodawa³a im si³ witalnych i otuchy7. W ten sposób przyj¹æ mo¿na,
¿e pielgrzymka do œwi¹tyni jerozolimskiej by³a wyrazem zadoœæuczynienia wobec z³o¿onego na Izraelitach obowi¹zku. Wyjaœnianie owego obowi¹zku, trzykrotnego w ci¹gu roku pielgrzymowania do œwi¹tyni, ukazuje ¿e stanowi³o ona
dla Izraelitów (w sensie ascetycznym), okreœlenie sposobu do szczególnego doskonalenia duchowego8. Mo¿na wskazaæ na postaci biblijne, w szczególny sposób
duchowo doskona³e, które pielgrzymowa³y do Jerozolimy jeden raz w ci¹gu roku
lub raz na kilka lat. Przyk³adowo Maryja i Józef w relacji ewangelicznej œw. £ukasza (£k 2,41), którzy zwyczajowo przestrzegli przepisów przewidzianych przez
Prawo pielgrzymowali do œwi¹tyni w Jerozolimie raz w roku9. Zatem, wniosko-

5

6

7

8

9

Wed³ug Pwt 16,16: „Trzy razy do roku uka¿e siê ka¿dy mê¿czyzna wobec Boga
twego Jahwe, w miejscu, które sobie obierze: na Œwiêto Przaœników, na Œwiêto
Tygodni i na Œwiêto Namiotów”; por. równie¿: F. Mickiewicz, Rola œwi¹tyni jerozolimskiej w ¿yciu i doktrynie Izraela, w: ComP 4 (1995), s. 37–54.
Szczególnie na podstawie przekazu Józefa Flawiusza i relacji Nowego Testamentu
oraz danych apokryficznych; por. T. Drwal, Stary Testament w ¿yciu cz³owieka
nowotestamentalnego, w: Curr 2 (1996), s. 252–256; por. równie¿: S. G¹decki, Dokonania i zadania w dziedzinie dialogu katolicko-judaistycznego w Polsce (Fragment wyst¹pienia na spotkaniu Ewangelicko-¯ydowskim w Johannes Amos Comenius Haus. Görlitz, 9.03.1996), w: WAG 3 (1996), s. 238–247.
Por. M. Miko³ajczak, Uwagi dotycz¹ce budowy, gatunku i datowania Ps 67,
w: ScS 3 (1999), s. 91–99.
E. J. Fisher – L. Klenicki, Pope John Paul II. Spiritual Pilgrimage: Texts on Jews
and Judaism 1979–1995, New York 1995, s. 209.
Por. J. K. Pytel, Œwiêty Józef na us³ugach opatrznoœciowych planów Bo¿ych, w: AK
2 (1981), s. 291–295; M. Miko³ajczak, Powo³anie Maryi wyrazem centralnego poselstwa królowania Jezusa, w: CzST 27 (1999), s. 157–173; Ten¿e, Œwiêty Józef –
opiekun Jezusa z królewskiego rodu Dawida, w: GF 7–8 (2001), s. 11–15; Ten¿e,
Œwiêty Józef, w: „Aspekty” 3 (1993), s. 13–15.
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waæ nale¿y, ¿e Rodzice Jezusa byli pobo¿nymi i wiernymi wyznawcy Boga –
JHWH oraz sumiennie przestrzegali Prawa10.
Pomimo wszystko, nawet jeœli przykazanie zawarte w Pwt 16,16 (odnoœnie pielgrzymki do sanktuarium w Jerozolimie), by³o dla pewnej grupy wyznawców Boga – JHWH niemo¿liwe do zrealizowania, mo¿na przypuszczaæ, ¿e
wiêkszoœæ jednak spe³nia³a ten obowi¹zek. Sk¹din¹d, czy¿ nie dla ka¿dego
wyznawcy Boga – JHWH (szczególnie na obczyŸnie, w niewoli Babiloñskiej, tj.
na ziemi wygnania), œwi¹tynia w Jerozolimie nawet po jej zniszczeniu, ze swej
istoty i przeznaczenia, pozostawa³a ci¹gle najœwiêtszym miejscem na ziemi.
By³o to miejsce szczególnie wyj¹tkowe i wa¿ne, poniewa¿ do niego w swoich
pragnieniach zmierza³y: dusza i cia³o przynale¿nych do narodu wybranego11.
Duchowa wiêŸ, która ³¹czy³a Izraelitów ze œwi¹tyni¹ w Jerozolimie mia³a
swoje korzenie w historii ich dziejów12. To przecie¿ ju¿ król Dawid zabiega³
o centralizacjê ¿ycia religijnego w Jerozolimie, tym samym daj¹c wyraz troski
o pielêgnowanie tradycji Izraela. Przeniós³ on Arkê Przymierza do stolicy, a od
Boga – JHWH otrzyma³ proroctwo przekazane za poœrednictwem proroka Natana. W relacji 2 Sm 7,14n zawiera siê opis udzielonej mu obietnicy wiekuistego trwania jego dynastii królewskiej13. Ide¹ przewodni¹ proroctwa jest przedstawienie woli Boga – JHWH, zmierzaj¹cej do zaprowadzenia i pielêgnowania
w Izraelu królestwa14.
Wczeœniejsza relacja Starego Testamentu, wed³ug przekazu Ksiêgi Sêdziów,
ukazuje nam ciemne t³o historii narodu wybranego: „W owych dniach nie by³o
króla w Izraelu. Ka¿dy czyni³ to, co by³o s³uszne w jego oczach” (Sdz 21,25).
Pierwszy król nie sprosta³ swemu zadaniu, dlatego jego dynastia nie mog³a siê
utrzymaæ15. Prorok Natan ukazuje horyzonty trwania wiekuistego królestwa.
Okazj¹ do proklamacji tego proroctwa jest podjêcie przez Dawida zamiaru budo10

11

12

13

14
15

Zob. £k 2,41: „Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Œwiêto Paschy”; por.
równie¿: M. Miko³ajczak, Œwi¹tynia jerozolimska a ofiarowanie Jezusa (£k 2,22–
–24), w: WPT 2 (1998), s. 139–146.
Jestem przekonany, ¿e taka têsknota za œwi¹tyni¹ pozostaje w Jerozolimie jeszcze
i dzisiaj; por. równie¿: M. Miko³ajczak, Królowanie Boga na ziemi, w: HW 4 (1998),
s. 11–18.
Por. S. Légasse, Les voiles du temple de Jerusalem. Essai de parcours historique,
w: RB 87 (1981), s. 560–589.
Por. na ten temat: M. Miko³ajczak, Obietnica wiekuistego trwania dynastii króla
Dawida, w: NS 19 (2002), s. 10.
Por. M. Miko³ajczak, Dawid król wybrany, w: NS 6 (2000), s. 11.
Por. M. Miko³ajczak, Historyczne królowanie Boga w Izraelu, w: AK 2 (1999),
s. 258–262.
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wy œwi¹tyni Boga – JHWH16. Nie godzi siê przecie¿, aby król mieszka³ w pa³acu,
a JHWH w Namiocie (tak, jak podczas wêdrówki narodu wybranego przez pustyniê). Dawid omówi³ z Natanem plan budowy sanktuarium jerozolimskiego.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e historia o proroctwie Natana pos³u¿y³a jako Ÿród³o dla
powstania Ksi¹g Samuela. Bóg – JHWH odrzuci³ plan budowy œwi¹tyni przez
króla Dawida, poniewa¿ jego rêce uczyni³y zbyt wiele z³a przelewaj¹c niewinn¹
krew. Dawid by³ przekonany o tym, ¿e to sam Bóg – JHWH zbuduje wiecznie
trwaj¹cy dom („bajit” – 2 Sm 7,12–16)17. Ostatecznie zgodnie z wol¹ Boga – JHWH,
ziemsk¹ œwi¹tyniê wzniós³ Salomon (2 Sm 7,13; 1 Krn 17,12; 22,7–8).
Na temat proroctwa Natana znane s¹ trzy wspomnienia w relacji Starego
Testamentu: powy¿ej wspominany z 2 Sm, a tak¿e 1 Krn 17 i Ps 88/89. Z tych
trzech tekstów, chronologicznie pierwszym jest 2 Sm 7,12–16 – natomiast Kronikarz i Psalmista dodaj¹ do niego teologiczne medytacje i poszerzenia. Mo¿na
przyj¹æ, ¿e ze wzglêdu na znaczenie proroctwa 2 Sm 7,12–16 dla przysz³ego
rozwoju wiary w Mesjasza, nale¿y bli¿ej uwzglêdniæ przynajmniej najwa¿niejsze dane krytyki18.
16

17

18

Por. M. Miko³ajczak, Religijny aspekt izraelskiego królowania, w: „Verbo Domini
Servire. Opuscula Joanni Cantio Pytel Septuagenario Dedicata”, wyd. Wydzia³
Teologiczny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Poznañ 2000, s. 55–61;
R. E. Clements, God and Temple, Oxford 1965, s. 21.
Por. M. Miko³ajczak, Eschatologiczne królowanie Jahwe wed³ug proroków i w psalmach, w: StTB³ 19 (2001), s. 423–429.
Por. C. Schedl, Historia Starego Testamentu. Z³oty wiek Dawida – Salomona, t. 3,
Tuchów 1996, s. 182–184: przedstawiaj¹ siê one nastêpuj¹co, wed³ug teorii poszczególnych uczonych: H. Gressmann, Die älteste Geschichtsschreibung und Prophetie Israels, Göttingen 1821, s. 138: stwierdza, ¿e 2 Sm 7,12–16 jest sag¹, tj.
zawiera w¹tki wymyœlone, których nie mo¿na redukowaæ dla uzyskania rzekomo
wiêkszej wiarygodnoœci przekazu, ani naginaæ w t³umaczeniu; takie stanowisko
zajmuj¹ racjonaliœci; wspó³czesny badacz unika odrzucenia nalecia³oœci ludowej
sztuki opowiadania; w interpretacji nale¿y pojmowaæ i poddawaæ interpretacji cuda
jako cuda; jeœli tekst 2 Sm 7,12–16 jest sag¹, st¹d dalsze mówienie o Mesjaszu nie
ma sensu, jest bezprzedmiotowe, zw³aszcza Jego przyporz¹dkowanie historyczne;
saga mo¿e nam tylko powiedzieæ na temat religijnych nastrojów tamtych czasów,
lecz o niczym wiêcej; J. Morgenstern, Two Prophecies from 520–16, w: HUCA 22
(1949), s. 365–431: przyjmuje, ¿e idee mesjañskie zrodzi³y siê dopiero w czasach
Zorobabela (520–516 r. przed Chr.), aby daæ oparcie judaistyczno-narodowemu kierunkowi dla ¯ydów powracaj¹cych z niewoli; H. Ringgren, König und Messias, w:
ZHTW 64 (1992), s. 120–147; S. Monwinekel, He that cometh. [Angielski przek³ad:
G. W. Anderson], Oxford 1956, s. 97.100: przedstawiciele szko³y skandynawskiej –
wysuwaj¹ na pierwszy plan etiologiczny charakter opowiadania 2 Sm 7,12–16;
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Dobrze siê sta³o, ¿e tekst 2 Sm 7,12–16 zosta³ poddany ró¿nym krytykom,
tym samym staj¹c siê bardziej jasnym i zrozumia³ym. Jednak¿e mo¿liwie pe³ne zrozumienie ca³ego proroctwa, zale¿y od wyjaœnienia jego poszczególnych
s³ów wiod¹cych. By³oby b³êdem przenosiæ do starego tekstu wspó³czesne pojêcia. Kolejnoœæ postêpowania powinna byæ odwrotna, tzn. nale¿y postawiæ kwestiê do rozwi¹zania, jakie znaczenie mia³y pojêcia z proroctwa Natana w czasach Dawida – takie jak: dom („bajit”), nasienie („zera‘”), synostwo Bo¿e, wiecznoœæ i wieczne królestwo („‘olam”). W odpowiedzi na postawione pytanie, dotycz¹ce omówienia obietnicy danej Dawidowi o budowie „bajit – oikos” (2 Sm
7,14n), nale¿y dokonaæ interpretacji tekstu proroctwa.
„Bajit – oikos” mo¿e oznaczaæ:
• dom mieszkalny (a obrazowo: rodzice, dzieci, s³u¿ba – ca³a rodzina)19;

19

saga powsta³a, aby wyjaœniæ, dlaczego Dawid nie móg³ zbudowaæ œwi¹tyni; proroctwo Natana jest pojmowane jako narracyjne echo ¿yczeñ wyra¿anych przez proroków ka¿demu obejmuj¹cemu w³adzê królowi; M. Simon, La Prophetie de Natan et
Temple, w: RHPR 32 (1952), s. 41–58: znajduje „Sitz im Leben” sagi w walkach,
jakie mia³y miejsce wewn¹trz judaizmu; przyjmuje istnienie jakiejœ grupy anty –
deuteronomicznej, która w budowie œwi¹tyni upatrywa³a odstêpstwo od religii
Jahwe; dzisiejszy badacz wystrzega siê odzierania wytworów ludowej sztuki narracyjnej z ich blasku pozwalaj¹c, aby „cudowne pozosta³o cudownym”; H. M. Vienser, The Composition of Judges 2,11 to 1 Kings 2,46, Leipzig 1920, s. 5: uzasadnia,
¿e 2 Sm 7,12–16 nie mog³o powstaæ w czasach Salomona, gdy¿ tekst wys³awia jego
panowanie, a po podziale królestwa by³oby to bezpodstawne; L. Rost, Sinaibund
und Davidsbund, w: ThLZ 72 (1947), s. 130-134: tak¿e zajmuje siê historycznoœci¹
2 Sm 7,12–16 stwierdzaj¹c o mo¿liwoœci przyozdobienia tekstu myœl¹ teologiczn¹;
autorem jest Natan, a czas powstania tekstu okreœla w dobie panowania króla
Salomona (pocz¹tki jego panowania); O. Eissfeldt, Einleitung in AT, Tübingen 1926,
s. 324.327: obni¿a datê powstania tekstu 2 Sm 7,12–16, bo s¹ w nim ulubione idee
deuteronomiczne; utrzymuje, ¿e tekst nie móg³ powstaæ przed po³ow¹ IX w. przed
Chr.; J. L. Mackenzie, The Dynastic Oracles, w: „II Sm 7 Theol. Stud.” 8 (1947),
s. 187–218: stwierdza, ¿e na podstawie materia³u ró¿nych krêgów kulturowych
(Asyria, Babilonia, Rzym, a nawet Anglia): wyrocznie o wiecznym trwaniu dynastii powsta³y w okresie rozkwitu tych dynastii, a nie w okresie upadku. To samo
prawo rozci¹ga siê równie¿ na proroctwo dotycz¹ce dynastii Dawida; W. F. Albright, Von der Steinzeit zum Christentum, München–Basel 1949, s. 33–47: konkluduje, ¿e nowsze badania nad tekstem 2 Sm 7,12–16 przyznaj¹ mu historyczn¹
wartoœæ; tradycyjne – oparte na wierze wyjaœnianie Pisma, nigdy nie poddawa³o
w jak¹kolwiek w¹tpliwoœæ autentycznoœci proroctwa 2 Sm 7,12–16.
Por. Rdz 7,1: Noe mia³ wejœæ do arki razem z „ca³ym domem” („Noe wszed³ z synami, z ¿on¹ i z ¿onami swych synów do arki, aby schroniæ siê przed wodami poto-
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• wielk¹ rodzinê (czyli: ród, pokolenie)20;
• ca³y naród; „dom Izraela, dom Judy, dom Aramu” (taki sposób mówienia
jest w³aœciwy Hebrajczykom, ale nie tylko)21;
• potomków króla (dynastiê)22;
W powy¿ej przedstawionej interpretacji, mo¿na odnaleŸæ wystarczaj¹ce
uzasadnienie i okreœlenie obietnicy danej Dawidowi o budowie „bajit – oikos”
(2 Sm 7,14n). St¹d nale¿y przyj¹æ, ¿e okreœlenie „bajit – oikos” jest równoznaczne z okreœleniem „dynastia”. Formu³a zawieraj¹ca siê w 2 Sm 7,14n: „Dom
Twój (...) bêdzie trwaæ na wieki”, nie mo¿e mieæ innego znaczenia jak: „Twoja
dynastia bêdzie panowaæ na wieki”23.
Zwi¹zek œwi¹tyni i miasta z dynasti¹ Dawidow¹, a nastêpnie z proroctwami mesjañskimi, i fakt, ¿e Jerozolima by³a stolic¹ polityczn¹, uczyni³y ze œwi¹-

20

21

22

23

pu”); por. M. Miko³ajczak, Potop za dni Noego, cz. I–IV: w: NS cz. I: 10(2000), s. 11;
cz. II: 11(2000), s. 10; cz. III: 15(2000), s. 11; cz. IV: 16(2000), s. 11; por. równie¿:
M. Miko³ajczak, Gniew Boga, cz. I–II, w: „Aspekty”, cz. I: 6(1993), s. 8–9; cz. II: 7–
–8(1993), s. 7–9; Rdz 12,17: Jahwe ukara³ z powodu uprowadzenia ¿ony Abrahama „dom faraona” („Pan jednak dotkn¹³ faraona i jego otoczenie wielkimi karami
za zabranie Saraj, ¿ony Abrahama”); Rdz 35,2: Jakub „ca³emu swemu domowi”
da³ nakaz odrzucenia bogów obcych („Rzek³ wiêc Jakub do swych domowników
i do wszystkich, którzy z nim byli: ‘Usuñcie spoœród was [wizerunki] obcych bogów,
jakie macie; oczyœæcie siê i zmieñcie szaty’ ”).
Por. Joz 7,14: Jozue po klêsce pod Aj nakaza³ wyst¹piæ przed Jahwe poszczególnym pokoleniom „wed³ug ich domów” („Dlatego jutro z rana wyst¹picie pokoleniami, a z pokolenia, które Pan wska¿e losem, wyst¹pi¹ poszczególni mê¿czyŸni”).
Dokumenty asyryjskie nazywaj¹ Izraela „domem Omriego” (hbr. „bit humri”); Wj 2,1
– Ojciec Moj¿esza jest nazwany z „domu Lewiego” („Pewien cz³owiek z pokolenia
Lewiego przyszed³, aby wzi¹æ za ¿onê jedn¹ z kobiet z tego¿ pokolenia” – por.
Wj 6,20; Lb 3,19; 26,59).
1 Krl 12,16c: przy podziale pañstwa pokolenia pó³nocne mówi¹ o „domu Dawida”
(„Do swoich namiotów idŸ Izraelu! Teraz, Dawidzie, pilnuj swego domu!”); 1 Krl
13,3b: m¹¿ Bo¿y oznajmia w Betel, ¿e „domowi Dawida” narodzi siê, który zniszczy tutejszy o³tarz („Oto ten o³tarz rozpadnie siê i rozsypie siê popió³, który jest na
nim”); 1 Krl 11,38: Jeroboamowi oznajmia prorok, ¿e Jahwe „zbuduje mu dom”
(„Jeœli bêdziesz s³ucha³ wszystkiego, co ci rozka¿ê, i bêdziesz chcia³ postêpowaæ
moimi drogami oraz bêdziesz wykonywa³, co uznajê za sprawiedliwe, zachowuj¹c
moje prawa i polecenia, jak czyni³ s³uga mój, Dawid, to bêdê z tob¹ i zbudujê ci
dom trwa³y, jak zbudowa³em Dawidowi, i powierzê ci Izraela”).
Por. równie¿: M. Miko³ajczak, Religijny aspekt izraelskiego królowania, s. 55–61;
por. równie¿: J. K. Pytel, Dawid jako czciciel Boga i natchniony psalmista, w: MŒw
4(1968), s. 83.86–87; Ten¿e, Król Dawid op³akuje grzechy, w: MŒw 4(1968), s. 63–
–65; Ten¿e, Saul, pierwszy król Izraela, w: MŒw 7–8 (1968), s. 154–156.
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tyni ju¿ od jej budowy miejsce góruj¹ce nad pozosta³ymi sanktuariami. Du¿¹
rolê spe³nia³y ró¿ne reformy religijne, które uderzy³y nie tylko w kulty pogañskie, ale równie¿ w mniejsze sanktuaria, w których dotychczas sprawowano
kult Boga – JHWH.
Nastêpnie upadek Jerozolimy, tj. zburzenie œwi¹tyni, koniec królestw i wygnanie, nie os³abi³y, ale konsekrowa³y na zawsze koncepcjê Jerozolimy i œwi¹tyni jako centrum ¿ycia Izraela: na ziemi deportacji lub diaspory poprzez modlitwê zwraca³o siê ono w kierunku ziemi ojców, œwiêtego miasta i sanktuarium24.
Taka orientacja i d¹¿enie ka¿dego wiernego wyznawcy Boga – JHWH do
œwi¹tyni jerozolimskiej, faktycznie stawa³a siê w czasie coraz bardziej wyraŸnie przedstawieniem kosmogonicznym i kosmologicznym. Jerozolima by³a stawiana w centrum narodów25, o czym poœwiadcza przekaz literatury rabinistycznej. Przyk³adowo traktat Kelim Mishnah wymienia dziesiêæ stopni œwiêtoœci,
które pocz¹wszy od „wszystkich ziem”26, zwê¿aj¹ siê a¿ do Jerozolimy, do œwi¹tyni, i do miejsca œwiêtego œwiêtych27. Inny traktat – Midrash Tanhumah –
24

25

26
27

Zob. 1 Krl 8, 47b-49: „‘Zgrzeszyliœmy, zb³¹dziliœmy, bezbo¿nie post¹piliœmy’: jeœli
wiec nawróc¹ siê do Ciebie z ca³ego swego serca, z ca³ej swej duszy w kraju ich
nieprzyjació³, którzy ich uprowadzili, i bêd¹ siê modliæ do Ciebie, (zwracaj¹c siê)
ku krajowi, który da³eœ ich przodkom i miastu, któreœ wybra³, i domowi, który
zbudowa³em dla Twego imienia, to wtedy racz wys³uchaæ w niebie, w miejscu
Twego przebywania, ich modlitwê oraz b³agania i wymierz im sprawiedliwoœæ”;
por. równie¿: M. Miko³ajczak, Œwi¹tynia w kulturze sumeryjsko-akadyjskiej,
w: NS 10(2003), s. 10; Ten¿e, Œwi¹tynia starochrzeœcijañska, w: NS 7(2003), s. 10.
Zob. Ez 5,5: „Tak mówi Pan Bóg: Oto jest Jerozolima, któr¹ umieœci³em miêdzy poganami, otoczona obcymi krajami”; por. Ez 38,12: „by pl¹drowaæ i ³upiæ, by rêkê sw¹
po³o¿yæ na ruinach, które znowu zosta³y zamieszkane, oraz na lud, który siê zebra³
z krajów pogañskich, a który myœli jedynie o trzodach i o dobytku, a mieszka w œrodku
ziemi” – Jerozolima jest pêpkiem ziemi (hebr.: tabbur ha’arec – tzn. w znaczeniu: mieszkaj¹cym w samym œrodku, centrum ziemi). Takie by³o ówczesne przekonanie, ¿e Palestyna, a wiêc tym samym w szczególnoœci Jerozolima by³y usytuowane w samym œrodku œwiata (por. Sdz 9,37); por. J. Homerski, Ksiêga Ezechiela. T³umaczenie, wstêp
i komentarz, w serii: „Biblia Lubelska”, wyd. RW KUL, Lublin 1998, s. 162.
Oczywiœcie wy³¹czywszy terytorium Izraela.
„Jest dziesiêæ stopni œwiêtoœci : ziemia Izraela jest œwiêtsza od wszystkich ziem (...).
Œwiêtsze od niej jest miasto otoczone murem (...). Œwiêtsza jeszcze jest przestrzeñ
wewn¹trz tych murów [Jerozolimy] (...). Œwiêtsza jest góra domu œwi¹tyni (...).
Œwiêtsze jeszcze jest ogrodzenie œwiête (...). Œwiêtszy jeszcze jest dziedziniec kobiet
(...). Œwiêtszy jeszcze jest dziedziniec Izraelitów (...). Œwiêtszy jeszcze jest dziedziniec kap³anów (...). Œwiêtsza jeszcze jest (przestrzeñ) miêdzy o³tarzem a przedsionkiem (...). Œwiêtsze jeszcze jest Sanktuarium (...). Œwiêtsze jeszcze jest Œwiête œwiê-
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stwierdza, ¿e stworzenie œwiata nast¹pi³o pocz¹wszy od ska³y, nastêpnie na tej
skale zosta³a zbudowana œwi¹tynia. Miêdzy innymi na tej podstawie ¯ydzi
utrzymywali, ¿e stanowi ona centrum geograficzne œwiata i pocz¹tek kosmogoniczny28. Z innego jeszcze przekazu dowiadujemy siê, ¿e Stwórca – JHWH dziêki
œwi¹tyni w Jerozolimie utrzymuje przy ¿yciu œwiat. Sanktuarium Izraela, jest
sercem ca³ej ziemi i potwierdza ono obecnoœæ Boga – JHWH w œwiecie29.
W takim kontekœcie musimy zwróciæ jeszcze uwagê nasz¹ na Zwój Œwi¹tyni,
który zawiera pewne podobieñstwa do powy¿ej przedstawionej koncepcji, lecz
w przekazie wspólnoty z Qumran, czyli ju¿ dla epoki dotycz¹cej Nowego Testamentu30. Dotyczy on koncentrycznej architektury dziedziñców w sanktuarium
jerozolimskim, wed³ug rekonstrukcji dokonanej za czasów Heroda Wielkiego. Nastêpuj¹cy po sobie (kolejno w uk³adzie architektonicznym) dziedziñce by³y coraz
œwiêtsze, a¿ do Miejsca Œwiêtego, a nastêpnie do Œwiêtego Œwiêtych. W ujêciu
Izraelitów przestrzeñ nie by³a jednolita, lecz uwa¿ali oni, ¿e by³o to miejsce, od
którego wszystko wziê³o pocz¹tek i dziêki któremu wszystko by³o utrzymywane
przy ¿yciu. Prowadzi³o to do wniosku, ¿e miejsce takie by³o miejscem najœwiêtszym na ziemi – stanowi³o jej centralny punkt. Dlatego te¿ w jego kierunku Izraelita by³ zobowi¹zany pod¹¿aæ jako pielgrzym, czyli do œwi¹tyni jerozolimskiej31.

28

29

30

31

tych (...)”; zob. Kelim 1,6-9; por. równie¿: J. K. Pytel, W poszukiwaniu Boga,
w: BKaz 5(1963), s. 243–245.
„Ziemia Izraela znajduje siê w centrum œwiata. Jerozolima znajduje siê w centrum
ziemi Izraela. Œwiête ogrodzenie znajduje siê w centrum Jerozolimy. Œwi¹tynia
znajduje siê w centrum œwiêtego ogrodzenia. Arka przymierza znajduje siê w centrum œwi¹tyni. Kamieñ wêgielny znajduje siê przed Ark¹ Przymierza. Istotnie od
niej pochodzi³o za³o¿enie œwiata”; zob. Tanhumah, Qedoszim, 10.
„Kiedy Œwiêty – niech bêdzie pochwalony! – stworzy³ œwiat, okreœli³ granice oceanu, który otacza ca³y œwiat. L¹d sta³y siedemdziesiêciu ludów otacza Jerozolimê.
Jerozolima jest w centrum ziemi zamieszkiwanej. Jerozolima otacza górê œwi¹tyni.
Góra œwi¹tyni otacza dziedziñce Izraela. Dziedziñce otaczaj¹ dziedziniec kwadratowy, gdzie Wielki Sanhedryn utrzymuje Radê (...). Wielki kwadrat otacza dziedziniec przedni, a ten otacza o³tarz. O³tarz znajduje siê przed Sanktuarium. Sanktuarium jest przed miejscem Œwiêtym œwiêtych, gdzie s¹ Shekinah, Zas³ona, Cherubini i Arka. Tu jest serce ca³ej ziemi i œwiata. St¹d s¹ utrzymywane przy ¿yciu
wszystkie miejsca na ziemi”; zob. Zohar, Shelah leka; III,161b; por. równie¿:
J. K. Pytel, Bóg umi³owa³ ludzi na œwiecie, w: BKaz 5(1969), s. 264–267.
Por. J. K. Pytel, Qumran, w: „Katolicyzm A–Z”, (pod red. Z. Pawlak), Poznañ 1982,
s. 324; E. D¹browski, Odkrycia w Qumran nad Morzem Martwym a Nowy Testament, Poznañ 1961; [rec.: J. K. Pytel], w: MKAP 11(1962), s. 342.
Por. M. Miko³ajczak, Œwi¹tynia jerozolimska i jej zwi¹zek z Izraelem w £k i Dz,
w: RBL 4(2001), s. 270–281.
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Œwi¹tynia jerozolimska by³a wiêc sercem religijnego ¿ycia Izraela. Teren,
na którym by³a usytuowana przypomina swoim wygl¹dem ogromny taras. Miejsce
to nosi dzisiaj nazwê „Haram esz Szerif – Miejsce Wielce Czcigodne”. Po dawnej
œwi¹tyni izraelskiej pozosta³y tylko zewnêtrzne mury. Teren, na którym sta³a
œwi¹tynia jerozolimska, swoim kszta³tem przypomina nieforemny trapez (bok
zachodni – 491 m, wschodni – 462 m, po³udniowy – 281 m, pó³nocny – 310 m).
Miejsce „Haram esz Szerif” („Wielce Czcigodne”) jest dzisiaj równym placem.
W przesz³oœci wznosi³a siê tutaj tak zwana „Góra Moria”32. Wed³ug tradycji izraelskiej – wzgórze uœwiêcone niedosz³¹ ofiar¹ Izaaka (Rdz 22,2.12; 2 Krn 3,1).
Cztery tysi¹ce lat temu drog¹, która wiod³a z Hebronu, zbli¿a³ siê patriarcha narodu wybranego – Abraham wraz ze swoim synem Izaakiem. Towarzyszyli im s³udzy prowadz¹cy osio³ka z drzewem na grzbiecie. Kiedy zeszli w dolinê Credonu, po drodze pozostawili Uruszalim – zamieszka³e przez Kanaanejczyków. Tutaj na „Miejscu Wielce Czcigodnym” Abraham mia³ zamiar z³o¿yæ
ofiarê ze swojego syna Izaaka33. Bóg nie chcia³ jednak krwawej ofiary z cz³owieka. W swoich zamiarach wypróbowywa³ wiarê Abrahama i objawi³ sw¹ wolê,
któr¹ wyra¿a³a w swoim przekazie Tora34.
Kiedy naród wybrany osiedli³ siê w Kanaan, a król Dawid zagarn¹³ Jerozolimê, wzgórze Moria by³o w³asnoœci¹ Jebuzyty Ornana (Arauny). Na wzgórzu uczyni³ on klepisko do m³ócenia zbo¿a. S³u¿y³oby ono celom, ku którym
zosta³o przeznaczone, gdyby nie widzenie Dawida podczas zarazy dziesi¹tkuj¹cej naród. Ujrza³ on nad gór¹ Moria anio³a wyci¹gaj¹cego rêkê nad Jerozolim¹, aby zg³adziæ jej mieszkañców. Bóg cofn¹³ zamiary anio³a. W nastêpstwie
wydarzeñ, za rad¹ proroka Gada, Dawid odkupi³ klepisko od Ornana, „nastêpnie budowa³ tam o³tarz Panu i z³o¿y³ ofiary ca³opalenia i ofiary biesiadne. Pan
okaza³ mi³osierdzie krajowi i plaga przesta³a siê sro¿yæ w Izraelu” (2 Sm 24, 25).
Dawid nosi³ siê z zamiarem zbudowania œwi¹tyni na klepisku Ornana, jednak¿e ostatecznie zbudowa³ j¹ jego syn Salomon. Pod jego w³adz¹ znajdowa³y siê
rozleg³e krainy. Salomon pragn¹³ zjednoczyæ je nie tylko przez jednolit¹ administracjê, lecz szczególnie przez scentralizowanie kultu Bo¿ego35.

32
33

34

35

Por. M. Miko³ajczak, Œwi¹tynia jerozolimska, w: NS 9 (2000), s. 10.
Zob. Rdz 22,9-10: „A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskaza³, Abraham
zbudowa³ tam o³tarz, u³o¿y³ na nim drwa i zwi¹zawszy syna swego Izaaka po³o¿y³
go na tych drwach na o³tarzu. Potem Abraham siêgn¹³ rêk¹ po nó¿, aby zabiæ
swego syna”.
Zob. Kp³ 18,21: „Nie bêdziesz dawa³ dziecka swego, aby by³o prowadzone przez
ogieñ dla Molocha, nie bêdziesz w ten sposób bezczeœci³ imienia Boga swojego”.
Por. M. Miko³ajczak, Œwi¹tynia Jerozolimska, w: „Aspekty” 2 (1993), s. 8-9.
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Œwi¹tynia jerozolimska by³a wielk¹ budowl¹ licz¹c¹ w obwodzie oko³o
1500 m. Wymiary Œwi¹tyni, przedmioty kultu, ozdoby i wyposa¿enie – wszystko
mia³o swoje donios³e znaczenie symboliczne – by³ tu ukryty katechizm Starego
Testamentu, czytelny nawet dla nie znaj¹cych Pisma. Mimo zburzenia œwi¹tyni
w 587/86 r. przed Chrystusem, druga œwi¹tynia, zbudowana przez Zorobabela,
opiera³a siê na jej planie. Trzecia œwi¹tynia, wzniesiona przez Heroda Wielkiego, by³a upiêkszeniem drugiej36. Z tych trzech œwi¹tyñ nie pozosta³o ani œladu
poza resztkami murów i podziurawionych ska³. Dzie³o Salomona musia³o byæ
wspania³e. W Biblii znajdujemy d³ugie opisy budowy œwi¹tyni (1 Krl 6,1–38;
2 Krn 3,1–17; Ez 40–42; 46,19–24), sprzêtów œwi¹tynnych (2 Krn 4,1–22), jak
równie¿ rytua³ przeniesienia Arki Przymierza (2 Krn 5,1–10)37.
Badania archeologiczne ostatnich lat wskazuj¹, ¿e opisy biblijne jak i pozabiblijne mówi¹ce o œwi¹tyni jerozolimskiej obrazuj¹ to jedyne w swoim rodzaju sanktuarium staro¿ytnoœci38.
36

37

38

Por. M. Miko³ajczak, Teologia œwi¹tyni w dwudziele œw. £ukasza, Lublin 2001,
s. 8–9.
Por. A. Mozgol, Arka Przymierza, w: „¯ycie religijne w Biblii”, Lublin 1999, s. 37–
–64; R. Rubinkiewicz, Lewici, w: „¯ycie religijne w Biblii”, Lublin 1999, s. 159.
Por. S. G¹decki, Archeologia biblijna, t. 1, Gniezno 1994, s. 396–409; por równie¿:
Y. Aharoni, The Archaeology of the Land of Israel: From the Prehistoric Beginnings to the End of the First Temple Period, (t³. A. F. Rainey), London 1982;
W. F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, Garden City 1969; Ten¿e,
The Archaeology of Palestine, Magnolia–Gloucester 1976; R. Amiran – P. Beck
– H. Zevulun, Ancient Pottery of the Holy Land, New Brunswick 1969; M. Avi
– Yonah, Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land, I–IV, I:
Englewood Cliffs 1975, II–III: London 1975, IV: Jerusalem 1976; N. Avigad, Discovering Jerusalem, Nashville 1983; W. G. Dever – H. D. Lance, A Manual of Field
Excavation: Handbook for Field Archaeologists, Cincinnati 1978; R. W. Ehrich,
Chronologies in Old World Archaeology, Chicago–London 1965; J. Finegan, The
Archaeology of the New Testament: The Life of Jesus and the Beginning of the
Early Church, Princeton 1978; L. T. Geraty – L. G. Herr, The Archaeology of Jordan and Other Studies, Berrien Springs 1987; K. Kenyon, The Bible and Recent
Archaeology, Atlanta 1987; H. D. Lance, The Old Testament and the Archaeologist,
Philadelphia 1981; C. Masom – P. Aleksander – A. Millard, Œwiat Biblii: miejsca,
odkrycia, najwa¿niejsze wydarzenia, Warszawa 1991; R. Moorey, Excavation in
Palestine, Grand Rapids 1981; H. Muszyñski – S. Mêdala, Archeologia Palestyny
w zarysie, Pelplin 1984; A. Negev, Archaeological Encyclopedia of the Holy Land,
London–Jerusalem 1972; J. Nowak, Ziemia biblijna, Warszawa 1966; A. Parrot,
Biblia i staro¿ytny œwiat, (t³. E. Zwolski), Warszawa 1968; Ten¿e, Cahiers d’archéologie biblique, Neuchâtel 1952; Ten¿e, Wœród zabytków Samarii i Jerozolimy,
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Od trzeciego tysi¹clecia przed Chrystusem staro¿ytne œwi¹tynie uwa¿ano
za „dom bóstwa”, dlatego budowano je na planach mieszkañ ludzkich. Równie¿
kszta³t œwi¹tyni Salomona opiera siê na przekonaniu ludów staro¿ytnego Wschodu i dlatego jest ona nie „kaplic¹ pa³acow¹”, ale prawdziwym „domem Pana”.
Sam Bóg uszanowa³ ówczesn¹ mentalnoœæ religijn¹ przez fakt objawienia Dawidowi planu „swojego domu” (1 Krn 28,11n)39.
Jak ju¿ zosta³o wspomniane powy¿ej, król Dawid zacz¹³ gromadziæ materia³y budowlane na œwi¹tyniê jerozolimsk¹. Jego kontakty z Sydoñczykami i Tyryjczykami wskazuj¹, i¿ od nich czerpa³ wzory do wykonania budowli. Salomon
kontynuowa³ plan ojca, zatrudniaj¹c robotników fenickich, którzy nosili miano
najlepszych budowniczych w zachodnim œwiecie semickim (2 Krn 2,1–17)40.
Budowa œwi¹tyni na górze Moria trwa³a siedem lat. Przy jej wznoszeniu
bra³o udzia³ tysi¹ce robotników. Ustalono, ¿e miejsce centralne œwi¹tyni – o³tarz – ma stan¹æ na tej samej skale, na której Abraham mia³ z³o¿yæ ofiarê ze
swojego syna Izaaka. Po siedmiu latach wytê¿onej pracy nad Jerozolim¹ wznosi³a siê œwi¹tynia. By³a ona wsparta murami skarp na stromych zboczach doliny Cedron od wschodu, a od zachodu opiera³a siê o ³agodn¹ pochy³oœæ doliny
Tyropeon – tworz¹c ca³oœæ z pa³acem królewskim, który od po³udnia ³¹czy³ siê
z miastem. Wspania³a œwi¹tynia – jak wspomniano – zosta³a zburzona w 587/
/586 r. przed Chrystusem (2 Krl 25,13–17; Jr 52,17–53)41.
Po powrocie z niewoli babiloñskiej naród ¿ydowski postanowi³ wybudowaæ
now¹ œwi¹tyniê. Budowê tê podjêto na szcz¹tkach œwi¹tyni Salomona. Odbywa³a siê ona pod kierunkiem Zorobabela i arcykap³ana Jozuego w 520 r. przed
Chrystusem (Ezd 4,3; 5,1; 6,14; Ag 1,1–15; Za 2,1; 4,9; 6,13)42. Po czterech latach
ukoñczono budowê, a roku 515 przed Chrystusem dokonano jej poœwiêcenia.

39

40

41

42

(t³. E. Zwolski), Warszawa 1971; J. B. Pritchard, (pod red.), Wielki atlas biblijny,
(t³. T. Mieszkowski), Warszawa 1994; L. W. Stefaniak, Archeologia Palestyny, Poznañ–Warszawa–Lublin 1973; J. A. Thomphson, Biblia i archeologia, (t³. A. i K.
Komorniccy), Warszawa 1965; H. L. Vincent – M. A. Steve, Jerusalem de l’Ancien
Testament. Recherches d’Archeologie et d’Histoire, t. 2, Paris 1956; G. E. Wright,
Biblical Archaeology, Philadelphia 1962.
Por. B. Poni¿y, Pierwsze sanktuaria Izraela, w: „¯ycie religijne w Biblii”, Lublin
1999, s. 16–18.
Por. G. Witaszek, Centralizacja kultu, w: „¯ycie religijne w Biblii”, Lublin 1999,
s. 107–109; por. równie¿: J. K. Pytel, Salomon dziedziczy ber³o królewskie, w: MŒw
3(1969), s. 63–65.
Por. J. K. Pytel, Budowniczy œwi¹tyni jerozolimskiej, w: MŒw 5(1969), s. 111–112;
M. Miko³ajczak, Teologia œwi¹tyni w dwudziele œw. £ukasza, s. 8.
Por. H. H. Langkammer, Ksiêgi Kronik jako midrasz, w: QS 11(2000), s. 33; Ten¿e,
Ró¿ne aspekty teologiczne pojêcia ‘Golah’ w Ezd – Neh, w: RTK 19,1(1972), s. 45–60.
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Nazywa³a siê œwi¹tyni¹ Zorobabela. Pismo Œwiête wspomina o budowie œwi¹tyni wielokrotnie (Ezd 3,10; 4,5.24; 6,7; Ne 3,30; 1 Mch 1,23.57; 4,38.48; 6,7).
Podobnie jak œwi¹tynia Salomona – œwi¹tynia Zorobabela zosta³a najpierw pozbawiona swoich skarbów i œwiêtoœci przez Antiocha IV Epifanesa (1 Mch 1,23.57),
nastêpnie przez Antiocha V Eupatora. Przedwczesna œmieræ uniemo¿liwi³a Alkimusowi przedsiêwziêcie podobnej dewastacji œwi¹tyni (1 Mch 9,54nn; 12,36)43.
Herod Wielki zaj¹³ siê ca³kowit¹ odnow¹ œwi¹tyni Zorobabela. Z jego strony nie by³o to bezinteresowne przedsiêwziêcie. Pragn¹³ on uwieñczyæ swoje
imiê oraz zjednaæ sobie ¯ydów. Wzmianki na ten temat s¹ w Biblii nieliczne,
lecz wspomina o tym Józef Flawiusz44.
Œwi¹tynia jerozolimska sk³ada³a siê z dwóch czêœci. Jedn¹ czêœæ stanowi³
obszerny dziedziniec dostêpny dla ka¿dego. Druga czêœæ to sanktuarium, które
by³o niedostêpne dla nie – ¯ydów (Dz 21,28)45. Wspomniany dziedziniec by³
nazywany „placem pogan” i w swoim wygl¹dzie przypomina³ zwyk³y plac publiczny. By³ on otoczony portykami. Portyk od strony wschodniej nazywa³ siê
„Salomonowym” (J 10,23). W portyku Salomona umieszczone by³y kolumny
11-metrowej wysokoœci. Zgromadzeni w portyku przechadzali siê pod tymi kolumnami (Mt 26,55; J 7,14). Mo¿na by³o tutaj nabyæ zwierzêta ofiarne (Mk
11,15) oraz u bankierów wymieniæ pieni¹dze na monety ¿ydowskie potrzebne
do uiszczenia podatku œwi¹tynnego. Ze œrodka placu wchodzi³o siê przez „Bramê Piêkn¹” (Dz 3,2) na „Dziedziniec Niewiast” w kszta³cie kwadratowego placu o d³ugoœci boku 65m. Na „Dziedziñcu Niewiast” by³y skarbony œwi¹tynne
(Mk 12,41) umieszczone w pobli¿u skarbca. Z tego miejsca wchodzi³o siê na
„Dziedziniec Mê¿czyzn”. By³ on umieszczony dooko³a „Dziedziñca Kap³anów”.
Na „Dziedziñcu Kap³anów”, w centralnym jego miejscu by³ umieszczony o³tarz
ca³opalenia46. Kolejne miejsca budowli œwi¹tynnej stanowi³y dwa pomieszczenia: pierwsze zwane „Œwiêtym” (£k 1,9)47 z o³tarzem kadzenia, z³otym œwieczni43
44
45

46

47

Por. J. Flawiusz, Staro¿ytnoœci ¯ydowskie, 13,5.11.
Tam¿e, 15,11,1–7.
Por. J. £ach, Rola gminy jerozolimskiej w pierwotnym Koœciele, w: ScSc, Kraków
1980, s. 84–98.
Por. M. Miko³ajczak, The origin, symbolism and meaning of altar in the biblical
history of salvation, w: TPJBR 5(2003), s. 27-38; Ten¿e, O³tarz w biblijnej historii
zbawienia, w: StPar 9(2001), s. 149–158; Ten¿e, Symbolika o³tarza w dwudziele
œw. £ukasza (£k – Dz), w: NS 11(2002), s. 10; Ten¿e, Biblijna interpretacja norwidowskiego okreœlenia Koœcio³a „o³tarzem i sto³em”, w: NS 10(2002), s. 10; S. Szymik, O³tarze izraelskie, w: „¯ycie religijne w Biblii”, Lublin 1999, s. 123–136.
Por. H. H. Langkammer, Kap³añstwo i kap³ani, w: „¯ycie religijne w Biblii”, Lublin 1999, s. 143; A. Tronina, Kap³añstwo w Jerozolimie w okresie monarchii,
w: „¯ycie religijne w Biblii”, Lublin 1999, s. 167–179.
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kiem i ze sto³em z chlebami pok³adnymi; drugie „Œwiête Œwiêtych” – oddzielone podwójn¹ zas³on¹ od pierwszego, by³o zupe³nie puste w czasach Jezusa
(Hbr 9,3)48.
Kiedy zag³êbiamy siê w dzieje w celu jak najdok³adniejszego poznania,
stwierdzamy, ¿e œwi¹tynia jerozolimska nie by³a zwyk³¹ œwi¹tyni¹, jak wiele
innych w œwiecie pogañskim. By³o to miejsce wyj¹tkowe, miejsce spotkania
cz³owieka z Bogiem, gdzie ka¿dy wymiar i kszta³t mia³ swoj¹ wymowê49.
3. Œwi¹tynia i pielgrzymowanie w przekazie œw. Marka
na tle relacji pozosta³ych Ewangelii
Wed³ug relacji synoptycznej Jezus tylko jeden raz wszed³ do Jerozolimy po
swojej ziemskiej pielgrzymce, tj. po Jego trzyletniej publicznej dzia³alnoœci,
pocz¹wszy od chrztu w Jordanie. Pielgrzymuj¹c nieustannie zmierza³ do zwieñczenia swojego pos³annictwa, które mia³o siê wype³niæ w stolicy Izraela. Natomiast w przekazie ewangelicznym wed³ug œw. Jana dostrzegamy, ¿e Jezus by³
wiêcej ni¿ jeden raz Jerozolimie. Liczne opracowania naukowe – szczególnie
komentarze do Ewangelii synoptycznych, s¹ zgodne przyjmuj¹c kryterium chronologiczno – geograficzne synoptyków za mniej prawdopodobne w sensie historycznym, w zestawieniu z relacj¹ czwartej Ewangelii.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e synoptycy zamierzali przedstawiæ w³asn¹ ideê,
dotycz¹c¹ struktury ich Ewangelii. Taki formalny zamiar redakcyjny, prezentuje siê jako „redukcja synoptyczna ¿ycia publicznego Jezusa”, która zosta³a
sprowadzona do jedynej wielkiej podró¿y Jezusa z Galilei do Jerozolimy. Przyjmuje siê, ¿e katecheza synoptyczna niesie z sob¹ jeszcze wiele mo¿liwoœci i zadañ do wykonania, czyli do odkrycia „novum” na polu naukowo – badawczym
wspó³czesnej egzegezy. Owe zabiegi badawcze powinny dokonywaæ siê w zasiêgu lub inaczej mówi¹c w przestrzeni kompleksowo pojmowanego ca³ego przekazu synoptycznego (lub jak w niniejszej monografii – odnoœnie teologii œwi¹tyni w Ewangelii wed³ug œw. Marka).
W badaniach takich mo¿na za³o¿yæ, ¿e katecheza synoptyczna wynika z po³¹czenia dwóch tradycji:
48

49

Por. A. Sikora, Kap³añstwo po niewoli babiloñskiej, w: „¯ycie religijne w Biblii”,
Lublin 1999, s. 181–189.
Por. Por. H. H. Langkammer, Œwi¹tynia jerozolimska, w: „S³ownik biblijny”, Katowice 1982, ad loco; A. Grabner-Heider, Œwi¹tynia, w: „Praktyczny s³ownik biblijny”, Warszawa 1994, kol. 1290; U. Szwarc, Œwi¹tynia jerozolimska, w: „¯ycie religijne w Biblii”, Lublin 1999, s. 78–83; G. Witaszek, Teologia œwi¹tyni, w: „¯ycie
religijne w Biblii”, Lublin 1999, s. 93–101.
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• galilejskiej; skoncentrowanej na og³oszeniu Królestwa Bo¿ego;
• jerozolimskiej; opowiadaj¹cej o dramacie mêki Jezusa (pocz¹wszy od jej
pierwszej zapowiedzi).
Jednak¿e wydaje siê, ¿e bardziej ni¿ wynikiem takiej operacji literackiej
i bardziej ni¿ œwiadectwem historycznym, nastêpstwo „Galilea – Jerozolima”
jest prawdopodobne do wyjaœnienia, jako owoc „stylizacji teologiczno – katechetycznej”. Jest to ³atwy do zapamiêtania dwumian „Galilea – Jerozolima”, który
syntetycznie ujmuje pocz¹tki i dramatyczne zakoñczenie misji Jezusa Króla –
Mesjasza50. Potwierdzaj¹ to wczeœniejsze badania autora niniejszej monografii, odnoœnie dwudzie³a œw. £ukasza w aspekcie równie¿ teologii œwi¹tyni oraz
tematyki dotycz¹cej Jezusa jako Króla i Mesjasza, ¿e ta sama dwubiegunowoœæ jest obecna w kilku mowach, szczególnie w Dz 10,37–39; 13,3151. Mo¿na
wiêc przyj¹æ, i¿ chodzi tu o tradycyjny schemat katechetyczny stosunkowo dosyæ stary. Co wiêcej, mo¿na w takim kontekœcie dodaæ, ¿e zainspirowa³ on strukturê ogóln¹ Ewangelii synoptycznych.
W opisie podró¿y Jezusa z Galilei do Jerozolimy, zosta³a zastosowana forma aktu kultycznego, którym jest pielgrzymowanie. W tekstach kanonicznych
52
czterech Ewangelii, mo¿na odnaleŸæ tak¹ formê czasownikow¹:
.
Poddaj¹c analizie ca³¹ relacjê ewangeliczn¹ wed³ug œw. Marka dotycz¹c¹
drogi Jezusa do Jerozolimy, a w niej do œwi¹tyni, dostrzec mo¿na, ¿e a¿ do siódmego rozdzia³u jest mowa o pielgrzymowaniu od Jerozolimy ku Jezusowi. Ewangelista wspomina o du¿ym powodzeniu misji Jezusa (Mk 3,7-8). W sposób szczególny œw. Marek wskazuje na du¿¹ akceptacjê, z jak¹ spotyka siê Jego pos³annictwo. Ów akceptacjê mo¿na zauwa¿yæ we wszelkich przejawach postaw pe³nych zaufania wobec Osoby Jezusa. Zaufanie okazuje przede wszystkim wielki
t³um przychodz¹cy do Niego z ró¿nych stron – równie¿ z Jerozolimy53.
50

51

52

53

Por. M. Miko³ajczak, Dar imienia Jezusa – Król i Mesjasz (£k 1,31), w: Ecc 7–9
(1998), s. 122–127.
Por. M. Miko³ajczak, Teologia œwi¹tyni w dwudziele œw. £ukasza, Lublin 2001;
Ten¿e, Jezus Mesjasz Król, Zielona Góra 1999.
Jest to czasownik techniczny do oznaczenia drogi do Jerozolimy i do œwi¹tyni,
który wystêpuje w drugiej Ewangelii nie mniej ni¿ u pozosta³ych synoptyków
i u œw. Jana.
Zob. Mk 3 7b–8: „A sz³o za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Tak¿e z Judei,
z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz okolic Tyru i Sydonu sz³o do Niego mnóstwo wielkie na wieœæ o Jego wielkich czynach”; zob. równie¿: H. H. Langkammer,
Ewangelia wed³ug œw. Marka, s. 41–42: „W pierwszym opisie zbiorowym (1,32–34)
ewangelista zwraca³ bardziej uwagê na Jezusa mi³osiernego, który pragnie wszystkim pomóc. W obecnym opisie chodzi bardziej o rozg³os Jezusa i ujawnienie, kim
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Godnym podkreœlenia jest wyj¹tkowe zjawisko, ¿e do Jezusa przybywali
równie¿ uczeni w Piœmie. Nie mieli oni sposobnoœci ani przekonywuj¹cej argumentacji, aby zanegowaæ Jego w³adzê nad demonami. W przewrotny sposób
opowiadali siê za oddaniem w³adzy Belzebubowi, który ich zdaniem równie¿
udzieli³ jej Jezusowi54. Podobnie interesuj¹ca by³a postawa uczonych w Piœmie
i faryzeuszy, którzy byli krytyczne nastawieni wobec uczniów Jezusa, tym samym sprzeciwiaj¹c siê ca³emu dziedzictwu ojców Izraela55. Uczeni w Piœmie
i faryzeusze nie s¹ miejscowymi przywódcami religijnymi ludu, ale pochodz¹
z Jerozolimy, czyli z centrum ortodoksji56.

54

55
56

On w³aœciwie jest. Ju¿ na sam widok Jezusa opêtani wyznaj¹, ¿e jest Synem Bo¿ym.
W kerygmatycznym ujêciu Mk chodzi o najwy¿szy tytu³ godnoœciowy Jezusa, wyra¿aj¹cy naturalne synostwo Bo¿e”; por. równie¿: Mt 4,23-25;12,15n; Lk 6,17-19.
Zob. Mk 3,22: „Natomiast uczeni w Piœmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili:
Ma Belzebuba i przez w³adcê z³ych duchów wyrzuca z³e duchy”; por. M. Miko³ajczak, Powtórne opêtanie oczyszczonego (£k 11,24-26), w: RBL 2 (1999), s. 159-169;
Ten¿e, Œwi¹tynia miejscem wiernoœci synowskiej wystawionej na próbê, w: Ecc 10-12 (1998), s. 204-208; Ten¿e, Œwiadectwo Jezusa w œwi¹tyni jerozolimskiej wobec
sprzeciwu starszych (Dz 4-6), w: „S³owo Twoje jest prawd¹ (J 17,17). Ksiêga pami¹tkowa dla Ksiêdza Profesora Stanis³awa Medali CM w 65. rocznicê urodzin”,
wyd. Vocatio, Warszawa 2000, s. 253-263; Ten¿e, Szatan nie jedno ma imiê, w:
PP 11 (1999), s. 202-208; zob. równie¿: H. H. Langkammer, Ewangelia wed³ug œw.
Marka, s. 43-44: „Wiadomoœæ o wypêdzeniu demonów dotar³a a¿ do najwy¿szych
w³adz Jerozolimy. Oskar¿aj¹ Jezusa o to, ¿e sam jest opêtany przez demona i to
przez nadrzêdnego, za jakiego uwa¿ano Belzebuba („Baaesebub”, por. 2 Krl 1,26).
Zarzut jest nielogiczny, poniewa¿ egzorcyzmy s³u¿¹ sprawie Bo¿ej. Jak¿e¿ przeciwnik Boga – szatan – mo¿e popieraæ realizacje królestwa Bo¿ego wœród ludzi (por.
Mt 12,28; £k 11,20, gdzie jest wyraŸnie mowa o królestwie Bo¿ym). Roz³am w pañstwie czy w rodzinie oto dalsze obrazy prowadzone do syntezy zawartej w w. 26
i 27. Przypisywanie Jezusowi zwi¹zków z demonem ewangelista ocenia jako przewinienie, które mo¿e byæ odpuszczone, a wiec musi byæ ukarane œmierci¹ duchow¹
(zob. Rz 5,16b w t³umaczeniu BT). Jest bowiem skierowane przeciw Duchowi Œwiêtemu, który zst¹pi³ na Jezusa w czasie chrztu w Jordanie, jest z Nim zwi¹zany
i chroni³ Jezusa w czasie zabiegów szatana na pustyni. Równoczeœnie uczeni w Piœmie – przywi¹zani do swojej tradycji, do swojej wyk³adni Bo¿ego orêdzia – zamykaj¹ swoje umys³y na sprawy zbawcze w sposób z³oœliwy, zatwardzia³y i przewrotny (Rz 10,1-3; por Dz 3,17)”; por. równie¿: Mt 12,24-29.31n; £k 11,15-22.28-29;12,10.
Por. M. Miko³ajczak, Historyczne królowanie Boga w Izraelu, s. 258-262.
Zob. Mk 7,1: „Zebrali siê u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piœmie, którzy
przybyli z Jerozolimy”; zob. równie¿: H. H. Langkammer, Ewangelia wed³ug œw. Marka, s. 74: „Podkreœlenie stolicy nie jest bez znaczenia. Chodzi bowiem o najbardziej
kompetentnych interpretatorów Tory. Uczniów Jezusa spotka³ zarzut, ¿e nie prze-
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Zgodnie z danymi przedstawionymi powy¿ej, ¿e w pierwszej czêœci Markowej Ewangelii jest ukazane pielgrzymowanie od Jerozolimy ku Jezusowi, natomiast ju¿ w dziesi¹tym rozdziale widoczne jest, i¿ sam Jezus w zdecydowany
sposób pod¹¿a w kierunku „Miasta Œwiêtego”57. Jerozolima by³a uznawana za
siedzibê odpowiedzialnych za judaizm, tj. przywódców religijnych Izraela58. Owi
przywódcy, ju¿ od d³u¿szego czasu nosili siê z zamiarem, aby wyst¹piæ przeciw
Jezusowi, najpierw w s³owach, a nastêpnie w czynach. W ten sposób zaœwiadcz¹
oni o swojej wielkiej niechêci wobec Jezusa i Jego pos³annictwa59. W tych okolicznoœciach uczniowie Jezusa s¹ pouczani przez Niego o koniecznoœci Jego
cierpieñ. Sprawiaj¹ oni wra¿enie, ¿e s¹ ow³adniêci panik¹ i strachem. Inaczej
sam Jezus, który w sposób bardzo zdecydowany pod¹¿a na ich czele. Ju¿ coraz
bli¿ej jest czas, kiedy Jerozolima bêdzie miastem cierpieñ Syna Cz³owieczego –
Jezusa Króla Mesjasza60.
W taki oto bezpoœredni sposób, pe³en dynamiki, zdecydowania i ekspresji,
zosta³a przedstawiona relacja Markowa poœwiêcona ostatniej czêœci pielgrzymowania Jezusa do Jerozolimy i œwi¹tyni. Ca³y zapis ewangeliczny dotycz¹cy ostatniego
61
etapu drogi Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna siê i koñczy leksemem
.

57

58
59

60

61

strzegaj¹ „tradycji starszych”. W tym momencie wkracza Jezus, nie obalaj¹c Prawa,
lecz ujawniaj¹c jego istotê. Ostra krytyka formy pobo¿noœci faryzeuszy jest odskoczni¹ do okreœlenia tego, czym jest prawdziwa czystoœæ”; por. równie¿: Mt 15,1–9.
Zob. Mk 10, 32–34: „A kiedy byli w drodze, zd¹¿aj¹c do Jerozolimy, Jezus wyprzedzi³ ich, tak ¿e siê dziwili; ci zaœ, którzy szli za Nim, byli strwo¿eni. Wzi¹³ znowu
Dwunastu i zacz¹³ mówiæ im o tym, co mia³o Go spotkaæ: „Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Cz³owieczy zostanie wydany arcykap³anom i uczonym w Piœmie.
Oni ska¿¹ Go na œmieræ i wydadz¹ poganom. I bêd¹ z Niego szydziæ, opluj¹ Go,
ubiczuj¹ i zabija, a po trzech dniach zmartwychwstanie”; zob. równie¿: H. H. Langkammer, Ewangelia wed³ug œw. Marka, s. 100: „Na drodze do Jerozolimy Jezus
zapowiada ju¿ po raz trzeci swoj¹ mêkê. ZapowiedŸ ta jest w stosunku do poprzednich najbardziej rozwiniêta. Mo¿e Jezus nie wdawa³ siê w szczegó³y, które tu zosta³y przez tradycje dok³adnie przekazane. Liczyæ siê natomiast trzeba z tym, ¿e Jezus
czêœciej ni¿ trzy razy mówi³ o swojej œmierci; mo¿e nie zawsze w sposób jasny
i bezpoœredni. Czytaj¹cy Ewangeliê powinni sobie nadto uzmys³owiæ, ze zmartwychwstanie Jezusa nale¿y do nieod³¹cznych wydarzeñ paschalnych. Jezus nie koñczy
swojego dzie³a zbawczego na krzy¿u”; por. równie¿: Mt 20,17–19; £k 18,31–34.
Por. M. Miko³ajczak, Hebrajskie pojecie boskiego królowania, w: CT 3(1999), s. 5–12.
Por. M. Miko³ajczak, Królewskie wyznanie Jezusa przed Sanhedrynem (£k 22,66–
–71), w: CT 3(2000), s. 23-30.
Por. M. Miko³ajczak, Implikacje wywy¿szenia Syna Cz³owieczego w chrystologii
œw. £ukasza, w: QS 12(2001), s. 115–130.
Por. Mk 10,32; 10,52; tzn. „w drodze”.
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W relacji Mk 11,1 zosta³a przedstawiona chwila, w której Jezus wraz z towarzysz¹cymi mu pielgrzymami dostrzegli Miasto Œwiête. W takiej sytuacji
na wyraŸne polecenie Jezusa rozpoczê³y siê przygotowania, aby zorganizowaæ
orszak, który wprowadzi Go wœród radosnych aklamacji o charakterze mesjañskim stolicy Izraela – Jerozolimy wraz z Jej œwi¹tyni¹. Z ca³¹ pewnoœci¹ nikt
z zgrona uczniów wype³niaj¹cych polecenia Mistrza, ju¿ nie myœla³ o tym, co
przydarzy siê w Jerozolimie62.
W jaki sposób Jerozolima przywita³a Jezusa – Mesjasza? Wed³ug Markowej relacji – w opisie o przybyciu orszaku do stolicy Izraela – widoczna jest
postawa zobojêtnienia œwiadków tego wydarzenia. Mieszkañcy Jerozolimy nie
s¹ poruszeni przybyciem Jezusa, który przecie¿ jest ich Królem i oczekiwanym
Mesjaszem63. Je¿eli mo¿na by³o mówiæ o jakimkolwiek aplauzie, gestach powitania i radoœci z faktu wjazdu Jezusa do Jerozolimy, to by³ to wynik postawy
i zachowania towarzysz¹cego Mu orszaku.
Z drugiej strony poddaj¹c analizie ów perykopê o wjeŸdzie Jezusa do Jerozolimy, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e inny by³ zamiar redakcyjny œw. Marka. Miasto
Œwiête wydaje siê, jakby ma³o interesowaæ autora drugiej Ewangelii. Œwiadcz¹
o tym niektóre wersety jej jedenastego rozdzia³u, w których Jerozolima jest
wspominana w zestawieniu i ³¹cznoœci ze œwi¹tyni¹64. Na tej podstawie nale¿y
przypuszczaæ, ¿e intencj¹ i zamiarem œw. Marka, by³o ukazanie podporz¹dko62

63

64

Por. równie¿: M. Miko³ajczak, Dar synostwa Dawidowego Jezusa, w: SW 36(1999),
s. 71–77.
Wed³ug Mateusza ca³e miasto jest wstrz¹œniête, stawia sobie pytania dotycz¹ce
to¿samoœci Jezusa, a t³umy rozpoznaj¹ w nim proroka, który przybywa z Nazaretu
w Galilei (Mt 21,10–11): „Gdy wjecha³ do Jerozolimy, poruszy³o siê ca³e miasto,
i pytano: „Kto to jest?” A t³umy odpowiada³y: „To jest prorok Jezus z Nazaretu
w Galilei”; zob. równie¿: J. Homerski, Ewangelia wed³ug œw. Mateusza. T³umaczenie, wstêp i komentarz, w serii: „Biblia Lubelska”, wyd. RW KUL, Lublin 1995,
s. 120–121: „Mateusz zamkn¹³ w nim wyznanie wiary swojego Koœcio³a w zbawcz¹
misjê Jezusa. Podkreœlenie, ¿e Jezus pochodzi z Nazaretu, pozwala wnosiæ, i¿ ewangelista pod koniec Ewangelii s³ów i czynów Jezusa chcia³ nawi¹zaæ do radosnej
idei powszechnoœci zbawienia, jak¹ koñczy siê jego Ewangelia dzieciñstwa (2,23)”;
por. równie¿: £k 19,29–40; J 12,12–19.
Zob. Mk 11, 11: „Tak przyby³ do Jerozolimy i wszed³ do œwi¹tyni. Obejrza³ wszystko, a ¿e pora by³a ju¿ póŸna, wyszed³ razem z Dwunastoma do Betanii”; jak równie¿ w Mk 11,15: „I przyszli do Jerozolimy. Wszed³szy do œwi¹tyni, zacz¹³ wyrzucaæ tych, którzy sprzedawali i kupowali w œwi¹tyni, powywraca³ sto³y zmieniaj¹cych pieni¹dze i ³awki tych, którzy sprzedawali go³êbie”; oraz Mk 11,27: „Przyszli
znowu do Jerozolimy. Kiedy chodzi³ po œwi¹tyni, przyst¹pili do Niego arcykap³ani,
uczeni w Piœmie i starsi”.
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wania Jerozolimy w odniesieniu do œwi¹tyni, jeœli chodzi o hierarchiê wa¿noœci. Mo¿na równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w drugiej Ewangelii, zosta³ zastosowany fenomen podwójnych dope³nieñ miejsca i czasu, jako redakcyjny sposób przekazu. Na tej podstawie mo¿na przypuszczaæ, ¿e w Markowej relacji nie chodzi
o wyeksponowanie dwóch synonimów umieszczonych obok siebie, ale o utworzenie wyra¿enia progresywnego. W konstrukcji literackiej Ewangelii, z dwóch
dope³nieñ, które œw. Marek czêsto stosuje, wa¿niejsze lub nawet najwa¿niejsze
zawsze jest drugie. Ma ono za zadanie wyszczególniæ i sprecyzowaæ oraz okreœliæ pierwsze. Na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e w opisie wjazdu Jezusa
do Jerozolimy, nie jest najwa¿niejszym sam wjazd do stolicy, lecz w znaczeniu
poœrednim wjazd (wejœcie) do œwi¹tyni, które jest pierwszorzêdnym wydarzeniem w tej sytuacji. Dodatkowo nale¿y wskazaæ, ¿e Jezus opuszczaj¹c œwi¹tyniê, nie udaje siê do innego miejsca wewn¹trz miasta, lecz je opuszcza wychodz¹c wraz z uczniami poza jego granice65.
Œw. Marek nie zamierza³ ukazywaæ Jezusa jako Tego, który móg³by w swoich s³owach pogardzaæ miastem, szczególnie w kontekœcie Jego ¿alu nad nim,
z powodu groŸby maj¹cej nañ nadejœæ66, czy tak¿e podczas jerozolimskiej dzia³alnoœci Jezusa, gdy wypowiada s³owa bêd¹ce wyrzutem, dlatego, ¿e uœmierca
ona proroków i wys³anników Boga67.
W dalszej kolejnoœci poddaj¹c analizie tekst rozdzia³ów opisuj¹cych dzia³alnoœæ Jezusa po Jego wjeŸdzie do Jerozolimy, zauwa¿yæ mo¿na, ¿e stolica i jej
mieszkañcy, a nawet wszystkie inne miejsca Miasta Œwiêtego, które w sposób
bezpoœredni nie dotycz¹ œwi¹tyni, tym samym nie przedstawiaj¹ wiêkszego
znaczenia dla œw. Marka. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e Jerozolima w relacji
65

66

67

Opuszcza miasto, ¿eby iœæ do Betanii (Mk 11,11b; 11,19); lub na Górê Oliwn¹
(Mk 13,1–3); por. równie¿: M. Miko³ajczak, Królewskie wkroczenie Jezusa do Jerozolimy (£k 19,28–44), w: „S³u¿cie Panu z weselem. W s³u¿bie teologii. Ksiêga Jubileuszowa ku czci Kard. Henryka Gulbinowicza”, t. 2, Wroc³aw 2000, s. 79–88.
Por. tekst trzeciej Ewangelii synoptycznej: £k 19,41–44 – który dotyczy zapowiedzi upadku Jerozolimy.
Por. tekst pierwszej Ewangelii synoptycznej: Mt 23,37-39; w szczególnoœci zob.
Mt 23,31–32: „Przez to sami przyznacie, ¿e jesteœcie potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dope³nijcie i wy miary waszych przodków!” – zabijaj¹c Jezusa;
zob. równie¿: J. Homerski, Ewangelia wed³ug œw. Mateusza, s. 132–133: „Te zarzuty, jakie na pocz¹tku Ewangelii Mateuszowej stawia³ religijnym przywódcom narodu Jan Chrzciciel, poprzednik Jezusa – Mesjasza, pod koniec tej¿e Ewangelii
wypowiada sam Jezus. Dawny Izrael przez brak wiary z w³asnej winy nie skorzysta³ ani ze znaku, jakim by³ Jan, ani nie pozna³ Mesjasza, którym by³ Jezus. Tym
samym zaprzepaœci³ dla siebie szansê wejœcia do królestwa niebieskiego”.
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do œwi¹tyni spe³nia drugoplanow¹ rolê, jest jakby trzymana w jej cieniu.
Œw. Marek po raz ostatni wspomina o Jerozolimie w opisie wydarzeñ, które
mia³y miejsce po œmierci Jezusa68. Ewangelista odnosi siê do osób towarzysz¹cych Jezusowi w Jego ziemskiej publicznej dzia³alnoœci i pielgrzymce do Miasta Œwiêtego. Jest to kilka niewiast, które w Galilei pod¹¿a³y za Jezusem pos³uguj¹c Mu. Równie¿ one s¹ œwiadkami Jego œmierci na krzy¿u69.
W relacji ewangelicznej wed³ug œw. Marka, Jerozolima jest zaprezentowana jako rzeczywistoœæ z³o¿ona. Mieszkañcy stolicy narodu wybranego zainteresowali siê Jezusem, który w ich mniemaniu jako prorok pojawi³ siê w Galilei.
Jerozolima jest fortec¹ tradycyjnego judaizmu i miastem œwi¹tyni. Ka¿de z tych
okreœleñ posiada swoje specyficzne znaczenie w odniesieniu do Jezusa i powinno byæ pojmowane i interpretowane w œcis³ym zwi¹zku z Jego osob¹. Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, ¿e czym innym wydaje siê byæ dla œw. Marka wchodzenie
do Jerozolimy, a czym innym pielgrzymowanie do œwi¹tyni70.
Warto wiêc zastanowiæ siê co wed³ug relacji ewangelicznej œw. Marka, oznacza³o dla Izraelity „wchodzenie do Jerozolimy” pielgrzymuj¹c do niej, oraz „wchodzenie [pielgrzymowanie] do œwi¹tyni”? Z dotychczasowych powy¿ej przedstawionych analiz wnioskowaæ mo¿na, ¿e s¹ to wyra¿enia synonimiczne. Podobne
wnioski mo¿na uzyskaæ odnosz¹c siê do Ewangelii wed³ug œw. £ukasza i œw. Ja71
na. Obaj Ewangeliœci stosunkowo czêsto u¿ywaj¹ czasownika
. Nato-

68

69

70

71

Zob. Mk 15,41: „Kiedy przebywa³ w Galilei, one towarzyszy³y Mu i us³ugiwa³y.
I by³o wiele innych, które razem z Nim przysz³y do Jerozolimy”; zob. równie¿:
H. H. Langkammer, Ewangelia wed³ug œw. Marka, s. 146: „Dla Marka niewiasty
s¹ tak¿e towarzyszkami Jezusa, pocz¹wszy od Galilei a¿ do Jerozolimy, od krzy¿a
a¿ do grobu, gdzie spotyka je wieœæ o zmartwychwstaniu Jezusa (16,6)”; por. tak¿e:
Mt 27,55–56; £k 23,49.
W analizach i wnioskowaniu naszym wracamy w ten sposób do klimatu ewangelicznego wed³ug Mk 10,32–34, tj. nie tylko ze wzglêdu na powtarzaj¹ce siê zastosowanie przez œw. Marka czasownika
(konkretnie w Mk 10,32–33;
15,41), ale szczególnie ze wzglêdu na drugi kontekst (Mk 15,41), w którym Ewangelista stwierdza dok³adne wype³nienie tego, co pierwszy tekst (Mk 10,32–33) zapowiada³, czyli zabicie Syna Cz³owieczego przez religijnych przywódców narodu
wybranego; por. równie¿: Mt 20,17nn i £k 18,31–43.
Por. J. K. Pytel, Cz³owiek jako œwi¹tynia w Nauce Nowego Testamentu, w RBL
6(1962), s. 337–343.
Por. M. Miko³ajczak, Jezus nauczaj¹cy w œwi¹tyni jerozolimskiej, w: Pan moim
œwiat³em (Ps 27,1). Ksiêga pami¹tkowa dla Ksiêdza Profesora Jerzego Chmiela
w 65. rocznicê urodzin, Warszawa 2000, s. 251–273:
jest u¿ywany bez
ró¿nicy dla nich tak „do Jerozolimy”:
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miast œw. Marek zastosowa³ jedynie formê czasownikow¹
do Jerozo72
limy i to zawsze w liczbie mnogiej . Ponadto równie¿ w relacji Mk 10,32 jest
mowa, ¿e Jezus zd¹¿a do Jerozolimy wraz z towarzysz¹cymi Mu w tej drodze
wyprzedzaj¹c ich73, czyli
. W dalszym przekazie zawieraj¹cym siê w Mk 10,33 zosta³a przedstawiona trzecia zapowiedŸ
mêki i zmartwychwstania Jezusa, w której zosta³o umieszczone przepowiadanie dotycz¹ce przysz³ych losów Syna Cz³owieczego w Jerozolimie. W wersecie
tym zosta³ umieszczony leksem
, w którym cza74
sownik wystêpuje w liczbie mnogiej .
W ca³oœci przekazu ewangelicznego wed³ug œw. Marka termin
nie
jest jedynym czasownikiem ruchu w powi¹zaniu z miejscem przeznaczenia dla
niego – w tym wypadku z Jerozolim¹. Analogicznie wszystkie inne czasowniki
ruchu zastosowane w drugiej Ewangelii, dla których miejscem docelowym jest
• £k 18,31 – w kontekœcie trzeciej Jezusowej zapowiedzi Jego mêki i zmartwychwstania – por. równie¿ w tym znaczeniu Mt 20,17–19;
• £k 19,28 – w kontekœcie wyg³oszonej przez Jezusa przypowieœci o minach, jako
materia³ narracyjny – wi¹¿¹cy wed³ug œw. £ukasza;
• J 2,13 – w kontekœcie perykopy dotycz¹cej „znaku oczyszczenia œwi¹tyni”;
• J 5,1 – w kontekœcie perykopy „o uzdrowieniu chromego nad sadzawk¹” Owcz¹
(inne nazwy: Betsata, Bezeta, Betsaida);
• J 11,55 – w kontekœcie pobytu Jezusa ze sowimi uczniami w Efraim;
• Dz 24,11 – w kontekœcie wyst¹pienia Paw³a przed s¹dem prokuratora Feliksa;
jak równie¿
– „do œwi¹tyni”:
• £k 18,10 – w kontekœcie Jezusowej przypowieœci o faryzeuszu i celniku;
• J 7,14 – w kontekœcie „sporów w czasie œwiêta”;
• Dz 3,1 – w kontekœcie, gdy Piotr i Jan przybyli do œwi¹tyni i uzdrowili chromego.
72
Por. Mk 10,32–33 – lub jego z³o¿enia
(równie¿ zob. analogiczne:
Mk 15,41 –
).
73
Zob. Mk 10,32a: „A kiedy byli w drodze, zd¹¿aj¹c do Jerozolimy, Jezus wyprzedza³
ich, tak ¿e siê dziwili;”
74
Wystêpuj¹ce w Mk 10,33 sformu³owanie orzekaj¹ce
(czyli: „oto idziemy do Jerozolimy”) mo¿emy w zestawieniu synoptycznym porównaæ z leksemem wystêpuj¹cym w Mt 20,17:
(„Maj¹c udaæ siê do Jerozolimy”). W tym kontekœcie, czyli odnoœnie Mt 20,17 w niektórych manuskryptach odnajdujemy liczbê pojedyncz¹. Równie¿ w trzeciej Ewangelii synoptycznej, tj. w £k 19,28 odnajdujemy sformu³owanie:
(„Po tych s³owach ruszy³ na przedzie, zd¹¿aj¹c do Jerozolimy”); por. równie¿: M. Miko³ajczak, Obietnica tronów Jezusa Króla w czasie
swojej mêki, w: StPod 1(1998), s. 61–71.
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„Miasto Œwiête”, s¹ prawie zawsze w liczbie mnogiej75. Do tych form czasownikowych zaliczamy termin
, który wystêpuje w Mk 11,1
z relacji Mk 11,15.27. Jedyny wyj¹tek stanooraz dwa
wi formu³a
(...) która podaje informacjê o wejœciu Jezusa do
miasta76.
Nale¿y jeszcze wskazaæ na inny ciekawy zabieg redakcyjny œw. Marka, który
zawiera siê we wspomnianych ju¿ tekstach Mk 11,11.15.27. Najpierw w relacji
Mk 11,11 wystêpuje wyraz z³o¿ony
(w liczbie pojedynczej), nastêpnie
) w Mk 11,15.27 u¿yte w liczbie mnogiej. Owe
trzy wersety pe³ni¹ niemal identyczna funkcjê: Mk 11,11 – wejœcie do Jerozolimy77; Mk 11,15.27 – Jezusowe powroty do „Miasta Œwiêtego” w kolejnych dniach78:
• Mk 11,11:
;
;
• Mk 11,15:
• Mk 11,27:
.
W taki sposób wyj¹tkowe znaczenie relacji Mk 11,1179 staje siê zrozumia³e
w zestawieniu z Mk 11,15.27. Prowadzi to do wniosku, ¿e Ewangelista w Mk
Porównaæ mo¿emy z innymi paralelnymi w uk³adzie synoptycznym stosowanymi
przez œw. Mateusza i œw. £ukasza czasownikami wyra¿aj¹cymi ruch Jezusa w kierunku Jerozolimy, które zastosowane s¹ w liczbie pojedynczej:
• Mt 16,21a: „Odt¹d zacz¹³ Jezus wskazywaæ swoim uczniom na to, ¿e musi iœæ do
Jerozolimy i wiele cierpieæ od starszych i arcykap³anów, i uczonych w Piœmie”; por.
Mk 8,31nn; £k 9,22;
• Mt 21,10: „Gdy wjecha³ do Jerozolimy, poruszy³o siê ca³e miasto, i pytano: „Kto to
jest?”;
• £k 9,51: „Gdy dope³nia³ siê czas Jego wziêcia [z tego œwiata], postanowi³ udaæ·
siê do Jerozolimy”;
• £k 13,22: „Tak nauczaj¹c Jezus szed³ przez miasta i wsie i odbywa³ podró¿ do
Jerozolimy”;
• £k 19,28: „Po tych s³owach ruszy³ na przedzie, zd¹¿aj¹c do Jerozolimy”.
76
Zob. Mk 11,15.27: „I przyszli do Jerozolimy. Wszed³szy do œwi¹tyni, zacz¹³ wyrzucaæ tych, którzy sprzedawali i kupowali w œwi¹tyni, powywraca³ sto³y zmieniaj¹cych pieni¹dze i ³awki tych, którzy sprzedawali go³êbie (...).Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodzi³ po œwi¹tyni, przyst¹pili do Niego arcykap³ani, uczeni w Pi-

75

77
78
79

œmie i starsi”.
Por. Mt 21,1-11 £k 19,29-40; J 12,12-19.
Por. Mt,21,12-17; £k 19,45-48 oraz Mt 21,23-27; £k 20,1-8.
Czasownik
u¿yty tylko jeden raz w Mk w liczbie pojedynczej, ma to miejsce w sformu³owaniu wyra¿aj¹cym ruch, czyli jako zd¹¿anie Jezusa do Jerozolimy.
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11,15.27 wprowadza rozró¿nienie pomiêdzy wchodzeniem do Jerozolimy i œwi¹tyni. Jest to interesuj¹ca koncepcja Markowa, która jak potwierdzaj¹ powy¿sze analizy:
• z jednej strony (dotycz¹ce pielgrzymowania do Jerozolimy –
));
zastosowane jest
w liczbie mnogiej;
• z drugiej strony (dotycz¹ce pielgrzymowania do œwi¹tyni –
);
80
zastosowany jest termin z³o¿ony
w liczbie pojedynczej, tj.
.
Nale¿y oceniæ, ¿e jest to bardzo oryginalny zamys³ literacki, poniewa¿ wielu „idzie do Jerozolimy” (
), lecz tylko jeden „wchodzi
do œwi¹tyni” (
). Dodatkowo w relacji Mk 11,15.27, ka¿de
z wystêpuj¹cych tam dwóch dope³nieñ, jest zale¿ne od w³asnego czasownika
u¿ytego w liczbie mnogiej81. Czasownik wystêpuje w takiej samej formie zai
, które s¹ od
równo w odniesieniu do leksemów:
niego zale¿ne. Tylko tego jedynego czasownika œw. Marek u¿ywa w relacji do
œwi¹tyni, w sensie „wchodziæ do niej ” (
). Ewangelista
nie zastosowa³ tutaj innego znanego mu czasownika, stosowanego na okreœlenie ruchu – w znaczeniu: „wchodziæ [pod górê]” lub „iœæ”.
Na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e pomimo i¿ u¿yty zosta³ przez
œw. Marka czasownik w liczbie pojedynczej (
) oraz pomimo obecno, to jednak orzec nale¿y, i¿
jest wa¿niejsze z dwojœci
ga tych dope³nieñ, natomiast Jezus wystêpuje jako podmiot.
Powy¿sze analizy prowadz¹ do wniosku, ¿e œw. Marek by³ bardzo konsekwentny, jeœli chodzi o zastosowane formy czasownikowe w zredagowanym
tekœcie jego Ewangelii, szczególnie wówczas, gdy pisa³ o œwi¹tyni (
) i Jerozolimie (
). Podobnie zawsze, gdy pisa³ o
, nie uwzglêdnia³ obecnoœci osób towarzysz¹cych Jezusowi (nawet pomimo ich faktycznej obecnoœci –
o czym wnioskujemy z kontekstu). W analizowanych wersetach, czasownik wystêpuje zawsze w liczbie pojedynczej, natomiast podmiotem jest zawsze Jezus.
Przyk³adowo w relacji Mk 11,15.27, opisane jest, ¿e Jezus wraz z towarzysz¹cymi Mu osobami idzie do Jerozolimy (
), lecz tylko
On wydaje siê wchodziæ do œwi¹tyni:
• Mk 11,15:
;
• Mk 11,27:
.
80

81

Por. jeszcze raz z Mk 11,15; por. W. Chrostowski, W trosce o autentyzm kultu religijnego: wypêdzenie kupcz¹cych ze œwi¹tyni (Mk 11,15–19 i par.), w: PP 2(1986),
s. 169–186; J. Pickl, Powtórne wypêdzenie przekupniów ze œwi¹tyni (t³. J. Gawroñski), w: S³P 77(1951), s. 3.
W liczbie pojedynczej w Mk 11,11.
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Œw. Marek równie¿ szczególnie wyakcentowa³, ¿e tylko Jezus dzia³a
w œwi¹tyni:
;
• Mk 11,15:
• Mk 11,16:
.
Podobnie jedynie Jezus zatrzymuje siê w œwi¹tyni (Mk 11,27b:
) i naucza w niej:
• Mk 12,35a:
;
• Mk 14,49:
W innym opisie rozpoczynaj¹cym rozdzia³ trzynasty Ewangelii, œw. Marek
analogicznie informuje o wyjœciu Jezusa ze œwi¹tyni:
, u¿ywaj¹c czasownika w liczbie pojedynczej82.
Podobnie na Górze Oliwnej Jezus prowadz¹c dialog z uczniami, a raczej
odpowiadaj¹c na ich pytania pe³ne przejêcia i zatroskania z ich strony o przysz³e losy œwiata i o nadejœcie koñca czasów, jak zauwa¿yæ mo¿na równie¿ tylko
83
On siada naprzeciw œwi¹tyni:
. Przecie¿ z relacji poprzedzaj¹cej Mk 13,3, czyli Mk 12,41–44 wnioskowaæ nale¿y, ¿e
tak¿e uczniowie byli razem z Jezusem na dziedziñcach œwi¹tyni84 i oni wraz
z Nim wyszli ze œwi¹tyni i udali siê na Górê Oliwn¹, gdzie najprawdopodobniej
tak¿e siedzieli naprzeciw œwi¹tyni85.
Stwierdziæ wiêc mo¿na, ¿e œw. Marek w sposób niezwykle kontrastowy
u¿ywa form czasownikowych w liczbie pojedynczej w odniesieniu do œwi¹tyni,
tzn. szczególnie, gdy Jezus „wchodzi³ do niej” lub „wychodzi³ z niej”, natomiast
w liczbie mnogiej odnoœnie „wchodzenia” do Jerozolimy. Oczywiste jest równie¿
sta³e stosowanie liczby mnogiej, uzyskane w Mk 11,11b za pomoc¹ leksemu
, dla ukazania „wyjœæ”, które by³yby wyjœciami ze œwi¹tyni,
a które Marek przedstawia w sensie znaczeniowym jako „wyjœcia” z miasta86.
82

83

84

85

86

Zob. Mk 13,1: „Gdy wychodzi³ ze œwi¹tyni (...)”; jest to typowy , tzn. czêsto powtarzaj¹cy siê w takiej formie sk³adniowej – gramatycznej (w okreœlonym kontekœcie)
zwrot u¿ywany przez œw. Marka, jakoby tylko Jezus opuœci³ sanktuarium Izraela.
Zob. Mk 13,3: „A gdy siedzia³ na Górze Oliwnej, naprzeciw œwi¹tyni (...)”; por.
Mt 24,4–8; £k 21,8–11.
Zob. Mk 12,43a: „ Wtedy przywo³a³ swoich uczniów i rzek³ do nich (...)”; por. równie¿ z Lk 21,1–4.
Por. M. Miko³ajczak, Mowy o zburzeniu Jerozolimy i przyjœciu Chrystusa (Mk 13),
w: „Sursum corda. Ksiêga Jubileuszowa ku czci Ksiêdza Biskupa Adama Dyczkowskiego”, wyd. Pallottinum, Poznañ 2002, s. 347–355.
Zob. Mk 11,11b: „Obejrza³ wszystko, a ¿e pora by³a ju¿ póŸna, wyszed³ razem z Dwunastoma do Betanii”; zob. równie¿: Mk 11,19: „Gdy zaœ wieczór zapada³, [Jezus i uczniowie]
wychodzili poza miasto”
.
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Równie¿ w Mk 11,12.20 zauwa¿yæ mo¿na zastosowanie przez œw. Marka
czasownikowej liczby mnogiej dla okreœlenia porannego przemieszczania siê
Jezusa i Jego uczniów z Betanii87.
Tak postrzegana sta³oœæ i zbie¿noœæ wszystkich powy¿szych danych gramatycznych prowadzi do wniosku, ¿e œw. Marek w jego Ewangelii zastosowa³
tzw. „jêzyk”
, który jest zarezerwowany jedynie w odniesieniu do Jezusa.
Pozostali synoptycy, czyli œw. Mateusz i œw. £ukasz maj¹ koncepcjê nieco
„elastyczniejsz¹” i „pozytywniejsz¹”, jeœli chodzi o œwi¹tyniê. Nie ma u nich
miejsca na tzw. jaskrawe „zderzenia” w œwi¹tyni pomiêdzy Jezusem a przedstawicielami judaizmu. Œwi¹tynia w ich relacji ewangelicznej jest miejscem,
gdzie równie¿ aposto³owie czuj¹ siê w niej jak w ich w³asnym domu modlitwy.
Przecie¿ wed³ug ewangelicznej relacji œw. Mateusza do œwi¹tyni wchodz¹ równie¿ niewidomi i chromi, aby b³agaæ Jezusa o cud uzdrowienia88. Podobnie równie¿ œw. Mateusz dostrzeg³ w œwi¹tyni „dzieci wo³aj¹ce” i s³awi¹ce wielkoœæ
Jezusa: „Hosanna Synowi Dawida”89.
Nale¿y równie¿ stwierdziæ, ¿e œw. £ukasz ca³¹ swoj¹ narracjê ewangeliczn¹
zamyka w œwi¹tyni, tym samym w swoim autorskim zamyœle niejako „¿egna
siê” z czytelnikami. Autor trzeciej Ewangelii sygnalizuje „sta³¹” obecnoœæ aposto³ów na modlitwie w œwi¹tyni: „gdzie przebywali (...) [wielbi¹c i] b³ogos³awi¹c Boga”90. Tak wiêc wed³ug relacji ewangelicznej œw. £ukasza celem Jezusa
i Jego wspólnoty jest Jerozolima, nie œwi¹tynia. Wed³ug œw. £ukasza pod¹¿anie w kierunku Jerozolimy, który to motyw dostrzegamy na przestrzeni ca³ej
jego relacji ewangelicznej, wokó³ którego Ewangelia jest zbudowana, nie wpisuje siê dlatego w ¿ydowsk¹ tradycjê pielgrzymki do œwi¹tyni91. Inaczej dla
œw. Marka, wed³ug którego Syn Cz³owieczy prowadzi swoich uczniów do Jerozolimy, tylko z powodu swojej mêki krzy¿owej. Nie mo¿na wiêc interpretowaæ
Jezusowego wejœcia do
i obecnoœci w niej w charakterze pielgrzyma92. Jezu87

88

89
90

91

92

Zob. Mk 11,12: „Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, odczu³ g³ód” –
(por. równie¿: Mt 21,18n); Mk 11,20: „Przechodz¹c rano, ujrzeli drzewo figowe usch³e
od korzeni” –
(por. równie¿: Mt 21,20nn).
Por. M. Miko³ajczak, Znaki uzdrowienia chromego w œwi¹tyni jerozolimskiej
(Dz 3,1–10), w: RBL 2 (2001), s. 89–103.
Por. Mt 21,14–15.
Por. £k 24,54; por. Mk 16,19; Dz 1,2–10; por. równie¿: M. Miko³ajczak, Znaki uzdrowienia w œwi¹tyni jerozolimskiej (Dz 3,1–10), w: WPT 1(1999), s. 105–115.
Por. M. Miko³ajczak, Historia królewskiego pretendenta (£k 19,11–27), w: StGn
13(1999), s. 113–120.
Por. M. Miko³ajczak, Mesjañska godnoœæ Jezusa w Ewangelii wed³ug œw. £ukasza
i œw. Jana, w: Ecc 7–9(1999), s. 93–101.
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sowe pos³annictwo i dobra nowina, któr¹ przynosi i og³asza, a która przecie¿ przez
dziêki relacji ewangelicznej œw. Marka zadziwia³a gorliwych i pobo¿nych bywalców synagog Galilei, uczyni z wizyty Jezusa w œwi¹tyni coœ, co jest nieznane93.
4. Zakoñczenie
W relacji Mk 13,2 Jezus zapowiada zburzenie œwi¹tyni jerozolimskiej, natomiast odrzucenie Izraela dope³nia rozdarcia pomiêdzy Koœcio³em a judaizmem.
W takim rozumieniu nale¿y pojmowaæ Jezusowe pielgrzymowanie do œwi¹tyni
w Jerozolimie. Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie skupi³ wokó³ siebie
swoich wyznawców, koncentruj¹c kult wiernych na nowej Œwi¹tyni – wywy¿szonej po prawicy Boga Ojca swojej Osoby, a nie tylko na œwi¹tyni która znajdowa³a siê w jakimœ miejscu na ziemi (J 2,19–21;4,21–23). Po zmartwychwstaniu Jezusa, ¿ycie Jego wyznawców – Koœcio³a – jest pielgrzymowaniem eschatologicznym (2 Kor 5,6; Hbr 13,14) i stanowi wyjœciem tego ludu Bo¿ego
w now¹ rzeczywistoœæ zbawienia, którym bezpoœrednio obdarowuje Jezus
(Dz 3,15;5,31; Hbr 2,10).
Koœció³ Chrystusowy bardzo g³êboko wszed³ w ludzkoœæ i podj¹³ wszelkie
wartoœci pielgrzymek ku miejscom ziemskiego ¿ycia i dzia³alnoœci Jezusa lub,
w których objawi³ siê On w ¿yciu œwiêtych. W takich praktykach pielgrzymkowych Koœció³ dostrzega sposobnoœæ do jednoczenia siê wyznawców Jezusa Chrystusa w wierze i modlitwie.
SUMMARY
Judaic and Evangelic Tradition of Pilgrimage to Jerusalem and the Temple
The religion of Biblical Israel constitutes a separate phenomenon, particularly
due to the fact that in the faith of the Chosen People there exists one and only God. The
cult presupposes a place for itself – the Temple. In the history of Israel the journey to
its ultimate centralisation in the Temple of Jerusalem was a long one. Pilgrimage to
the Temple in Jerusalem was considered to be of primary significance not only to the
centralisation of the cult. Such pilgrimage was a journey of the followers of God –
JHWH – to a place of essential importance to them in order to pray there in a very
special atmosphere. It should be emphasized here that the faithful prepared to every
pilgrimage through the rites of special exoneration. Thus, pilgrimage is an expression
of concern whose motive was the desire to find God and meet Him on the ground of cult.
93

Por. Mk 1,27; 6,2–3; por. równie¿: M. Miko³ajczak, Jezus w œwi¹tyni jerozolimskiej
(Mk 13–15), w: Ecc 4–6(2001), s. 67–72.
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In the evangelic relation of Mark as well as in the light of the other gospels, Jesus
announces demolition of the Temple of Jerusalem (Mk 13,2), which means “rejection”
of the unfaithful Israel and, at the same time, completes the split between the Church
and Judaism. Due to His pilgrimage to the Temple of Jerusalem, followed then by His
suffering, death and resurrection, Jesus gathered His followers around Himself and
focused their cult upon the “New Temple” – the temple of Himself elevated on the right
hand of God the Father, and not merely upon the “temple” located by Judaism at a certain
place on the Earth (Jn 2,19–21; 4,21–23). After Jesus’ resurrection, the life of His
followers – the Church – is a form of eschatological pilgrimage (2 Co 5,6; He 13,14). The
People of God in the New Testament enters the new reality of redemption endowed
directly by Jesus (Ac 3,15; 5,31; He 2,10). In Christ’s Church we should also speak
about the new pilgrimage which provides an opportunity for the followers of Jesus
Christ to unite in faith and prayer.
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Studia Gnesnensia
Tom XXI (2007) 131–146

D¥¯NOŒÆ DO ZJEDNOCZENIA OSÓB
JAKO ISTOTNA CECHA MI£OŒCI MA£¯EÑSKIEJ
W ŒWIETLE WYBRANYCH TEKSTÓW
PIEŒNI NAD PIEŒNIAMI
Specyfika relacji pomiêdzy ma³¿onkami charakteryzuje siê d¹¿eniem do
jednoœci. Dlatego mi³oœæ ma³¿eñska polegaj¹ca na wzajemnym obdarowywaniu sob¹, tak¿e odznacza siê tak¹ d¹¿noœci¹. Najbardziej uwidaczniaj¹cymi to
tekstami biblijnymi s¹ fragmenty zawarte w jednej z ksi¹g Starego Testamentu, zaliczanej do zbioru Ksi¹g M¹droœciowych, stanowi¹cych jego integraln¹
czêœæ1. Jest ni¹ Ksiêga Pieœni nad Pieœniami. Chocia¿ jest ona zaliczana do
tego zbioru, to jednak ró¿ni siê ona doœæ znacznie od pozosta³ych dzie³ m¹dro-

1

Poszukiwania porz¹dku œwiata i sensu ludzkiego ¿ycia, znalaz³y swój wyraz w starotestamenalnej literaturze m¹droœciowej. Chocia¿ poszukiwania te opiera³y siê
na refleksji rozumowej to jednak dokonywa³y siê one w kontekœcie Objawienia
Bo¿ego, co decydowa³o o ich oryginalnoœci i poziomie. Przedstawicielami nurtu
m¹droœciowego byli ludzie okreœlani mianem mêdrców (S. Potocki. Z historii mêdrców Izraela. RBL 23 (1970) nr 4–5 s. 180–198; W. McKane. Prophets and Wise
Men. W: Studies in Biblical Theology 44. London 1965 s. 15n). Udzia³ mêdrców
w duchowej formacji Izraela by³ wielki, skoro w pewnym okresie swojej dzia³alnoœci doszli oni do takiego znaczenia, ¿e ich miejsce w spo³ecznoœci dorównywa³o
pozycji kap³anów i proroków (J. S. Synowiec. Mêdrcy Izraela, ich pisma i nauka.
Kraków 1990 s. 56). Trwa³ym owocem dzia³alnoœci mêdrców jest spuœcizna literacka, w której ta m¹droœæ jest opisana i rekomendowana, a któr¹ okreœla siê jako
Ksiêgi M¹droœciowe. Do zbioru Ksi¹g M¹droœciowych nale¿¹: Hi, Ps, Prz, Koh,
Pnp, Syr oraz Mdr (H. Langkammer. Stary Testament odczytany na nowo. Lublin
1992 s. 242). Pocz¹tki powstawania tych ksi¹g siêgaj¹ czasów króla Salomona,
czyli X wieku przed Chrystusem, natomiast koniec przypada na I wiek przed narodzeniem Chrystusa (S. Potocki. Rady M¹droœci. Lublin 1993 s. 5; S. Potocki. Ksiêgi M¹droœciowe Starego Testamentu. W: Wstêp do Starego Testamentu. Red. L. Stachowiak. Poznañ 1990 s. 384–489). Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e przedmiotem
tych utworów jest poszukiwanie istoty m¹droœci (hebr.
). W ujêciu biblijnym,
m¹droœæ jest praktyczn¹ umiejêtnoœci¹ ¿ycia, dziêki której cz³owiek móg³ wykorzystaæ dostêpne mu dobro, a unikn¹æ gro¿¹cego mu z³a.
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œciowych, posiadaj¹cych w³aœciw¹ im specyfikê2. Jednak¿e nie element czysto
ludzki jest najwa¿niejszy dla zrozumienia orêdzia, które ona zawiera i jego roli
w badanym zagadnieniu. To, co najwa¿niejsze, to fakt, ¿e Ksiêga Pieœni nad
Pieœniami jest zaliczana do kanonu ksi¹g œwiêtych. Jako wiêc ksiêg¹ natchnion¹,
czyli zawiera okreœlone przes³anie teologiczne. To sprawia, ¿e nale¿y szukaæ jej
istotnej treœci, która wynika z Objawienia Bo¿ego. Zagadnienie to by³o i czêœciowo jest stale problemem dla znacznej czêœci badaczy zajmuj¹cych siê t¹
ksiêg¹. Pomimo pewnych ró¿nic, co do interpretacji treœci Pnp, zasadniczo przyj2

Tytu³ ksiêgi oddany w przek³adzie polskim, jako „Pieœñ nad Pieœniami” w orygii – „šîr haššîrîm”. Jest to forma superlatywu,
nale hebrajskim brzmi
czyli sposób wyra¿ania stopnia najwy¿szego, którym Autor pos³u¿y³ siê œwiadomie, aby podkreœliæ wyj¹tkow¹ godnoœæ i piêkno utworu [(D. Buzy. La composition littéraire du Cantique des cantiques. RB 49 (1940) s. 169–194; J. Angénieux.
Structure du Cantique des cantiques. Ephemerides Theologicae Lovanienses 41
(1965) s. 96–142; J. Ch. Exum. A literary and structural Analysis of the Song
of Songs. ZAW 85 (1973) s. 47–49: W. H. Shea. The Chiastic structure of the Song
of Songs. ZAW 92 (1980) s. 378–396. Ksiêga Pieœni nad Pieœniami wykazuje pewne podobieñstwo z analogicznymi utworami z terenów Staro¿ytnego Wschodu,
a tak¿e z podobnymi poematami póŸniejszymi, jakie zbierano w Syrii i Palestynie
(G. Dalman. Palästinischer Diwan. Als Beitrag zur Volkskunde Palästinas gesammelt und mit Übersetzung und Melodie herausgegeben. Leipzig 1901; T. J. Meek. Babylonian parallels to the Song of Songs. JBL 43 (1924) s. 245–252; S. Schott.
Altägyptische Liebeslieder. Mit Märchen und Liebesgeschichten. W: Bibliothek
der Alten Welt. Zürich 1950; C. Perugini. Cantico die Cantici e lirica d`amore
sumerica. Rivista Biblica Italiana 31 (1983) s. 21–41; M. V. Fox. Love Passion
and Perception in Israelite and Egyptian Love Poetry. JBL 102 (1983) s. 219–228;
M. V. Fox. The Song of Songs and the Ancien Egyptian Love Songs. London 1985).
Pnp nale¿y do gatunku pieœni mi³osnych, wykonywanych zw³aszcza w czasie obrzêdu weselnego, zwi¹zanego z zawieraniem ma³¿eñstwa. Jako utwór liryczny
jest zbiorem krótkich poematów z zakresu lirycznej poezji mi³osnej. Pos³uguje siê
obrazami obficie czerpanymi z natury i kultury. Daje siê tu zauwa¿yæ po³¹czenie
dyskretnych, prostych i naturalnych œrodków poetyckich ze znajomoœci¹ niezg³êbionej tajemnicy mi³oœci, przedstawionej tak otwarcie i œmia³o, ¿e niemal budzi
lêk swoj¹ p³omiennoœci¹, a równoczeœnie wzbudza podziw (J. Warzecha. Mi³oœæ
potê¿na jak œmieræ. Pieœñ nad Pieœniami. W: Wprowadzenie w myœl i wezwanie
ksi¹g biblijnych. Pieœni Izraela. Red. J. Frankowski. Warszawa 1988 s. 157). Nale¿y przypuszczaæ, ¿e jego geneza Pnp ma swoj¹ historiê, byæ mo¿e zakoñczon¹
w doœæ póŸnym okresie po niewoli babiloñskiej (IV wiek przed Chrystusem), kiedy nadszed³ czas na podkreœlanie ma³¿eñstwa nierozerwalnego i monogamicznego, zespolonego mi³oœci¹ oblubieñców (S. Potocki. Pieœñ nad Pieœniami. W: Wstêp
do Starego Testamentu s. 459).
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muje siê, ¿e g³ównym motywem tego utworu jest mi³oœæ oblubieñcza, jaka zawi¹zuje siê i istnieje pomiêdzy mê¿em i ¿on¹3.
3

KKK 1611.W historii egzegezy Pnp mo¿na wyró¿niæ trzy zasadnicze metody interpretacji jej treœci (H. Lusseau. Le Cantique des cantiques. W: Introduction a la
Bible. Introduction générale. Ancien Testament. Tournai 1959 s. 658–662; G. Krinetzki. Kommentar zum Hohenlied. Bildsprache und theologische Botschaft. W: Beiträge zur biblischen Exegese und Theologie 16. Frankfurt am Main-Bern 1981
s. 31–39; T. Brzegowy. Jak rozumieæ Pieœñ nad Pieœniami? RBL 38 (1985) nr 3
s. 185–199). Pierwsz¹ z nich jest metoda alegoryczna (D. Barthélemy. Comment le
Cantique des cantiques est – il devenu cononique? W: Mélanges bibliques et orientaux en l’honneur de M. M. Delcor (Alter Orient und Altes Testament 215). Kevelaer–Neukirchen–Vluyn 1985 s. 13–22). Przy alegorycznym sposobie wyjaœniania
Pnp, uwa¿a siê, ¿e dzie³o opowiada o mi³oœci Jahwe do Izraela, lub Jezusa Chrystusa do Koœcio³a. Tekst Pnp nie zawiera ¿adnej sugestii, która by wskazywa³a, ¿e
trzeba go rozumieæ alegorycznie. Ponadto literatura m¹droœciowa, do której przecie¿ zalicza siê Pnp, w przeciwieñstwie do literatury prorockiej, nie zwyk³a pos³ugiwaæ siê obrazami mi³oœci ma³¿eñskiej dla wyra¿enia przymierza pomiêdzy Bogiem i ludŸmi (J. Warzecha. Mi³oœæ potê¿na jak œmieræ. Pieœñ nad Pieœniami s. 162).
Równie¿ Nowy Testament nie daje ¿adnych podstaw do alegorycznego sposobu
rozumienia Pnp, poniewa¿ w ¿adnym z nowotestamentalnych pism, utwór ten nie
jest cytowany. Kolejna metoda interpretacji Pnp jest okreœlana jako typiczna. Metoda ta zak³ada podwójny sens. Najpierw chodzi o sens wyrazowy, rozumiany historycznie, uto¿samiaj¹cy oblubieñca i oblubienicê z konkretnymi postaciami (król
Salomon i jedna z jego ¿on). Nastêpnie, na tej podstawie, odkrywano ukryt¹ w jego
treœci rzeczywistoœæ wy¿sz¹, czyli prawdê o mi³oœci jaka istnia³a pomiêdzy Bogiem
a Izraelem i nadal jest podtrzymywana w Jego relacji do Koœcio³a (H. Grotius.
Opera omnia theologica. Stuttgart-Bad Cannstatt 1972 s. 267). Dwutorowoœæ tej
metody, oscylowanie miêdzy sensem wyrazowym i typicznym – z punktu widzenia
metodologicznego – nie jest jej mocnym punktem. Przek³ad grecki (LXX) Pnp, pochodz¹cy prawdopodobnie z I wieku przed Chrystusem, posiada w³aœciwoœci przemawiaj¹ce za tym, ¿e w Starym Testamencie rozumiano dos³ownie treœæ Pnp
(D. Lerch. Zur Geschichte der Auslegung des Hohenliedes. ZThK 54 (1957) s. 257–
–277). T³umacz tej ksiêgi sporz¹dzi³ przek³ad werbalny, a s³owa niezrozumia³e
zostawi³ w ich brzmieniu pierwotnym (G. Gerleman. Ruth. Das Hohelied. W: Biblischer Kommentar. Altes Testament. 18. Neukirchen–Vluyn 1965 s. 77–82). V Sobór
Powszechny w Konstantynopolu (553) odrzuci³ pogl¹d o niekanonicznoœci tej ksiêgi, ale nie dos³owny sposób jej interpretacji (J. D. Mansi. Sacrorum conciliorum
nova et amplissima collectio. Paris–Leipzig 1902 s. 225n.). W chrzeœcijañstwie
dopiero od kilkudziesiêciu lat zauwa¿a siê coraz bardziej powszechne rozumienie
Pnp za pomoc¹ metody dos³ownej. Widoczne jest to zw³aszcza po II Soborze Watykañskim, w dokumentach którego jest mowa tak¿e o ziemskim aspekcie ludzkiej
mi³oœci ma³¿eñskiej, w³¹czonej w kontekst zbawienia. W œrodowisku katolickim
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We fragmencie Pnp 1,2–44 oblubienica wyznaj¹ca sw¹ mi³oœæ do oblubieñca, wzywa go do okazania jej mi³oœci z jego strony, wyra¿onej poca³unkiem5.
Ten monolog oblubienicy ujawnia uczucia kobiety, która pragnie przejawów
mi³oœci ukochanego mê¿czyzny. Nale¿y wiêc wnioskowaæ, ¿e mi³oœæ jest szczególnie potrzebna kobiecie, odpowiada ona bowiem najg³êbszym jej potrzebom.
Mi³oœæ ta jest okreœlona hebrajskim terminem
, który oznacza wzajemn¹
mi³oœæ oblubieñców6. Powinna ona mieæ tak¿e konkretny przejaw, jakim jest
w³aœnie poca³unek. Taka mi³oœæ jest wy¿ej ceniona przez kobietê ni¿ wino, które w ówczesnych czasach by³o traktowane jako codzienny napój, czyli coœ absolutnie niezbêdnego do normalnego ¿ycia. Podczas uroczystych uczt stanowi³o

4

5

6

coraz wiêcej uczonych sk³ania siê ku interpretacji dos³ownej Pnp, wedle której
utwór opiewa oblubieñcz¹ mi³oœæ ludzk¹ (A. M. Dubarle. L’amour dans le Cantique des cantiques. RB 61 (1956) s. 197–221; D. Lys. Le plus beau chant de la
création. Commentaire du Cantique des Cantiques. W: Lectio divina 51. Paris
` dell’amore sponsale. Il cantico dei cantici. Torino 1982;
1968; V. Manucci. Sinfonia
T. Brzegowy. Jak rozumieæ Pieœñ nad Pieœniami? RBL 38 (1985) s. 185–199; T. Brzegowy. Ku dos³ownej interpretacji Pieœni nad Pieœniami. STV 26 (1988) nr 1, s. 67–
–95). Nie chodzi o wy³¹cznie œwiecki charakter tej mi³oœci, ale o rozpatrywanie jej
od strony teologicznej, to znaczy, wykazaniu, ¿e ludzka mi³oœæ ma³¿eñska ma swój
bardzo g³êboki wymiar i znaczenie, poniewa¿ jest dana cz³owiekowi przez Stwórcê
i ma do spe³nienia wa¿ne zadanie, jakie On jej przeznaczy³ (A. Chouraqui. Il Cantico dei Cantici e introduzione ai Salmi. Citta Nuova 1980 s. 39; R. Murphy. Interpreting the Song of Songs. BTB 9 (1979) s. 103–104).
1,2 Ca³uj mnie poca³unkami ust swoich, bo s³odsza jest twoja mi³oœæ nad wino,
3 (a woñ twoich olejków jest ponad wszelkie wonnoœci). Olejkiem rozlanym jest
twoje imiê – oto dlaczego umi³owa³y ciê panny. 4 Poci¹gnij mnie za sob¹! Biegnijmy! WprowadŸ mnie, o królu, do swojej komnaty! Bêdziemy siê cieszyæ i radowaæ
tob¹, upajaæ siê twoj¹ mi³oœci¹ bardziej ni¿ winem! S³usznie mi³uj¹ ciê panny.
Od najdawniejszych czasów, poca³unek wykracza³ swym znaczeniem daleko poza
sferê zwyk³ego profanum. Wa¿n¹ rolê odgrywa³a przy tym potrzeba zjednoczenia
siê z drug¹ osob¹, a tak¿e pragnienie okazania jej szacunku. Ca³owanie stóp by³o
znakiem ca³kowitego poddania siê komuœ. Poca³unek by³ tak¿e znakiem przynale¿enia do jakiegoœ zwi¹zku. Zasadniczo jednak, poca³unek by³ wyrazem szacunku
(1 Sm 10,1). Poca³unek po³¹czony z wziêciem w ramiona by³ pozdrowieniem dwu
równych sobie osób (Rdz 33,4; Ps 85,11). W liturgii, poca³unki symbolizuj¹ nadprzyrodzon¹ mi³oœæ. N. J. Parella. The Kiss, Sacred and Profane. And Interpretation History of Kiss Symbolism and Related Religio-Erotic Themes. Berkeley 1969;
M. Lurker. Poca³unek. W: S³ownik obrazów i symboli biblijnych s. 179–180.
P. Briks.
. W: Podrêczny s³ownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego
Testamentu. Warszawa 1999 s. 83; F. Zorell.
. W: Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti. Roma 1968 s. 168.
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ono niezbêdny œrodek do podniesienia nastroju ogólnej weso³oœci wœród goœci.
By³o ono tak¿e symbolem najwiêkszych rozkoszy doczesnych7. W takim kontekœcie, mi³oœæ oblubieñca, wyra¿ona poca³unkiem wobec oblubienicy jest dla
niej rozkosz¹, przewy¿szaj¹c¹ jakiekolwiek inne doczesne. Intensywnoœæ tej
rozkoszy potêguje obraz zestawienia rozlanego olejku z imieniem oblubieñca.
Wonnoœci, w sk³ad których wchodzi³a mieszanina ró¿nych olejków, by³y w powszechnym u¿yciu wœród ludzi Staro¿ytnego Wschodu. Ich symbolika w ¿yciu
spo³ecznym oznacza³a radoœæ lub intensywnoœæ8. Z kolei imiê jest rozumiane
jako obecnoœæ konkretnej osoby9.
Zestawienie tych dwu symboli mo¿e oznaczaæ radoœæ, któr¹ daje oblubienicy wspomnienie obecnoœci oblubieñca. Oblubieniec ma tak du¿e znaczenie dla
oblubienicy, ¿e przy¿ywa go, jako tego, który bêdzie j¹ prowadzi³ w mi³oœci.
Pragnie ona byæ mu poddana. Intensywnoœæ tego pragnie oddaje czasownik „biegnijmy”. Oczekuje ona wiêc w mi³oœci, inicjatywy ze strony oblubieñca. Pragnie
byæ przez niego „zdobywana” i œcis³ej za¿y³oœci z nim, nale¿eæ do niego, co z kolei
oddaje symbol wprowadzenia do komnaty oblubieñca. Po wyra¿eniu swego pragnienia bycia mi³owan¹ przez oblubieñca, oblubienica przedstawia sw¹ urodê
oraz chêæ szukania go, aby z nim byæ. Potrzebuje wiêc jego obecnoœci przy niej.
To pragnienie oblubienicy znajduje odpowiedŸ ze strony oblubieñca, który
; odnosi siê wy³¹cznie do
nazywa j¹ swoj¹ przyjació³k¹10. Hebrajski wyraz
7

8
9

10

J. S. Synowiec. Wino w Starym Testamencie. WNFran 1 (1987) s. 237–257; D. Sesboue. Wino. W: STB s. 1044–1046.
G. Becquet. Wonnoœci. W: STB s. 1072–1073.
Imiê w Starym Testamencie stanowi³o istotny element osoby, która je nosi³a, poniewa¿ ten, kto nie ma imienia, nie istnieje (Koh 6,10). Wyra¿a³o ono istotê i cechy
tego, któremu zosta³o nadane. Oznacza³o rolê, jak¹ dany byt odgrywa³ we wszechœwiecie. Pytaj¹c o imiê, pyta siê o osobê, o jej egzystencjê i si³ê. Byæ pozbawionym
imienia to tyle, co nie mieæ ¿adnego znaczenia (Hi 30,8). Natomiast posiadanie
wielu imion mo¿e oznaczaæ powagê cz³owieka, maj¹cego wiele zadañ do spe³nienia
(2 Sm 12,25). Bywa niekiedy, ¿e imiê zostaje zmienione, co oznacza obdarzenie go
now¹ osobowoœci¹ (Rdz 32,29; 41,45). Skoro imiê jest synonimem osoby, to wymawiaj¹c je zyskuje siê nad ni¹ w³adzê (Iz 44,5; 2 Krn 23,34; 24,17; Rdz 17,5; 32,29).
Niekiedy sam Bóg nakazuje nadaæ dziecku jakieœ imiê. Ma to jednak najczêœciej
znaczenie prorocze (Oz 1,6.9; Iz 8,2n). K. Gouders. Imiê. W: PSB kol. 457.
Biblia nie zastanawia siê nad istot¹ przyjaŸni, ale pokazuje, jak jest ona prze¿ywana oraz jej wartoœæ (Syr 6,15n; 7,18; Prz 17,17; Ps 133; Prz 15,17). PrzyjaŸñ
zak³ada wzajemne zrozumienie g³êbi swojej istoty, daj¹c przez to pewnoœæ, ¿e istnieje pomiêdzy ludŸmi g³êbokie zaufanie i szacunek. Przyjaciela siê obdarowuje,
chroni siê jego ¿ycie, dzieli siê z nim chleb, a w czasie niedoli – ból. Mo¿na mu we
wszystkim zawierzyæ. PrzyjaŸñ im starsza, tym bardziej zyskuje na wartoœci
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umi³owanej oblubienicy, poniewa¿ wyra¿a mi³oœæ mê¿czyzny do kobiety, osobiste zaanga¿owanie i jest równoczeœnie przejawem za¿y³oœci, obecnoœci z oblubienic¹11. Oblubieniec dostrzega i podziwia piêkno oblubienicy. Wyj¹tkowoœæ
jej piêkna oddaje porównanie jej do klaczy w zaci¹gu faraona, czyli króla egipskiego, który musia³ posiadaæ najwspanialsz¹ klacz w pañstwie. JeŸdŸcy egipscy nale¿eli do najs³awniejszych w owych czasach. Dbano tam szczególnie o wygl¹d konia, tym bardziej, ¿e wtedy to nie koñ, ale wó³ by³ zwierzêciem poci¹gowym. Koñ by³ traktowany jako zwierzê szlachetne, luksusowe, które przoduj¹c
w zaprzêgu faraona, olœniewa³o przepychem ozdób i wdziêkiem.
Wzajemne pragnienie zjednoczenia, znajduje swój wyraz w symbolu sto³u
biesiadnego, bêd¹cego równoczeœnie symbolem uczty12. U ludzi Bliskiego Wschodu jest ona oznak¹ radosnego i poufa³ego, wzajemnego obcowania ludzi13. W tym

11
12

13

(Syr 9,10). W swym istnieniu powinna siê ona opieraæ przede wszystkim na bojaŸni
Bo¿ej (Syr 6,16n). Doceniaj¹c wartoœæ przyjaŸni, Biblia przestrzega przed budowaniem jej bez oparcia na bojaŸni Bo¿ej. Tak zawierane przyjaŸnie s¹ iluzoryczne
(Ps 41,10; Syr 6,5–13; 12,8–13.22; 37,1–5) i prowadz¹ z czasem do zawodu (Hi 6,15–
–30), a nawet do z³a (Pwt 13,7; Syr 12,14; 2 Sm 13,3-15). Dlatego tak wa¿ne jest
oparcie przyjaŸni o mi³oœæ Bo¿¹. W rzeczywistoœci wzorem prawdziwej przyjaŸni
jest ta, któr¹ Bóg nawi¹za³ z cz³owiekiem (Rdz 18,17n; Wj 33,11; Iz 41; Am 3,7).
PrzyjaŸñ jest t¹ stron¹ mi³oœci Boga, któr¹ wielokrotnie objawia On cz³owiekowi,
okazuj¹c siê dla niego Ojcem, Pasterzem, Oblubieñcem, zawieraj¹c z nim przymierze.
F. Zorell.
;. W: Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti s. 781.
Pnp 1,12 Podczas gdy król goœci przy stole biesiadnym, mój olejek nardowy roznosi
swoj¹ woñ. Nomadom, czyli ludom koczowniczym, wêdrownym, oraz prostej ludnoœci izraelskiej, stó³, przy którym spo¿ywano posi³ki, by³ znany tylko w formie
skóry, lub te¿ maty rozpostartej na ziemi (Iz 21,5). Znano natomiast stó³ u¿ywany
przy sprawowaniu kultu (Wj 25,23) i przy wykonywaniu pracy. Sto³u do posi³ku
u¿ywali tylko ludzie zamo¿ni (Sdz 1,7; 2 Krl 4,10). Dopiero w czasach póŸniejszych
stó³ sta³ siê przedmiotem powszechnego u¿ytku (Ne 5,17). Zasiadanie do wspólnego sto³u, stwarza poczucie szczególnej bliskoœci miêdzy wspó³biesiaduj¹cymi. Dopuszczenie kogoœ do wspólnego sto³u, oznacza przyjêcie go do wspólnoty rodzinnej
(G. Herrgott. Stó³. W: PSB kol. 1236).
Uczta odgrywa³a w religijnych formach wyrazu, zawsze wielk¹ rolê. Ten, kto mo¿e
uczestniczyæ w uczcie, nale¿y do wspólnoty. By³a znakiem rozpoznawczym wzajemnej przynale¿noœci i wspólnoty ¿ycia. Ten, kto spo¿ywa w czasie uczty pokarm,
staje siê pe³noprawnym cz³onkiem spo³ecznoœci. Z tej w³aœnie racji, pojmowano j¹
kultycznie, jako samorealizacjê spo³ecznoœci, w której uczestnicz¹ tak¿e istoty z tamtego œwiata. Udzia³ w uczcie jest kultycznym w³¹czeniem siê do spo³ecznoœci. St¹d
wykluczenie ze spo³ecznoœci ucztuj¹cych oznacza zerwanie ¿yciowych wiêzów. Wykluczonego ze spo³ecznoœci, uwa¿a siê za cz³owieka obcego, pozbawionego mo¿liwoœci zbawienia i wyjêtego spod prawa oraz wykorzenionego, który nie ma ju¿

D¥¯NOŒÆ DO ZJEDNOCZENIA OSÓB JAKO ISTOTNA CECHA MI£OŒCI...

137

kontekœcie, oznacza ona bliskoœæ wzajemn¹ oblubieñca i oblubienicy. To wzbudza wielk¹ radoœæ oblubienicy, co z kolei jest przedstawione w symbolu olejku
nardowego. W tej czêœci poematu, nastêpuje po raz pierwszy nazwanie oblubieñca przez oblubienicê, „mój mi³y”
. Jest on porównany do woreczka mirry, spoczywaj¹cego pomiêdzy piersiami oblubienicy (Pnp 1,13). Mirra by³a rzadkim pachnid³em, wyrabianym z ¿ywicy drzewa, do której dodawano olejki. W ten
sposób tworzy³a ona cenne pachnid³o, którym namaszczali siê ludzie zamo¿ni.
Posiada ona przyjemny zapach i oznacza wielkie bogactwo. W takim ujêciu,
oblubieniec jest rozumiany przez oblubienicê, jako cenny dar dla niej, z czego
ona sobie w pe³ni zdaje sprawê. Myœl tê podkreœla te¿ Pnp 1,14, gdzie oblubieniec jest przyrównany do kwitn¹cej ga³¹zki cypru. Krzew ten s³u¿y³ do ozdabiania. Dlatego w takim kontekœcie, oblubieniec jest szczególn¹ wartoœci¹ dla
oblubienicy, której ona bardzo potrzebuje i docenia.
Wa¿n¹ myœl ukazuje Pnp 2,3–514, gdzie przedstawiona jest oblubienica,
spoczywaj¹ca w cieniu (hebr.
.) oblubieñca. Cieñ symbolizuje rzeczywistoœæ
dwojakiego rodzaju w zale¿noœci od tego, czy jest wyrazem obecnoœci, czy te¿
braku œwiat³a15. W kontekœcie tej perykopy, cieñ oznacza poczucie bezpieczeñstwa, jakiego doœwiadcza oblubienica. Wyp³ywa ono z obecnoœci przy niej oblubieñca i ci¹g³ej jego troski o ni¹16. Myœl tê podkreœla u¿yta tu symbolika owocu,
który oznacza rezultat ludzkich wysi³ków. W tym przypadku chodzi o starania, opiekê, jak¹ podejmuje oblubieniec wobec oblubienicy. Dziêki temu oblubienica doœwiadcza ze strony oblubieñca zaspokojenia jednej z jej elementarnych potrzeb, wyp³ywaj¹cych z natury kobiety – troski oblubieñca o ni¹, co
daje jej poczucie bezpieczeñstwa.
Znaczenie mi³oœci oblubieñca dla oblubienicy, ukazuj¹ te¿ kolejne symbole
u¿yte w Pnp 2,4, jakimi s¹ „komnata biesiadna” i „chor¹giew”. Komnata ozna-

14

15
16

udzia³u w tajemniczej jednoœci i wspólnocie. Uczta jest oznak¹ goœcinnej uprzejmoœci (Rdz 18,1–5), œwiadectwem wdziêcznoœci lub dowodem radoœci z racji przybycia kogoœ bliskiego (Tb 7,9). Choæ radoœæ towarzysz¹ca uczcie powinna byæ pe³na
i obfituj¹ca, to jednak nieumiarkowana weso³oœæ w czasie jej trwania nie by³a
pochwalana (Jdt 1,16) Uczta nie powinna przeobraziæ siê w okazjê do wyuzdania
(Prz 23,20; Syr 31,12–22). G. Hierzenberger. Uczta. W: PSB kol. 1352–1353.
3 W jego cieniu pragnê spocz¹æ, a owoc jego s³odki jest memu podniebieniu. 4 Wprowadzi³ mnie do komnaty biesiadnej, a chor¹giew, któr¹ wzniós³ nade mn¹ – to
mi³oœæ. 5 Wzmocni³ mnie plackami z rodzynek, orzeŸwi³ mnie jab³kami, bo jestem
chora z mi³oœci
F. Zorell. . W: Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti s. 691.
Cieñ, który os³ania cz³owieka, jest czêsto obrazem opieki udzielanej przez Boga
(Ps 17,8; 36, 8; 91,1). X. Leon-Dufour. Cieñ. W: STB s. 149–151.
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cza du¿¹ za¿y³oœæ pomiêdzy nimi, intymnoœæ, której pragnie oblubienica, g³êbiê mi³oœci i wzajemnego zrozumienia. Chor¹giew (hebr.
) z kolei oznacza
miejsce wyró¿nione, honorowe17. Mi³oœæ oblubieñca do oblubienicy ma wiêc dla
niej znaczenie wyj¹tkowe. Jest ono przedstawione w kolejnym wierszu. Symbolika placka z rodzynkami (hebr.
)18 i wzmocnienie nastêpuj¹ce po jego
spo¿yciu, oraz jab³ek i orzeŸwienie po ich skonsumowaniu, oznaczaj¹ tu szczególne poczucie si³y, bezpieczeñstwa i godnoœci, jakie daje oblubienicy, mi³oœæ
) oblubieñca do niej19. Tak rozumiana mi³oœæ wzbudza odzew i wza(hebr.
jemnoœæ w oblubienicy20. Natê¿enie jej mi³oœci do oblubieñca jest tak mocne, ¿e
przypomina os³abienie w czasie choroby21. Mi³oœæ do oblubieñca pozwala jej
17

18

19

20
21

Chor¹giew by³a znakiem zrobionym z tkaniny i s³u¿¹cym do identyfikacji grupy,
jak równie¿ wyznaczaj¹cym miejsce zbiórki danej spo³ecznoœci (Iz 5,26). Znak ten
by³ dobrze widoczny z odleg³oœci, gdy¿ by³ wykonany z du¿ego kawa³ka p³ótna.
M. Wojciechowski. Chor¹giew. W: Encyklopedia biblijna. Red. P. J. Achtemeier.
Warszawa 1999 s. 155; F. Zorell.
,. W: Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris
Testamenti s. 167.
Placek z rodzynkami jest wybornym posi³kiem, podawanym przy szczególnych
okazjach. Jest to coœ wykwintnego, wyj¹tkowego, niecodziennego, wspania³ego.
F. Zorell.
. W: Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti s. 85.
Œwie¿e jab³ko dla cz³owieka ¿yj¹cego w terenie pó³pustynnym, by³o zawsze upragnionym orzeŸwieniem.
F. Zorell.
;. W: Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti s. 17.
Choroba w Starym Testamencie jest pojmowana g³ównie jako stan s³aboœci i u³omnoœci (Ps 38,11). Biblia nie szuka naturalnych przyczyn danych schorzeñ, lecz zwraca
uwagê na fakt, ¿e ka¿da choroba niesie ze sob¹ bardzo przykre doœwiadczenie dla
cz³owieka w postaci cierpienia. To w³aœnie stanowi punkt kulminacyjny dla rozwa¿añ Biblii o chorobie. Istotne jest tu szukanie odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce
znaczenia tego zjawiska w ¿yciu ludzkim. Objawienie biblijne poucza, ¿e cierpienie, czyli tak¿e choroba, jest nastêpstwem grzechu dokonanego przez pierwszych
ludzi (Rdz 3,16–19). Stopniowo coraz bardziej rozwija siê prawda, w myœl której to
w³aœnie dzia³anie szatana jest przyczyn¹ wszelkich chorób i cierpienia, których
doœwiadcza cz³owiek (Hi 2,7). Stary Testament wobec sytuacji cz³owieka dotkniêtego chorob¹ nie zakazuje praktyk lekarskich. W ka¿dej chorobie nale¿y przede
wszystkim szukaæ pomocy u samego Boga, poniewa¿ to w³aœnie On jest Panem
¿ycia (Pwt 32,39; Oz 6,1). W pe³nym tego s³owa znaczeniu jest On najlepszym
lekarzem cz³owieka (Wj 15,26). Obietnice eschatologiczne czynione przez proroków zapewniaj¹ zniesienie chorób w nowym œwiecie, który przypadnie w udziale
wyznawcom Boga w czasie ostatecznym. Nie bêdzie wówczas chorych (Iz 35,5n),
cierpieñ ani ³ez (Iz 25,8; 65,19), poniewa¿ znikn¹ w nim nastêpstwa grzechu, tak
bardzo dotkliwe w swych skutkach dla ca³ej ludzkoœci. J. Guilet. P. Grelot. Choroba. W: STB s. 122–125.
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jeszcze bardziej na to, aby da³a siê mi³owaæ oblubieñcowi. Czyni ona j¹ bardziej
dyspozycyjn¹ i otwart¹ na jego mi³oœæ, co przedstawia symboliczna scena
w wierszu 6.
Pnp 2,7 przedstawia oblubieñca, okazuj¹cego czu³oœæ i delikatnoœæ wobec
najg³êbszych potrzeb oblubienicy. Mi³oœæ wiêc, odznacza siê wra¿liwoœci¹ nie
tylko na piêkno fizyczne, ale tak¿e na potrzeby psychiczne umi³owanej osoby.
Dotyczy to g³ównie relacji oblubieñca wobec oblubienicy22. Chce ona, aby oblubieniec odczytywa³, rozumia³ i uprzedza³ zaspokajanie jej najg³êbszych pragnieñ. Im bardziej oblubieniec zaspokaja potrzebê bycia mi³owan¹ u oblubienicy, tym bardziej ona pozwala siê mi³owaæ, co przejawia siê w coraz wiêkszym
otwarciu siê jej na jego mi³oœæ, która równoczeœnie pomaga jej w wyzwoleniu
siê z tego, co jest niew³aœciwe.
To gor¹ce pragnienie zjednoczenia uwidacznia siê te¿ w Pnp 2,823. Jako
pierwsza wypowiada to swoje pragnienie, oblubienica. Przyzywa ona oblubieñca, jest za nim stêskniona. Jest pewna jego mi³oœci do niej. Ta pewnoœæ pozwala
jej mówiæ o jego zbli¿aniu siê do niej z wielkim poœpiechem. To œwiadczy tak¿e
i o jego pragnieniu do zjednoczenia z oblubienic¹. St¹d w³aœnie porównanie
oblubieñca do gazeli lub jelonka. Oba zwierzêta uto¿samiaj¹ bowiem szybkoœæ
i zwinnoœæ24. To jeszcze raz potwierdza pewnoœæ oblubienicy o mi³oœci oblubieñca do niej.
Z kolei wypowiada siê oblubieniec, ujawniaj¹c równie¿ tendencjê do zjednoczenia. Doœwiadczenie przez niego takiego prze¿ycia jest zwi¹zane z radoœci¹, co ukazuje bogata w opisy symbolika wiosny. W dalszej kolejnoœci (w. 14)
oblubieniec przyzywa do siebie oblubienicê, daj¹c tym wyraz têsknoty za ni¹
i pragnienia jej25. Nawet taki szczegó³, jak g³os oblubienicy, jest wa¿ny dla oblubieñca, poniewa¿ i jego dŸwiêk nape³nia go radoœci¹26. To przyzywanie oblubienicy przez oblubieñca, zostaje przez ni¹ us³yszane i odwzajemnione.
22

23

24
25

26

J. Warzecha. Mi³oœæ oblubieñcza w Pieœni nad Pieœniami. W: Mi³oœæ jest z Boga.
Wokó³ zagadnieñ biblijno-moralnych. Studium ofiarowane ks. prof. dr. hab. Janowi £achowi. Warszawa 1997 s. 409–426.
S³uchaj! Mój umi³owany! Oto przybywa!Biegnie radoœnie przez góry, przeskakuje
pagórki.
M. Lurker. Jeleñ. W: S³ownik obrazów i symboli biblijnych. Pozañ 1989 s. 77.
Go³êbico moja, ukryta w skalnych szczelinach, w wydr¹¿eniu skalnej œciany! Uka¿
mi swoje oblicze, pozwól mi us³yszeæ swój g³os, albowiem g³os twój jest s³odki,
a oblicze twoje wdziêczne.
Radoœæ w ujêciu Starego Testamentu jest jednym z podstawowych elementów obietnicy Boga wobec cz³owieka. Jej przedmiotem jest prawo Bo¿e (Ps 33,21; 37,4; Jl 2,29),
œwiadomoœci wybrania i prowadzenia przez Boga (Iz 44,23), czy oczekiwanie na
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Istotn¹ myœl zawiera symbolika winnicy i lisów j¹ niszcz¹cych (2,15)27.
W Starym Testamencie, winnica (hebr.
) jest czêsto u¿ywana jako symbol
) z kolei jest
radoœci cz³owieka oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego28. Lis (hebr.
29
jednym ze szkodników, niszcz¹cych winnicê . Dlatego te¿, oblubienica mo¿e
przestrzec lub pragnie zwróciæ uwagê na istnienie elementów zagra¿aj¹cych
ich mi³oœci, która to mi³oœæ daje im obojgu wiele radoœci.
Pnp 2,16 ujawnia pragnienie oblubienicy wobec oblubieñca30. ¯ywi ona
potrzebê wzajemnej przynale¿noœci do siebie. Stwierdzenie „dopóki powiewa

27

28

29
30

Mesjasza (Iz 9,1–7). Okazj¹ do radoœci by³y œwiêta (Kp³ 23,40; Pwt 16,11,14n),
a przede wszystkim uczta ofiarna (Pwt 12,7), poniewa¿ by³a ona symbolicznym
przyswojeniem sobie dóbr zbawienia. WyraŸnym wezwaniem do radoœci jest kult,
bêd¹cy okazj¹ do wychwalania Boga (Ps 33,1; 149,2). Wa¿n¹ przyczyn¹ radoœci
by³a œwiadomoœæ oczekiwania na czasy ostateczne (Dn 3,52–90; Iz 9,2; 35,1). J. Vermeylen. La composition littéraire de l’Apocalypse d’IsDe (Is XXIV-XXVII). EThL 50
(1974) s. 5–36. M. Rehm. Der Friedensfürst in Za 9,9-10. Bibel und Leben 9. 1965
s. 164–166. Źród³em radoœci s¹ tak¿e dobra ziemskie, gdy¿ s¹ obiecane przez Boga
(Pwt 28,3–8; Jr 33,11). Radoœæ, któr¹ niewiasta dziêki swej dobroci i cnotom nape³nia mê¿a (Prz 5,18; Syr 26,2.13) jest obrazem najwy¿szego szczêœcia (Iz 62,5). Dla
ma³¿onków p³odnoœæ jest przyczyn¹ radoœci (1 Sm 2,1.5; Ps 113,9), zw³aszcza gdy
ich dzieci s¹ m¹dre (Prz 10,1). Do innych radoœci mo¿na zaliczyæ koronacjê króla
(1 Krn 1,40), zwyciêstwo (1 Sm 18,16), powrót wygnañców z niewoli (Ps 126,2n).
Ponadto s¹ jeszcze radoœci tak wewnêtrzne, ¿e nie mo¿na siê nimi podzieliæ z innymi (Prz 14,10). Radoœæ jest wa¿na, poniewa¿ decyduje o zdrowiu cz³owieka
(Prz 17,22n) i pozwala cz³owiekowi zapomnieæ o przykroœciach, jakie towarzysz¹
¿yciu. Jest ona cz¹stk¹, któr¹ zsy³a cz³owiekowi sam Bóg (Koh 5,17n). Bóg potêpia
jedynie radoœæ przewrotn¹, która wynika ze z³ych uczynków (Prz 2,14; Ps 13,5;
35,26). C. Breuer. Radoœæ. W: PSB kol. 1120.
Schwytajcie nam lisy, ma³e lisi¹tka niszcz¹ce winnice, bo winnice nasze okryte s¹
kwieciem. Lis by³ uwa¿any za zwierzê czyni¹ce szkody w uprawach roœlinnych,
dlatego przepêdzano go z pól rozpalonymi pochodniami. Ze wzglêdu na swoje cechy by³ on symbolem chytroœci i przewrotnoœci (Ne 3,35). M. Lurker. Lis. W: S³ownik obrazów i symboli biblijnych s. 116–117.
Nazw¹ winnica okreœlano pole, na którym roœnie winoroœl i zbiera siê winogrona.
Winnice by³y jedn¹ z typowych oznak dobrobytu. Bardziej ni¿ jakakolwiek uprawa
roli, plantacja winnicy zale¿y od wytê¿onej i m¹drej pracy cz³owieka oraz wp³ywu
poszczególnych pór roku. Obchodzenie siê z winnic¹, jako rodzajem w³asnoœci, zosta³o szczegó³owo okreœlone w ró¿nych zbiorach praw (Wj 22,4; Kp³ 19,10; Pwt 20,6).
R. S. Boraas. Winnica. W: Encyklopedia biblijna s. 1340.
F. Zorell.
. W: Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti s. 829–830.
Mój umi³owany nale¿y do mnie, a ja do niego, ten, który pasie swoj¹ trzodê pomiêdzy liliami.

D¥¯NOŒÆ DO ZJEDNOCZENIA OSÓB JAKO ISTOTNA CECHA MI£OŒCI...

141

wiatr dzienny” (w. 17), mo¿e oznaczaæ, ¿e ta przynale¿noœæ ma byæ na zawsze.
Przekonuj¹co to pragnienie wyra¿a fragment Pnp 3,1-5, w którym oblubienica
wspomina swoje têsknoty i wysi³ki, zmierzaj¹ce do odnalezienia oblubieñca,
by przebywaæ ju¿ razem31. Poszukiwanie oblubieñca przez oblubienicê wskazuje, ¿e dziêki wzajemnej mi³oœci, potrafi³a ona pokonaæ wiele przeszkód, stoj¹cych na drodze tej mi³oœci.
Mi³oœæ jako tendencji do zjednoczenia osób, przedstawiona jest te¿ w wierszu 4,12. Oblubienica okreœlona przez oblubieñca jako „siostra”, jest tu przyrównana do „zamkniêtego ogrodu” (hebr.
:)32. Ta symbolika oznacza wy³¹czn¹ przynale¿noœæ oblubienicy do oblubieñca, a nie do kogo innego33. Jest
ona jego w³asnoœci¹. Ma on do niej szczególne prawo. Mi³oœæ oblubieñcza odznacza siê wiêc wy³¹cznoœci¹ i jedynoœci¹. Jest to bogata mi³oœæ, pe³na ¿ycia, co
przedstawia symbolika wieloœci kwiatów, rosn¹cych w tym ogrodzie34. Zale¿-

31

32

33
34

3,1 Na mym pos³aniu poœród nocy szuka³am tego, którego mi³uje moja dusza.
Szuka³am go, ale nie znalaz³am. 2. Wstanê wiêc i obiegnê miasto, ulice i place:
Bêdê szuka³a tego, którego mi³uje moja dusza. Szuka³am go, ale nie znalaz³am.
3. Spotkali mnie stra¿nicy kr¹¿¹cy po mieœcie i spyta³am: „Czyœcie nie widzieli
tego, którego mi³uje moja dusza?” 4. Zaledwie od nich odesz³am, odnalaz³am tego,
którego mi³uje moja dusza. Objê³am go i nie puszczê, dopóki nie wprowadzê go do
domu mej matki, do mieszkania tej, która mnie urodzi³a. 5. Zaklinam was, córki
jerozolimskie, na gazele lub na dzikie ³anie! Nie wyrywajcie jej ze snu, nie budŸcie
umi³owanej, dopóki sama nie zapragnie.
Ogród to obszar ziemi uprawnej, odgrodzony murem z kamieni, ceg³y lub ¿ywop³otem. Wejœcie do ogrodu stanowi³a najczêœciej brama, która mog³a byæ zamykana
(2 Krl 25,4). Ogrody by³y po³o¿one blisko Ÿróde³ wody, dlatego by³y one urodzajne
i stanowi³y przedmiot pragnieñ. Wykorzystywano je zarówno dla celów dekoracyjnych, jak i u¿ytkowych (Rdz 13,10; Lb 24,6: Jr 31,12). W ogrodach uprawiano
warzywa, przyprawy, drzewa owocowe i kwiaty (1 Krl 21,2; Jr 29,5). Z powodu
zazwyczaj bujnej roœlinnoœci, ogród by³ od dawna symbolem wszelkiego urodzaju
(Rdz 13,10). By³ one równie¿ miejscem, w którym urz¹dzano spotkania z ró¿nych
okazji, jak równie¿ miejscem modlitwy i medytacji. Znajdowa³y siê w nich tak¿e
groby przodków. Ich istotn¹ cech¹ by³o wy³¹czne przynale¿enie do w³aœciciela. Ogród
by³ te¿ symbolem bliskiej za¿y³oœci cz³owieka z Bogiem (Rdz 2,8) i Bo¿ej ³askawoœci. W. E. Lemke. Ogród. W: Encyklopedia biblijna s. 866.
F. Zorell.
. W: Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti s. 521.
Rozkwitanie kwiatów to zwiastun wiosny oraz nadzieja na uzyskanie plonów. Dlatego zami³owanie staro¿ytnych ludów do kwiatów by³o wyrazem nie tylko radowania siê ich piêknem, ale przede wszystkim silnie wi¹za³o siê ze sfer¹ religijn¹. Kwiaty
by³y obecne w wielu dziedzinach ¿ycia ludzi Staro¿ytnego Wschodu. Z ich nektarów
i aromatów wytwarzano wonne ekstrakty i olejki, stanowi¹ce podstawê do produk-
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noœæ pomiêdzy mi³oœci¹ i ¿yciem przedstawia te¿ wiersz 15. Mi³oœæ jest jak
Ÿród³o ¿ywej wody. Symbolika Ÿród³a wody oznacza obfitoœæ ¿ycia35. Bez wody,
jakakolwiek forma ¿ycia jest skazana na wymarcie36.
W dalszej czêœci tekstu, oblubienica przyzywa oblubieñca (4,16)37. Wyra¿a
ona g³êbokie pragnienie, aby oblubieniec czu³ siê dobrze w obrêbie mi³oœci,
któr¹ ona kieruje do niego. Oblubienica, pragnie uszczêœliwiæ oblubieñca sw¹
mi³oœci¹. Oblubieniec dostrzega tê postawê oblubienicy i wyra¿a jej za to swoj¹
wdziêcznoœæ, poprzez okreœlenie znaczenia dla niego jej mi³oœci, co przedstawia
Pnp 5,1. Upaja siê on jej mi³oœci¹.
Fragment Pnp 5,3–8 przedstawia kolejny wyraz mi³oœci, d¹¿¹cej do zjednoczenia. Bogaty opis czynnoœci oblubienicy, które dokonuje ona, aby znaleŸæ
oblubieñca, zdaje siê wskazywaæ, ¿e mi³oœæ wymaga wielkiej ofiary, rozumianej tutaj jako szereg wyrzeczeñ i trudów.
Z kolei dostrze¿enie piêkna umi³owanej kobiety, zachwyt i podziw, jaki
wzbudza ono w oblubieñcu, przechodzi u niego w pragnienie po³¹czenia siê
z ni¹ wêz³em ma³¿eñskim. Zosta³o to wyra¿one lirycznym jêzykiem obrazowym. Zjednoczenie ma³¿onków obejmuje ca³¹ ich osobê, w³¹cznie z elementami
fizycznymi (Pnp 7,7–10)38. Interesuj¹ce jest tu porównanie oblubienicy do palmy (hebr.
), drzewa maj¹cego zawsze zielone liœcie, czyli nieustannie ¿yj¹cego ( Wj 15,27; Kp³ 23,40; Lb 33,9; Ps 92, 13)39. Byæ mo¿e symbolika wspinania siê na palmê i chwycenia siê jej ga³êzi oznacza, ¿e radoœæ oblubieñca, p³y-

35
36
37

38

39

cji ró¿nych perfum i maœci. Zapachy kwiatów odœwie¿a³y powietrze
w domach i odzie¿ oraz upiêksza³y domostwa. Formy kwiatowe by³y inspiracj¹ w tworzeniu motywów dekoracyjnych w sztuce. W metaforyce biblijnej kwiaty oznaczaj¹
przemijanie wszystkiego, co ziemskie (Ps 103,15n), ale równie¿ odnowienie. Z kwiatami ³¹czono piêkno, czystoœæ i s³odycz. Dlatego te¿ s¹ one ziemskim wyobra¿eniem
niebieskiej szczêœliwoœci. P. L. Crawford. Kwiaty. W: Enceklopedia biblijna s. 647.
F. Zorell.
. W: Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti s. 432.
M. G. Boismard. Woda. W: STB s. 1058–1062.
Zerwij siê, wietrze pó³nocny! Bywaj, wietrze po³udnia! Powiejcie przez mój ogród,
by siê rozprzestrzeni³y jego wonnoœci. Niech umi³owany mój wejdzie do swego ogrodu i niech po¿ywa jego najwyborniejsze owoce.
7,7 O, jak¿e piêkna jesteœ i jak powabna, o umi³owana, o najmilsza! 8. Twoja
wynios³a postaæ podobna jest do palmy, a twoje piersi do winnych gron. 9. Rzek³em: Pragnê wspi¹æ siê na palmê, uchwyciæ siê jej ga³êzi dŸwigaj¹cych owoc.
Niech piersi twoje bêd¹ jak grona winnego krzewu, a tchnienie twych nozdrzy jak
woñ jab³ek. 10. Niech usta twoje bêd¹ mi najwyborniejszym winem, przep³ywaj¹cym g³adko przez moje podniebienie,
F. Zorell.
o. W: Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti s. 903.
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n¹ca ze zjednoczenia z oblubienic¹, wzmacnia w nim ¿ycie i obdarza go nim.
Nie ma na tym drzewie nic takiego, co by nie okaza³o siê po¿yteczne dla cz³owieka. Dlatego palma jest symbolem wszystkiego, co wznios³e i szlachetne.
W takim ujêciu mi³oœæ pomiêdzy oblubieñcami, wyra¿aj¹ca siê na zewn¹trz
w³aœnie w ich zjednoczeniu cielesnym jest jak najbardziej prawid³owa i bardzo
dobra, daj¹ca szczêœcie, radoœæ i ¿ycie. ¯ycie bowiem by³o najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ w Starym Testamencie40.
Wa¿na jest tu te¿ chronologia wydarzeñ. Najpierw taniec weselny (Pnp 7,1),
czyli obrzêd zaœlubin, a dopiero póŸniej zjednoczenie cielesne oblubieñców jako
wyraz ich mi³oœci. Mo¿na st¹d wnioskowaæ, ¿e taki przejaw mi³oœci powinien
mieæ miejsce tylko w ma³¿eñstwie.
W dalszej czêœci poematu, zawarta jest odpowiedŸ oblubienicy, z której
jednoznacznie wynika, ¿e zdaje ona sobie sprawê z tego, ¿e jest kochana przez
oblubieñca. Jest ona pewna jego mi³oœci do niej (Pnp 7,11)41. Dlatego te¿, jest
ona gotowa odwzajemniæ jego mi³oœæ, swoj¹ mi³oœci¹ i oddaniem (Pnp 7,12-14)42. W tekœcie tym zawarta jest wa¿na prawda, dotycz¹ca prawid³owoœci
w mi³oœci oblubieñczej. To mi³oœæ oblubieñca do oblubienicy jest tym najwa¿niejszym czynnikiem, który wzbudza w oblubienicy mi³oœæ do niego. Doœwiadczenie ró¿nych przejawów mi³oœci oblubieñca, pozwala oblubienicy odwzajemniæ siê mi³oœci¹. Dopiero w tym momencie wzajemna mi³oœæ oblubieñców osi¹gnê³a pe³niê. Mo¿e na to wskazywaæ u¿yta tutaj symbolika mandragory i jej
owoców z³o¿onych u drzwi mieszkania. Owoce oznaczaj¹ rezultat pracy, a tak¿e duchowych wysi³ków, to co dojrza³e43. Z kolei owoce mandragory s¹ nape³nione s³odkim i delikatnym mi¹¿szem. By³y one symbolem pe³nej i dojrza³ej
mi³oœci, znajduj¹cej swój wyraz w prokreacji, p³odnoœci i zrodzeniu dziecka44.
Ponadto sta³oœæ, czyli pe³niê, dojrza³oœæ tej wzajemnej mi³oœci, podkreœla
symbolika mieszkania, czyli czegoœ, co jest trwa³e, nieprzemijaj¹ce45. Radoœæ
40
41
42

43
44
45

M. Lurker. Palma. W: S³ownik obrazów i symboli biblijnych s. 167–168.
Ja nale¿ê do umi³owanego i do mnie on zwraca swoje po¿¹danie.
12. PrzyjdŸ, o mój umi³owany, wyjdziemy na pole, noc bêdziemy spêdzaæ w wioskach. 13. Wczesnym rankiem pospieszymy do winnic, by zobaczyæ, czy krzew winny
okry³ siê kwieciem, czy rozchylaj¹ siê ju¿ winne p³atki kwiatów, czy zawi¹za³y siê ju¿
p¹czki granatowców: tam ciê obdarzê mi³oœci¹. 14. Mandragory rozsiewaj¹ ju¿ swoj¹
woñ, a u drzwi naszego mieszkania mamy wszelki najznakomitszy owoc zarówno
z nowych, jak i ze starych zbiorów. Zachowa³am je dla ciebie, mój umi³owany.
C. Spicq. X. Leon-Dufour. Owoc. W: STB s. 636–637.
A. Baum. Mandragora. W: PSB kol. 699–700.
Cz³owiek Starego Testamentu jest nomad¹, czyli wêdrowcem, któremu pojêcie
„mieszkaæ”, jest ca³kiem obce. Jest on ci¹gle w ruchu, nie do koñca doœwiadczy³
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z podjêcia decyzji o pe³nym oddaniu siê oblubienicy w pe³nej mi³oœci oblubieñcowi, mo¿e nieco pomniejszyæ œwiadomoœæ, ¿e ma³¿eñstwo odrywa j¹ od matki
i rodzeñstwa (Pnp 8,1–2)46. Jednak brak bliskich sobie ludzi, rekompensuje
mi³oœæ okazywana jej przez mê¿a (Pnp 8,3)47.
W œwietle powy¿ej przeprowadzonych analiz, dotycz¹cych mi³oœci ma³¿eñskiej, wynika, ¿e jest ona dana cz³owiekowi przez Boga, jako jego naturalne
wyposa¿enie, co pozwala okreœliæ zadanie tej mi³oœci wyznaczone jej przez Stwórcê. Rola tej mi³oœci polega na tworzeniu pe³nej jednoœci pomiêdzy oblubieñcem
i oblubienic¹. Pod pojêciem „pe³na” nale¿y rozumieæ wszystkie aspekty cz³owieczeñstwa osób tworz¹cych ma³¿eñstwo, czyli cielesnoœæ i duchowoœæ. Jest to
mo¿liwe dziêki odmiennoœci pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹. Wyznaczone mi³oœci oblubieñczej miejsce jest jej dowartoœciowaniem. Wskazuj¹ na to wezwania
do podejmowania gestów, bêd¹cych wyrazem d¹¿enia do zjednoczenia. Widoczne jest to zw³aszcza w wezwaniach, które oblubienica kieruje do oblubieñca.
Pozwala to przypuszczaæ, ¿e ten element mi³oœci jest szczególnie potrzebny
w³aœnie jej. Sama d¹¿noœæ do zjednoczenia polega na pragnieniu sta³ego przebywania nawzajem ze sob¹. Wi¹¿e siê z tym wzajemne poszukiwanie i radoœæ
odnajdywania siê. Nie jest to ³atwe, poniewa¿ ten element mi³oœci oblubieñczej
napotyka najwiêcej trudnoœci stoj¹cych na drodze do po³¹czenia siê zakochanych. Dlatego potrzebna jest w tym si³a woli i umiejêtnoœæ znoszenia wielu
utrapieñ. To z kolei podkreœla pierwszorzêdn¹ rolê p³aszczyzny duchowej we
wzajemnym zjednoczeniu. Jednak¿e zawê¿enie tego zjednoczenia jedynie do
tej p³aszczyzny by³oby jego zubo¿eniem i jakimœ brakiem. Dlatego te¿, uwzglêdniaj¹c objawion¹ przez Boga prawdê o cz³owieku jako istocie obdarzonej elementem materialnym, jakim jest cia³o, Pnp wskazuje, ¿e zjednoczenie pomiêdzy oblubieñcem i oblubienic¹ powinno obejmowaæ równie¿ ich stronê cielesn¹.

46

47

tego, czym jest mieszkanie. Nie zna³ on nawet odpowiedniego s³owa, które wyra¿a³oby takie doœwiadczenie. Stopniowo jednak budz¹ siê w nim têsknoty, aby móc
odpocz¹æ po trudach wêdrówek po pustyni, co jest przedmiotem obietnic Bo¿ych
(Rdz 49,9; Pwt 33,12; Jr 23,6). Poniewa¿ cz³owiek jest stale w drodze, dlatego za
jego ziemskiego ¿ycia, prawda o mieszkaniu wype³nia siê w sposób niedoskona³y.
Pe³n¹ realizacj¹ tych pragnieñ i zapowiedzi jest zamieszkanie Boga poœród swego
ludu (Am 5,15; Jr 12,14). A. Urban. Mieszkanie. W: PSB kol. 730.
8,1 O, czemu¿ nie jesteœ moim bratem, który ssa³ piersi mojej matki?! Wówczas
spotkawszy ciê na ulicy mog³abym ciê ca³owaæ i nikt nie odwa¿y³by siê szydziæ
ze mnie z tego powodu. 2Wprowadzi³abym ciê do domu mej matki, zabra³abym ciê
do mieszkania mojej rodzicielki. Napoi³abym ciê winem korzennym, moszczem
z granatów.
S. Potocki. Rady m¹droœci s. 173.
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Poprzez bogat¹ symbolikê w tej materii, Pnp wskazuje znaczenie cia³a w relacji oblubieñczej i tym sposobem tak¿e go dowartoœciowuje. Mi³oœæ powinna wiêc
wyra¿aæ siê tak¿e poprzez cia³o. Tym sposobem cielesnoœæ staje siê czynnikiem
tworz¹cym jednoœæ ma³¿onków. Nie wolno jej wykluczyæ z tej jednoœci. Symbolika zaœlubin i uczty weselnej u¿ytej w Pnp, wskazuje, ¿e taki wyraz mi³oœci
mo¿e mieæ miejsce tylko w ma³¿eñstwie. Jedynie taki zwi¹zek zapewnia pe³niê
wzajemnego oddania. W œwietle tekstów Pnp tak wszechstronnie rozumiana
jednoœæ powinna cechowaæ siê du¿¹ intensywnoœci¹. Wzmaga ona jeszcze bardziej tê d¹¿noœæ do zjednoczenia oraz wyzwala w oblubieñcach czu³oœæ i delikatnoœæ wobec najg³êbszych wzajemnych potrzeb. Jest to wiêc czynnik zapewniaj¹cy sta³y rozwój cz³owieka. Nale¿y ponadto zaznaczyæ, ¿e d¹¿noœæ do zjednoczenia wi¹¿e siê z wy³¹cznoœci¹ i jedynoœci¹, to znaczy z przynale¿noœci¹ do
tej a nie innej osoby. To zapewnia jej sta³oœæ i wiernoœæ.
SUMMARY
Unity as an essential feature of marital love
in the light of chosen texts of song of song
The activity of people creating the final shape of sapiential tradition constitutes
the last stage of redemption in the Old Testament. Their mature theological reflection
includes earlier theological considerations concerning matrimony and tries to indicate
the most valuable characteristic of marital unity, suitable for dignity of the individuals
composing this relationship as well as distinguishing it from other human communities.
This is most evident Song of Songs. In this book, as in no other sapiential work of the
Old Testament, marital love – the most important element of marital unity – has been
presented in the most comprehensive way. This constitutes a distinct proclamation of
the personal aspect of matrimonial relationship. Such formulation of marital unity
certainly does not exclude its other aspects (law, genealogy, accord), originating from
the earlier stages of God’s Revelation, but supplements them with something, which
had not been strongly stressed before.
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Studia Gnesnensia
Tom XXI (2007) 147–156

OJCOWIE KOŒCIO£A W ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ
BENEDYKTA XVI SACRAMENTUM CARITATIS
Posynodalna adhortacja papie¿a Benedykta XVI Sacramentum caritatis
sk³ada siê z trzech podstawowych czêœci. Pierwsza zatytu³owana jest: Eucharystia – tajemnica wiary, druga nosi tytu³: Eucharystia – tajemnica celebrowana, trzecia natomiast: Eucharystia – misterium ¿ycia. Ka¿da z wymienionych czêœci posiada swoje biblijne motto, umieszczone na pocz¹tku, póŸniej zaœ, w konkretnej treœci, jest ono rozwijane. Poszczególne czêœci podzielone s¹ tak¿e na grupy tematyczne, te zaœ na mniejsze zagadnienia. Rozpoczynaj¹ siê od w¹tku teologicznego, koñcz¹ zaœ konkretnymi wskazaniami
pastoralnymi.
Papie¿ powo³uje siê w niektórych miejscach na dokumenty Jana Paw³a II,
najwiêcej jednak na swoje wypowiedzi i na zdanie Ojców Synodalnych. Czêsto
podkreœla, ¿e wychodzi im naprzeciw lub te¿ spe³nia ich ¿yczenia w odniesieniu do konkretnych kwestii zwi¹zanych z tajemnic¹ Eucharystii.
Oprócz wspomnianych odniesieñ, odnaleŸæ mo¿emy tak¿e w adhortacji
papie¿a Benedykta wiele wypowiedzi Ojców Koœcio³a, które godne s¹ podkreœlenia, poniewa¿ s³u¿¹ one nie tylko jako podbudowa teologiczna do konkretnych tekstów, ale stanowi¹ równie¿ implikacje pastoralne i jako takie mog¹
zostaæ wykorzystane w pracy duszpasterskiej.
W sumie papie¿ Benedykt odwo³uje siê w swojej adhortacji do oœmiu Ojców Koœcio³a i dwa razy do tekstów opisuj¹cych mêczeñstwo œwiadków wiary
z pierwszych wieków Koœcio³a. Najwiêcej, bo a¿ dziesiêæ razy cytuje œw. Augustyna, po dwa razy œw. Jana Chryzostoma i œw. Ignacego z Antiochii, jeden raz
œw. Justyna, œw. Ireneusza z Lyonu, œw. Cyryla Jerozolimskiego, œw. Grzegorza
z Nazjanzu, œw. Hieronima i œw. Jana Damasceñskiego. W odniesieniu do mêczenników odwo³uje siê do Polikarpa ze Smyrny oraz do mêczenników z Abiteny z IV wieku.
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1. Ojcowie Koœcio³a a Eucharystia jako tajemnica wiary
Pierwsza czêœæ adhortacji papieskiej zosta³a zatytu³owana Eucharystia –
tajemnica wiary. Przewodnim jej mottem biblijnym s¹ s³owa œw. Jana: „Na tym
polega dzie³o zamierzone przez Boga, abyœcie uwierzyli w Tego, którego On
pos³a³” (6,29). Mo¿e te¿ dlatego ju¿ we wprowadzeniu do adhortacji Benedykt
mówi o Eucharystii jako o pokarmie prowadz¹cym do poznania prawdy przywo³uj¹c s³owa œw. Augustyna. Papie¿ przypomina, ¿e „z przenikliw¹ znajomoœci¹ ludzkiej kondycji, œw. Augustyn zwróci³ uwagê na to, i¿ cz³owiek dzia³a
spontanicznie, a nie z przymusu, kiedy staje wobec czegoœ, co go poci¹ga i wzbudza w nim pragnienie. Pytaj¹c tedy, co mo¿e cz³owieka ostatecznie od wewn¹trz
poruszyæ, œwiêty Biskup zawo³a³: Czego¿ dusza pragnie na sposób bardziej
¿arliwy ni¿ prawdy?”1.
Papie¿ omawia temat Eucharystii z konkretnym wskazaniem na zwi¹zek, jaki istnieje pomiêdzy Eucharysti¹ i poszczególnymi tajemnicami naszej
wiary. Chodzi w nim najpierw o relacjê Eucharystii w odniesieniu do Trójcy
Przenajœwiêtszej. Tutaj przywo³uje wielkie i znacz¹ce dzie³o œw. Augustyna
De Trinitate. Benedykt podkreœla, ¿e cz³owiek mo¿e doœwiadczyæ bezinteresownego daru Trójcy Przenajœwiêtszej, gdy¿ „Koœció³ przyjmuje, celebruje,
adoruje ten dar w wiernym pos³uszeñstwie. Tajemnica wiary jest tajemnic¹
mi³oœci trynitarnej, do uczestnictwa w której jesteœmy przez ³askê wezwani.
Tak¿e wiêc i my musimy zawo³aæ wraz ze œw. Augustynem: Jeœli widzisz mi³oœæ, widzisz Trójcê”2.
Papie¿ dostrzega tak¿e zwi¹zek Eucharystii z tajemnic¹ Ducha Œwiêtego.
Dlatego te¿ odwo³uje siê do jednej z katechez chrzcielnych œw. Cyryla Jerozolimskiego: „W tej perspektywie – pisze Benedykt – mo¿na poj¹æ decyduj¹c¹
rolê Ducha Œwiêtego w celebracji eucharystycznej, a w szczególnoœci w przeistoczeniu. Œwiadomoœæ tego jest dobrze udokumentowana u Ojców Koœcio³a.
Œw. Cyryl Jerozolimski, w swoich Katechezach przypomina, ¿e wzywamy Boga
mi³osiernego, aby zes³a³ swego Ducha Œwiêtego na wy³o¿one dary ofiarne, aby
przemieni³ chleb w Cia³o Chrystusa i wino w Krew Chrystusa. To, czego Duch
Œwiêty dotyka jest przez Niego ca³kowicie uœwiêcone i przemienione”3. W tym
1

2
3

Œw. Augustyn, Homilie na Ewangeliê œw. Jana, 26,5; PL 35, 1609; Sacramentum
caritatis 2.
Œw. Augustyn, O Trójcy Œwiêtej, VIII,8,12 ; CCL 50, 287. Sacramentum caritatis 8.
Œw. Cyryl Jerozolimski, Katecheza XXIII,7 ; PG 33, 1114 n. Sacramentum caritatis 13.
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samym kontekœcie Benedykt odwo³uje siê tak¿e do dialogu O kap³añstwie œw.
Jana Chryzostoma. Cytuj¹c jego s³owa papie¿ stwierdza: „Równie¿ œw. Jan
Chryzostom podkreœla, ¿e kap³an wzywa Ducha Œwiêtego, gdy celebruje ofiarê4: jak Eliasz – mówi on – szafarz przywo³uje Ducha Œwiêtego, aby gdy ³aska
sp³ywa na ofiarê, przez ni¹ rozpala³y siê dusze wszystkich”5.
Du¿o miejsca poœwiêca papie¿ omówieniu zwi¹zku Eucharystii z pozosta³ymi sakramentami. Tutaj te¿ zawarta jest najwiêksza iloœæ wskazañ pastoralnych. Nie chodzi o nowe dyrektywy, ale przede wszystkim o przypomnienie
starych, obowi¹zuj¹cych ju¿ w Koœciele norm, które zosta³y zapomniane b¹dŸ
te¿ w niektórych Koœcio³ach zaniedbane. W odniesieniu do dwóch sakramentów: pokuty i œwiêceñ, Benedykt powo³uje siê na Ojców Koœcio³a.
Kiedy papie¿ ukazuje wiêŸ, jaka istnieje pomiêdzy Eucharysti¹ a sakramentem pojednania, przywo³uje s³owa œw. Jana Damasceñskiego z jego Wyk³adu prawdziwej wiary oraz Mowê 39 œw. Grzegorza z Nazjanzu. „Ponadto
– pisze Benedykt w swojej adhortacji – wiêŸ pomiêdzy Eucharysti¹ i Pojednaniem przypomina, ¿e grzech nigdy nie jest rzeczywistoœci¹ wy³¹cznie indywidualn¹; jest zawsze ran¹ zadan¹ wspólnocie koœcielnej, w któr¹ jesteœmy w³¹czeni przez Chrzest. Dlatego Pojednanie, jak mówili Ojcowie Koœcio³a, jest laboriosus quidam baptismus, podkreœlaj¹c w ten sposób, ¿e rezultatem drogi
nawrócenia jest tak¿e przywrócenie pe³nej komunii koœcielnej, która siê wyra¿a w ponownym przyst¹pieniu do Eucharystii”6.
Wiele miejsca Benedykt poœwiêca na omówienie sakramentu œwiêceñ, aby
przypomnieæ kap³anom, ¿e ca³a ich pos³uga nigdy nie powinna wynosiæ na pierwszy plan ich samych lub ich opinii, ale Chrystusa, poniewa¿ wyœwiêcony kap³an dzia³a in Persona Christi, a tak¿e w imieniu ca³ego Koœcio³a7. Z tego powodu stawianie siebie w centrum celebracji liturgicznej sprzeciwia siê to¿samoœci kap³añskiej. Papie¿ przypomina z naciskiem o postawie s³u¿by, oddania
i pokory podczas sprawowania przez kap³ana Najœwiêtszej Ofiary. Dlatego te¿
odwo³uje siê do s³ów œw. Augustyna, który nazywa kap³añstwo amoris officium. „Polecam zatem duchownym – pisze Ojciec Œwiêty w swojej adhortacji
– by zawsze pog³êbiali œwiadomoœæ w³asnej pos³ugi eucharystycznej jako pokornej s³u¿by wobec Chrystusa i Jego Koœcio³a. Kap³añstwo, jak mawia³
4

5
6

7

Por. Œw. Jan Chryzostom, O kap³añstwie, VI,4; PG 48, 681 Sacramentum caritatis
13.
Tam¿e, III, 4; PG 48, 642. Sacramentum caritatis 13.
Por. œw. Jan Damasceñski, Wyk³ad wiary prawdziwej IV,9; PG 95, 1124 C; Œw. Grzegorz z Nazjanzu, Mowa 39,17; PG 36, 356 A Sacramentum caritatis 20.
Por. Sacramentum caritatis 23.
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œw. Augustyn, jest amoris officium8 – urzêdem dobrego pasterza, który ofiaruje
swoje ¿ycie za owce (por. J 10, 14–15)”9.
2. Ojcowie Koœcio³a o celebrowaniu tajemnicy Eucharystii
Druga czêœæ papieskiej adhortacji nosi tytu³: Eucharystia – tajemnica celebrowana. Przewodnim mottem tego tematu s¹ tak¿e s³owa z Ewangelii œw. Jana: „Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: nie Moj¿esz da³ wam chleb z nieba,
ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (6,32). Druga czêœæ
adhortacji jest wyj¹tkowo praktyczna. Papie¿owi chodzi³o bowiem o ukazanie
zwi¹zku pomiêdzy lex orandi i lex credendi. Ojciec Œwiêty ju¿ na pocz¹tku tego
dokumentu zaznacza, ¿e „Eucharystiê nale¿y prze¿ywaæ jako tajemnicê wiary
autentycznie celebrowan¹”10. Podkreœlony zosta³ tak¿e zwi¹zek, jaki zachodzi
pomiêdzy piêknem i liturgi¹. Liturgia musi byæ piêkna, poniewa¿ mi³oœæ Bo¿a
jest piêkna, ta zaœ objawia siê w tajemnicy Eucharystii. Papie¿ zaznacza, ¿e
w liturgii nie chodzi tylko o piêkno jako o czynnik dekoracyjny, piêkno jest
bowiem zawsze atrybutem samego Boga i Jego Objawienia11.
Kiedy papie¿ Benedykt omawia celebrowanie tajemnicy Eucharystii, podkreœla, ¿e czyni to ca³y Chrystus. Odwo³uje siê wówczas do bardzo piêknych fragmentów kazañ i homilii œw. Augustyna. „W tej perspektywie – pisze Ojciec Œwiêty
– bardzo odpowiednie bêdzie przywo³anie na myœl s³ów œw. Augustyna, które
trafnie opisuj¹ dynamikê wiary w³aœciw¹ Eucharystii. Wielki Œwiêty z Hippony,
w³aœnie w odniesieniu do tajemnicy eucharystycznej ukazuje, jak Chrystus upodabnia nas do siebie: Chleb ten, który widzicie na o³tarzu, poœwiêcony s³owem
Bo¿ym, jest Cia³em Chrystusa. Kielich ten, a raczej to, co jest w kielichu, poœwiêcone s³owem Bo¿ym, jest Krwi¹ Chrystusa. W ten sposób chcia³ Chrystus Pan daæ
Cia³o swe i Krew swoj¹, któr¹ wyla³ za nas na odpuszczenie grzechów. Jeœli
dobrze przyjêliœcie Cia³o Pañskie, to staliœcie siê tym, co do serc swoich przyjêliœcie, tzn. Chrystusem12. A zatem, nie tylko staliœmy siê chrzeœcijanami, lecz Chrystusem13. Dlatego mo¿emy kontemplowaæ tajemnicze dzia³anie Boga, w którym
mieœci siê g³êboka jednoœæ pomiêdzy nami i Panem Jezusem: Nie jest Chrystus
w ten sposób g³ow¹, i¿by nie by³ w ciele, lecz ca³y jest Chrystus i g³ow¹ i cia³em”14.
8
9
10
11
12
13
14

Por. Œw. Augustyn, Homilie na Ewangeliê œw. Jana, 123,5; PL 35, 1967.
Sacramentum caritatis 23.
Tam¿e, 34.
Por. tam¿e, 35.
Œw. Augustyn, Kazanie 227, O Komunii Œwiêtej; PL 38, 1099.
Ten¿e, Homilia 21,8; PL 35, 1568 .
Ten¿e, Homilia 28,1; PL 35, 1622. Sacramentum caritatis 36.
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Poœród ró¿nych tematów zwi¹zanych z celebrowaniem Eucharystii, papie¿
poœwiêca tak¿e nieco miejsca œpiewowi liturgicznemu. W tym kontekœcie powo³uje siê miêdzy innymi na kazanie biskupa Hippony. Papie¿ Benedykt zauwa¿a, i¿ „s³usznie œw. Augustyn w swym s³ynnym kazaniu stwierdza: Nowy
cz³owiek zna nowe pieœni. Œpiew jest objawem weso³oœci. Jeœli wnikliwiej to
rozpatrzymy, stwierdzimy, ¿e to sprawa mi³oœci”15.
Benedykt zwraca równie¿ uwagê na koniecznoœæ docenienia liturgii s³owa
w Eucharystii. W tym celu odwo³uje siê do znanego dobrze i czêsto cytowanego
zdania œw. Hieronima: „W tej sakramentalnej perspektywie chrzeœcijañskiego
Objawienia, znajomoœæ i studiowanie s³owa Bo¿ego pozwalaj¹ doceniæ, celebrowaæ i lepiej prze¿ywaæ Eucharystiê. Równie¿ i tutaj objawia siê w ca³ej swej
prawdzie twierdzenie, i¿ nieznajomoœæ Pisma Œwiêtego jest nieznajomoœci¹
Chrystusa”16.
Kiedy papie¿ Benedykt mówi o wewnêtrznym zwi¹zku, jaki istnieje pomiêdzy celebracj¹ i adoracj¹, powo³uje siê ponownie na wypowiedŸ œw. Augustyna: „W pocz¹tkach reformy liturgicznej, wewnêtrzny zwi¹zek pomiêdzy Msz¹
œw. a adoracj¹ nie by³ niekiedy postrzegany wystarczaj¹co jasno. Rozprzestrzeniane wówczas zarzuty mia³y Ÿród³o w za³o¿eniu, ¿e Chleb eucharystyczny
mia³ byæ nam dany nie dla kontemplacji, ale dla spo¿ywania. W rzeczywistoœci, w œwietle doœwiadczenia modlitwy Koœcio³a okazuje siê, ¿e takie przeciwstawienie jest pozbawione jakiegokolwiek fundamentu. Ju¿ œw. Augustyn powiedzia³: nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; (…) peccemus non adorando – Niech nikt nie spo¿ywa tego Cia³a, jeœli Go najpierw nie
adorowa³; (…) grzeszylibyœmy, gdybyœmy Go nie adorowali”17.
3. Ojcowie Koœcio³a o Eucharystii jako tajemnicy ludzkiego ¿ycia
Ostatnia, trzecia czêœæ papieskiej adhortacji Sacramentum caritatis zosta³a zatytu³owana: Eucharystia – misterium ¿ycia. Biblijnym mottem, podobnie
jak w poprzednich czêœciach, s¹ tak¿e s³owa œw. Jana: „Jak Mnie pos³a³ ¿yj¹cy
Ojciec, a Ja ¿yjê przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ przeze
Mnie” (6,57). W tej czêœci adhortacji papie¿ zwraca szczególn¹ uwagê na zwi¹-

15

16

17

Œw. Augustyn, Kazanie 34,1, O nowej pieœni i nowym ¿yciu; PL 38, 210. Sacramentum caritatis 42.
Œw. Hieronim, Komentarz do proroka Izajasza, Prolog; PL 24, 17. Sacramentrum
caritatis 45.
Œw. Augustyn, Objaœnienia Psalmów, 98,9; CCL XXXIX, 1385. Sacramentum caritatis 66.
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zek, na g³êbok¹ relacjê, jaka zachodzi pomiêdzy Eucharysti¹ i codziennym
¿yciem cz³owieka. Chodzi przede wszystkim o to, by Eucharystia znajdowa³a
swoje przed³u¿enie w ludzkiej egzystencji.
Kiedy Ojciec Œwiêty mówi o Eucharystii jako misterium ¿ycia, odwo³uje
siê do „Wyznañ” œw. Augustyna: „Przyjmuj¹c Cia³o i Krew Jezusa Chrystusa,
stajemy siê uczestnikami ¿ycia Bo¿ego na sposób coraz bardziej dojrza³y i œwiadomy. Ma znaczenie w tym miejscu to, co œw. Augustyn mówi w swych Wyznaniach o wieczystym Logosie, pokarmie duszy, gdy ukazuj¹c Jego paradoksalny
charakter, wyobra¿a sobie, ¿e w dialogu z Nim s³yszy s³owa: Jam pokarm doros³ych, doroœnij, a bêdziesz mnie po¿ywa³ – i nie wch³oniesz mnie w siebie, jak
siê wch³ania cielesny pokarm, lecz ty siê we mnie przemienisz”18.
Mówi¹c w dalszym ci¹gu o eucharystycznej formie ¿ycia chrzeœcijañskiego, która ma polegaæ na ustawicznym sk³adaniu ofiary z w³asnej osoby we
wspólnocie ca³ego Koœcio³a, papie¿ powtarza za œw. Augustynem: „W zwi¹zku
z tym Œwiêty z Hippony przypomina nam: Oto, co jest ofiar¹ chrzeœcijan: «Wszyscy razem tworzymy jedno cia³o w Chrystusie». Koœció³ nie przestaje powtarzaæ
tej ofiary w dobrze znanym wiernym sakramencie O³tarza, przy czym wie, ¿e
w tym, co ofiaruje, równie¿ sam sk³ada siebie w ofierze”19.
Papie¿ mówi tak¿e o eucharystycznym kulcie, który winien ogarniaæ i przenikaæ ¿ycie ka¿dego chrzeœcijanina. Powo³uje siê przy tym na wypowiedŸ œw.
Ireneusza z Lyonu: „Kult przyjemny Bogu staje siê tym samym nowym sposobem prze¿ywania wszystkich okolicznoœci ¿ycia, w którym ka¿dy szczegó³ nabiera znaczenia, gdy¿ jest doznawany w kontekœcie wiêzi z Chrystusem, jako
ofiara sk³adana Bogu. Chwa³¹ Boga jest ¿ywy cz³owiek (por. 1 Kor 10,31).
A ¿yciem cz³owieka jest ogl¹danie Boga”20.
Aby ukazaæ g³êboki zwi¹zek, jako istniej pomiêdzy Eucharysti¹ a ¿yciem
cz³owieka, papie¿ odwo³uje siê do sposobu ¿ycia pierwszych chrzeœcijan, a jako
œwiadectwo wskazuje na przyk³ad œw. Ignacego Antiocheñskiego i œw. Justyna,
apologety i mêczennika z II wieku. „Wierni – pisze papie¿ – bardzo szybko
dostrzegli g³êboki wp³yw, jaki celebracja eucharystyczna wywiera na styl ich
¿ycia. Œw. Ignacy z Antiochii wyjaœnia³ tê prawdê, okreœlaj¹c chrzeœcijan jako
tych, którzy przeszli do nowej nadziei, jako tych, co ¿yj¹ na sposób dnia Pañskiego (iuxta dominicam viventes)21. To okreœlenie wielkiego mêczennika an18
19
20

21

Œw. Augustyn, Wyznania, VII,10,16; PL 32, 742. Sacramentum caritatis 70.
Œw. Augustyn, O Pañstwie Bo¿ym, X,6; PL 41, 284. Sacramentum caritatis 70.
Œw. Ireneusz z Lyonu, Przeciw herezjom, IV,20,7; PG 7, 1037. Sacramentum caritatis 71.
Œw. Ignacy Antiocheñski, List do Magnezjan, 9,1; PG 5, 670.
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tiocheñskiego wskazuje jasno na zwi¹zek pomiêdzy rzeczywistoœci¹ eucharystyczn¹ a chrzeœcijañsk¹ egzystencj¹ w jej codziennoœci. Typowy dla chrzeœcijan zwyczaj zbierania siê w pierwszy dzieñ po szabacie, by celebrowaæ zmartwychwstanie Chrystusa jest — wed³ug opisu œw. Justyna mêczennika22 —
równie¿ znakiem, który okreœla kszta³t egzystencji odnowionej w spotkaniu
z Chrystusem. Okreœlenie œw. Ignacego — ¿yæ na sposób dnia Pañskiego —
podkreœla wzorcow¹ wartoœæ, jak¹ ma ten œwiêty dzieñ w stosunku do pozosta³ych dni tygodnia. Niedziela nie wyró¿nia siê bowiem przez proste zawieszenie
zwyczajnych zajêæ, jakby coœ w rodzaju nawiasu w ramach zwyczajnego rytmu
dni. Chrzeœcijanie zawsze uwa¿ali ten dzieñ za pierwszy w tygodniu, poniewa¿
w nim sprawuje siê pami¹tkê radykalnej nowoœci przyniesionej przez Chrystusa. Dlatego niedziela jest dniem, w którym chrzeœcijanin odnajduje tê eucharystyczn¹ formê swojej egzystencji, dziêki której jest on stale wzywany, aby
¿yæ. ¯ycie na sposób dnia Pañskiego oznacza ¿ycie w œwiadomoœci wyzwolenia
przyniesionego przez Chrystusa oraz realizowanie w³asnej egzystencji jako ofiary sk³adanej Bogu z samego siebie, aby Jego zwyciêstwo objawia³o siê w pe³ni
wszystkim ludziom poprzez postêpowanie wewnêtrznie odnowione”23.
Papie¿ mówi tak¿e o potrzebie œwiadectwa, jakie winno wynikaæ z tajemnicy Eucharystii. Powo³uje siê przy tym na mêczenników pierwotnego Koœcio³a, zw³aszcza na postaæ œw. Polikarpa ze Smyrny i ponownie na œw. Ignacego
z Antiochii: „W tej refleksji zale¿y mi na rozwa¿eniu pojêcia, które by³o drogie
pierwszym chrzeœcijanom i dotyczy równie¿ nas, wspó³czesnych chrzeœcijan –
œwiadectwo a¿ po dar z samego siebie, a¿ po mêczeñstwo, zawsze by³o uwa¿ane
w historii Koœcio³a za szczyt nowego duchowego kultu: «abyœcie dali swoje cia³a» (Rz 12,1). Pomyœlmy na przyk³ad o opisie mêczeñstwa œw. Polikarpa ze
Smyrny, ucznia œw. Jana: ca³e to dramatyczne wydarzenie jest opisane jako
liturgia, wiêcej, jako stawanie siê samego mêczennika Eucharysti¹24. Pomyœlmy o eucharystycznej œwiadomoœci, jak¹ wyra¿a œw. Ignacy z Antiochii, przewiduj¹c swoje mêczeñstwo: uwa¿a siebie za Bo¿¹ pszenicê i pragnie staæ siê
w mêczeñstwie czystym chlebem Chrystusa”25.
W zakoñczeniu swojej adhortacji papie¿ odwo³uje siê raz jeszcze do œwiadectwa mêczenników, tym razem z Abitynii w Afryce Pó³nocnej. „Na pocz¹tku
czwartego wieku – pisze Ojciec Œwiêty – chrzeœcijañski kult by³ jeszcze zaka22
23
24
25

Por. Œw. Justyn, I Apologia 67,1–6; PG 6, 430 nn.
Sacramentum caritatis 72.
Por. Mêczeñstwo Polikarpa XV, 1; PG 5, 1039. 1042.
Œw. Ignacy z Antiochii, List do Rzymian, IV,1; PG 5, 690. Sacramentum caritatis
85.
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zany przez w³adzê cesarsk¹. Chrzeœcijanie Afryki Pó³nocnej, którzy czuli siê
zobowi¹zani do celebracji dnia Pañskiego, stawili czo³o temu zakazowi. Zostali
oni umêczeni, poniewa¿ deklarowali, ¿e nie mog¹ ¿yæ bez Eucharystii, pokarmu Pana: sine dominico non possumus26. Ci mêczennicy z Abiteny, w jednoœci
z tak wieloma œwiêtymi i b³ogos³awionymi, którzy Eucharystiê uczynili oœrodkiem swego ¿ycia, wstawiaj¹ siê za nami i ucz¹ nas wiernoœci spotkaniu z Chrystusem zmartwychwsta³ym”27.
Podsumowuj¹c treœci zawarte w adhortacji Ojca Œwiêtego Benedykta XVI
Sakramentum caritatis nale¿y najpierw stwierdziæ, i¿ jej celem, jak te¿ œwiatowego synodu biskupów, by³o z ca³¹ pewnoœci¹ pog³êbienie œwiadomoœci eucharystycznej, która powinna polegaæ na poprawnym pojmowaniu, w³aœciwym
sprawowaniu i adorowaniu sakramentu O³tarza. Wydaje siê, ¿e wielk¹ pomoc¹
w tym wzglêdzie sta³y siê wypowiedzi Ojców Koœcio³a. Papie¿ Benedykt, jak
zosta³o to ju¿ powiedziane na pocz¹tku, chêtnie pos³uguje siê w Sacramentum
caritatis ich myœlami, poniewa¿ pozwalaj¹ one lepiej zrozumieæ wielk¹ tajemnicê Eucharystii. Warto uœwiadomiæ sobie, ¿e wykorzystane w adhortacji teksty Ojców Koœcio³a nie stanowi¹ wielkich traktatów pisanych o Ciele i Krwi
Chrystusa. Wyjête z ró¿nych ich dzie³, maj¹ raczej charakter wypowiedzi okazjonalnych, wprowadzaj¹ nas jednak w przepiêkny œwiat staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej, w którym dostrzec mo¿na ogromn¹ g³êbiê pojmowania i prze¿ywania tajemnicy Eucharystii i tego wszystkiego, co jest z ni¹ zwi¹zane.
Nale¿y tak¿e dodaæ, i¿ cytowane przez Benedykta teksty s¹ ponadczasowe, pozwalaj¹ bowiem odkryæ niezauwa¿one niekiedy lub te¿ niedoceniane
treœci, jakie zawarte s¹ w Najœwiêtszej Eucharystii. Nie mo¿na zapominaæ
tak¿e o najg³êbszym przes³aniu, jakie wynika z tej adhortacji, a co by³o ci¹gle
obecne w sercach i œwiadomoœci Ojców Koœcio³a, by cz³owiek karmi¹cy siê
Eucharysti¹ stawa³ siê drugim Chrystusem i dawa³ o Nim œwiadectwo w codziennym ¿yciu.
Warto te¿, byœmy wszyscy zastanowili siê nad sposobem realizowania tego,
co Ojciec Œwiêty napisa³ w adhortacji, zw³aszcza wówczas, kiedy odnosi siê do
ró¿nych wypowiedzi Ojców Koœcio³a. Nie mo¿e ona bowiem pozostaæ kolejnym
dokumentem papieskim, ale powinna byæ urzeczywistniona w naszym ¿yciu
i wspólnotach parafialnych. Nie wolno nam te¿ pozostaæ na etapie biadolenia,
¿e w niektórych parafiach œwiadomoœæ eucharystyczna kap³anów i wiernych
œwieckich jest bardzo mizerna, ale wszyscy powinniœmy zastanowiæ siê, co zrobiæ, aby tê sytuacjê zmieniæ. Wydaje siê, i¿ potrzeba przemiany œwiadomoœci
26
27

Martyrium Saturnini, Dativi et aliorum plurimorum, 7,9,10; PL 8, 707. 709-710.
Sacramentum caritatis 95.
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nas wszystkich, by sprawowana przez kap³anów Eucharystia zbli¿a³a ich samych i ludzi, którzy w niej uczestnicz¹, do Pana Boga.
RÉSUMÉ
Pères de l’Église dans l’Exhortation Apostolique
de Benoît XVI Sacramentum caritatis
Le but de l’exhortation du Pape Benoît XVI Sacramentum caritatis et du Synode
des Éve^ques étaient d’approfondir avec grande certitude, la conscience eucharistique;
dont l’objectif est d’arriver à une meilleure compréhension, pour vraiment célébrer et
adorer le Sacrement de l’Autel.
Il est probable que c’était un aspect était tre` s aidant, dans ces déclarations des
`
Peres de l’Église. De bon coeur, Benoît XVI a utilisé dans Sacramentum caritatis leurs
pensées parce que ça permettaient de mieux comprendre le grand myste` re de l’Eucharistie.
Le plus souvent le Saint-Pe` re invoque le langage de Saint Augustin et aussi les
témoignages des martyrs des premiers sie` cles: Saint Polycarpe, Saint Ignace d’Antioche et Saint Irénée de Lyon.
Il est bon de savoir dans l’exhortation, que l’utilisation des textes des Pe` res de
l’Église, ne représentent pas les grands traités écrits sur le Corps et le Sang du Christ.
Retirés de différentes oeuvres, ils ont plutôt un caracte` re de messages occasionnels, qui nous ame` nent toutefois dans le monde divin: antiquité chrétienne dans laquelle on peut découvrir l’immense profondeur et revivre ainsi le myste`re de l’Eucharistie
et tout ce qui nous unit a` lui.
Il faut ajouter que les textes cités par Benoît XVI, sont intemporels et nous permettent de découvrir l’invisible. Ce qui nous apparaît méconnu et sous estimé dans la
Sainte Eucharistie.
On ne peut pas oublier, les messages les plus profonds qui viennent de cette exhortation et de tout ce qui était présent, dans le coeur et la conscience des Pe`res de l’Église.
L’homme qui se nourrit de cette Eucharistie devient semblable au Christ, pour qu’il
puisse ainsi donner un témoignage au monde dans sa vie quotidienne.

Ks. Ludwik G£ADYSZEWSKI

Studia Gnesnensia
Tom XXI (2007) 157–168

OBJAŒNIENIA PRAWD SYMBOLU
ZAWARTE W DE FIDE ET SYMBOLO ŒW. AUGUSTYNA
Gdy w 393 r. biskupi afrykañscy odbywali synod plenarny w Hippo Regia,
niektórzy z nich, najbardziej z nim zaprzyjaŸnieni, poprosili œw. Augustyna,
aby na zgromadzeniu biskupów, chocia¿ by³ dopiero od roku kap³anem, wyg³osi³ katechezê na temat podstawowych prawd wiary i nauki chrzeœcijañskiej.
Fakt, ¿e o takie wyst¹pienie przed biskupami poproszono m³odego kap³ana,
wskazuje na to, ¿e od samego pocz¹tku postawa i nauczanie œw. Augustyna
zjedna³y mu sympatiê i szacunek otoczenia1.
Synod rozpocz¹³ siê 8 paŸdziernika i prawdopodobnie w tym w³aœnie czasie wyg³osi³ kazanie na temat symbolu, które póŸniej przepracowa³ w dzie³ko
rozpoczynaj¹ce siê od s³ów „Quoniam scriptum est” (sam je tak okreœla) a znane jako De fide et symbolo2. Augustyn tak prezentuje tê swoj¹ ksi¹¿kê: „Rozwa¿am w niej w taki sposób ca³¹ materiê, by ci, do których to zosta³o skierowane, zapamiêtali j¹ sobie i dlatego unikam wszelkich spornych kwestii s³ownych”.3 Nie znaczy to jednak, ¿e nie czyni w tekœcie ¿adnych aluzji do b³êdnych
pogl¹dów heretyków i do nieprzyjaznej postawy schizmatyków. To pismo uchodzi za wa¿ne dla poznania pocz¹tków doktryny trynitarnej œw. Augustyna4.
Objaœnianiu Symbolu poœwiêci³ jeszcze inne pisma, jak Enchiridion ad Laurentium sive de fide, spe et caritate oraz Sermo de symbolo ad catechumenos.
Œw. Augustyn zaczyna od ukazania wartoœci wiary i roli Symbolu w jej
przekazywaniu. Nie objaœnia jednak wszystkich prawd wiary zawartych w Sk³adzie Apostolskim, ale dokonuje pewnego ich wyboru, zwracaj¹c uwagê na zagadnienia najwa¿niejsze. Zaczyna wiêc od wyjaœnienia prawdy, ¿e Bóg Ojciec
jest wszechmog¹cym Stwórc¹ œwiata, który aktu stworzenia dokona³ z nicze-

1
2
3

4

G. Bardy, Œw. Augustyn, cz³owiek i dzie³o, Warszawa 1955, s. 146–147.
Retractationes, 16 , 1–3.
Tam¿e, 16, 1; Œw. Augustyn, O nauce chrzeœcijañskiej, Sprostowania, Warszawa
1979, s. 223; PSP XXII
J. Quasten – A. di Bernardino, Patrologia, Roma 1978, t. III, s. 349. Fragmenty z De
fide et symbolo si³¹ rzeczy w stosownych kontekstach wielokrotnie cytuje A. Eckmann, Symbol apostolski w pismach œwiêtego Augustyna, Lublin 1999, passim.
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go. Potem zaraz przechodzi do wyznania wiary w Syna Bo¿ego, który przyjmuje postaæ cz³owieka zrodzonego z Maryi za spraw¹ Ducha Œwiêtego. Mówi
o œmierci krzy¿owej Zbawiciela, Jego zmartwychwstaniu i wniebowst¹pieniu.
Wyjaœnia, jak rozumieæ s³owa, ¿e zasiada po prawicy Ojca. Obszerniej komentuje istotê Trójcy Œwiêtej i odrêbnoœæ Osób, przy czym wiêkszy nacisk k³adzie
na naukê o Duchu Œwiêtym. Przedstawia rolê Koœcio³a, ale pomija omawianie
zagadnienia grzechów. Obszerniej natomiast zajmuje siê przedstawieniem nauki o cz³owieku, o jego istocie i zmartwychwstaniu cia³a, wdaj¹c siê w pewn¹
polemikê z pogl¹dami pogañskich filozofów.
Œw. Augustyn rozpoczyna ten traktat – przedstawiamy tu jego zasadnicz¹
treœæ – od stwierdzenia, ¿e wiarê nale¿y przyj¹æ sercem, ale nie po to, aby j¹
skrywaæ, ale aby przez jej wyznawanie równie¿ innych prowadziæ do zbawienia. Syntetyczna i prosta forma Symbolu s³u¿y przede wszystkim do tego, aby
pocz¹tkuj¹cym w wierze daæ podstawowy pokarm, który potem stopniowo nale¿y uzupe³niaæ przez dalsze nauczanie. W pocz¹tkowym procesie nauczania
w³aœnie Symbol pozostaje czymœ niezwykle wartoœciowym, bo umo¿liwia zapamiêtanie prawd wiary i obronê przed pogl¹dami heretyków. Wyjaœnianie bowiem zwiêz³ych s³ów Symbolu wielu heretykom pos³u¿y³o do wysuwania w³asnych b³êdnych nauk. To wymaga zatem zwrócenia uwagi na gro¿¹ce z ich
strony niebezpieczeñstwo.
Pierwsze zagadnienie, które Augustyn omawia to potwierdzenie doktryny
o Bogu wszechmog¹cym jako Stwórcy œwiata i materii, z której œwiat zosta³
utworzony. Rozpoczyna w ten sposób polemikê z wyznawcami pogl¹dów, które
ograniczaj¹ moc Boga do roli demiurga porz¹dkuj¹cego wszechœwiat z odwiecznej materii. Podkreœla, ¿e w jakimkolwiek kszta³cie pojawia siê materia lub
posiada stosown¹ zdolnoœæ przyjmowania kszta³tów, zawdziêcza to wy³¹cznie
stwórczej mocy wszechmog¹cego Boga. Augustyn wyg³asza pochwa³ê Stwórcy
i dzie³a stworzonego:
„Lecz jakikolwiek kszta³t swojego istnienia, który [materia] posiada³a,
aby mog³a jakoœ zaistnieæ i mog³a przyjmowaæ kszta³ty odrêbnych rzeczy,
otrzyma³a wy³¹cznie od wszechmog¹cego Boga,
dziêki którego dobrodziejstwu jest nie tylko jak¹œ rzecz¹ ukszta³towan¹,
ale tak¿e zdoln¹ do przyjmowania kszta³tu.
Miêdzy tym, co ukszta³towane, a tym, co jest podatne do ukszta³towania,
taka jest ró¿nica,
¿e to, co ukszta³towane, przyjê³o ju¿ formê,
a co zdolne do ukszta³towania, mo¿e j¹ przyj¹æ.
Ten, kto rzeczom nadaje kszta³t, sam u¿ycza te¿ zdolnoœci
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do bycia ukszta³towanym,
poniewa¿ z Niego pochodzi i w Nim siê znajduje
najpiêkniejsza i niezmienna postaæ.
On sam jedynie mo¿e ka¿dej rzeczy udzieliæ nie tylko zdolnoœci,
aby by³a piêkna, lecz tak¿e –
aby jako piêkna mog³a w ogóle zaistnieæ.
Dlatego bardzo s³usznie wierzymy,
¿e Bóg uczyni³ wszystko z niczego.
Poniewa¿ nawet jeœli œwiat zosta³ uczyniony z jakiejœ materii,
ta w³aœnie materia tak¿e zosta³a stworzona z niczego,
aby przez najdoskonalej uporz¹dkowany dar Boga
powsta³a najpierw zdolnoœæ przyjmowania kszta³tów,
a nastêpnie uformowane zosta³o wszystko to, co otrzyma³o swój kszta³t.”5
Poœrednikiem Ojca w dziele stworzenia jest S³owo. Równie¿ Jego pochwa³ê
œw. Augustyn wyg³asza w rytmicznie u³o¿onych cz³onach:
„Wszystko stworzy³ za poœrednictwem S³owa,
które nazywane jest S³owem i Prawd¹
oraz Moc¹ i M¹droœci¹ Boga,
i okreœlany jest wieloma imionami Ten,
który jest przedstawiany naszej wierze jako Jezus Chrystus,
a mianowicie jako nasz wyzwoliciel i przywódca, Syn Boga.
To S³owo, przez które wszystko zosta³o stworzone,
móg³ zrodziæ tylko Ten, który za Jego poœrednictwem wszystko stworzy³.”6
Dzia³anie zrodzonego przez Ojca S³owa nie ogranicza siê tylko do roli stworzyciela œwiata, ale zostaje wzbogacone przez to, ¿e za Jego poœrednictwem
Ojciec objawia Siebie. Œw. Augustyn stara siê to zilustrowaæ na zasadzie pewnej analogii do poznawczego procesu cz³owieka (ci¹gle zachowuj¹c rytmicznoœæ
cz³onów budowanych zdañ): „Nazywane jest S³owem Ojca dlatego, ¿e przez Nie
objawia siê Ojciec. Gdy mówimy prawdê, naszymi s³owami sprawiamy to, ¿e
nasz duch objawia siê s³uchaj¹cemu i jak¹kolwiek tajemnicê nosimy w sercu,
przez tego rodzaju znaki ujawnia siê ona drugiemu cz³owiekowi, który j¹ poznaje. Tak owa M¹droœæ, któr¹ zrodzi³ Bóg Ojciec, dlatego ¿e przez ni¹ godnym
5

6

De fide et symbolo, 2, 2. T³umaczenie zamieszczonych tu fragmentów tego pisma
œw. Augustyna – ks. L. G³adyszewski.
Dz. cyt. 2, 3.
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duchom objawia siê ukryty w najwiêkszej tajemnicy Ojciec [secretissimus Pater], najstosowniej nazywana jest S³owem”7. Ciekawa wydaje siê próba wyjaœnienia sposobu, jak S³owo Boga objawia siê cz³owiekowi. Dzieje siê to – s¹dzi
œw. Augustyn – analogicznie do tego, jak cz³owiek prawdê przechowywan¹ w tajemnicy serca ukazuje drugiemu cz³owiekowi, który w ten sposób j¹ poznaje.
Mówca sprowadza to do bardzo konkretnej aluzji: „usi³ujemy, na ile to mo¿liwe, wnieœæ [inferre] naszego ducha do ducha s³uchacza, aby go pozna³ i przenikn¹³”8. Na tej zasadzie Bóg Ojciec poprzez S³owo ukazuje siebie, poniewa¿
w tym w³aœnie celu Je zrodzi³.
W dalszym ci¹gu objaœnia œw. Augustyn, jak Ojciec zrodzi³ Syna, ¿e nie
zosta³ On stworzony ani zrodzony w czasie, poniewa¿ Obydwaj niezmiennie
zachowuj¹ swoj¹ m¹droœæ („odwiecznie m¹dry Bóg odwiecznie ze sob¹ posiada
swoj¹ m¹droœæ”). Dziêki temu Syn jest równy Ojcu. W zwi¹zku z tym œw. Augustyn wyklucza (jedna z aluzji antyheretyckich) z wiary katolickiej tych, którzy
uto¿samiaj¹ Ojca z Synem („¿e tym samym jest Syn, czym jest Ojciec”)9. Podobnie ustosunkowuje siê do tych, którzy twierdz¹, ¿e Syn jest stworzeniem Ojca,
aczkolwiek ró¿nym od wszystkich innych stworzeñ.
Zrodzona przez Ojca M¹droœæ „przyodzia³a siê w cz³owieka” (Christus hominem indutus) i raczy³a pojawiæ siê wœród ludzi, aby staæ siê pocz¹tkiem „drogi zbawienia”, po której z pokor¹ cz³owiek dochodzi do Boga. „Pocz¹tkiem Jego
dróg jest g³owa Koœcio³a, któr¹ jest Chrystus przyodziany w cz³owieka, przez
którego ma nam byæ dany przyk³ad ¿ycia, to jest bezpieczna droga, po której
dojdziemy do Boga”10.
W dalszym ci¹gu wyjaœnia, co znacz¹ przymioty Syna – jednorodzony i pierworodny. Syn jest jednorodzony, bo nie ma braci, którzy mieliby tê sam¹, co
On, Bosk¹ naturê. Jest jednak¿e równie¿ nazywany pierworodnym, bo uwa¿a³
„za rzecz w³aœciw¹ nazwaæ braæmi wszystkich, którzy po jego pierwszeñstwie
i dziêki niemu odradzaj¹ siê do ³aski Boga przez adopcjê synów”11. Syn jest
Œwiat³oœci¹ ze Œwiat³oœci, „my natomiast nie jesteœmy œwiat³oœci¹ w sposób
naturalny, lecz jesteœmy przez ow¹ Œwiat³oœæ oœwietlani, abyœmy mogli jaœnieæ m¹droœci¹”12. W taki sposób stara siê ukazaæ wp³yw Boga na odkupionego cz³owieka.

7
8
9
10
11
12

Dz. cyt. 3, 3.
Dz. cyt., 3, 4
Dz. cyt., 4, 5.
Dz. cyt., 4, 6.
Tam¿e.
Tam¿e.
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Zbawienie dokona³o siê przez „czyny doczesne” (per temporalem dispensationem13), gdy przez Ducha Œwiêtego Zbawiciel narodzi³ siê z Maryi Dziewicy.
To uni¿enie Boga wskutek przyjêcia ca³ej natury cz³owieka jest darem Boga.
„Darem bowiem Boga, to jest przez Ducha Œwiêtego udzielone zosta³o nam tak
wielkie uni¿enie tak wielkiego Boga, ¿e w ³onie Dziewicy raczy³ przyj¹æ ca³ego
cz³owieka, przebywaj¹c w nieskalanym ciele matczynym i opuszczaj¹c je bez
ska¿enia”14. Œw. Augustyn przy tym podkreœla, ¿e S³owo przyjê³o nie tylko cia³o cz³owieka, ale tak¿e jego ducha rozumnego (rationalis spisritus), który jest
rozjaœniony „œwiat³em m¹droœci”. Tê wypowiedŸ traktuje jako inwektywê przeciw heretykom, ale nie mówi, o jakiej herezji tu myœli15.
Broni¹c Bo¿ego macierzyñstwa Maryi œw. Augustyn uczy, ¿e Bóg w taki
sposób uszanowa³ ludzi obojga p³ci: „Bóg obejmuje swoj¹ trosk¹ nie tylko tego,
kogo przyjmuje, lecz równie¿ tego, przez kogo przyjmuje, staj¹c siê mê¿czyzn¹,
ale rodz¹c siê z kobiety”16. Chrystus „jako ukrzy¿owany cz³owiek pozna³ cz³owieka – matkê i odda³ najbardziej umi³owanemu uczniowi”17. Narodzenia Jezusa z ³ona ludzkiego nie mo¿na uznaæ za coœ nieczystego, bo w nim S³owo
Boga „przyjê³o ludzkie cia³o wraz z dusz¹ i duchem”18. Ludzkie cia³o nie mog³o
zbrukaæ S³owa Boga, poniewa¿ nie plami ono równie¿ ludzkiej duszy, dopóki
ona nie zaczyna myœleæ kategoriami cielesnymi.
Pan umieraj¹c na krzy¿u – uczy œw. Augustyn – chcia³ nas uwolniæ od lêku
przed œmierci¹. Z³o¿enie cia³a Jezusa do grobu jest œwiadectwem, ¿e Jego œmieræ
by³¹ prawdziwa i dlatego prawdziwe te¿ by³o Jego zmartwychwstanie. Nowy
grobowiec potwierdza prawdziwoœæ Jego zmartwychwstania, jak ³ono ludzkiej
Matki potwierdza prawdziwoœæ Jego cz³owieczeñstwa i dziewictwo Maryi.
Przeciw argumentom filozofów pogañskich, którzy twierdz¹, ¿e nic ziemskiego nie mo¿e znaleŸæ siê w niebie, broni prawdy o wst¹pieniu Pana z dusz¹
i cia³em do nieba oraz prawdy o zmartwychwstaniu cz³owieka. Cia³o cz³owieka
13

14
15

16
17
18

Termin „dispensatio” bywa przez Ojców stosowany w odniesieniu do dzia³ania
opatrznoœci, do ekonomii zbawienia, zw³aszcza jako historycznego aktu odkupienia oraz wcielenia i ziemskiego ¿ycia Zbawiciela – A. Blaise, Dictionnaire latinfrançais des auteurs chrétiens, Turnhout 1954, s. 280, gdzie cytuje „De fide et
symbolo” 4, 6.
Dz. cyt., 4, 8.
Osobnym zagadnieniem jest ewentualne ustalenie, kogo w tych aluzjach dotycz¹cych heretyków, schizmatyków i filozofów Augustyn mia³ na myœli, ale tutaj tych
prób nie podejmujê.
Dz. cyt., 4, 9.
Tam¿e
Dz. cyt., 4, 10.
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bowiem, gdy jest poddane duchowi, „jest przystosowane do zamieszkania w niebie, gdy wszelka s³aboœæ i ziemskie splamienie zamieni siê i przekszta³ci
w niebiañsk¹ czystoœæ i sta³oœæ”19. Dlatego mo¿na wierzyæ, ¿e cia³o Pana znajduje siê w niebie.
S³ów o tym, ¿e „Syn siedzi po prawicy Ojca” – wyjaœnia – nie nale¿y w ¿adnym wypadku rozumieæ antropomorficznie. Œw. Augustyn ucieka siê do alegorii, ¿e s³owa „po prawicy” oznaczaj¹ „najwy¿sz¹ szczêœliwoœæ, gdzie jest sprawiedliwoœæ i pokój, i radoœæ”, a po lewicy – potêpienie. „Siedzieæ” natomiast
w odniesieniu do Boga oznacza w³adzê s¹dzenia. Bóg tej w³adzy nigdy nie jest
pozbawiony, „chocia¿ na s¹dzie ostatecznym o wiele wyraŸniej miêdzy ludŸmi
zab³yœnie przeogromna jasnoœæ jednorodzonego Syna Bo¿ego, sêdziego ¿ywych
i umar³ych”20. To przyjœcie Pana jako sêdziego zapowiada objawienie.
W nauce o Trójcy Œwiêtej – mówi œw. Augustyn – do Ojca i Syna nale¿y
do³¹czyæ równie¿ Ducha Œwiêtego, który jest wobec Nich ”wspó³substancjalny
i wspó³wieczny”. Podkreœla wyraŸn¹ odrêbnoœæ Trzech Osób, których nie mo¿na uto¿samiaæ. Ka¿da z tych trzech Osób jest Bogiem, co jednak nie mo¿e
prowadziæ do wniosku, ¿e chrzeœcijanie czcz¹ trzech bogów. To ostrze¿enie powtarza œw. Augustyn kilka razy. Naukê o Bóstwie trzech Osób wprowadza
w formie trzech pytañ, na które nale¿y daæ zawsze tê sam¹ odpowiedŸ, ¿e rzeczywiœcie ta Osoba jest Bogiem.
Przy wyjaœnianiu niektórych prawd œw. Augustyn przyjmuje postawê popularnego katechety, gdy zaleca dialog w formie odpowiednio zadawanych pytañ naprowadzaj¹cych na w³aœciwe odpowiedzi lub gdy wprowadza obrazowe
porównania. Wspólnotê natury Boskiej stara siê wyjaœniæ plastycznie na przyk³adzie wody i drzewa. Ta sama woda mianowicie znajduje siê w Ÿródle, w rzece lub w pucharze, z którego cz³owiek j¹ pije. A jednak trzeba zachowaæ odrêbnoœæ okreœleñ, bo czym innym jest Ÿród³o, a czym innym rzeka lub napój w naczyniu, chocia¿ wszêdzie znajduje siê woda. Gdy trzy puchary s¹ nape³nione
wod¹, „nie mo¿na mówiæ o trzech wodach, a tylko o jednej wodzie”. Ten przyk³ad ma jednak pewn¹ wadê, jak siê zastrzega. Wprawdzie w tym obrazie
woda ma byæ odpowiednikiem istoty Bóstwa, ale bywa tak, ¿e Ÿród³o zamienia
siê w rzekê i wówczas woda ze Ÿród³a przestaje byæ sob¹ i staje siê wod¹ rzeki.
Tymczasem w Trójcy Œwiêtej istnieje wspólnota Bóstwa, ale miêdzy Osobami
zawsze jest zachowana odrêbnoœæ, bo „nie mo¿e byæ tak, ¿e sam Ojciec mo¿e
byæ niekiedy Synem, niekiedy Duchem Œwiêtym”21. Podobn¹ plastyczn¹ ilu19
20
21

Dz. cyt., 6, 13.
Dz. cyt., 7, 14.
Dz. cyt., 9, 17.
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stracjê przeprowadza na przyk³adzie drzewa, w którym wprawdzie wspólne
jest drewno, ale czymœ odrêbnym s¹ korzenie, pieñ i ga³êzie. Analogicznie nie
mo¿na mówiæ, ¿e Boga nazywamy Ojcem, Synem i Duchem, „a przecie¿ nie ma
trzech bogów, lecz jest jeden Bóg i jedna substancja”22.
Powo³uj¹c siê na „uczonych i duchowych mê¿ów” (nie podaje ich imion)
œw. Augustyn uczy, ¿e ró¿nica miêdzy Ojcem i Synem polega na tym, ¿e jeden
jest rodzicielem, a drugi zrodzony, ¿e Ojciec jest „pocz¹tkiem” Syna, a Syn Jego
„obrazem”, „chocia¿ pod ¿adnym wzglêdem nie jest niepodobny i ca³kowicie bez
ró¿nicy równy”23. Syn zawdziêcza synostwo Ojcu, ale Ojciec nie zawdziêcza
niczego Synowi. To Syn z mi³osierdzia Ojca „przyj¹³ zmiennego cz³owieka, a mianowicie daj¹c¹ siê zmieniaæ na lepsze naturê”24. Syn chcia³ siê tak pokornie
daæ poznaæ ludziom, ale przez to nie zmieni³a siê M¹droœæ, bo jest ca³kowicie
niezmienna.
Ducha Œwiêtego nie mo¿na nazwaæ Synem ani Ojcem (nie jest te¿ wnukiem Ojca), lecz „jest darem Boga, abyœmy wierzyli, ¿e Bóg nie daje daru ni¿szego od siebie samego.” „Tego, kim jest, nie zawdziêcza nikomu innemu jak
Ojcu, z którego jest wszystko. Nie powinniœmy przyjmowaæ dwóch pocz¹tków
bez pocz¹tku!”25.
Powo³uj¹c siê równie¿ na innych pisarzy, daje œw. Augustyn jeszcze drug¹
interpretacjê, kim jest Duch Œwiêty, wskazuj¹c, ¿e jest to boskoœæ (deitas, okreœla j¹ tak¿e greckim terminem qeo/thta), która ³¹czy Ojca i Syna (deitatem [...]
Spiritum Sanctum credere). „Poniewa¿ Ojciec jest Bogiem i Syn jest Bogiem,
sama boskoœæ, któr¹ s¹ wzajemnie z³¹czeni, jeden rodz¹c Syna, a drugi przynale¿¹c do Ojca, ma byæ równa u Niego i u Tego, przez którego zosta³ zrodzony.
Powiadaj¹, ¿e ta boskoœæ, któr¹ pragn¹ rozumieæ jako umi³owanie wzajemne
obydwu i mi³oœæ, zosta³a nazwana Duchem Œwiêtym”26. Przez Ducha Œwiêtego
jesteœmy pojednani z Bogiem, dlatego jest On nazwany „darem Boga”, co z kolei wskazuje na to, ¿e „mi³oœæ Boga jest Duchem Œwiêtym27. Dziêki mi³oœci,
która odrzuca strach, stajemy siê synami Boga, a otrzymuj¹c „Ducha wolnoœci”
22
23
24
25
26

27

Tam¿e.
Dz. cyt. 9, 18.
Tam¿e.
Dz. cyt., 9, 19.
Dz. cyt., 9, 19: ut quoniam Pater et Filius, ipsa deitas, qua sibi copulantur et ille
gignendo Filium et ille Patri cohaerendo, ei a quo est genitus aequetur. Hanc ergo
deitatem, quam etiam dilectionem in se invicem amborum caritatemque volunt
intellegi, Spiritum Sanctum appellatum dicunt.
Tam¿e: eo ipso, quod Spiritum Sanctum reconciliamur Deo, unde etiam, cum donum Dei dicitur, satis significari volunt caritatem Dei esse Spiritum Sanctum.
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bêdziemy mogli poznaæ wszystkie tajemnice Boga. Ta w³aœnie mi³oœæ da³a Aposto³om odwagê g³oszenia prawdy. My zaœ przez mi³oœæ stajemy siê zdolni, by
przylgn¹æ do m¹droœci Boga. Z kolei odrodzenie ludzi dokonuje siê z Ducha
Œwiêtego, który jest si³¹ dokonuj¹c¹ uœwiêcenia wszystkiego.
Na potwierdzenie swoich stwierdzeñ œw. Augustyn odwo³uje siê do odpowiednich cytatów z Pisma œwiêtego i w kilku miejscach skierowuje siê przeciw
b³êdnym naukom heretyków, ale ich nie nazywa. Podkreœla jednak, ¿e wbrew
ich twierdzeniom trzy Boskie Osoby nie ró¿ni¹ siê natur¹ i maj¹ tê sam¹ substancjê. Tajemnica ta jest jednak tak g³êboka, ¿e mo¿na j¹ zobaczyæ tylko oczyszczonym sercem i nie mo¿na o niej mówiæ „wiedz¹c”, ale „wierz¹c”28.
Jako dodatkowy w¹tek do³¹cza Augustyn krótk¹ uwagê, ¿e wiara jest wtedy owocna, gdy ludzk¹ wspólnotê zespala mi³oœæ braterska29.
Nawi¹zuj¹c do prawdy o wierze w Koœció³ katolicki wyra¿a przekonanie,
¿e heretycy przez swoje z³e wyobra¿enia o Bogu zniewa¿aj¹ wiarê, a schizmatycy wskutek swoich „nieprzyjaznych rozdaræ” porzucaj¹ mi³oœæ bratersk¹ i oddzielaj¹ siê od Koœcio³a, poniewa¿ Koœció³ kocha bliŸniego. Mo¿na s¹dziæ, ¿e tê
ostatni¹ uwagê spowodowa³y niezwykle ostre starcia z donatystami, które w tym
czasie mia³y miejsce w pó³nocnej Afryce.
Nawi¹zuj¹c do prawdy o zmartwychwstaniu cia³, œw. Augustyn podaje
pewien zarys swojej nauki o cz³owieku. Uznaje przy tym trójpodzia³ ludzkiej
natury. Duch (spiritus) jest elementem naczelnym ró¿ni¹cym cz³owieka od
zwierzêcia. To duch jako pierwszy uwierzy³ w Boga i ma dobr¹ wolê. Bywa
tak¿e nazywany umys³em (mens). Dusza (anima) jest ¿yciem, które ³¹czy nas
z cia³em. Elementem zaœ najni¿szym jest widzialne cia³o.
Dusza, która jest przywi¹zana do dóbr cielesnych nazywana jest cia³em30.
To przyzwyczajenie duszy do grzechu, odziedziczone po pierwszym cz³owieku,
sprawia, ¿e cz³owiek s³u¿y prawu grzechu. Natura duszy (animae natura) jest
wtedy doskona³a, gdy dusza podporz¹dkowuje siê swojemu duchowi i idzie za
duchem id¹cym w³aœnie do Boga. Wówczas dusza swoje postêpowanie dostosowuje do dobrego dzia³ania ducha, który szybko z dobr¹ wol¹ podporz¹dkowuje
siê Bogu na drodze do prawdziwej wiary. Na tej drodze powstrzymuje duszê jej
sk³onnoœæ do zni¿ania siê do rzeczy cielesnych. Ale pod wp³ywem ducha dusza
mo¿e siê oczyœciæ i przyj¹æ sta³oœæ swojej natury (recipiens stabilitatem naturae suae)31. Z kolei dlatego, ¿e dusza podlega oczyszczeniu pod dominuj¹cym
28
29
30
31

Dz. cyt., 9, 20: nec [...] tamquam scientes, sed tamquam credentes.
Dz. cyt., 9, 21.
Dz. cyt., 10, 23: Anima vero, cum carnalia bona appetit, caro nominatur.
Tam¿e.
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wp³ywem ducha, „nie nale¿y w¹tpiæ, ¿e równie¿ cia³o zostaje przywrócone do
w³asnej natury”, chocia¿ dzieje siê to wolniej ani¿eli w przypadku ducha i duszy. A zatem w cz³owieku drogê prowadz¹c¹ do Boga najszybciej pokonuje duch!
To pozwala chrzeœcijanom wierzyæ w zmartwychwstanie cia³a. Œw. Augustyn zastrzega siê, ¿e nie chodzi o odrodzenie siê duszy nazywanej cia³em wskutek jej przywi¹zania do uczuæ cielesnych, lecz o to, „¿e zmartwychwstanie tak¿e to widzialne cia³o, które w sposób naturalny jest cia³em32. Œw. Pawe³ na to
w³aœnie cia³o wskazuje niejako palcem, gdy mówi, ¿e to, co zniszczalne, przyodzieje siê w niezniszczalnoœæ (zob. 1 Kor 15, 53).
Wiara chrzeœcijañska nie mo¿e siê myliæ w swej doktrynie o zmartwychwstaniu cia³a. Zaznacza jednak autor, ¿e przy zmartwychwstaniu dokonuje siê pewna
jego przemiana. „A jeœli to komuœ wydaje siê niewiarogodne [tzn. zmartwychwstanie], myœli o takim ciele (caro), jakie jest obecnie, ale nie zastanawia siê nad
tym, jakie ono bêdzie, poniewa¿ w czasie tej anielskiej przemiany nie bêdzie to
ju¿ cia³o (caro) i krew (sanguis), ale tylko cia³o (corpus)”33. Przy t³umaczeniu tego
zdania stajemy nieco bezradni, gdy¿ jêzyk polski nie dysponuje synonimem na
okreœlenie cia³a. Trzeba te grê s³ów, któr¹ œw. Augustyn pos³uguje siê z wyraŸn¹
predylekcj¹, wyjaœniæ opisowo. Termin „caro” wskazuje na element fizyczny, z którego jest ono zbudowane. Natomiast termin „corpus”, choæ t³umaczymy go równie¿ z koniecznoœci jako cia³o, ale odnosimy to do formy i harmonijnego u³o¿enia
tworz¹cych je czêœci (przez co zbli¿one jest jakby nieco do pojêcia „organizm”).
Wszelkie zatem „caro” jako element fizyczny jest równie¿ „corpus” dziêki
formie i strukturze, natomiast cia³o–corpus nie zawsze jest cia³em–caro (w znaczeniu fizycznym i materialnym), poniewa¿ istniej¹ nie tylko cia³a fizyczne
i ziemskie, ale i cia³a niebieskie, które s¹ proste i promieniste i bywaj¹ tak¿e
nazywane „eterycznymi” (corpora simplicia et lucida, aetherea). S¹dzê, ¿e w takim znaczeniu nale¿y rozumieæ chiastycznie zbudowan¹, œwiadomie ozdobn¹,
wypowiedŸ Augustyna: „Omnis enim caro etiam corpus est, non autem omne
corpus etiam caro est”34. Cia³a zatem musz¹ staæ siê proste i œwietliste, aby
mog³y ¿yæ z Bogiem35.
Tak przy zmartwychwstaniu przemienione zostanie to, co teraz jest cia³em
i krwi¹. Argumentacja ta skierowana jest nie tylko do chrzeœcijan, ale i w pewnej mierze przeciw argumentom filozofów. Œw. Augustyn przy tym wie, ¿e jest
32

33
34
35

Tam¿e: Haec ergo visibilis, quae proprie dicitur caro, sine dubitatione credenda
est resurgere.
Dz. cyt., 10, 24.
Tam¿e. Zob. te¿ De div. Quaest. 83,6; PL 10, 13.
Zob. De agone christ., 32,34; PL 40, 309.
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to prawda trudna i ¿e nie wszyscy s¹ w stanie j¹ zrozumieæ. Dlatego do uwierzenia w tê prawdê powinni byæ prowadzeni po stopniach (gradibus ducendus
est ad fidem). S³uchaj¹cym go biskupom daje przyk³ady pytañ i odpowiedzi,
które bardzo przypominaj¹ dialogi, jakie w pismach Platona prowadzi³ Sokrates. Doktryna o przemienianiu siê zmartwychwstaj¹cego cia³a stanowi dla œw.
Augustyna pewn¹ platformê porozumienia z pogañskimi filozofami, którzy nie
uznaj¹ zmartwychwstania, ale nie sprzeciwiaj¹ siê mo¿liwoœci przemiany cia³.
Na zakoñczenie tych rozwa¿añ radoœnie stwierdza: „Gdy dokona siê zmartwychwstanie cia³a, uwolnieni od kondycji doczesnej bêdziemy siê w wiecznym ¿yciu
radowaæ niewypowiedzian¹ mi³oœci¹ i nie zagro¿on¹ rozpadem trwa³oœci¹”36.
Ostatnie zdanie swojego opusculum m³ody kap³an zbudowa³ przy zastosowaniu kilku figur retorycznych37. Najpierw wprowadzi³ jako element zasadniczy logiczne stopniowanie, które retoryka nazywa³a klimaksem albo „gradatio”38: subiungentur ... subiugati vivant ... cor mundent ... corde mundato ...
intellegant. W to w³¹cza podwójn¹ aliteracjê: subiungentur ... subiugati, recte
... recte, w chiastycznym u³o¿eniu dwukrotnego gerundium: credendo ... vivendo, wszystko objête szykiem przestawnym, przy symetrycznym uk³adzie wyrazów w czterech cz³onach zdaniowych (po trzy i po cztery wyrazy), wszêdzie
stosuj¹c aliteracjê epiforyczn¹:
„Quae pauca verba
fidelibus nota sunt,
ut credendo subiugentur Deo,
subiugati recte vivant,
recte vivendo cor mundent,
corde mundato, quod credunt, intellegent”39.
To w jêzyku polskim próbujemy oddaæ:
„Te nieliczne s³owa s¹ znane wiernym,
aby wierz¹c poddali siê Bogu,
aby podporz¹dkowani ¿yli poprawnie,
a ¿yj¹c poprawnie oczyœcili serca,
a oczyœciwszy serca rozumieli to, w co wierz¹.”
36
37

38
39

Dz. cyt. 10, 24.
Bardy, dz. cyt., s. 147. cytuje je na przedstawienie celu, jaki sobie w tym opracowaniu postawi³ Augustyn
Ae. Springhetti, Institutiones stili Latini, Roma 1954, s. 215.
Dz. cyt., 10, 25.
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W tych przedstawieniach œw. Augustyna dotycz¹cych najwa¿niejszych
prawd wiary pobrzmiewa nie tylko pouczaj¹cy ton nauczyciela, ale równie¿
g³êbokie ich umi³owanie, gdy¿ jest przekonany, ¿e nie wystarczy tylko poznawaæ prawdy Bo¿e, ale trzeba je pokochaæ, by móc przy nich wytrwaæ. „Frui
autem sapientia Dei nihil est aliud, quam ei dilectione cohaerere; neque quisquam in eo, quod percipit, permanet, nisi dilectione.”40

40

Dz. cyt., 9, 19.
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POSTULAT ODNOWY PARAFII
W KONTEKŒCIE PASTORALNYCH WYZWAÑ
NOWEJ EWANGELIZACJI

Wprowadzenie
Niniejsze refleksje mieszcz¹ siê w obrêbie przedmiotu zainteresowania pastoralnej eklezjologii, zajmuj¹cej siê analiz¹ postulatywnego wymiaru koœcielnego „agere”1. Koœció³ bowiem otrzyma³ do wykonania nader zobowi¹zuj¹ce i konkretne zadanie, którego specyfika wyra¿a siê w odpowiedzialnoœci za urzeczywistnianie w œwiecie Bo¿ego planu zbawienia. Ów plan, bêd¹cy – wed³ug biblijnego okreœlenia – wyrazem „pasterskiej” troski Boga o „zgromadzenie rozproszonych dzieci Bo¿ych” (por. J 11,52) w „jednej owczarni” (por. J 10,16), dokona³ siê
dla wszystkich ludzi wszystkich czasów w Jezusie Chrystusie, który równie¿ najg³êbsz¹ istotê swojego pos³annictwa zwi¹za³ z obrazem „dobrego pasterza” (por.
J 10,11). Koœció³ w swoim „dzia³aniu” ma uobecniaæ tê Chrystusow¹ pos³ugê „dobrego pasterza” dla kolejnych ludzkich pokoleñ. St¹d w³aœnie zlecone mu zadanie
otrzyma³o miano misji pasterskiej b¹dŸ pastoralnej (³ac. „pastor” = „pasterz”)2.
1

2

Uwzglêdniaj¹c magisterium II Soboru Watykañskiego, w rzeczywistoœci Koœcio³a
(gr. „ekklesia” = zgromadzenie; „ekkalein” = zwo³ywaæ zgromadzenie) trzeba wyodrêbniæ dwie sfery: „istotow¹” (³ac. „esse”) i „dzia³aniow¹” (³ac. „agere”). O „esse”
Koœcio³a mówi eklezjologia dogmatyczna. „Agere” Koœcio³a natomiast wchodzi w zakres zainteresowañ eklezjologii historycznej (nazywanej „histori¹ Koœcio³a”) i eklezjologii pastoralnej (nazywanej „teologi¹ pastoraln¹” b¹dŸ „teologi¹ praktyczn¹”).
Pierwsza mówi o koœcielnym „agere” w wymiarze przesz³oœci, druga zaœ – w wymiarze teraŸniejszoœci i na przysz³oœæ. W konsekwencji eklezjologia historyczna
nale¿y do nauk opisowych; rozwa¿a to, co w „agere” Koœcio³a faktycznie zaistnia³o,
wykorzystuj¹c dostêpne przekazy Ÿród³owe. Eklezjologia pastoralna natomiast
nale¿y do nauk normatywnych: mówi o tym, co w „agere” Koœcio³a w œwietle zbawczej woli Boga byæ powinno. Por. na ten temat: F. Blachnicki, Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej, Lublin 1971, s. 463; S. Pié-Ninot, Wprowadzenie do
eklezjologii, Kraków 2002, s. 19 n.
Por. D. Bourgeois, Duszpasterstwo Koœcio³a, Poznañ 2001, s. 134 n.
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Jedn¹ z najbardziej charakterystycznych i rzucaj¹cych siê w oczy cech koœcielnej misji pasterskiej jest jej parafialne oblicze (niem. „Pfarrprinzip”)3. Koœció³ bowiem od samego pocz¹tku d¹¿y³ do urzeczywistnienia Bo¿ego daru zbawienia wœród konkretnych ludzi, w okreœlonych okolicznoœciach miejsca i czasu.
Takie ukierunkowanie pasterskiej troski swoje elementarne Ÿród³o i uzasadnienie znajduje w ewangelizacyjnej normie, sformu³owanej przez samego Chrystusa, wed³ug której pasterz powinien znaæ swoje owce, a owce powinny znaæ swojego pasterza (por. J 10,14). I chocia¿ – jak s³usznie zauwa¿a Karl Rahner – „parafialna zasada” ewangelizacji nie mo¿e zostaæ zabsolutyzowana, bo trzeba dopuœciæ jeszcze inne formy pasterskiego oddzia³ywania Koœcio³a, to jednak z drugiej
strony nie mo¿na nie zauwa¿yæ i nie doceniæ faktu, i¿ ta zasada stanowi³a i nadal
stanowi niezaprzeczalnie g³ówn¹ i historycznie sprawdzon¹ formê urzeczywistniania Bo¿ego dzie³a zbawienia w œwiecie4. Co wiêcej, ten sam autor wyra¿a
przekonanie, ¿e równie¿ chrzeœcijanie jutra – i to jak nigdy dot¹d – religijnej
g³êbi poznania i prze¿ywania misterium Koœcio³a bêd¹ mogli doœwiadczyæ nie
gdzie indziej, jak w jego parafialnym ukonkretnieniu5. Aby jednak mog³o to staæ
siê faktem, trzeba w sposób jak najbardziej œwiadomy i zdecydowany wkroczyæ
na drogê odnowy tej elementarnej rzeczywistoœci pastoralnej6.
Postulat odnowy parafii nie powinien dziwiæ, bo przecie¿ ca³y Koœció³ –
„œwiêty i zarazem ci¹gle potrzebuj¹cy oczyszczenia” – od samego pocz¹tku jest
wezwany do ustawicznego nawracania siê i doskonalenia (por. KK 8) oraz do
odczytywania znaków czasu (gr. „kairos”), „tak, ¿eby móg³ w sposób dostosowany do mentalnoœci ka¿dego pokolenia odpowiadaæ ludziom na ich odwieczne
pytania dotycz¹ce sensu ¿ycia obecnego i przysz³ego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie” (por. KDK 4). Bez owego „dostosowania”, czyli bez uwzglêdnienia spo³eczno-kulturowego dynamizmu ludzkiego bytowania, pasterska pos³uga Koœcio³a nigdy nie by³aby pe³na.
Kairologiczna adaptacja misji ewangelizacyjnej jest szczególn¹ potrzeb¹
wspó³czesnej epoki, naznaczonej przeobra¿eniami na skalê dot¹d nie notowan¹.
W konsekwencji tych przeobra¿eñ, zwi¹zanych g³ównie z naukowo-technicz-

3

4

5

6

Por. H. Schuster, Pfarrprinzip, Diakonia – Internazionale Zeitschrift für Praktische Theologie, 1(1966), nr 1, s. 357 n.
Por. Friedliche Erwägungen über das Pfarrprinzip, w: Schriften zur Theologie,
t. 2, Einsiedeln 1964, s. 328.
Por. Das neue Bild der Kirche, w: Schriften zur Theologie, t. 8, Einsiedeln 1967,
s. 336.
Por. B. Kominek, Parafia jako forma urzeczywistniania Koœcio³a, w: J. Krucina
(red.), Dei Virtus, Wroc³aw 1974, s. 29 n.
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nym postêpem, radykalnym zmianom ulega codzienne ¿ycie ludzi, ich aktywnoœæ, obyczaje i mentalnoœæ. Narastaj¹ce procesy industrialno-urbanizacyjne
modyfikuj¹ do g³êbi, a niekiedy wrêcz niszcz¹ tradycyjne formy i sposoby miêdzyludzkiego wspó³¿ycia. Nowe i coraz bardziej sprawne œrodki technicznego
i spo³ecznego komunikowania zwielokrotniaj¹ procesy migracyjne oraz wiêzi
³¹cz¹ce ludzi ze sob¹, co jednak nie zawsze sprzyja nale¿ytemu dojrzewaniu
osobowoœci. St¹d nierzadko rodzice i wychowawcy napotykaj¹ na coraz wiêksze trudnoœci w wype³nianiu powierzonych im zadañ. Oczywiœcie, zachodz¹ce
zmiany wywo³uj¹ te¿ wp³yw na stan ¿ycia religijnego. Z jednej strony zdolnoœæ
bardziej krytycznego os¹du oczyszcza religijnoœæ z magicznego pojmowania
œwiata i zabobonów oraz narzuca potrzebê bardziej osobowego i aktywnego
przylgniêcia do Boga, co niejednokrotnie przyczynia siê do pog³êbienia wiary.
Z drugiej strony jednak stosunkowo liczne rzesze wiernych w zetkniêciu z pluralistycznym i zsekularyzowanym spo³eczeñstwem praktycznie odchodz¹ od
religii i Koœcio³a (por. KDK 4–7)7.
Zasygnalizowane przemiany zaowocowa³y sformu³owaniem postulatu nowej ewangelizacji. To pastoralne wymaganie, wprowadzone do koœcielnego jêzyka przez Jana Paw³a II, w ¿adnym wypadku nie oznacza ani obwieszczania
œwiatu jakiejœ „nowej”, mniej wymagaj¹cej wersji ewangelicznego orêdzia, ani
restauracji dawnego – przedoœwieceniowego – „chrzeœcijañskiego” porz¹dku
spo³ecznego, który – jak wiadomo – charakteryzowa³ siê zsakralizowaniem
doczesnych rzeczywistoœci. W haœle „nowej ewangelizacji” chodzi bowiem wy³¹cznie o „nowe duszpasterstwo”, nowe, bo wymagaj¹ce „nowej gorliwoœci, nowych metod i nowego sposobu g³oszenia i dawania œwiadectwa Ewangelii” (por.
PDV 18). Nie trudno zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e postulat „nowego duszpasterstwa” pozostanie abstrakcyjn¹ ide¹ b¹dŸ marzeniem, jeœli zabraknie gotowoœci
do podjêcia stosownej – na miarê aktualnych potrzeb i oczekiwañ – odnowy
podstawowej formy realizacji pastoralnej pos³ugi, jak¹ jest parafia8.
Celem niniejszych rozwa¿añ jest prezentacja aktualnego stanu rozeznania merytorycznej zawartoœci ewangelizacyjnego imperatywu odnowy parafialnej wspólnoty. Metodologiczne rygory, oparte o najczêœciej stosowany w pastoralnej refleksji schemat badawczy, wypracowany w ramach zainicjowanej
w latach trzydziestych ubieg³ego stulecia spo³eczno-wychowawczej dzia³alnoœci prowadzonej w organizacjach chrzeœcijañskiej m³odzie¿y robotniczej (JOC
7

8

Por. F. Benz, Seelsorge in einer pluralistischen Gesellschaft, Freiburg i/Br. 1967,
s. 45–47. Por. te¿: P. M. Zulehner, Helfen den Menschen leben. Für ein neues Klima
in der Pastoral, Freiburg i/Br. 1978, s. 17.
Por. A. ¯¹d³o, Parafia w trzecim tysi¹cleciu, Kielce 1999, s. 9.
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= Jeunesse Ouvriere Chrétienne) i upowszechniony – dla ³atwiejszego zapamiêtania – w postaci czasownikowej triady: „voir” (= widzieæ), „juger” (= oceniaæ) i „agir” (= dzia³aæ), zadecydowa³y o podziale podjêtej analizy na trzy logicznie ze sob¹ powi¹zane segmenty9. W pierwszym z nich zostan¹ przedstawione rezultaty wyników zmierzaj¹cych do zdefiniowania eklezjalnej to¿samoœci parafii, w drugim – ewangeliczny os¹d dotychczasowej ewolucji tej elementarnej struktury pastoralnej, w trzecim natomiast – zarys koncepcji jej odnowy na miarê potrzeb nowej ewangelizacji, jakiej bezsprzecznie wymaga „tertio
millennio ineunte” (por. NMI 15).
I. Eklezjalna to¿samoœæ parafialnej wspólnoty
Odnowa parafii w nader istotnym stopniu jest uwarunkowana gruntownym rozpoznaniem jej koœcielnego oblicza. W urzeczywistnieniu tego wymogu
mog¹ byæ pomocne podejmowane dot¹d próby zdefiniowania parafialnej rzeczywistoœci.
Doœæ istotna prawda o parafii wy³ania siê ju¿ z biblijnej etymologii tego
pojêcia. Termin „parafia” (gr. „paroikia”, ³ac. paroecia, franc. paroisse, w³os.
„parrocchia”, hiszp. „parroquia”, ang. „parish”, niem. „Pfarrei”) wywodzi siê od
greckiego czasownika „paroikein”, który w Biblii znaczy b¹dŸ „mieszkaæ obok”,
b¹dŸ „pielgrzymowaæ” (por. Dz 7,6.29; 13,17; Ef 2,19; 1 P 1,17; 2,11)10. W pierwszym wypadku jako istotny sk³adnik parafii zostaje podkreœlona wiêŸ s¹siedzka, w drugim zaœ – zespolenie o religijnym charakterze, maj¹ce swe Ÿród³o we
wspólnym d¹¿eniu do osi¹gniêcia ostatecznego celu ludzkiego ¿ycia, w którego
kontekœcie doczesne bytowanie cz³owieka jawi siê jako pielgrzymowanie. £¹cz¹c
obydwa zasygnalizowane aspekty, mo¿na by powiedzieæ, ¿e etymologiczny punkt
widzenia upowa¿nia do rozumienia parafii jako ludzkiej zbiorowoœci po³¹czonej s¹siedztwem oraz trosk¹ o eschatyczne zbawienie11. Precyzyjniejsza wizja
9

10

11

Por.: W. Turek, JOC i metoda jego dzia³alnoœci apostolskiej, „Studia Warmiñskie”,
5(1968), s. 495–527; R. Kamiñski, Metoda teologii pastoralnej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 37(1990), nr 6, s. 93–97. Wypada zaznaczyæ, ¿e metoda wypracowana przez JOC znalaz³a oficjaln¹ koœcieln¹ aprobatê m.in. w encyklice Jana XXIII Mater et Magistra o wspó³czesnych przemianach spo³ecznych w œwietle
nauki chrzeœcijañskiej (por. MM 236) oraz w instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Libertatis conscientia o chrzeœcijañskiej wolnoœci i wyzwoleniu (por. LC 72–76).
Por. R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa
1994, s. 471.
Por. A. L. Szafrañski, W poszukiwaniu teologii parafii, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 12(1965), nr 3, s. 21 n.
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parafialnej wspólnoty wy³ania siê z profesjonalnych prób jej definiowania, gdzie
dominuj¹ trzy ujêcia: prawne, socjologiczne i teologiczne. W ka¿dym z tych
ujêæ eklezjalny kontekst jest ju¿ wyraŸnie obecny.
Koœcielne prawo widzi w parafii „okreœlon¹ wspólnotê wiernych (certa communitas christifidelium), utworzon¹ na sposób sta³y w Koœciele partykularnym,
nad któr¹ pastersk¹ pieczê, pod w³adz¹ biskupa diecezjalnego, powierza siê
proboszczowi jako jej w³asnemu proboszczowi” (por. KPK. kan. 515 § 1)12. Nie
trudno zauwa¿yæ, ¿e kanoniczne okreœlenie, pomimo wyraŸnego odniesienia do
tajemnicy Koœcio³a, rozpatruje parafiê w sobie w³aœciwym aspekcie prawnym,
jako jednostkê koœcielnej administracji, w niedostatecznym stopniu natomiast
uwzglêdnia jej nadprzyrodzon¹ specyfikê. Nic dziwnego zatem, ¿e autorzy Katechizmu Koœcio³a Katolickiego, przytaczaj¹c kodeksow¹ definicjê parafii, uznali
za stosowne uzupe³niæ j¹ nastêpuj¹cymi stwierdzeniami: „Jest ona miejscem,
gdzie wszyscy wierni mog¹ siê zgromadziæ na niedzieln¹ celebracjê Eucharystii.
Parafia wprowadza lud chrzeœcijañski do uczestniczenia w ¿yciu liturgicznym
i gromadzi go podczas tej celebracji; g³osi zbawcz¹ naukê Chrystusa; praktykuje mi³oœæ Pana w dobrych i braterskich uczynkach” (KKK 2179)13.
W socjologicznej p³aszczyŸnie brakuje jakiegoœ jednolitego rozumienia parafii. Proponowane – z regu³y opisowe – definicje s¹ doœæ zró¿nicowane14. Ich
autorzy bowiem w podejœciu do badanej rzeczywistoœci nie kieruj¹ siê identycznymi kryteriami. Jedni pojmuj¹ parafiê jako grupê formalnie zorganizowan¹15, inni jako system spo³eczny16, jeszcze inni jako sui generis uk³ad miê-

12

13

14
15

16

Por. A. Sériaux, Pojêcie parafii w aktualnym prawie kanonicznym, „Communio –
Miêdzynarodowy Przegl¹d Teologiczny”, wydanie polskie, 23(2003), nr 4, s. 92–98.
Por. te¿: W. Wójcik, Pojêcie parafii w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne”, 29(1986), nr 3–4, s. 49–74.
Godn¹ uwagi próbê teologicznego pog³êbienia kanonicznej definicji parafii prezentuje A. Borras (Les communautés paroissiales. Droit canonique et perspectives pastorales, Paris 1996).
Por. J. Majka, Socjologia parafii, Zarys problematyki, Lublin 1971, s. 16–21.
Por.: F. Mirek, Elementy spo³eczne parafii rzymsko-katolickiej. Wstêp do socjologii
parafii, Poznañ 1928, s. 90; J. D. Donovan, The Social Structure of the Parish, w:
C. J. Neusse, T. J. Harte (red.), Sociology of the Parish, Milwaukee 1951, s. 78 n.;
W. Piwowarski, Parafia katolicka jako grupa spo³eczna, „Zeszyty Naukowe KUL”,
12(1969), nr 3, s. 44–47.
Por.: E. Golomb, Ergebnisse und Ansätze pfarrsoziologischer Bemühnungen im
katolischen Raum, w: D. Goldschmidt, J. Matthes (red.), Probleme des Religionssoziologie, Köln 1962, s. 211; E. Pin, La paroisse catholique. Les formes variables
d’un système social, Rome 1968, s. 34. Wed³ug P. Sztompki (Socjologia, Analiza
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dzyludzkich powi¹zañ17. Nie brak te¿ takich badaczy, którzy s¹ zdania, ¿e obecnie
socjologiczne zdefiniowanie parafii jest niemo¿liwe, poniewa¿ – zw³aszcza w strefie zurbanizowanej – temu, co w potocznym czy koœcielno-administracyjnym
jêzyku nazywamy parafi¹, nie odpowiada ju¿ ¿adna spo³ecznie zwarta rzeczywistoœæ18. Socjologowie nie podzielaj¹cy tej pesymistycznej opinii w prezentowanych analizach ze zrozumia³ych wzglêdów koncentruj¹ swoj¹ uwagê na trzech
– ich zdaniem najistotniejszych – elementach: ludzkim (grupa wiernych i jej
religijny zwierzchnik), technicznym (terytorium i œwi¹tynia parafialna) i prawnym (jurysdykcyjna wiêŸ z diecezj¹ i instytucjonalizacja wzajemnych relacji
miêdzy wiernymi a proboszczem). Nie oznacza to bynajmniej braku zainteresowania aspektami sensu stricto religijnymi, charakterystycznymi dla nadprzyrodzonego oblicza parafii. Co wiêcej, socjologia parafii ma w swoim dorobku kilka definicji uwzglêdniaj¹cych najbardziej istotne czynniki wiêzi spo³ecznej o charakterze œciœle religijnym19. Te próby jednak wykraczaj¹ poza ramy
socjologicznej analizy. Socjologia, chc¹c pozostaæ na sobie w³aœciwym terenie –
empirii – ma raczej nik³e szanse dotarcia do pe³nej prawdy o eklezjalnej to¿samoœci parafii. Ta prawda bowiem jawi siê dopiero w perspektywie œciœle teologicznej, otwartej na rzeczywistoœæ nadprzyrodzon¹, zasygnalizowan¹ ju¿
– w przytoczonym wy¿ej – uzupe³nieniu definicji kanonicznej20.
Najbardziej znacz¹cym owocem dociekañ, uwzglêdniaj¹cych za³o¿enia teologiczne, jest teza Karla Rahnera, stwierdzaj¹ca, ¿e parafia wyra¿a podstawowe urzeczywistnienie Koœcio³a jako egzystencjalnego faktu21. W œcis³ym zna-
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19

20

21

spo³eczeñstwa, Kraków 2002, s. 30) w systemie spo³ecznym „uczestnicz¹ nie tyle
konkretne jednostki, osoby, ile raczej pewne wyró¿nialne pozycje spo³eczne lub
zwi¹zane z tymi pozycjami role”.
Por. F. Fürstenberg, Soziologisches Strukturproblem der Kirchengemeinde, „Zeitschrift für evangelische Ethik”, 7(1963), s. 224 n.
Por. J. H. Fichter, Die gesellschaftliche Struktur der städtischen Pfarrei, Freiburg
i/Br. 1956, s. 158 n.
Por.; N. Greinascher, Soziologie der Pfarrei. Wege zur Untersuchung, Freiburg
i/Br. 1955, s. 25 n.; J. Schasing, Sociologie de la paroisse, w: H. Rahner (red.), La
paroisse. De la théologie à la pratique, Paris 1964, s. 135 n.; F. Houtart, Socjologia
parafii jako zgromadzenia eucharystycznego, w: B. Cywiñski (red.), Ludzie – wiara – Koœció³. Analizy socjologiczne, Warszawa 1966, s. 158 n.
Por. C. Dillenschneider, La paroisse et son curé dans le mystère de l’Eglise. Essai
de synthe` se théologique, Paris 1965, s. 24 n. Wypada dodaæ, ¿e przypisanie prymatu definicji teologicznej nie upowa¿nia do lekcewa¿enia socjologicznego wk³adu
w rozpoznanie parafialnej rzeczywistoœci, poniewa¿ jego pastoralna przydatnoœæ
jest – jak to przypomnia³ II Sobór Watykañski – niepodwa¿alna (por. DB 16 i 17).
Esquisse d’une théologie de la paroisse, w: H. Rahner (red.), La paroisse…, s. 42.
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czeniu taka konkretyzacja koœcielnej wspólnoty wchodzi w grê w zastosowaniu
do diecezji, któr¹ – wed³ug Vaticanum II – „stanowi czêœæ Ludu Bo¿ego, powierzona pieczy pasterskiej biskupa i wspó³pracuj¹cych z nim kap³anów, tak by
trwaj¹c przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego w Duchu Œwiêtym
przez Ewangeliê i Eucharystiê, tworzy³a Koœció³ partykularny, w którym prawdziwie jest obecny i dzia³a jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³ Chrystusowy” (DB 11). Soborowe magisterium jednak dodaje, ¿e i parafie „w pewien
sposób przedstawiaj¹ widzialny Koœció³ ustanowiony na ca³ej ziemi” (por. KL 42).
Sformu³owanie „w pewien sposób” (quodammodo) nie minimalizuje, a tym bardziej nie przekreœla teologicznego charakteru parafii22. Uprzytamnia jedynie
fakt, ¿e z woli Chrystusa Koœció³ uniwersalny aktualizuje siê w Koœcio³ach
partykularnych, zgromadzonych wokó³ biskupa jako nastêpcy aposto³ów, a wiêc
we wspólnotach diecezjalnych23. Biskup jednak, poniewa¿ „nie mo¿e osobiœcie
zawsze i wszêdzie przewodniczyæ ca³ej owczarni”, ma obowi¹zek utworzyæ
mniejsze wspólnoty wiernych, z których najwa¿niejsze s¹ „parafie, lokalnie
zorganizowane pod przewodnictwem duszpasterza, zastêpuj¹cego biskupa” (por.
KL 42). Ka¿da z tych wspólnot – w œwietle soborowej eklezjologii komunii –
jest autentycznym „Koœcio³em Chrystusowym” i „nowym Ludem powo³anym
przez Boga w Duchu Œwiêtym i w pe³noœci wielkiej” (por. KK 26)24. St¹d te¿
okolicznoœæ ich erygowania przez biskupa nie mo¿e byæ postrzegana jako decyzja czysto administracyjna. W gruncie rzeczy bowiem mamy tu do czynienia
z odczytaniem w œwietle wiary elementarnych wymogów ewangelizacji. Wychowywanie wiernych do osi¹gniêcia pe³nej dojrza³oœci chrzeœcijañskiej zak³ada bowiem sta³¹ i bezpoœredni¹ stycznoœæ z rzeczywistoœci¹ Koœcio³a, opart¹
o kontakty personalne (por. DK 6; ChL 61). Konsekwencj¹ tego wymogu jest
zharmonizowanie z ewangelizacyjnym dynamizmem „pomniejszenie” rozmiarów koœcielnej wspólnoty, tak a¿eby zarówno jej pasterze, jak i wierni mogli j¹
ogarn¹æ osobistym doœwiadczeniem.

22

23

24

Por. K. Lehmann, Was ist christliche Gemeinde?, „Communio – Internationale Katholische Zeitschrift”, 1(1972), nr 6, s. 490. Por. te¿: F. Coccopalmerio, Il concetto di
parrocchia nel Vaticano II, „La Scuola Cattolica`”, 106(1978), nr 2, s. 132.
Por. S. Napiera³a, Pojêcie Koœcio³a partykularnego w dokumentach Soboru Watykañskiego II, Poznañ 1985, s. 35. Por. te¿: T. Dereziñski, Urzeczywistnianie siê
Koœcio³a uniwersalnego w Koœciele partykularnym w œwietle literatury posoborowej, Lublin 2002, s. 10 n.
Por. H. Wieh, Konzil und Gemeinde. Eine systematisch-theologische Untersuchung
zum Gemeindeverständnis des Zweiten Vatikanischen Konzils in pastoralen Absicht, Frankfurt am M. 1978, s. 208.
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Wspomnianego „pomniejszenia” jednak w ¿adnym wypadku nie mo¿na
interpretowaæ w kategoriach „zubo¿enia”. Parafia bowiem w sensie jak najbardziej autentycznym i integralnym uczestniczy w ontycznym wyposa¿eniu Koœcio³a i z tej racji w³aœnie stanowi – jak wyrazi³ siê Jan Pawe³ II – jego „ostateczne umiejscowienie” (por. ChL 26) i „najbli¿sze ka¿demu wiernemu urzeczywistnienie” (por. PDV 68). Oznacza to, ¿e parafialna wspólnota posiada pe³ne
nadprzyrodzone obdarowanie, dziêki któremu mo¿e owocnie poœredniczyæ
w przekazywaniu daru zbawienia25.
I tak, w dyspozycji ka¿dej parafii jest zbawcze s³owo Bo¿e, moc¹ którego
„rodzi siê wiara w sercach niewierz¹cych, a w sercach wierz¹cych rozwija”
(por. DK 4). Ponadto parafia jest wyposa¿ona w œwiête znaki sakramentalne,
których celem jest „uœwiêcenie cz³owieka, budowanie mistycznego Cia³a Chrystusa” i „oddawanie czci Bogu” (por. KL 59). Szczególn¹ wagê w tym sakramentalnym obdarowaniu ma Eucharystia, bo w niej „zawiera siê ca³e duchowe
dobro Koœcio³a, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb ¿ywy, który
przez Cia³o swoje o¿ywione i o¿ywiaj¹ce Duchem Œwiêtym daje ¿ycie ludziom,
zapraszaj¹c ich i doprowadzaj¹c w ten sposób do ofiarowania razem z Nim
samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych” (por. DK 5). Zbawcze s³owo Bo¿e i Eucharystia wraz z pozosta³ymi sakramentami ofiarowuj¹
dar zbawienia jako dar komunii trynitarnej, jako dar jednoœci Syna z Ojcem
w Duchu Œwiêtym. Dziêki temu ka¿da parafia mo¿e „rozproszone dzieci Bo¿e
zgromadziæ w jedno” (por. J 11,52), czyli budowaæ komuniê miêdzyludzk¹. Spodoba³o siê bowiem „Bogu uœwiêcaæ i zbawiaæ ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej wiêzi, lecz uczyniæ z nich lud, który by Go poznawa³
w prawdzie i zbo¿nie Mu s³u¿y³” (por. KK 9)26. Komunijny charakter koœcielnej
wspólnoty wyklucza rozumienie parafii jako miejsca œwiadczenia us³ug religijnych czy miejsca egzekwowania od wiernych religijnych zobowi¹zañ. Tak naprawdê bowiem jest ona – podobnie jak ca³y Koœció³ – skutecznym „znakiem
i narzêdziem wewnêtrznego zjednoczenia z Bogiem i jednoœci ca³ego rodzaju
ludzkiego” (por. KK 1). W konsekwencji parafia winna jawiæ siê nie tylko jako
„wspólnota wiary” i „wspólnota eucharystyczna”, ale równie¿ jako „rodzina
Bo¿a”, z³o¿ona z „braci o¿ywionych duchem jednoœci” (por. CT 67; ChL 26).
Jednoœci tej – rzecz jasna – nie mo¿na rozumieæ w kategoriach socjologicznych
czy psychologicznych. W ka¿dym wypadku bowiem rodzi siê ona ze „zjednocze25

26

Por. M. Duda, Myœl¹c parafia… Papie¿a Jana Paw³a II wizja parafii. Studium
teologiczno-pastoralne, Czêstochowa 2006, s. 136 n.
Por. R. Kamiñski, Parafia w nauczaniu Koœcio³a wspó³czesnego, „Roczniki Teologiczne”, 50(2003), nr 6, s. 6 n.
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nia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Œwiêtym”, które to zjednoczenie „dokonuje siê w s³owie Bo¿ym i sakramentach” (por. ChL 19)27.
W niczym nie zubo¿one uczestnictwo w misteryjnym i komunijnym wymiarze Koœcio³a obarcza parafiê pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ za powierzon¹ koœcielnej wspólnocie misjê ewangelizacyjn¹. Parafia w³aœnie jako Koœció³-Misterium (gr. „mysterion”, ³ac. „sacramentum”) i jako Koœció³-Komunia (gr. „koinonia”, ³ac. „communio”) jest zdolna byæ równie¿ Koœcio³em-Misj¹ (gr. „apostole”, ³ac. „missio”). Ta misja oznacza powo³anie do uobecniania w œwiecie zbawczego pos³annictwa Chrystusa we wszystkich trzech w³aœciwych mu zakresach
– prorockim, kap³añskim i królewskim – odpowiadaj¹cych triadzie niezwykle
bogatych w treœæ pojêæ biblijnych: „martyria” (= œwiadectwo wiary), „leiturgia”
(= celebracja kultu) i „diakonia” (= pos³uga mi³oœci)28.
W zakresie prorockim parafia jawi siê jako wspólnota wiary wezwana do
ministerium przepowiadania s³owa Bo¿ego29. Ta s³u¿ebnoœæ ma zastosowanie
do wszystkich form g³oszenia zbawczego orêdzia, a mianowicie do kerygmy,
homilii i katechezy. Kerygma (gr. „kerygma” = obwieszczanie), czyli „pierwsze
g³oszenie Ewangelii” (por. CT 19), jest skierowana do tych, którzy jeszcze nie
wierz¹ lub wiarê stracili. Obowi¹zek przepowiadania chrzeœcijañskiego kerygmatu wyp³ywa st¹d, ¿e parafia – podobnie jak ca³y Koœció³ – ma charakter
misyjny (por. DM 39). Homilia z kolei (gr. „homilia” = wyjaœnianie) jest adresowana do wierz¹cych i ma na celu o¿ywienie i pog³êbienie ich wiary. Jej szczególna ranga wyp³ywa st¹d, ¿e jest ona aktem liturgicznym: w³¹cza siê w tok
liturgii s³owa, stanowi jedno z biblijnymi czytaniami, których skutecznoœæ
zbawcz¹ przed³u¿a. Homilia „powinna byæ g³oszona podczas ka¿dej Eucharystii w niedziele i œwiêta obowi¹zkowe, a tak¿e przy udzielaniu chrztu, w obrzêdach pokuty, ma³¿eñstwa i pogrzebu” (por. CT 48). Katecheza (gr. „katecheza”
= nauczanie) jest równie¿ zaadresowana do wierz¹cych, ale odbywa siê poza
ramami liturgii. Jan Pawe³ II t³umaczy³, ¿e przepowiadanie katechetyczne „jest
wychowywaniem w wierze dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, a obejmuje nauczanie
doktryny chrzeœcijañskiej przekazywane na ogó³ w sposób systematyczny i ca³oœciowy dla wprowadzenia wierz¹cych w pe³niê ¿ycia chrzeœcijañskiego” (por.
CT 18). Odpowiedzialnoœæ za g³oszenie orêdzia zbawienia w parafii spoczywa
na proboszczu (por. KPK, kan. 528). Przepowiadanie homilijne – z uwagi na
27

28
29

Por. F. G. Friemel, Pfarrei und Gemeinde, „Theologisch-Praktische Quartalschrift”,
138(1990), nr 2, s. 91–98.
Por. J. Krucina, Podstawowe funkcje parafii, w: ten¿e (red.), Dei Virtus…, s. 37.
Por. Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Koœcio³a,
Lublin 2001, s. 201–295.
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liturgiczny kontekst – przys³uguje wy³¹cznie koœcielnej hierarchii. Do przepowiadania kerygmatycznego i katechetycznego natomiast s¹ uprawnieni i zobowi¹zani równie¿ wierni œwieccy na mocy konsekracji chrzcielnej, a w wypadku
chrzeœcijañskich rodziców tak¿e na mocy sakramentalnego przymierza ma³¿eñskiego (por. ChL 23; FC 52–53).
W wymiarze kap³añskim parafia jako wspólnota kultu Bo¿ego jest w s³u¿bie celebracji paschalnego misterium b³ogos³awionej Mêki, Zmartwychwstania i chwalebnego Wniebowst¹pienia Jezusa Chrystusa, poprzez które „Bóg
otrzymuje doskona³¹ chwa³ê, a ludzie uœwiêcenie” (por. KL 7)30. Ma to miejsce
w ramach parafialnej liturgii, której centrum stanowi sprawowanie Eucharystii, bêd¹cej „Ÿród³em, a zarazem szczytem ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego” (por.
KK 11) oraz „sakramentalnym wêz³em doskona³ej komunii z ca³ym Koœcio³em”
(por. ChL 26). St¹d te¿ jest po¿¹dana – jako najbardziej stosowna – obecnoœæ
wiernych na niedzielnej Mszy œwiêtej we w³asnej parafii. Odstêpstwa od tej
zasady oznaczaj¹ niedostateczne zrozumienie eklezjotwórczego sensu chrzeœcijañskiego apostolatu, wynikaj¹cego z osobistego uczestnictwa w kap³añskiej
misji Chrystusa. Parafia, jako lokalne ukonkretnienie rzeczywistoœci Koœcio³a,
jest równie¿ najbardziej naturalnym i w³aœciwym miejscem szafarstwa pozosta³ych sakramentów, które zreszt¹ „wi¹¿¹ siê ze œwiêt¹ Eucharysti¹ i do niej
zmierzaj¹” (por. DK 5). Odnosi siê to zw³aszcza do sakramentów chrztu i bierzmowania, które uzdalniaj¹ do celebracji eucharystycznego misterium. Ich zwi¹zanie z parafi¹ narzuca siê tym bardziej, ¿e chrzeœcijañska inicjacja, któr¹
wraz z Eucharysti¹ konstytuuj¹, zak³ada stosown¹ pastoraln¹ formacjê, ta zaœ
jest powinnoœci¹ parafialnego duszpasterstwa. Identyczny obowi¹zek wchodzi
w grê w odniesieniu do sakramentu pojednania wiernych z Bogiem i Koœcio³em. St¹d te¿ z regu³y przynajmniej pierwsza spowiedŸ ma miejsce w parafialnym koœciele. W przewa¿aj¹cej liczbie wypadków równie¿ sakramentalna pos³uga wobec chorych ma parafialny charakter. Specyficznego oblicza nabiera
wiêŸ z parafi¹ sakramentów ma³¿eñstwa i kap³añstwa. W pierwszym wypadku z uwagi na fakt, ¿e z sakramentalnego przymierza ma³¿eñskiego wyrasta
chrzeœcijañska rodzina, która jako „Koœció³ domowy” (por. KK 11) stanowi istotny
sk³adnik parafii, narzuca siê potrzeba trwa³ego i bezpoœredniego kontaktu oraz
wspó³pracy miêdzy tymi elementarnymi wspólnotami eklezjalnymi. Religijnomoralna ¿ywotnoœæ parafii bowiem zale¿y od jakoœci ¿ycia rodzinnego, ta zaœ
z kolei wymaga „progresywnej” opieki ze strony parafialnego duszpasterstwa
30

Por. R. Kamiñski, Parafia wspólnot¹ kultu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”,
31(1984), nr 6, s. 107–126. Por. te¿: Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafii…, s. 297–396.
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„w sensie pójœcia za rodzin¹ i towarzyszenia jej krok w krok na ró¿nych etapach jej formacji i rozwoju” (por. FC 65)31. Niemniej zasadniczo i œciœle jest
powi¹zany z parafi¹ sakrament ministerialnego kap³añstwa. Decyduj¹ o tym
dwie racje: pierwsza – ¿e to w³aœnie w parafii i dziêki prowadzonemu w niej
„duszpasterstwu powo³aniowemu” rodz¹ siê i dojrzewaj¹ powo³ania do kap³añstwa (por. PDV 38–40); druga – ¿e ka¿de zrealizowane powo³anie kap³añskie
z regu³y przybiera postaæ s³u¿by „dla parafii”, czego konkretnym wyrazem w ka¿dej parafialnej wspólnocie s¹ pe³ni¹cy pos³ugê duszpastersk¹ kap³ani (por. KPK,
kan. 519).
W zakresie królewskim wreszcie parafia jest w s³u¿bie diakonii mi³oœci
i ró¿norakich dzie³ chrzeœcijañskiego apostolatu32. Chodzi tu o to, by wszyscy,
którzy tworz¹ parafiê „nie ¿yli tylko dla siebie, lecz aby wed³ug wymagañ nowego prawa mi³oœci, ka¿dy tak jak otrzyma³ ³askê, s³u¿y³ ni¹ drugiemu i aby
w ten sposób wszyscy po chrzeœcijañsku wype³niali swe obowi¹zki w spo³ecznoœci ludzkiej” (por. DK 6). Misja ewangelizacyjna parafii sprowadzona jedynie do przepowiadania s³owa Bo¿ego i celebracji liturgicznych misteriów nie
by³aby w pe³ni wiarygodna. Zarówno pojedynczego wyznawcê Chrystusa, jak
i ca³¹ chrzeœcijañsk¹ wspólnotê rozpoznaje siê po diakonii mi³oœci wzajemnej.
Wypada zaznaczyæ, ¿e ta diakonia obejmuje nie tylko zaanga¿owanie charytatywne, ale i szeroko rozumiany apostolat doczesny (por. ChL 36–44). Chrzeœcijañska nauka bowiem – jak to przypomnia³ II Sobór Watykañski – „nie odwraca cz³owieka od budowania œwiata i nie zachêca go do zaniedbywania dobra
bliŸnich, lecz raczej silniej wi¹¿e go obowi¹zkiem wype³niania tych rzeczy”
(por. KDK 34). Oznacza to, ¿e parafia jest równie¿ obarczona odpowiedzialnoœci¹ za ewangelizacjê podstawowych rzeczywistoœci doczesnych, takich jak
oœwiata, kultura, gospodarka czy polityka. Jako taka powinna dostarczaæ „naocznego przyk³adu apostolstwa wspólnotowego, gromadz¹c w jedno wszelkie
wystêpuj¹ce w jej obrêbie ró¿norakie w³aœciwoœci ludzkie i wszczepiaj¹c je w powszechnoœæ Koœcio³a” (por. DA 10)33.
Adhortacja apostolska Christifideles laici uwypukla jeszcze jeden istotny
wymiar eklezjalnej to¿samoœci parafii, a mianowicie, ¿e jest ona „wspólnot¹
organiczn¹, czyli tak¹, która sk³ada siê z wyœwiêconych kap³anów i innych
31

32
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Por. na ten temat: A. Potocki, Rodzina a parafia, „Chrzeœcijanin w Œwiecie”,
12(1980), nr 7–8, s. 37–49; K. H. Schmitt, Rodzina a wspólnota parafialna, „Collectanea Theologica”, 56(1986), nr 2, s. 95–101.
Por. A. Hollweg, Diakonie und Caritas, w: F. Klostermann, R. Zerfas (red.), Praktische Theologie heute, München 1974, s. 500–511.
Por. J. Krucina, Gdzie Koœció³ jest rzeczywistoœci¹, Wroc³aw 1993, s. 23–25 i 45–47.
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chrzeœcijan, i w której proboszcz, reprezentuj¹cy biskupa diecezji, jest hierarchicznym ogniwem ³¹cz¹cym parafiê z ca³ym Koœcio³em partykularnym” (por.
ChL 26)34.
„Organiczny” charakter parafii wyra¿a siê najpierw w tym, ¿e – podobnie
jak ca³a koœcielna wspólnota – obejmuje ona wielorakie charyzmaty, pos³ugi
i powo³ania, które – choæ ró¿ne – s¹ w stosunku do siebie komplementarne
(por. ChL 20). Najistotniejsze zró¿nicowanie „powo³aniowe” dotyczy podzia³u
na hierarchiê (gr. „hiere arche” = œwiêta w³adza”) i na laikat (gr. „laikos” =
nale¿¹cy do ludu Bo¿ego). Te dwie rzeczywistoœci s¹ sobie przyporz¹dkowane:
jedna potrzebuje drugiej. Hierarchiczn¹ strukturê w parafii reprezentuje proboszcz, ale w stopniu podporz¹dkowanym biskupowi. St¹d te¿ uzasadnionego
racjami pastoralnymi podzia³u na parafie nie mo¿na rozumieæ w sensie „parcelacji” Koœcio³a diecezjalnego. Koœció³ bowiem – jak pamiêtamy – jest zbudowany na fundamencie Aposto³ów. Oznacza to, ¿e parafia – jako integralna cz¹stka Koœcio³a diecezjalnego, jego elementarna „komórka” (por. DA 10) – swój
misteryjny, komunijny i misyjny charakter objawia i urzeczywistnia wy³¹cznie
w oparciu o wiêŸ z biskupem, który jeden jedyny – jako uczestnik trwaj¹cej
nieprzerwanie sukcesji apostolskiej – jest obdarowany pe³ni¹ urzêdowego kap³añstwa, a w konsekwencji równie¿ pe³ni¹ pastoralnej odpowiedzialnoœci i pos³ugiwania. Prezbiterzy maj¹ uczestnictwo w tej pe³ni w oparciu o sakrament
œwiêceñ, którego wy³¹cznym szafarzem jest biskup. Przyjmuj¹c œwiêcenia, otrzymuj¹ oni od „zmartwychwsta³ego Chrystusa charyzmat Ducha Œwiêtego, a wraz
z nim – w³adzê i œwiêt¹ moc dzia³ania «in persona Christi Capitis» (w zastêpstwie Chrystusa G³owy), a¿eby g³osz¹c Ewangeliê i sprawuj¹c Sakramenty
s³u¿yli Koœcio³owi i jednoczyli go w Duchu Œwiêtym” (por. ChL 22). Z tej te¿
racji – czytamy w soborowej konstytucji Lumen gentium – mog¹ „w poszczególnych, lokalnych zgromadzeniach wiernych”, a wiêc i w parafiach, „czyniæ obecnym” biskupa i „braæ na siebie” jego obowi¹zki, ale zawsze w oparciu o uzyskany od niego mandat (jurysdykcjê). Bo jedynie ci, „co pod w³adz¹ biskupa uœwiêcaj¹ powierzon¹ sobie czêœæ trzody Pañskiej i kieruj¹ ni¹, uwidaczniaj¹ Koœció³
powszechny na swoim terenie i przyczyniaj¹ siê skutecznie do budowania ca³ego Cia³a Chrystusowego” (por. KK 28)35.
Proboszcz, mianowany przez biskupa i pozostaj¹cy z nim w pastoralnej
komunii, wype³nia powierzon¹ mu misjê w odniesieniu do wspólnoty wiernych,
która równie¿ ma charakter „organiczny”. Oznacza to, ¿e parafialny laikat nie
34
35

Por. A. Borras, Les communautés paroissiales…, s. 35–74.
Por. M. ¯urowski, Wspó³uczestnictwo koœcielne. „Ius ad Communionem”, Kraków 1984, s. 191.
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tylko nale¿y do Koœcio³a, ale i Koœció³ stanowi. Przez wiarê i sakramenty chrzeœcijañskiej inicjacji wierni œwieccy uzyskuj¹ godnoœæ „¿ywej cz¹stki” koœcielnego organizmu. S¹ wiêc powo³ani do uczestnictwa w ewangelizacyjnej misji
Koœcio³a. Potrzebuj¹ jednak stosownego nadprzyrodzonego obdarowania oraz
formacji. Tê funkcjê w³aœnie wype³nia urzêdowe kap³añstwo, którego przedstawicielem w parafii jest proboszcz. St¹d te¿ II Sobór Watykañski z naciskiem zaznacza, ¿e pasterze Koœcio³a „nie po to zostali ustanowieni przez Chrystusa, aby ca³e zbawcze pos³annictwo w stosunku do œwiata wzi¹æ na siebie
samych, lecz ¿e ich zaszczytnym zadaniem jest tak sprawowaæ opiekê pastersk¹
nad wiernymi i tak uznawaæ ich pos³ugi i charyzmaty, ¿eby wszyscy oni pracowali zgodnie, ka¿dy na swój sposób, dla wspólnego dzie³a” (por. KK 30). Identyczny w swej wymowie apel Vaticanum II skierowa³o do parafialnego laikatu;
„Niech œwieccy przyzwyczajaj¹ siê dzia³aæ w parafii w œcis³ej ³¹cznoœci ze swymi kap³anami, przedstawiaæ wspólnocie Koœcio³a problemy w³asne i œwiata
oraz sprawy dotycz¹ce zbawienia celem wspólnego ich omówienia i rozwi¹zania; wspó³pracowaæ w miarê si³ we wszystkich poczynaniach apostolskich i misyjnych swojej koœcielnej rodziny” (DA 10). W tym kontekœcie koœcielne magisterium podkreœla te¿ potrzebê „mocniejszego i zdecydowanego dowartoœciowania parafialnych rad duszpasterskich” (por. ChL 27)36.
Rozwa¿aj¹c „organiczny” charakter koœcielnej to¿samoœci parafii, nale¿y
jeszcze uprzytomniæ sobie fakt, ¿e „proboszcz, reprezentuj¹cy biskupa diecezji,
jest hierarchicznym ogniwem ³¹cz¹cym parafiê z ca³ym Koœcio³em partykularnym” (por. ChL 26) nie tylko w sensie pastoralnego podporz¹dkowania parafii,
ale i w znaczeniu jej partycypacji w misji ewangelizacyjnej pe³nionej przez ca³¹
wspólnotê diecezjaln¹. £¹czy siê z tym odpowiedzialnoœæ za dobro materialne
i duchowe diecezji, zarówno duszpasterzy, jak i œwieckich cz³onków parafii,
oraz gotowoœæ do wspó³pracy na szczeblu ogólnodiecezjalnym. Instytucjonalnym wyrazem tej odpowiedzialnoœci i wspó³pracy s¹ diecezjalne rady: kap³añska i duszpasterska (por. DB 27 i DK 7). Przez osobê biskupa, którego na terenie parafii reprezentuje proboszcz, parafialna wspólnota winna odkryæ odpowiedzialnoœæ za ca³y Koœció³ powszechny, a zw³aszcza za zlecony mu mandat
przepowiadania Ewangelii „wszystkim narodom” (por. £k 24,47) i „a¿ po krañce ziemi” (por. Dz 1,8). W tym kontekœcie jawi siê waga zaanga¿owania misyjnego parafii, co w du¿ym stopniu zale¿eæ bêdzie od tego, czy ich pasterze bêd¹
36

Por. M. Soko³owski, Rady duszpasterskie w œwietle dokumentów Koœcio³a, „¯ycie
i Myœl”, 25(1975), nr 6, s. 13–20. Por. te¿: A. Porêbski (red.), Duszpasterskie rady
parafialne. Ich rola i miejsce w Koœciele. Materia³y z projektu badawczo-szkoleniowego (Kraków 1996–1997), Kraków 1999.
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„mieæ serce i mentalnoœæ misyjn¹”, czy bêd¹ czuli i otwarci na potrzeby Koœcio³a i œwiata (por. RM 67)37.
W konkluzji tych rozwa¿añ, prezentuj¹cych w g³ównej mierze wk³ad koœcielnego magisterium w bardziej szczegó³owe i wnikliwe odczytanie eklezjologicznej to¿samoœci parafialnej wspólnoty, mo¿na zaproponowaæ nastêpuj¹c¹
jej definicjê: „Parafia to œciœle okreœlona cz¹stka Ludu Bo¿ego, powierzona przez
diecezjalnego biskupa pasterskiej pieczy proboszcza, który – wspierany przez
wspó³pracuj¹ce z nim osoby duchowne i œwieckie – gromadzi j¹ w parafialnej
œwi¹tyni po to, by w Duchu Œwiêtym moc¹ Bo¿ego s³owa oraz powi¹zanej z innymi sakramentalnymi znakami Eucharystii uobecniaæ w czasie i w przestrzeni Chrystusowy Koœció³ w jego pe³nym – misteryjnym, komunijnym i misyjnym – wymiarze38.
II. Kairologiczny wymiar dziejowych przemian parafii
Funkcjonowanie wspó³czesnej parafii jest spuœcizn¹ historyczn¹. St¹d te¿
w poszukiwaniu dróg jej odnowy niebagateln¹ wagê ma nie tylko rozpoznanie
eklezjologicznego oblicza parafialnego systemu koœcielnej pos³ugi pasterskiej,
ale równie¿ przeœledzenie jego dziejowych przeobra¿eñ, od momentu zaistnienia a¿ po budz¹ce uzasadniony niepokój objawy kryzysu, w jakim znalaz³ siê
w aktualnych uwarunkowaniach cywilizacyjnych. Pastoralnie przydatna analiza historycznych przemian, jakim w toku dziejów podlega³a parafialna wspólnota, postuluje wziêcie w rachubê optyki kairologicznej, pozwalaj¹cej w typowych sytuacjach doczesnego bytowania dostrzec istotne dla przebiegu ewangelizacyjnej misji Koœcio³a wezwania Bo¿e39.
37
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Por. A. Perzyñski, Parafia w œwietle teologii Koœcio³a lokalnego, w: A. Lepa (red.),
Dziœ i jutro parafii, £ódŸ 1991, s. 57.
Por. te¿ inne polskojêzyczne próby opisu eklezjalnego oblicza parafii: S. Wójtowicz,
Parafia jako spo³ecznoœæ religijna, „Homo Dei”, 28(1959), nr 4, s. 543–551; J. Majka,
W poszukiwaniu pe³nego obrazu parafii, „Zeszyty Naukowe KUL”, 12(1969), nr 1,
s. 53–60; F. Woronowski, Parafia – aspekt teologiczny, „Ateneum Kap³añskie”, 90(1978),
nr 3, s. 358–361; Cz. Tomczyk, Parafia – Ludem Bo¿ym, „Czêstochowskie Studia
Teologiczne”, 8(1980), s. 213–227; W. Mizio³ek, Teologia parafii, w: B. Bejze (red.),
W s³u¿bie Ludowi Bo¿emu (seria: Powo³anie cz³owieka, t. 6), Poznañ–Warszawa 1983,
s. 357-366; R. Kamiñski, Teologiczne spojrzenie na parafiê, „Ateneum Kap³añskie”,
103(1984), nr 3, s. 383–394; M. Marczewski, Teologia parafii, w: K. Kantowski (red.),
Katecheza w parafii. Poszukiwanie to¿samoœci, Warszawa 2004, s. 8–16.
Por. A. L. Szafrañski, Kairologia. Zarys nauki o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym,
Lublin 1990, s. 108–113.
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Kairologiczny punkt widzenia na historiê parafii narzuca siê ju¿ z tej racji,
¿e ta elementarna struktura pastoralna – podobnie zreszt¹ jak diecezja – zawdziêcza swoje istnienie nie czemu innemu, jak w³aœnie adekwatnemu odczytaniu wymagañ znaków czasu. Jest przecie¿ niezaprzeczalnym faktem, ¿e w pierwotnym chrzeœcijañstwie parafii we wspó³czesnym jej rozumieniu nie by³o.
Organizacyjna struktura Koœcio³a mia³a wówczas zal¹¿kowy charakter i w ca³ej
rozci¹g³oœci harmonizowa³a z teologiczn¹ rzeczywistoœci¹ misji ewangelizacyjnej, maj¹cej swe oparcie w episkopalnej zasadzie jednoœci. Biskup by³ dla wszystkich w nad wyraz czytelnej postaci podstawowym – nierzadko jedynym – pasterzem, stoj¹cym na czele lokalnej wspólnoty wiernych, któr¹ wprawdzie od
koñca I stulecia okreœlano mianem „paroikia”, ale wy³¹cznie w sensie, jaki
wy³ania siê z etymologii tego pojêcia40. Podzia³ na mniejsze jednostki pastoralne nie wchodzi³ wówczas w grê g³ównie z tej przyczyny, ¿e liczba wiernych by³a
niewielka, a ich wiêŸ z chrzeœcijañstwem niezwykle mocna, bo oparta o osobist¹ decyzjê i wewnêtrzne przekonanie. Takiego – w pewnym sensie idealnego
– stanu rzeczy nie mo¿na by³o jednak zbyt d³ugo utrzymaæ. Koœció³ bowiem –
zgodnie z poleceniem Chrystusa – musia³ podj¹æ ewangelizacyjny mandat zaadresowany do „wszystkich narodów” i „a¿ po krañce ziemi” (por. Mt 28,19;
Dz 1,8). Konsekwentnie rozszerza³ siê terytorialnie, obejmuj¹c coraz liczniejsze rzesze wiernych, których zwi¹zek z chrzeœcijañskim depozytem wiary stawa³ siê coraz bardziej zró¿nicowany. Wszystko razem skomplikowa³o pastoraln¹ sytuacjê i narzuci³o potrzebê swoistej ewangelizacyjnej „decentralizacji”.
W pocz¹tkowej fazie zwiêkszano jedynie liczbê oœrodków kultu i wyœwiêconych
wspó³pracowników biskupa, którzy jednak po wykonaniu powierzonego im
zadania wracali do jego rezydencji. Taki stan rzeczy utrzymywa³ siê mniej
wiêcej do pocz¹tków IV wieku. Z czasem w oœrodkach bardziej odleg³ych b¹dŸ
wymagaj¹cych wiêkszego zatroskania pasterskiego biskupi pozwalali swoim
pomocnikom na osiedlanie siê mniej lub bardziej sta³e. Dopiero upowszechnienie siê tej praktyki da³o pocz¹tek instytucji parafii w obecnym znaczeniu. Wypada jednak dodaæ, ¿e termin „paroikia” jeszcze przez d³ugi czas odnoszono do
Koœcio³a biskupiego, a wiêc do tej koœcielnej wspólnoty, która aktualnie nosi
nazwê diecezji. Nazwa „diecezja” nawi¹zuje do greckiego okreœlenia „diokezis”
(gr. „dioikein” = administrowaæ, zarz¹dzaæ), którym w chrzeœcijañskiej staro¿ytnoœci pos³ugiwano siê na oznaczenie cywilnej jednostki administracyjnej. Zastosowanie tego terminu w odniesieniu do terenu pastoralnego podlegaj¹cego
jurysdykcji biskupa, w odró¿nieniu od wydzielonych zeñ czêœci, powierzonych
prezbiterom, i nazywanych odt¹d parafiami, datuje siê dopiero od XIII wieku41.
40
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Por. C. Gerest, Aux origines de la paroisse, „Lumie`re et Vie”, 25(1975), nr 123, s. 52.
Por. P. W. Croce, Histoire de la paroisse, w: H. Rahner (red.), La paroisse…, s. 17–32.
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Zarysowana geneza aktualnego ustroju pastoralnego nie deprecjonuje, a tym
bardziej nie przekreœla jego teologicznej rangi. Gdy Jan Pawe³ II stwierdza, ¿e
wspó³czesna parafia „nie jest po prostu struktur¹”, lecz „jest zbudowana na
gruncie rzeczywistoœci teologicznej” (por. ChL 26), to nie rozmija siê z prawd¹,
ale odwo³uje siê do innego ni¿ skrypturystyczne – teologicznego uzasadnienia.
To uzasadnienie jest efektem opartej na przes³ankach wiary interpretacji historycznych uwarunkowañ zwi¹zanych z rodowodem parafii. „Cz³owiek wierz¹cy – wyjaœnia papie¿ – interpretuje sytuacjê historyczn¹ stosuj¹c zasadê
poznania oraz kryterium konkretnych wyborów, które odnajduje w metodzie
nowej i oryginalnej, czyli w ewangelicznym rozeznaniu. Interpretacja ta dokonuje siê w œwietle i mocy Ewangelii, ¿ywej i osobowej, któr¹ jest Jezus Chrystus poprzez dar Ducha Œwiêtego. W ten sposób ewangeliczne rozeznanie wydobywa z sytuacji historycznej oraz wydarzeñ i okolicznoœci z ni¹ zwi¹zanych
nie tylko zwyczajne «dane», które nale¿y rejestrowaæ dok³adnie pozostaj¹c wobec
nich biernym i obojêtnym, ale «zadanie», a wrêcz wyzwanie skierowane do
odpowiedzialnoœci i wolnoœci poszczególnej osoby, jak i wspólnoty. Jest to «wyzwanie», które ³¹czy siê z Bo¿ym «wezwaniem», rozbrzmiewaj¹cym w tej samej
sytuacji historycznej” (PDV 10). Powstanie parafii jest oczywistym owocem
podjêcia takiego Bo¿ego „wezwania”42.
„Ewangelicznego rozeznania” wymagaj¹ równie¿ kolejne etapy koœcielnego systemu parafialnego. Te etapy – podobnie zreszt¹ jak ca³a ludzka historia
– s¹ swoist¹ mieszanin¹ blasków i cieni. Blaski s¹ bezsprzecznie znakiem wype³niania zbawczego zamys³u Boga, cienie natomiast – niemniej oczywistym
wyrazem rozmijania siê z Bo¿¹ wol¹. Ludzkie dzieje bowiem nie s¹ „po prostu
procesem, który z koniecznoœci prowadzi ku lepszemu” (por. FC 6). St¹d te¿
jeœli w minionych stuleciach ustrój parafialny okaza³ siê istotnym wsparciem
pastoralnego dynamizmu Koœcio³a, to sta³o siê tak g³ównie z tej racji, ¿e cechowa³a go otwartoœæ na dziejowe wyzwania ewangelizacyjne.
W pocz¹tkowej fazie parafialna struktura duszpasterstwa nie stwarza³a
wiêkszych trudnoœci, poniewa¿ bardzo skrupulatnie troszczono siê o zachowanie wiêzi z Koœcio³em biskupim. Zagro¿enie powsta³o póŸniej w wyniku wznoszenia coraz to wiêkszej liczby œwi¹tyñ. Z regu³y bowiem prowadzi³o to do nadmiernego rozrostu struktur parafialnych i os³abienia wiêzi z diecezj¹. Tym
bardziej, ¿e nowo powstaj¹ce parafie rodzi³y potrzebê wyœwiêcania nowych
kap³anów, których formacja nie zawsze by³a wystarczaj¹ca. Duchowieñstwo
najczêœciej pochodzi³o z terenu parafii, by³o z ni¹ spo³ecznie zwi¹zane, czêsto
uzyskiwa³o samodzielnoœæ gospodarcz¹, zw³aszcza w wypadku wiêkszych do42

Por. M. Duda, Myœl¹c parafia…, s. 484.
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tacji, co przyczynia³o siê do uniezale¿niania siê od w³adzy biskupiej. Dochodzi³o nawet do wyraŸnych sprzeciwów wobec w³adzy biskupiej. Powsta³ym trudnoœciom usi³owano zaradzaæ w ró¿ny sposób, np. przez zwi¹zanie niektórych
praktyk religijnych z koœcio³em katedralnym, przez nieprzyznawanie wszystkim koœcio³om przywilejów i uprawnieñ parafialnych, przez z³¹czenie z osob¹
biskupa konsekracji nowych oœrodków kultu, przez ograniczanie niezale¿noœci
materialnej proboszczów, a zw³aszcza przez pilnowanie koœcielnej karnoœci
w oparciu o regularne wizytacje parafialne i odbywanie synodów diecezjalnych43.
W miarê up³ywu czasu coraz bardziej wykszta³ca³a siê postaæ parafii terytorialnej. Erygowanie nowych wspólnot parafialnych zosta³o powi¹zane z wymogiem precyzyjnego okreœlenia ich granic. Starano siê przy tym, by parafie
pokrywa³y siê terytorialnie z rozmiarami osiedla, bo istniej¹ca ju¿ naturalna
wspólnota lokalna nader wydatnie wspiera³a budowanie wyrastaj¹cej na jej
pod³o¿u wspólnoty nadprzyrodzonej. Z tych samych wzglêdów, gdy zaczê³y powstawaæ wiêksze skupiska ludnoœci i trzeba by³o osiedleñcz¹ zbiorowoœæ dzieliæ na dwie lub kilka parafii, ich granice usi³owano okreœlaæ w oparciu o istniej¹c¹ ju¿ wiêŸ s¹siedzk¹ (ulice), b¹dŸ zawodow¹ (zrzeszenia cechowe). W tych
posuniêciach mo¿na dostrzec nie tylko liczenie siê ze spo³ecznymi uwarunkowaniami potrzeb duszpasterskich, ale i spor¹ elastycznoœæ. Charakterystycznym tego przyk³adem s¹ stosunkowo wczesne próby wyjœcia poza strukturê
terytorialn¹, co m. in. da³o pocz¹tek parafiom typu personalnego. Dostrzegano
równie¿ sens i potrzebê podejmowania przez parafiê zadañ natury ogólnospo³ecznej. Mog¹ o tym œwiadczyæ takie instytucje, jak szko³y parafialne, szpitale,
przytu³ki, matryku³y, czyli kongregacje ubogich pozostaj¹cych na utrzymaniu
parafii oraz bractwa, które obok celów religijnych spe³nia³y równie¿ ró¿ne funkcje œwieckie (np. wzajemna pomoc). Doskonalono te¿ parafialne ustawodawstwo, co m. in. znalaz³o swój wyraz w d¹¿eniu do powi¹zania z koœcio³em parafialnym niektórych obowi¹zków religijnych oraz do bardziej precyzyjnego okreœlenia parafialnych uprawnieñ natury ekonomicznej (np. beneficjum, iura stolae, dziesiêciny itp.)44.
W efekcie tych wszystkich poczynañ parafia – jeszcze przed trydenck¹
reform¹ – uzyska³a mocne podstawy prawne, a nade wszystko zdo³a³a ukonstytuowaæ siê jako stosunkowo zwarta spo³ecznoœæ lokalna. W tej spo³ecznoœci
religia i jej instytucje zosta³y wcielone i przystosowane do potrzeb miejscowej
43
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Por. J. K³oczowski, Wspólnoty chrzeœcijañskie w tworz¹cej siê Europie, Poznañ
2003, s. 33.
Por. I. Pêkalski, Specyfika struktur prawnych wspólnoty parafialnej, w: A. Lepa
(red.), Dziœ i jutro parafii, w: A. Lepa (red.), Dziœ i jutro parafii…, s. 80–82.
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tradycji. Jako takie spe³nia³y funkcjê integruj¹c¹, zespala³y i podtrzymywa³y
ogó³ spo³ecznych przedsiêwziêæ. Interes religijny splata³ siê z interesem doczesnym, a dobro instytucji religijnych z dobrem instytucji czysto œwieckich. Takie wcielenie siê czynnika religijnego w kulturê lokaln¹ t³umaczy m.in. zjawisko jej redefinicji w terminach zaczerpniêtych z jêzyka koœcielnego. W parafii
zintegrowanej ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ wszystkich wiernych ³¹czy³y wiêzi bezpoœrednie i osobiste, co sprawia³o, ¿e znali siê wzajemnie, oceniali jedni drugich i poczuwali siê do odpowiedzialnoœci za siebie. Prowadzi³o to do silnej
kontroli spo³ecznej, zarówno nieformalnej, spontanicznej, jak i formalnej, wykonywanej przez lokalne w³adze. Szczególnym autorytetem cieszy³ siê proboszcz,
którego oddzia³ywanie by³o znacznie szersze ni¿ mog³o to wynikaæ z piastowanej przezeñ funkcji pastoralnej. Jedn¹ z przyczyn tego stanu rzeczy by³o zapewne zdobywane przez duchowieñstwo w przyparafialnych b¹dŸ przykatedralnych szko³ach wykszta³cenie, które zw³aszcza przy braku innych lokalnych autorytetów pozwala³o proboszczowi z pozytywnym skutkiem anga¿owaæ
siê w rozstrzyganie wielu skomplikowanych problemów ¿yciowych i sporów
zak³ócaj¹cych ustalony porz¹dek spo³eczny, a tak¿e w organizowanie ró¿nych
inicjatyw wa¿nych dla ca³ej wspólnoty. Oczywiœcie, niepoœledni presti¿ spo³eczny proboszcza mia³ równie¿ znacz¹cy wp³yw na jakoœæ ¿ycia religijnego parafii,
zw³aszcza w sferze praktyk religijnych i chrzeœcijañskiej obyczajowoœci45.
Niestety, powa¿ny kryzys ¿ycia religijnego, jaki zaznaczy³ siê w Koœciele
pomiêdzy XIV i XVI stuleciem, sprawi³, ¿e spo³eczna i religijna ranga parafii
uleg³a istotnemu zachwianiu. „Ewangeliczne rozeznanie” tego etapu jej dziejów przypad³o w udziale Soborowi Trydenckiemu (1545–1563). Sobór ten nade
wszystko zadba³ o odbudowê pastoralnego prymatu biskupa i diecezji, a ponadto przez powo³anie do ¿ycia instytucji seminariów duchownych umo¿liwi³
podniesienie poziomu wykszta³cenia i formacji parafialnych duszpasterzy. Soborowe dekrety uregulowa³y równie¿ szereg spraw dotycz¹cych organizacji
parafialnego duszpasterstwa. Znalaz³o to swoje odzwierciedlenie w nastêpuj¹cych ustaleniach:
a) wszystkie parafie, zarówno w miastach, jak i osadach wiejskich, powinny mieæ
nie tylko œciœle okreœlone granice, ale te¿ w³asnych i sta³ych proboszczów;
b) proboszcz – reprezentuj¹cy na terenie parafii biskupa diecezji, powinien
poczuwaæ siê do wype³niania w sobie w³aœciwym zakresie jego pasterskich
zadañ, pocz¹wszy od przestrzegania rezydencji, a koñcz¹c na prowadzeniu
45

Por. E. Pin, La paroisse catholique…, s. 39 n. Por. te¿: R. Lange, Die Pfarrei im
gesellschaften Strukturwandel, w: F. Groner (red.), Die Kirche im Wandel der Zeit,
Köln 1971, s. 651.
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katechezy doros³ych w niedziele i œwiêta oraz specjalnego przygotowania
katechizmowego dzieci do sakramentów œwiêtych;
c) obowi¹zkiem proboszcza jest tak¿e dobra znajomoœæ i kontrola ¿ycia religijnego parafian, co powinno znaleŸæ wyraz w rzetelnym prowadzeniu ksi¹g
metrykalnych (ochrzczonych, bierzmowanych, zaœlubionych i zmar³ych);
d) aby stworzyæ wiernym bardziej dogodne mo¿liwoœci wype³niania praktyk
religijnych, parafie terytorialnie zbyt rozleg³e nale¿y dzieliæ na mniejsze
wspólnoty;
e) w parafiach miejskich o du¿ej liczbie wiernych proboszczowi nale¿y przydzieliæ do pomocy jednego lub kilku kap³anów – wikariuszy;
f) nowo erygowanym parafiom trzeba zapewniæ niezbêdne fundusze, czerpi¹c je z uposa¿enia parafialnego beneficjum oraz z ofiar sk³adanych przez
wiernych;
g) wszêdzie tam, gdzie pojawia siê taka potrzeba, nale¿y uregulowaæ wspó³pracê miêdzy duchowieñstwem parafialnym i zakonnym46.
Soborowe decyzje wzmocni³y na nowo koœcieln¹ pozycjê parafii, a w konsekwencji spotêgowa³y te¿ efektywnoœæ jej pastoralnego oddzia³ywania. Nie trwa³o
to jednak zbyt d³ugo. Nowym zagro¿eniem bowiem sta³a siê nasilaj¹ca siê kontrowersja z protestantyzmem, która m.in. zaowocowa³a przerysowaniem hierarchicznego wymiaru Koœcio³a. W tym kontekœcie religijny wymiar parafii
schodzi³ na dalszy plan. Upowszechnia³o siê zaœ i ugruntowywa³o jej rozumienie w kategoriach konstytutywnego sk³adnika koœcielnej administracji. Z czasem doprowadzi³o to do swego rodzaju „desakralizacji” funkcji proboszcza. Jego
kompetencje bowiem – zgodnie zreszt¹ z duchem epoki Oœwiecenia – pojmowano w sposób zgo³a naturalistyczny, upatruj¹c w nim bardziej pañstwowego urzêdnika, dzia³acza oœwiatowego, spo³ecznika, administratora koœcielnego maj¹tku ziemskiego, ani¿eli duszpasterza. Obowi¹zki œciœle pastoralne uleg³y deprecjacji i zaniedbaniu47.
Z kolei wiek XIX – obok józefinizmu i tendencji gallikañskich – przyniós³
ze sob¹ industrializacjê i rozrost parafii miejskich. W obszarze zurbanizowanym parafialne duszpasterstwo nie by³o w stanie wyjœæ poza ramy doraŸnego
zaspokajania religijnych potrzeb wiernych. O szerszej i owocniejszej dzia³alnoœci pastoralnej nie mog³o byæ mowy. Przedsiêbrane œrodki zaradcze (np. dziele46
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Por. P. W. Croce, Histoire de la paroisse…, s. 29–32. Por. te¿: E. Gatz, Rozwój
parafii przed Soborem Watykañskim II, „Communio – Miêdzynarodowy Przegl¹d
Teologiczny”, wydanie polskie, 23(2003), nr 4, s. 82.
Por. R. Kamiñski, Parafia wspólnot¹ i instytucj¹. Aspekt historyczny, „Roczniki
Teologiczno-Kanoniczne”, 32(1985), nr 6, s. 32.
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nie parafii, zwiêkszanie liczby wikariuszy, budowanie pomniejszych koœcio³ów,
erygowanie parafii zakonnych itp.), choæ nieodzowne, nie rozwi¹zywa³y problemu. Nie stwarza³y bowiem wiêkszych mo¿liwoœci bezpoœredniego oddzia³ywania formacyjnego48.
Przyspieszenie dynamizmu przemian spo³eczno-kulturowych, do jakiego
dosz³o w minionym stuleciu, pog³êbi³o jeszcze destrukcyjny wp³yw procesów
urbanizacyjnych na tradycyjne duszpasterstwo parafialne. Przemiany te bowiem – bêd¹ce doœwiadczeniem ¿yj¹cego obecnie pokolenia – dokonuj¹ siê w historycznie nowym kontekœcie zachwiania jasnych kryteriów poznawczych i aksjologicznych, dyferencjacji spo³ecznej, deinstytucjonalizacji ¿ycia, pluralizmu
œwiatopogl¹dowego i postmodernistycznej sekularyzacji. W tych warunkach
parafia, zw³aszcza w wielkich aglomeracjach miejskich, napotyka na coraz
wiêksze trudnoœci w zachowaniu oblicza spoistej i silnej wewnêtrznie jednostki spo³ecznej. Nie obejmuje bowiem wszystkich aktywnoœci spo³ecznych wiernych, gdy¿ du¿a ich czêœæ dokonuje siê poza terenem parafii. Co wiêcej, œrodowisko wielkomiejskie nie wi¹¿e ju¿ mieszkañców w oparciu o wiêzi bezpoœrednie i osobowe, lecz tworzy wyspecjalizowane organizacje i zrzeszenia, które
poœrednicz¹ miêdzy poszczególnymi jednostkami a instytucjami. Temu procesowi towarzyszy kszta³towanie siê postaw indywidualizmu i utalitaryzmu, czego
charakterystycznym przejawem jest koncentracja na prywatnej sferze ¿ycia.
W tych okolicznoœciach parafie w du¿ych miastach coraz bardziej zatracaj¹
swój tradycyjny profil wspólnoty lokalnej, staj¹c siê – na podobieñstwo innych
instytucji – swego rodzaju agencj¹ wyspecjalizowan¹ w œwiadczeniu us³ug religijnych49. Znamion specjalizacji nabiera te¿ ¿ycie religijne wiernych. Praktyki religijne parafian miejskich stanowi¹ bowiem odrêbn¹ dziedzinê ich ¿yciowej aktywnoœci, nie nak³adaj¹c¹ siê na inne dzia³ania. Spo³eczne relacje, jakie
zachodz¹ miêdzy duszpasterzami a wiernymi, miêdzy samymi wiernymi a parafi¹, z regu³y maj¹ charakter poœredni i wtórny. Parafialni ksiê¿a – bynajmniej nierzadko – jawi¹ siê wiernym jako anonimowi funkcjonariusze koœcielni, z którymi nawi¹zuje siê tylko okazjonalne i dorywcze kontakty. W zasadzie
bowiem do parafii zwracaj¹ siê jedynie ci, którzy w pewnych okolicznoœciach
¿yciowych jej potrzebuj¹. Narasta te¿ liczba parafian, którzy przestaj¹ uto¿sa48
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Por. F. Hotart, J. Remy, Milleu urbain et communauté chrétienne, Paris 1968, s. 33 n.
Por. te¿: W. Piwowarski, Problemy duszpasterskie w strefie urbanizacji, „Przegl¹d
Powszechny”, 236(1982), nr 3, s. 26 n.
Por. O. Schreuder, Zur Typologie der Kirchengemeinde, w: K. Kippert (red.), Gedanken zur Soziologie und Pädagogik, Weinheim–Berlin 1967, s. 117 n. Por. te¿:
P. M. Zulehner, Pastoraltheologie, t. 3, Düsseldorf 1990, s. 20.
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miaæ siê z parafi¹, choæ zachowuj¹ jeszcze jakieœ poczucie religijnej solidarnoœci w p³aszczyŸnie globalnej spo³ecznoœci koœcielnej. Brakuje im bowiem zewnêtrznych bodŸców w postaci nacisku duchowieñstwa, presji opinii publicznej, nawyków œrodowiskowych, które w tradycyjnej parafii zintegrowanej ze
spo³ecznoœci¹ lokaln¹ sprzyja³y kultywowaniu praktyk religijnych i podporz¹dkowaniu siê regu³om chrzeœcijañskiej obyczajowoœci50.
W kontekœcie zasygnalizowanych przemian socjologowie religii wyodrêbniaj¹ trzy „kryzysowe” typy parafii, charakterystyczne dla strefy zurbanizowanej. Pierwszy z nich otrzyma³ miano „parafii-agregatu”. W tym modelu dominuj¹ ci wierni, którzy b¹dŸ wcale nie spe³niaj¹ religijnych praktyk, b¹dŸ
praktykuj¹ rzadko, a jeœli to czyni¹, nie przejawiaj¹ istotnej wiêzi z parafi¹,
gotowi zaspokoiæ swoje skromne religijne zapotrzebowania w jakimkolwiek
koœciele. Drugi typ to „parafia-system spo³eczny”. W tym wypadku mamy do
czynienia z przewag¹ tych parafian, którzy doœæ regularnie uczestnicz¹ w praktykach pobo¿nych, ale nie uto¿samiaj¹ siê z parafi¹ oraz jej celami, tak¿e wtedy, gdy w jakiejœ skali partycypuj¹ w materialnych œwiadczeniach na rzecz
kultu. Trzeci typ stanowi „parafia-zrzeszenie”. Obejmuje on wiernych, którzy
nie tylko spe³niaj¹ praktyki specyficznie parafialne, lecz tak¿e identyfikuj¹ siê
z parafialn¹ zbiorowoœci¹. Ich wiêŸ z parafi¹ upodabnia siê jednak do przynale¿noœci organizacyjnej. W konsekwencji poddaj¹ siê oni wp³ywom parafii tylko cz¹stkowo, w zakresie realizowanych przez ni¹ czynnoœci religijnych. Po ich
wype³nieniu parafianie „zrzeszeni” wchodz¹ w zasiêg oddzia³ywania innych
50

Por. J. Majka, Perspektywy duszpasterstwa parafialnego, w: J. Krucina (red.), Dei
Virtus…, s. 94 n. Niektórzy badacze, uwzglêdniaj¹c specyfikê powi¹zañ wiernych
z parafi¹ w strefie zurbanizowanej, proponuj¹ pewne orientacyjne klasyfikacje.
J. E. Fichter np. mówi o parafiach „œpi¹cych”, „marginalnych”, „modalnych” i „nuklearnych” (por. Die gesellschaftliche Struktur der Städtischen Pfarrei…, s. 17).
E. Pin z kolei wyró¿nia parafian „nominalnych”, „sympatyków”, „u¿ytkowników”
i „stowarzyszonych” (por. La paroisse catholique…, s. 16 i 26–28). Ta druga klasyfikacja wydaje siê byæ bardziej adekwatna do wspó³czesnej rzeczywistoœci parafialnej, st¹d warto j¹ nieco bli¿ej objaœniæ. I tak parafianie „nominalni” to katolicy
z imienia, z metryki tylko, przekonaniem i postaw¹ ¿yciow¹ raczej wyizolowani
z rzeczywistoœci parafialnej; „sympatycy” – to ci, którzy spe³niaj¹ praktyki religijne oraz identyfikuj¹ siê z parafi¹ i jej celami, ale nie uczestnicz¹ w jej funkcjonowaniu i nie utrzymuj¹ kontaktów z innymi parafianami; „u¿ytkownicy” – to wierni
nie identyfikuj¹cy siê z parafi¹, ale bior¹cy udzia³ mniej lub wiêcej regularnie w jej
¿yciu religijnym, g³ównie ze wzglêdu na bliskoœæ geograficzn¹ b¹dŸ u³atwiony dostêp do duszpasterzy; „stowarzyszeni” – to parafianie stanowi¹cy swoiste „j¹dro”
parafii, nie tylko spe³niaj¹cy praktyki pobo¿ne, ale i identyfikuj¹cy siê z parafialn¹ wspólnot¹.
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spo³ecznych ugrupowañ, znajduj¹cych siê ju¿ poza stref¹ wp³ywów Koœcio³a.
St¹d te¿ i ten typ parafii – podobnie jak dwa poprzednie – nie ma znamion
wspólnotowych, lecz tworzy grupê celow¹, wyspecjalizowan¹, bêd¹c¹ rezultatem wspó³czesnego spo³eczeñstwa przemys³owego51.
Wypada jeszcze wspomnieæ, ¿e we wspó³czesnym œwiecie s¹ ponadto takie
regiony, w których kryzys parafii jeszcze bardziej siê zaostrza, na skutek gwa³townie rosn¹cego niedoboru kap³anów. Szacuje siê np., ¿e oko³o 50% parafii
w krajach Trzeciego Œwiata nie ma sta³ego duszpasterza. Niedobór kap³anów
od szeregu lat ma równie¿ miejsce w wielu krajach europejskich i pó³nocnoamerykañskich. Dzieje siê tak nie tylko ze wzglêdu na dramatyczny brak powo³añ do kap³añstwa, ale i z powodu nasilaj¹cej siê tendencji do rezygnacji
z pasterskiej pos³ugi. W konsekwencji niektórzy ksiê¿a s¹ zmuszeni do kierowania kilku, a nawet kilkunastoma parafiami. Nierzadko zdarza siê, ¿e wiele
parafialnych oœrodków jest pozbawionych nie tylko sta³ej opieki duszpasterskiej, ale i niedzielnej Mszy œwiêtej. Taka sytuacja zmusi³a niektóre krajowe
episkopaty do opracowania specjalnego rytu niedzielnego nabo¿eñstwa wspólnotowego, prowadzonego przez wiernych œwieckich52.
Zarysowany stan rzeczy zradykalizowa³ krytykê niektórych socjologów,
teologów i pastoralistów, ktrórych zdaniem mamy obecnie do czynienia z niew¹tpliwym kresem terytorialnego duszpasterstwa parafialnego53. Taka opinia
jednak wydaje siê byæ przejawem z jednej strony myœlenia ¿yczeniowego,
a z drugiej – nadkrytycznej orientacji wielu wspó³czesnych instytucji, z koœcielnymi w³¹cznie. W rzeczywistoœci bowiem – pomimo zasygnalizowanych
powa¿nych zagro¿eñ – ogólna kondycja parafialnego systemu ewangelizacji
jest w miarê dobra54. W toku dotychczasowych dziejów Koœcio³a system ten
w twórczy sposób reagowa³ na nowe wyzwania prowokowane przez kolejne socjokulturowe przemiany. Nie ma zatem powodów, aby w¹tpiæ, ¿e zdo³a równie¿
przezwyciê¿yæ aktualny impas, w jakim siê znalaz³55. Wypada zaznaczyæ, ¿e
tak¹ optymistyczn¹ prognozê w nader istotnej mierze wspiera magisterium
51
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Por. W. Piwowarski, Parafia katolicka jako grupa spo³eczna…, s. 50 n.
Por. Th. P. Rausch, Wspó³czesne kap³añstwo, Kraków 1996, s. 18 n. Por. te¿: P. Mercator, La fin des paroisses? Recompositions des communautés, aménagement des
espaces, Paris 1997, s. 106–134.
Por. H. i W. Goddijn, Lichtbare Kirche, Ökumene und Pastoral. Einführung in die
Religionssoziologie, Wien 1967, s. 170.
Por. J. Mariañski, Religia i Koœció³ miêdzy tradycj¹ a ponowoczesnoœci¹. Studium
socjologiczne, Kraków 1997, s. 284.
Por. P. Vanzan, Misja i to¿samoœæ parafii. Przemiany i perspektywy, „Przegl¹d
Powszechny”, 320(2004), nr 6, s. 381.
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II Soboru Watykañskiego. W soborowych dokumentach wprawdzie nie znajdujemy systematycznego wyk³adu o parafii. Vatincanum II bowiem o parafialnym wymiarze ewangelizacji mówi raczej ubocznie, w kontekœcie rozwa¿añ
o komunijnej to¿samoœci Koœcio³a. Jednak¿e w³aœnie ów komunijny kontekst
sprawia, ¿e wy³aniaj¹ca siê z soborowego nauczania eklezjalna koncepcja eklezjalnej wspólnoty okazuje siê niezwykle konstruktywna i p³odna, umo¿liwia
bowiem przejœcie od parali¿uj¹cego paradygmatu sekularyzacji do budz¹cego
nadziejê paradygmatu nowej ewangelizacji56. Ma racjê Karl Rahner, gdy stwierdza: „Nowe jutrzejsze prze¿ywanie Koœcio³a, przysz³e jego doœwiadczanie przez
ludzi, bêdzie musia³o w soborowych tekstach poœwiêconych parafii, znaleŸæ
najw³aœciwsze potwierdzenie”57. Z tych tekstów przecie¿ wynika, ¿e w gruncie
rzeczy ¿adna inna koœcielna wspólnota nie objawia tak bezpoœrednio, wyraziœcie i w skondensowanej postaci charakterystycznych znamion eklezjalnej komunii, jak w³aœnie parafia, która kierowana przez duszpasterzy pozostaj¹cych
w jednoœci z biskupem – „zgromadza w jedno ludzi takich, jakich znajduje na
swoim terenie – w ca³ym bogactwie i ludzkiej ró¿norodnoœci – i wprowadza do
powszechnoœci Koœcio³a” (por. DA 10)58. Jan Pawe³ II, maj¹c ten fakt na uwadze, w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae umieœci³ nastêpuj¹ce stwierdzenie: „Prawda, ¿e w niema³ej liczbie krajów parafia zosta³a jak gdyby zburzona na skutek nadmiernego rozrostu miast. Niektórzy jednak zbyt pochopnie uznali, ¿e parafie s¹ przestarza³e, ¿e nawet zanikaj¹, a na ich miejsce powinno siê tworzyæ ma³e wspólnoty, dogodniejsze i sprawniejsze. Ale czy to siê
podoba czy nie, parafia jest w dalszym ci¹gu miejscem, w którym chrzeœcijanie, nawet niepraktykuj¹cy, z³¹czeni s¹ œcis³ymi wiêzami” (CT 67). Polski papie¿ da³ ponadto wyraz przekonaniu, ¿e wspó³czesne poszukiwania swego rodzaju alternatywy dla parafii terytorialnej maj¹ swoje podstawowe Ÿród³o w pomijaniu b¹dŸ lekcewa¿eniu zaprezentowanego w magisterium II Soboru Watykañskiego „ewangelicznego rozeznania”, którego owocem sta³o siê oficjalne
potwierdzenie eklezjalnej to¿samoœci tej elementarnej formy pasterskiej aktywnoœci Koœcio³a. Dlatego te¿, odwo³uj¹c siê do odnoœnych tekstów soborowych, apelowa³: „Wszyscy powinniœmy odkryæ, poprzez wiarê, prawdziwe oblicze parafii, czyli sam¹ «tajemnicê» Koœcio³a, który w³aœnie w niej istnieje i dzia³a.
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Por. N. Mette, Vom Säkularisierungs – zum Evangelisierungs paradigma, „Diakonia–Der Seelsorger. Internationale Zeitschrift für Praktische Theologie”, 21(1990),
nr 6, s. 420–429.
Das neue Bild der Kirche…, s. 336.
Por. J. Krucina, Drogami Koœcio³a, Wroc³aw 2000, s. 303. Por. te¿: H. Wieh, Konzil und Gemeinde…, s. 211–214.
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Ona bowiem, choæ czasem bywa uboga w ludzi i œrodki, niekiedy rozproszona
na rozleg³ych obszarach, albo zagubiona w ludnych, pe³nych chaosu dzielnicach wielkich metropolii, nigdy nie jest po prostu struktur¹, terytorium, budynkiem, ale raczej «rodzin¹ Bo¿¹ jako braci o¿ywionych duchem jednoœci»,
«domem rodzinnym, braterskim i goœcinnym», «wspólnot¹ wiernych»” (ChL 26)59.
III. Ewangelizacyjna koniecznoœæ dostosowania parafii
do wymogów wspó³czesnoœci
§ 1. Przegl¹d najwa¿niejszych projektów pastoralnej modernizacji
parafialnego duszpasterstwa
Jakkolwiek nie ma wystarczaj¹cych racji, by uznaæ za zasadne i usprawiedliwione kasandryczne wró¿by zapowiadaj¹ce zmierzch parafii jako podstawowej struktury pastoralnej, to jednak z drugiej strony nie mo¿na te¿ aprobowaæ
apodyktycznych twierdzeñ, ¿e ta instytucja, b¹dŸ co b¹dŸ historycznie i cywilizacyjnie uwarunkowana, mo¿e bezpiecznie kontynuowaæ powierzon¹ sobie misjê
w dotychczasowej formule60. W gruncie rzeczy œwiadomoœæ potrzeby stosownej
modyfikacji funkcjonowania parafii, odpowiednio do ewangelizacyjnych wymogów cywilizacji przemys³owej, pojawi³a siê w Koœciele ju¿ w pocz¹tkowych
stadiach nasilaj¹cego siê obecnie kryzysu parafialnego duszpasterstwa. Mog¹
o tym œwiadczyæ liczne propozycje zrekonstruowania modelu parafii terytorialnej, formu³owane na przestrzeni ostatniego stulecia61.
Najwczeœniejsz¹, bo upowszechnian¹ ju¿ na prze³omie XIX i XX wieku,
by³a inicjatywa znana pod nazw¹ „parafia-wspólnota zastêpcza” (communauté
de substitution)62. Jak wiadomo, tradycyjna parafia znajdowa³a istotne oparcie we wspólnocie lokalnej, w obrêbie której wierni zaspokajali – ³¹cznie z religijnymi – prawie wszystkie potrzeby doczesne, bez koniecznoœci opuszczania
miejsca zamieszkania. Sprzyja³o to integracji wiary z ca³okszta³tem spraw ¿ycia
codziennego, co nie pozostawa³o bez korzystnego wp³ywu na poczucie wiêzi
z parafi¹. Jakkolwiek ta wiêŸ w przewa¿aj¹cej liczbie wypadków nie mia³a
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Por. R. Pannet, La paroisse de l’avenir. L’avenir de la paroisse, Paris 1979,
s. 159–171.
Por. P. Thomas, Que devient la paroisse? Mort annoncée ou nouveau visage?, Paris
1996, s. 14.
Por. W. Piwowarski, Próby rekonstrukcji wspólnoty parafialnej, „Znak”, 21(1969),
nr 10, s. 1311–1320.
Por. E. Pin, La paroisse catholique…, s. 42.

POSTULAT ODNOWY PARAFII W KONTEKŒCIE PASTORALNYCH WYZWAÑ... 193

charakteru œciœle religijnego, lecz spo³eczno-kulturowy, to jednak w bardzo powa¿nym zakresie u³atwia³a sprawne funkcjonowanie parafii63. Skoro zatem
w efekcie procesów urbanizacyjnych parafia zintegrowana z lokaln¹ wspólnot¹
przesta³a istnieæ, staj¹c siê drugorzêdnym – „stowarzyszeniowym” – typem
struktury spo³ecznej, pojawi³a siê zasygnalizowana próba ratowania jej dotychczasowego wspólnotowego oblicza w oparciu o uzupe³nienie pe³nionej przez
ni¹ funkcji ewangelizacyjnej szeregiem us³ug o charakterze pozareligijnym64.
Tak¹ genezê maj¹ powstaj¹ce w pocz¹tkach ubieg³ego stulecia w wielu europejskich miastach parafialne stowarzyszenia spó³dzielcze i samopomocowe,
kluby sportowe, zespo³y orkiestrowe i œpiewacze, grupy artystyczne, przedszkola i szko³y, kó³ka samokszta³ceniowe, poradnie prawnicze i lekarskie itp.
S¹dzono, ¿e na tej drodze poprzez ponowne przemieszanie funkcji religijnych
i aktywnoœci doczesnej uda siê nadaæ parafii znamiona wspólnotowe, które –
zastêpczo – zdo³aj¹ zrekompensowaæ straty poniesione w tym wzglêdzie w wyniku destrukcji tradycyjnej wspólnoty lokalnej. Stosunkowo wczeœnie jednak
okaza³o siê, ¿e wchodzi tu w grê jedynie „pobo¿ne ¿yczenie”.
Inn¹ prób¹ modernizacji tradycyjnego modelu parafii prezentuje projekt
„parafii zorganizowanej” (organisiertes Pfarrei)65. W tym wypadku nacisk zosta³ po³o¿ony z jednej strony na koniecznoœæ zabezpieczenia wiernych przed
wrogimi wp³ywami nasilaj¹cych siê tendencji laicyzacyjnych, z drugiej zaœ –
na potrzebê wychowywania ich do podporz¹dkowania siê autorytetowi Koœcio³a instytucjonalnego, czego specyficznym wyrazem jest m.in. utrzymywanie
¿ywej wiêzi z parafi¹. Autorzy tej koncepcji ¿ywili przekonanie, ¿e wspomniane cele uda siê osi¹gn¹æ w oparciu o pog³êbienie religijnej œwiadomoœci parafian w ramach zorganizowanego apostolstwa koœcielnego laikatu. Z tej racji
zalecali propagowanie na szerok¹ skalê w parafiach ró¿nego typu stowarzyszeñ i organizacji, zw³aszcza powo³anej do ¿ycia w 1922 roku przez Piusa XI
63
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Por. R. Kamiñski, Przynale¿noœæ do parafii katolickiej. Studium pastoralne, Lublin 1987, s. 6 n.
Na marginesie warto wspomnieæ, ¿e w Koœciele polskim podobne inicjatywy podejmowali w epoce rozbiorów ksiê¿a-spo³ecznicy. Chodzi³o im jednak nie tyle o odrodzenie parafii, co raczej o przygotowanie gruntu do odzyskania niepodleg³oœci. Tak¿e
wspó³czesne badania sygnalizuj¹ pewne o¿ywienie w podejmowaniu przez polskie
parafie funkcji pozareligijnych. Jednak¿e i w tym wypadku nie wchodzi w rachubê
troska o spo³eczn¹ integracjê parafii, lecz chêæ ratowania jej podstaw ekonomicznych. Por. E. Firlit, Przemiany spo³ecznej roli parafii, w: P. Mazurkiewicz (red.),
Koœció³ katolicki w przededniu wejœcia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa
2003, s. 165 n.
Por. O. Schreuder, Zur Typologie der Kirchengemeinde…, s. 119–123.
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Akcji Katolickiej, której czterocz³onowa struktura – oparta o kryterium stanowe (mê¿czyŸni, kobiety, m³odzie¿ mêska i m³odzie¿ ¿eñska) – stwarza³a realn¹
szansê ogarniêcia koœcielnym wp³ywem stosunkowo szerokiej i reprezentatywnej rzeszy wiernych. Niew¹tpliwym osi¹gniêciem „parafii zorganizowanej” by³o
zauwa¿alne o¿ywienie ewangelizacyjnego dynamizmu. Sta³o siê tak g³ównie
wskutek d¹¿enia do prze³amania biernoœci parafialnego laikatu. Zorganizowany apostolat œwieckich wiernych w parafii nie mia³ wprawdzie pe³nej autonomii – by³ bowiem jedynie przed³u¿eniem apostolatu hierarchicznego – tym niemniej wszêdzie tam, gdzie w autentycznej formie zaistnia³, owocowa³ wzrostem aktywnoœci i poczucia koœcielnej wspólnoty. Jednak¿e charakterystyczny
dla tego projektu przerost instytucjonalizmu rodzi³ równie¿ niepo¿¹dane owoce, jak np. uniformizm, rytualizm, legalizm, podejrzliwoœæ o nieortodoksjê, a niekiedy i wrogoœæ w stosunku do wiernych dzia³aj¹cych – indywidualnie b¹dŸ
zbiorowo – poza oficjalnymi strukturami parafialnymi66.
Ju¿ w latach dwudziestych ubieg³ego stulecia ujawni³ siê wyraŸny ruch
sprzeciwu wobec katolicyzmu „zorganizowanego”. Na tym pod³o¿u ukszta³towa³a siê koncepcja „parafii-rodziny” (Pfarrfamilie)67. Pojawi³a siê ona w Niemczech pod wp³ywem reformatorskiej szko³y teologicznej w Tübingen, która
w spojrzeniu na Koœció³ wyznaczy³a prymat „elementom duchowym”. Jej zwolennicy bynajmniej nie negowali potrzeby koœcielnej instytucjonalizacji. Byli
jednak przekonani, ¿e przewartoœciowanie „elementów organizacyjnych” odbiera parafii jej „rodzinny” charakter, a w konsekwencji powa¿nie utrudnia
budowê autentycznej wspólnoty. Trzeba zatem zrewaloryzowaæ tradycyjny model
religijnoœci, zw³aszcza rytualne praktyki i powierzchown¹ dewocjê, w duchu
odnowy biblijnej i liturgicznej. W centrum ¿ycia parafialnego powinny znaleŸæ
siê nie organizacje, lecz Ewangelia i Eucharystia. Aby przeciwstawiæ siê religijnemu indywidualizmowi, parafialne duszpasterstwo musi ponadto zadbaæ
o wyraŸn¹ orientacjê spo³eczn¹. W tym zakresie najwiêksze nadzieje trzeba
wi¹zaæ z aktywizacj¹ koœcielnego laikatu, jednak¿e przy zachowaniu nale¿nej
mu autonomii i swobody dzia³ania. Podkreœlano przy tym, ¿e zadaniem wiernych œwieckich jest nie tylko aktywne uczestnictwo w ¿yciu wewn¹trzkoœcielnym, ale równie¿ – a nawet przede wszystkim – zdecydowane podjêcie misji
ewangelizacji œrodowiskowej. Dlatego w parafii powinny istnieæ i funkcjonowaæ ró¿ne zespo³y dyskusyjno-formacyjne, u³atwiaj¹ce realizacjê tego zadania.
Równie¿ ten nurt odnowy parafii – g³ównie z tej racji, ¿e by³ oparty o oddzia³y66
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Por. A. Exeler, Od obs³u¿onej parafii do wspó³troszcz¹cej siê wspólnoty, „Seminare:
Poszukiwania Naukowo-Pastoralne”, 6(1983), s. 8 n.
Por. O. Schreuder, Zur Typologie der Kirchengemeinde…, s. 126–128.
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wanie raczej „w g³¹b”, ani¿eli „wszerz” – osi¹gn¹³ znaczne rezultaty, zw³aszcza
w niektórych wiêkszych oœrodkach miejskich. Mia³ jednak charakter elitarny
i nie móg³ liczyæ na szerszy rezonans spo³eczny, zw³aszcza wœród mas ludowych i proletariackich.
Zasygnalizowanemu brakowi usi³owa³a zaradziæ inna propozycja zdynamizowania parafialnego duszpasterstwa, wyra¿ona w idei „parafii-wspólnoty
misyjnej” (communauté missionaire)68. Zosta³a ona wypracowana g³ównie we
Francji. Nazwa wywodzi siê st¹d, ¿e wed³ug zwolenników tej koncepcji naczeln¹ funkcj¹ ka¿dej wspólnoty parafialnej jest ewangelizacja misyjna, obejmuj¹ca nie tylko niewierz¹cych, ale i wierz¹cych, którzy zatracili wiêŸ z parafi¹ i Koœcio³em69. Parafia nie musi zabiegaæ o specjalny mandat w tym wzglêdzie, bo ma charakter misyjny ze swej najg³êbszej istoty, jako egzystencjalne
ukonkretnienie eklezjalnej rzeczywistoœci. Ekspansja misyjnej ewangelizacji
ad extra zatar³a niestety œwiadomoœæ tej prawdy. Dopiero procesy postêpuj¹cej
dechrystianizacji w wielu krajach o starej tradycji chrzeœcijañskiej uzmys³owi³y ten fakt na nowo70. Najwczeœniej sta³o siê to w³aœnie we Francji, w czym
niebagateln¹ rolê odegra³a publikacja g³oœnej ksi¹¿ki H. Godina i Y. Danielsa,
która „pierworodn¹ córê Koœcio³a” nazwa³a „krajem misyjnym”71. Fundamentem ewangelizacji „parafii misyjnej” powinien byæ przyk³ad codziennego ¿ycia
ka¿dego parafianina, dawane przezeñ œwiadectwo wiary, mi³oœci i zwyczajnej
prawoœci. Z tego wzglêdu wiêkszy nacisk nale¿y po³o¿yæ na „œrodowisko ¿ycia”
ani¿eli na „œrodowisko parafialne”. To ostatnie jest oczywiœcie niezbêdne, ale
tylko w s³u¿ebnym znaczeniu, jako swoista baza zabezpieczaj¹ca gruntown¹
misyjn¹ formacjê oraz autentyzm ¿ycia zgodnego z wymaganiami wiary. W skali
parafialnej jednak nale¿y skoncentrowaæ siê na tym, co w osi¹ganiu wspomnianych celów jest najbardziej zasadnicze, a wiêc na liturgii i przepowiadaniu s³owa Bo¿ego. Natomiast inne przejawy aktywnoœci parafii, w tym równie¿
mniej istotne praktyki religijne, powinny dla dobra misyjnego apostolatu ulec
ograniczeniu, a nawet stopniowej kasacie. Ruch odnowy parafii jako „wspólnoty misyjnej” przyczyni³ siê do zaktywizowania niektórych œrodowisk katolików
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Por. G. Michonneau, Paroisse-communauté missionaire, Paris 1945.
Por. J. Frisque, Pour une théologie des reports entre la mission et la paroisse, „La
Revue Nouvelle”, 35(1962), nr 6, s. 579 n.
Por. P. A. Liégé, La paroisse sera-t-elle missionaire?, „Parole et Mission”, 20(1963),
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La France, pays de mission? Mèmoire sur la conquéte chrétienne dans le milieu
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œwieckich, czego wyrazem by³o ukonstytuowanie siê przy parafiach szeregu
ugrupowañ o specyficznie misyjnym obliczu, a tak¿e o¿ywienie misyjnym duchem istniej¹cych ju¿ koœcielnych stowarzyszeñ i organizacji. S³aboœci¹ tej koncepcji jest to, ¿e parafialn¹ wiêŸ opiera nie tyle o misyjne dzia³anie, co raczej
o misyjn¹ intencjê nawrócenia zobojêtnia³ych chrzeœcijan i osób niewierz¹cych.
Z tej te¿ racji model parafii „wspólnoty misyjnej” zosta³ okreœlony mianem
„wspólnoty intencjonalnej”72.
Bardziej realistyczn¹ formu³ê odnowy parafii prezentuje idea „parafii-wspólnoty wspólnot” (parrocchia communione di comunità). Podstawowe zrêby tej
koncepcji zosta³y wypracowane ju¿ po zakoñczeniu II Soboru Watykañskiego
w ramach za³o¿onego przez w³oskiego jezuitê, Ricardo Lombardiego, „Ruchu
dla Lepszego Œwiata” (Movimento per il Mondo Migliore)73. Owocem podjêtych
wysi³ków jest projekt modernizacji parafialnej wspólnoty nazwany „Nowy obraz parafii” (Nuova immagine di parocchia). Proponuje on drogê przejœcia od
wspólnoty formalnej, w której odnajduj¹ siê tylko niektórzy, do wspólnoty rzeczywistej, otwartej dla wszystkich. Taka przemiana zak³ada przekszta³cenie
parafii w strukturê ma³ych wspólnot, nazwanych „wspólnotami podstawowymi” (comunita di base). Te wspólnoty nie s¹ pomyœlane jako konkurencyjne
w stosunku do innych ugrupowañ parafialnych. Wprost przeciwnie, maj¹ byæ
one miejscem, w którym wszyscy parafianie – niezale¿nie od w³aœciwych im
charyzmatów b¹dŸ zadañ apostolskich – bêd¹ mogli doœwiadczyæ koœcielnej
komunii. „Podstawowe wspólnoty” koœcielne bowiem nie zamierzaj¹ gromadziæ w imiê interesów kulturalnych, politycznych, gospodarczych czy rekreacyjnych, lecz wy³¹cznie jako Koœció³ w trojakim jego wymiarze: prorockim,
kap³añskim i królewskim. Czym dla diecezji s¹ parafie wchodz¹ce w jej sk³ad,
tym dla parafii maj¹ byæ „wspólnoty podstawowe”74. W ostatnich dwudziestu
latach ubieg³ego stulecia idea odnowy parafii jako „wspólnoty wspólnot” zosta³a rozwiniêta i pog³êbiona w projekcie autorstwa sycylijskiego ksiêdza, Antonio Fallico, w ramach zainicjowanej przezeñ na terenie W³och duszpasterskiej
akcji pod nazw¹ „Misja Koœció³-Œwiat” (Missione Chiesa-Mondo)75. Przedstawiony w tym projekcie program dzia³ania, odwo³uj¹cy siê m.in. do wskazañ
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Por. E. Pin, La paroisse catholique…, s. 47.
Por. J. B. Cappellaro, G. Liut, L. Canesso, F. Cossu, J. McNaab, Da massa al
Popolo di Dio. Progretto pastorale, Assisi 1981.
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Jana Paw³a II zawartych w adhortacji apostolskiej Christifideles laici, przewiduje piêæ kolejno po sobie nastêpuj¹cych etapów, a mianowicie: podzia³ terytorium parafii na rejony duszpasterskie, formacja wy³onionych z parafialnego
laikatu animatorów i koordynatorów, ukonstytuowanie siê podstawowych wspólnot koœcielnych, permanentna katechizacja doros³ych, podjêcie pastoralnych
inicjatyw o charakterze organicznym przy wspó³dzia³aniu ze wszystkimi grupami, ruchami i stowarzyszeniami istniej¹cymi na terenie parafii76. Swego rodzaju reperkusj¹ koncepcji odnowy parafii na drodze przekszta³cenia jej we
„wspólnotê wspólnot” jest projekt nazwany „metod¹ parafialnych komórek
ewangelizuj¹cych”, ucieleœniony równie¿ przede wszystkim we W³oszech, choæ
narodzi³ siê w Seulu w ramach dzia³aj¹cego tam ruchu Odnowy w Duchu Œwiêtym77. „Komórki” (cellula) – podobnie jak „wspólnoty podstawowe” – to „ma³e
grupy dzielenia siê ¿yciem chrzeœcijañskim i ewangelizacj¹, które zgodnie z dynamik¹ w³aœciw¹ komórkom ¿ywych organizmów wzrastaj¹ i daj¹ ¿ycie nowym komórkom przez proces podzia³u, kiedy ju¿ ostatecznie wzrosn¹”78. Mo¿na stwierdziæ, ¿e wszêdzie tam, gdzie wspomniane projekty wspólnotowej odnowy parafii zosta³y urzeczywistnione, parafialne duszpasterstwo wyraŸnie
o¿ywi³o siê, wzros³a jego ewangelizacyjna efektywnoœæ oraz poziom zaanga¿owania zarówno duchowieñstwa, jak i wiernych œwieckich. Z drugiej strony jednak wypracowane w ramach tych projektów konkretne scenariusze realizacyjne, wyros³e na pod³o¿u duchowoœci patronuj¹cych im ewangelizacyjnych ruchów ogólnokoœcielnej odnowy, nie wzbudzi³y szerszego zainteresowania parafialnych œrodowisk. St¹d te¿ trzeba je uznaæ – mimo zaprzeczeñ ich entuzjastów – za rozwi¹zania o charakterze elitarnym.
Wszystkie omówione dot¹d propozycje odnowy parafii s¹ oparte – mniej
lub bardziej zasadniczo – o ideê terytorialnego rodowodu wspólnoty. Tymczasem – jak wiadomo – w zurbanizowanym œwiecie lokalne wspólnoty podlegaj¹
tak daleko id¹cym procesom spo³ecznej dezintegracji, ¿e miejski proboszcz coraz rzadziej ma do czynienia z autentyczn¹ grup¹ spo³eczn¹. Z regu³y w jego
dyspozycji jest jakaœ ludzka zbiorowoœæ, której cz³onków wi¹¿e jedynie geo-
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graficzne s¹siedztwo79. Nie trudno zrozumieæ, ¿e w tych okolicznoœciach stworzenie wspólnoty czy choæby zwyk³ej grupy celowoœciowej wydaje siê byæ ma³o
realne. St¹d te¿ uwa¿a siê, ¿e punktem wyjœcia do odbudowania wspólnototwórczej tkanki parafii powinny byæ raczej pewne warstwy b¹dŸ kategorie
spo³eczne80.
Jedn¹ z pierwszych prób pastoralnej odnowy parafialnego duszpasterstwa
w zasygnalizowanym sensie by³a powsta³a na terenie Francji idea „ksiê¿yrobotników” (pre^tres ouvriers), której ucieleœnieniem sta³a siê powo³ana w 1943
roku inicjatywa „Mission de Paris”, wyros³a z chêci prze³amania izolacji francuskiego Koœcio³a od rzesz robotniczych81. Zadaniem ekip „ksiê¿y-robotników”
by³o przybli¿enie przemys³owemu proletariatowi ewangelicznych wartoœci poprzez nawi¹zanie bezpoœredniego osobistego kontaktu z jego przedstawicielami, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w miejscu pracy. Nacisk po³o¿ono
nie tyle na zinstytucjonalizowane formy apostolatu, ile raczej na zindywidualizowane inicjatywy podejmowane doraŸnie, w zale¿noœci od zaistnia³ej sytuacji.
Spontaniczne rozmowy i dyskusje, okazjonalny udzia³ we Mszy œwiêtej, bezinteresownoœæ i praktyczna mi³oœæ bliŸniego, a przede wszystkim ewangeliczna
postawa i œwiadectwo ¿ycia – to najczêstsze formy realizowanego w tych ramach pastoralnego programu. Misja „ksiê¿y-robotników” we Francji dzia³a³a
z ró¿nym powodzeniem i napotyka³a na rozliczne trudnoœci. Niemniej utrzymanie siê jej, chocia¿ z pewn¹ przerw¹, do chwili obecnej jest niew¹tpliwym
dowodem potrzeby tego typu apostolatu i to nie tylko w odniesieniu do mas
robotniczych82.
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Por. F. Houtart, Faut-il abandoner la paroisse dans la ville moderne?. „Nouvelle
Revue Théologique”, 77(1955), nr 5, s. 602. Por. te¿: P. M. Zulehner, Mitverantwortung in der Kirche als Gemeinschaft, w: J. Gründel (red.), Leben aus christlicher Verantwortung, t. 3, Düsseldorf 1992, s. 204.
Por. O. Schreuder, Zur Typologie der Kirchengemeinde…, s. 135 n.
Por. P. Andreu, Histoire des pre^tres ouvriers, Paris 1960. Por. te¿: W. Piaskowski,
Z dziejów ksiê¿y-robotników, „WiêŸ”, 6(1963), nr 1, s. 63–80.
K. Wojty³a, który z eksperymentem „ksiê¿y-robotników” zetkn¹³ siê we wczesnych
latach swojego kap³añstwa, w opublikowanym w 1949 roku artykule pisa³ m.in.:
„Czy ta droga aposto³owania jest s³uszna? Nie ma co do tego jednolitego punktu
widzenia. (…) Ale niezale¿nie od tego, czy sposób ten jest s³uszny czy nie, musimy
skonstatowaæ fakt, ¿e jest to na pewno jedno z owych ¿ywio³owych objawieñ siê
Ducha Bo¿ego, który nieustannie ujawnia siê w ¿yciu Koœcio³a, coraz nowe, dot¹d
nie przeczuwane ukazuj¹c œcie¿ki i drogi. (…) S¹ one niezmiernie ciekawe. Musz¹
w nas budziæ zainteresowanie i szacunek. Rzucaj¹ te¿ raz jeszcze œwiat³o na wielki, praktyczny rozum Francuzów, którzy zawsze umiej¹ dostosowaæ œrodki do wa-
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Potrzebê przekroczenia tradycyjnego modelu parafii terytorialnej w pastoralnym dzia³aniu Koœcio³a akcentuje równie¿ – z nieco innego punktu widzenia – urzeczywistniana w powojennym okresie g³ównie w Holandii i w Niemczech koncepcja „wspólnoty kategorialnej lub sytuacyjnej” (Kategorial- oder
Situations-gemeinde)83. Jej autorzy przypominaj¹ fakt, ¿e w aktualnych uwarunkowaniach ¿yciowa przestrzeñ cz³owieka nie zacieœnia siê ju¿ do jednego
tylko terytorium. Wspó³czesne zindustrializowane i zurbanizowane spo³eczeñstwo prowokuje przestrzenne przemieszczanie siê, w tym równie¿ wielokrotne
zmiany miejsca zamieszkania i zatrudnienia. W konsekwencji na niespotykan¹ dot¹d skalê potêguj¹ siê miêdzyludzkie kontakty poza terenem parafii.
Nie trudno zauwa¿yæ, ¿e wzrost spo³ecznej mobilnoœci, a zw³aszcza zwi¹zana
z tym procesem anonimowoœæ wzajemnych relacji, poddaje tradycyjn¹ religijnoœæ bardzo surowemu egzaminowi. Aby zapobiec totalnej dechrystianizacji,
trzeba stworzyæ wspólnoty obejmuj¹ce ludzi ró¿nych spo³ecznych kategorii,
niezale¿nie od miejsca zamieszkania, w zak³adach pracy, w grupach zawodowych, w oœrodkach kszta³cenia, w centrach turystycznych itp.84 „Wspólnota
kategorialna”, oferuj¹ca specyficzne us³ugi sytuacyjne b¹dŸ zorientowane na
konkretne problemy, nie wyklucza parafii terytorialnej, lecz j¹ uzupe³nia. Ta
ostatnia w dalszym ci¹gu powinna wykonywaæ sobie w³aœciwe zadania. Jednak¿e z uwagi na malej¹c¹ ich skutecznoœæ i ograniczony zasiêg oddzia³ywania
– obejmuje bowiem przede wszystkim ludzi starszych, dzieci, gospodynie domowe, rencistów i emerytów, czyli tych, którzy s¹ zwi¹zani z miejscem zamieszkania i albo jeszcze nie s¹ albo ju¿ nie s¹ aktywni zawodowo – narzuca
siê potrzeba jej otwarcia na ponadparafialne formy apostolatu o charakterze
œrodowiskowym, zawodowym i elitarnym. Wymowny jest fakt, ¿e inicjatywa
tworzenia „wspólnot kategorialnych” wysz³a nie od duchowieñstwa, lecz od
katolików œwieckich.
Koœcielnemu laikatowi zawdziêczamy równie¿ inn¹ inicjatywê odnowy
parafialnego duszpasterstwa, zwi¹zan¹ z postulatem przekszta³cenia parafii
terytorialnej w religijn¹ wspólnotê „samopomocy pastoralnej” (pastorale Aufbauarbeit)85. Zwolennicy tej koncepcji wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e obecnie nie ma
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runków i okolicznoœci. Ruch wewnêtrznych misji nie wyrós³ tam ani z teorii, ani
z naœladownictwa: wyrós³ z koniecznoœci ¿ycia, z jego realnych warunków” (Francja – U Ÿróde³ wewnêtrznego ruchu misyjnego, „Ethos”, 1997, nr 2–3, s. 95 i 97).
Por. O. Schreuder, Zur Typologie der Kirchengemeinde…, s. 135–137.
Por. na ten temat: J. Freitag, Die Kirchengemeinde in soziologischer Sicht, Hamburg 1959; J. Margull, Mission als Strukturprinzip, Genf 1965; H. i W. Goddijn,
Sichtbare Kirche, Ökumene und Pastoral…, Wien 1967.
Por. O. Schreuder, Zur Typologie der Kirchengemeinde…, s. 138–140.
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ju¿ „samowystarczalnych” katolików. Oznacza to, ¿e ogó³ wiernych potrzebuje
pomocy w dorastaniu do sprostania wymaganiom chrzeœcijañskiego powo³ania, które w pluralistycznym i zsekularyzowanym œwiecie wydaj¹ siê byæ nad
wyraz trudne do zrealizowania. Ta pomoc jednak nie mo¿e polegaæ na paternalistycznym stosunku duszpasterza do wiernych. Duszpasterstwo bowiem nie
jest czynnoœci¹ tranzytow¹ (podmiot › przedmiot), ale organicznym procesem,
który domaga siê poszanowania zasady pomocniczoœci jako „najwy¿szego prawa” wszelkiej miêdzyludzkiej komunikacji (por. QA 79). Zgodnie z wymogami
tej zasady religijna wspólnota – podobnie zreszt¹ jak ka¿da inna powinna byæ
budowana „od do³u”, a wiêc nade wszystko przez katolików œwieckich. Domaga
siê to stosownego przekszta³cenia strukturalnego porz¹dku parafialnego w sensie bardziej zasadniczego spo¿ytkowania w jego ramach kompetencji i charyzmatów laikatu. Autorzy omawianej koncepcji podkreœlaj¹ równie¿ wagê specyficznego wk³adu w tworzenie „samopomocowej” wspólnoty parafialnej urzêdowej pos³ugi pasterskiej. Ten wk³ad polega – ich zdaniem – przede wszystkim
na zagwarantowaniu wiernym odpowiedniej formacji religijnej, na budzeniu
ich inicjatywy oraz na stwarzaniu mo¿liwoœci konkretnego zaanga¿owania
apostolskiego. Duszpasterzom jednak trudno bêdzie wywi¹zaæ siê z tych zadañ, jeœli parafianie bêd¹ dla nich „istotami nieznanymi”. St¹d te¿ powinni oni
rozumieæ koniecznoœæ gromadzenia niezbêdnych informacji o mentalnoœci, aspiracjach, kwalifikacjach i potrzebach wiernych, a tak¿e o aktualnych uwarunkowaniach ich ¿ycia zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i spo³ecznym.
Aby zebrane informacje mog³y siê przyczyniæ do nawi¹zania owocnych kontaktów duszpasterskich, trzeba ponadto podj¹æ wysi³ki zmierzaj¹ce do adaptacji
tradycyjnego modelu religijnoœci do aktualnych uwarunkowañ i mo¿liwoœci
wiernych. W tym ostatnim postulacie nie trudno odnaleŸæ reperkusje nasilaj¹cych siê obecnie w niektórych œrodowiskach katolickich tendencji do radykalnego zweryfikowania szeregu kwestii chrzeœcijañskiego œwiatopogl¹du, zw³aszcza obowi¹zuj¹cej w nim hierarchii wartoœci, norm i ocen, szczególnie z dziedziny etyki seksualnej i ma³¿eñskiej86.
Zbli¿ony do zarysowanej powy¿ej koncepcji projekt odnowy parafii prezentuje ruch pastoralny postuluj¹cy przekszta³cenie tej elementarnej struktury
duszpasterskiej we wspólnotê „totalnej strategii” (pastorale d’ensemble)87. Taki
postulat zak³ada nade wszystko instytucjonaln¹ reformê parafii. Owa reforma
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Por. R. M. Schmitz, Man muss doch heute kritisch sein. Der „moderne Mensch”
und seine Autoritäten, w: M. Müller (red.), Plädoyer für die Kirche. Urteile über
Vorurteile, Aachen 1992, s. 132.
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zaœ winna zmierzaæ z jednej strony do integracji parafialnego duszpasterstwa,
z drugiej zaœ do jego decentralizacji i demokratyzacji. Pierwszy wymóg wskazuje najpierw na koniecznoœæ likwidacji b¹dŸ radykalnego przekszta³cenia nieprzystosowanych do obecnych uwarunkowañ cywilizacyjnych instytucji parafialnych, a nastêpnie na potrzebê podjêcia bardziej zdecydowanych inicjatyw
maj¹cych na celu urzeczywistnienie autentycznej wspólnoty w szeregach duchowieñstwa. Jeœli duszpasterze maj¹ budowaæ wspólnotê wiernych, nie mog¹
zaniechaæ wysi³ków, aby j¹ stworzyæ – niejako w postaci wzorczej – pomiêdzy
sob¹. Postulowana wspólnota winna zespalaæ wszystkich kap³anów na danym
terenie w braterskim wspó³¿yciu i solidarnym wspó³dzia³aniu, niezale¿nie od
piastowanej funkcji i wykonywanych zadañ. Z kolei wymóg decentralizacji i demokratyzacji oznacza – wed³ug omawianej koncepcji – nieodzownoœæ specjalizacji oraz potrzebê wzbogacenia tradycyjnego modelu duszpasterstwa terytorialnego o struktury „parafii ruchomej”, uwzglêdniaj¹ce wyzwania œrodowiskowego i zawodowego zró¿nicowania wspó³czesnego spo³eczeñstwa. W dalszej
perspektywie zachodzi³aby równie¿ koniecznoœæ powo³ania w skali parafialnej
swego rodzaju „parlamentu duszpasterskiego” z udzia³em wiernych œwieckich,
w którego kompetencjach mieœci³oby siê ustalanie programu i strategii pastoralnej, ³¹cznie z mo¿liwoœci¹ wyboru duszpasterzy kieruj¹cych akcjê apostolsk¹
w obydwu pionach: terytorialnym i œrodowiskowym. Podkreœla siê przy tym,
¿e wszêdzie tam, gdzie wystêpuje powa¿ny niedostatek powo³añ i wierni s¹
pozbawieni sta³ych duszpasterzy, wspomniany „parlament” powinien zastêpczo wykonywaæ funkcje zwierzchnie nad parafi¹.
Na koniec wypada jeszcze wspomnieæ o koncepcji odnowy parafii powsta³ej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej i okreœlanej mianem „parafiistacji us³ugowej (Service Station)88. Jej twórcy s¹ zdania, ¿e we wspó³czesnym
œwiecie, którego charakterystyczn¹ cech¹ jest trwa³e bytowanie „w drodze”,
wszystkie wspólnoty zawodz¹. Nie ma zatem nie tylko potrzeby, ale i sensu,
zabiegaæ o rekonstrukcjê parafii w duchu dawnej wspólnoty lokalnej, ani te¿
tworzyæ nowych wspólnot kategorialnych. Parafia nie jest ju¿ i nie mo¿e byæ
wspólnot¹. W strefie zurbanizowanej nieuchronnie przekszta³ca siê ona w instytucjê œwiadcz¹c¹ religijne us³ugi. Poniewa¿ zaœ popyt na us³ugi zale¿y od
ich jakoœci, a tak¿e od walorów osobistych tych, którzy je œwiadcz¹, przy koœcio³ach – jako swoistych centrach religijnej oferty – trzeba zgromadziæ wysoko
wykwalifikowanych duszpasterzy, dobrze przygotowanych do zaspokajania na
odpowiednim poziomie religijnych zapotrzebowañ wiernych. Ich zadaniem by87
88

Por. O. Schreuder, Zur Typologie der Kirchengemeinde…, s. 142–146.
Por. tam¿e, s. 140–142.
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³oby g³oszenie dobrych kazañ, poprawne sprawowanie liturgii, prowadzenie
specjalistycznego poradnictwa religijnego, organizowanie ró¿nych form indywidualnego duszpasterstwa itp. Wierni powinni mieæ mo¿noœæ korzystania z tego
typu us³ug niezale¿nie od – uzasadnionej jedynie wzglêdami administracyjnymi – przynale¿noœci do jakiejœ terytorialnej czy personalnej parafii. Duszpasterze nie maj¹ prawa kwestionowaæ przys³uguj¹cej im wolnoœci w wyborze
odpowiadaj¹cego ich gustom religijnego oœrodka. Z tej te¿ racji powinni unikaæ
wszelkich form wi¹zania wiernych na sta³e ze swoim koœcio³em, zw³aszcza
wci¹gania ich do systematycznej wspó³pracy oraz tworzenia religijnych stowarzyszeñ. Jeœli jednak wokó³ danego oœrodka spontanicznie ukonstytuuj¹ siê
jakieœ chrzeœcijañskie ugrupowania, nie nale¿y przeszkadzaæ w ich funkcjonowaniu. Taka sytuacja bowiem oznacza dobrowolne zwi¹zanie siê wiernych z koœcio³em, w³aœnie z tytu³u satysfakcjonuj¹cej ich religijnej oferty. Podstawow¹
wad¹ zarysowanej koncepcji jest z jednej strony zbyt pesymistyczna ocena stosunków spo³ecznych w zurbanizowanym œwiecie, z drugiej zaœ niedocenienie
komunijnego charakteru chrzeœcijañstwa89.
§ 2. Najistotniejsze ewangelizacyjne imperatywy
pastoralnej odnowy parafii
Nie trudno zauwa¿yæ, ¿e przedstawione w poprzednim paragrafie projekty
odnowy parafialnego duszpasterstwa s¹ fragmentaryczne, wycinkowe. Z regu³y podkreœlaj¹ wagê tylko jednego aspektu, którego uwzglêdnienie mia³oby stanowiæ jakieœ cudowne remedium na kryzysow¹ sytuacjê wspó³czesnej parafii.
Narzuca siê zatem potrzeba scalenia i pog³êbienia wysuwanych propozycji,
nade wszystko w œwietle eklezjologii komunii II Soboru Watykañskiego oraz
powi¹zanych z ni¹ oficjalnych postulatów modernizacji systemu parafialnego,
89

Jakkolwiek koncepcji parafii jako punktu œwiadczenia us³ug religijnych dla deklaratywnych chrzeœcijan nie mo¿na zaakceptowaæ jako sensownego projektu odnowy
parafialnego duszpasterstwa, to jednak z drugiej strony nie da siê zaprzeczyæ, ¿e
takie – „us³ugowe” – oblicze przybiera w toku dokonuj¹cych siê przemian wiêkszoœæ parafii wielkomiejskich (por. P. M. Zulehner, Pastoraltheologie, t. 2, Düsseldorf 1989, s. 67 n.). Ju¿ przed pó³ wiekiem amerykañski socjolog religii, J. H. Fichter, przyrównywa³ wiêŸ ³¹cz¹c¹ ksiê¿y parafialnych z wiernymi do relacji zachodz¹cej miêdzy kierownikiem stacji benzynowej i u¿ytkownikami samochodów, b¹dŸ
miêdzy dentyst¹ a jego pacjentami (por. Die gessellschaftliche Struktur den städtischen Pfarreik…, s. 159). Jest pewne, ¿e jeœli zabraknie stosownych dzia³añ zaradczych, us³ugowy status parafii w strefie zurbanizowanej jeszcze bardziej siê
nasili i utrwali.
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formu³owanych na kartach pastoralnych dokumentów koœcielnego magisterium z ostatnich lat90. Odwo³anie do wskazañ Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a narzuca siê tym bardziej, ¿e omówione propozycje odnowy parafii w doœæ
istotnym stopniu s¹ ska¿one optyk¹ wy³¹cznie socjologiczn¹, która umo¿liwia
wprawdzie postawienie spo³ecznej diagnozy, ale w kategoriach czysto racjonalnych. Tymczasem – jak pamiêtamy – prawid³owe odczytanie pastoralnej wymowy zdiagnozowanej socjologicznie sytuacji zak³ada ponadto jej interpretacjê
ewangeliczn¹91. „Domaga siê tego – t³umaczy³ Jan Pawe³ II – wieloznacznoœæ,
niekiedy i sprzecznoœci charakteryzuj¹ce sytuacjê, w której splataj¹ siê ze sob¹
trudnoœci i szanse, elementy negatywne i Ÿród³a nadziei, przeszkody i u³atwienia, przypominaj¹ce pole ewangeliczne, gdzie posiane s¹ i rosn¹ wspólnie dobre ziarno i chwast” (PDV 10; por. ChL 3). Wprawdzie ca³a koœcielna wspólnota – g³ównie w oparciu o Bo¿y charyzmat „nadprzyrodzonego zmys³u wiary”
(por. KK 12) – jest uprawniona i powo³ana do formu³owania „ewangelicznego
rozeznania” (por. KDK 44), jednak¿e – z uwagi na zasygnalizowan¹ ambiwalencjê œwiata – pomoc hierarchicznego magisterium w tym wzglêdzie jest nie
tylko niezbêdna, ale i decyduj¹ca92. Wyrazem rzeczywistego œwiadczenia tej
pomocy w odniesieniu do postulatu odnowy parafii s¹ trzy nastêpuj¹ce pastoralne imperatywy, jakie mo¿emy odnaleŸæ w oficjalnych wypowiedziach Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a:
1) wyznaczenie prymatu misji budowania parafialnej komunii w wymiarze
wertykalnym;
2) podjêcie inicjatyw zmierzaj¹cych do odtworzenia wspólnototwórczej tkanki parafii w wymiarze horyzontalnym;
3) otwarcie parafii na ewangelizacyjne wyzwania wykraczaj¹ce poza jej instytucjonalne ramy.
Najbardziej znacz¹ce i konstruktywne s¹ te wskazania koœcielnego magisterium, które uprzytamniaj¹ prawdê, ¿e po¿¹dana odnowa parafii nade wszystko wymaga „odnowionej” koncentracji na tym, co stanowi teologiczny funda90
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Obok ju¿ cytowanych papieskich encyklik, adhortacji i listów apostolskich wchodz¹
tu w grê równie¿ trzy dokumenty Kongregacji ds. Duchowieñstwa: Dyrektorium
o pos³udze i ¿yciu kap³anów (31.01.1994 r.) – t³um. polskie: Pallottinum 2003; Kap³an – g³osiciel s³owa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do
trzeciego tysi¹clecia chrzeœcijañstwa (19.03.1999 r.),1998; Kap³an – pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej (4.08.2002 r.), 2002.
Por. J. Gocko, Rozeznanie ewangeliczne jako metoda odczytywania i interpretacji
znaków czasu, „Roczniki Teologiczne”, 47(2000), nr 3, s. 176.
Por. Przemówienie Paw³a VI na audiencji generalnej w dniu 16 kwietnia 1969
roku; „Chrzeœcijanin w Œwiecie”, 1(1969), nr 1, s. 12.
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ment zbawczej owocnoœci misji ewangelizacyjnej, czyli na nadprzyrodzonym
obdarowaniu. Celem parafialnego duszpasterstwa jest przecie¿ budowanie
wspólnoty religijnej. Ta zaœ w podstawowym wymiarze jest darem Bo¿ym. Oczywiœcie, religijna wspólnota – z powodu rz¹dz¹cego doczesnym bytowaniem cz³owieka „prawa wcielenia” – jest równie¿ wielorako uwarunkowana w p³aszczyŸnie naturalnej. Tym niemniej w ka¿dym wypadku najistotniejsze znaczenie
ma otwarcie siê na dar Bo¿y. Parafia – jak ca³y Koœció³ – staje siê „¿yciodajna”,
gdy w swej nadprzyrodzonej strukturze jest „¿ywa”. Komunia horyzontalna,
wchodz¹ca w grê w stosunkach miêdzyludzkich, jest owocem komunii wertykalnej, rodz¹cej siê ze zjednoczenia przez wiarê i mi³oœæ z Bogiem Ojcem przez
Chrystusa w Duchu Œwiêtym93. Z tej racji w³aœnie Jan Pawe³ II uzna³ za stosowne przypomnieæ pastoraln¹ wagê zasady pierwszeñstwa ³aski. „Istnieje pewna pokusa – czytamy w liœcie apostolskim „Novo millennio ineunte” – która na
zawsze zagra¿a ¿yciu duchowemu ka¿dego cz³owieka, a tak¿e dzia³alnoœci duszpasterskiej: jest ni¹ przekonanie, ¿e rezultaty zale¿¹ od naszej zdolnoœci dzia³ania i planowania. To prawda, ¿e Pan Bóg oczekuje od nas konkretnej wspó³pracy z Jego ³ask¹, a zatem wzywa nas, byœmy w s³u¿bie Jego Królestwu wykorzystywali wszystkie zasoby naszej inteligencji i zdolnoœci dzia³ania. Biada
jednak, byœmy zapomnieli, ¿e bez Chrystusa «nic nie mo¿emy uczyniæ» (por.
J 15,5)” (NMI 38).
Zasada pierwszeñstwa ³aski w misji duszpasterskiej Koœcio³a wymaga priorytetowego dowartoœciowania podstawowych funkcji parafii, czyli tak zwanego „duszpasterstwa zwyczajnego”, skoncentrowanego na pos³udze przepowiadania s³owa Bo¿ego, na uobecnianiu w misterium liturgii zbawczej Paschy Jezusa Chrystusa i na diakonii mi³oœci94. „Ka¿da wspólnota bowiem, by mog³a
byæ chrzeœcijañska – wyjaœnia³ Jan Pawe³ II – musi ¿yæ w Chrystusie poprzez
s³uchanie s³owa Bo¿ego, modlitwê skupion¹ wokó³ Eucharystii, komuniê wyra¿aj¹c¹ siê w jednoœci serca i ducha oraz dzielenie siê dobrami wed³ug potrzeb
swoich cz³onków (por. Dz 2,42–47)” (RM 51). Ten nadprzyrodzony potencja³
ka¿dej parafii, nie podlegaj¹cy jakiemukolwiek zubo¿eniu w toku dokonuj¹cych siê przemian, czeka obecnie na pastoralne przebudzenie i o¿ywienie. Przez
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Por. List Kongregacji Nauki Wiary do biskupów Koœcio³a katolickiego o niektórych
aspektach Koœcio³a pojêtego jako komunia (28.05.1992 r.); Z. Zimowski i J. Królikowski (red.), W trosce o pe³niê wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–
–1994. Tarnów 1995, s. 391.
Por. A. Müller, Die spezifisch Lebensfunktionen der Pfarrei, w: F. X. Arnold i in.
(red.), Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer
Gegenwart, t. 3, Freiburg i/Br. 1968, s. 143 n.
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wiele stuleci bowiem jego zbawczy dynamizm nie by³ dostatecznie wykorzystywany. Cywilizacyjna harmonia miêdzy parafialn¹ wspólnot¹ a spo³ecznoœci¹
lokaln¹ sprawia³a, ¿e wtórne funkcje parafii, a wiêc wszelkie œwieckie wp³ywy
Koœcio³a, sprzyja³y dyscyplinie nie tylko ¿ycia sakramentalnego, ale i postulowanych postaw i zachowañ moralnych. W tych okolicznoœciach zaœ ³atwo by³o
mo¿na zadowoliæ siê masow¹, biern¹ form¹ uczestnictwa w ¿yciu Koœcio³a,
form¹ poniek¹d dziedziczon¹, wyp³ywaj¹c¹ z silnego zakorzenienia religijnoœci
w tradycji i obyczaju spo³ecznym. Jeszcze w 1947 roku kard. Stefan Sapieha,
zapytany przez katolickich intelektualistów francuskich, jakie jest Ÿród³o wysokiej w Polsce frekwencji wiernych na niedzielnej Mszy œwiêtej, dowcipnie
odpowiedzia³: „On sonne” – „dzwoni siê”95. Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e bicie koœcielnych dzwonów do odrodzenia ¿ycia parafialnego nie wystarcza. W tej perspektywie przeobra¿enia, do jakich dosz³o w wyniku procesów industrialno-urbanizacyjnych, dezintegruj¹cych naturalne pod³o¿e wspólnoty parafialnej, mo¿na
uznaæ za wrêcz opatrznoœciowe. Pomog³y one bowiem zrozumieæ prawdê, ¿e
bez zdecydowanego powrotu do Ÿróde³ nadprzyrodzonej mocy Koœcio³a, religijna dojrza³oœæ parafii jest nie do uratowania. Ten powrót wyra¿a najg³êbsz¹
istotê odnoszonego przede wszystkim do parafialnej rzeczywistoœci postulatu
nowej ewangelizacji, która – jak pamiêtamy – potrzebuje „nowej gorliwoœci,
nowych metod i nowego sposobu g³oszenia i dawania œwiadectwa Ewangelii”
(por. PDV 18)96.
„Nowa gorliwoœæ” w parafialnej pos³udze przepowiadania zbawczego orêdzia w pierwszym rzêdzie powinna wyraziæ siê w zrozumieniu potrzeby i w zatroskaniu w wykszta³cenie w wiernych postawy „s³uchania” Boga (por. NMI 39).
Parafia staje siê „wspólnot¹ wiary” nie tyle przez g³oszenie s³owa Bo¿ego, co
raczej przez ws³uchiwanie siê w jego przes³anie, bo „wiara rodzi siê z tego, co
siê s³yszy” (por. Rz 10,17). Dopiero wtedy, gdy „ludzie s³uchaj¹ s³owa, staj¹
w obliczu Boga, który przenika ich sumienia i wzywa do decyzji, która nie
polega tylko na intelektualnym przyjêciu pouczenia, ale na nawróceniu serca”97. Z tej racji odnowa parafii jako „wspólnoty wiary” w bardzo istotnym stopniu zale¿y od tego, czy w wiernych wzrastaæ bêdzie œwiadomoœæ, gotowoœæ i umiejêtnoœæ „przystêpowania do komunii s³owa Bo¿ego”98. Oczywiœcie, urzêdowi g³o95
96
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Por. J. Krucina, Podstawowe funkcje parafii…, s. 38 n.
Por. na ten temat: A. Chevalier, La paroisse post-moderne, Faire Eglise aujourd’hui,
Montréal-Paris 1992; P. Vanzan, A. Auletta, La parocchia per la nuova evangelizzazione: tra corresponsabilità e partecipazione, Roma 1998.
Por. Dokument Kongregacji ds. Duchowieñstwa: Kap³an – g³osiciel s³owa…, s. 14.
Por. na ten temat: R. Zielasko, Zarys problematyki teologicznej mszalnej liturgii
s³owa, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 16(1969), nr 3, s. 197 n.; R. Kie³czeski,
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siciele zbawczego orêdzia s¹ – jak pouczy³ nas II Sobór Watykañski – „d³u¿nikami” parafian i dlatego nie mog¹ nie „dzieliæ siê z nimi prawd¹ Ewangelii,
któr¹ siê ciesz¹ w Panu” (por. DK 4). Jako odpowiedzialni szafarze s³owa, które jest „moc¹ Bo¿¹ ku zbawieniu dla ka¿dego wierz¹cego” (por. Rz 1,16), powierzon¹ sobie misjê powinni wype³niaæ sumiennie, gorliwie i wiernie, unikaj¹c
jakiejkolwiek instrumentalizacji biblijnego depozytu wiary, eksponowania osobistych zapatrywañ i œwiadczeñ czy ho³dowania ludzkiej s³aboœci99. Nie mog¹
jednak na tym poprzestaæ. S³owo Bo¿e bowiem domaga siê wcielenia. W tym
kontekœcie przed jego g³osicielami jawi siê problem pastoralnej adaptacji, którego istota wyra¿a siê nie tylko w trosce o zrozumia³y jêzyk czy komunikatywnoœæ pojêciow¹, ale nade wszystko w potrzebie udzielenia wiernym pomocy
w „egzystencjalnym” us³yszeniu Bo¿ych wezwañ, bo tylko wtedy mog¹ byæ one
ucieleœnione w konkretnych uwarunkowaniach ¿yciowych100. W gruncie rzeczy
wchodzi tu w grê podzielenie siê z parafianami osobistym doœwiadczeniem w s³uchaniu S³owa Bo¿ego. Kaznodzieja bowiem nie mo¿e wiarygodnie i owocnie
g³osiæ ewangelicznego orêdzia, jeœli nie stanie siê pierwszym jego s³uchaczem,
czyli jeœli sam „z sercem uleg³ym i rozmodlonym” nie bêdzie zbli¿a³ siê do s³owa Bo¿ego, jakie ma g³osiæ, „aby ono przeniknê³o do g³êbi jego myœli i uczucia
i zrodzi³o w nim now¹ mentalnoœæ” (PDV 26).
Dar komunii wertykalnej staje siê udzia³em parafian nie tylko przez profetyczne przepowiadanie s³owa Bo¿ego, ale i przez uobecnianie paschalnego
misterium Chrystusa w liturgii, które swój szczyt osi¹ga w celebracji Najœwiêtszej Eucharystii. Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Sacrosanctum caritatis zaznacza, ¿e to w³aœnie „dziêki Eucharystii Koœció³ odradza siê ci¹gle na
nowo” (por. SC 6). To stwierdzenie odnosi siê równie¿ do parafii101. W okresie
posoborowym wiele parafialnych wspólnot wesz³o na drogê bardziej dojrza³ego, a w konsekwencji i owocniejszego, uczestnictwa w tej wielkiej „tajemnicy
wiary”. W liœcie spostolskim Novo millennio ineunte czytamy: „Nale¿y dalej iœæ
w tym kierunku, przywi¹zuj¹c szczególne znaczenie do Eucharystii niedzielnej i do samej niedzieli, prze¿ywanej jako specjalny dar wiary, dzieñ zmartwychwsta³ego Pana i daru Ducha Œwiêtego” (NMI 35). Uzasadnienie tak sfor-
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Teologia mszalnej liturgii s³owa, w: A. L. Szafrañski (red.), Eucharystia w duszpasterstwie, Lublin 1977, s. 140 nn.
Por. Dokument Kongregacji ds. Duchowieñstwa: Kap³an – g³osiciel s³owa…, s. 20.
Por. H. Fries, Der Hörer des Wortes Gottes, w: ten¿e (red.), Hörer und Predigt,
Würzburg 1960, s. 54 n.
Por. R. Zielasko, Parafia jako zgromadzenie eucharystyczne, „Studia Theologica
Varsaviensia”, 6(1968), nr 2, s. 81.
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mu³owanego postulatu Jan Pawe³ II umieœci³ w specjalnym dokumencie poœwiêconym œwiêtowaniu niedzieli, stwierdzaj¹c m.in.: „Poœród ró¿nych form
dzia³alnoœci parafii ¿adna nie ma tak ¿ywotnego znaczenia i tak silnego wp³ywu formacyjnego na wspólnotê, jak niedzielna celebracja dnia Pañskiego po³¹czona z Eucharysti¹” (DD 35). I w tym wypadku jednak niezbêdna jest „odnowiona” gorliwoœæ pasterska. Trudno sobie wyobraziæ, by udzia³ w Eucharystii
sta³ siê dla parafian „sercem niedzieli”, jeœli zabraknie dobrze przemyœlanego
i konsekwentnie realizowanego programu eucharystycznego wychowania. Celem tego programu powinno byæ uprzytomnienie wiernym prawdy, ¿e coniedzielne „chodzenie do koœcio³a” to nie tylko wype³nienie koœcielnego obowi¹zku, ale nade wszystko niezbêdny element prawdziwie spójnego ¿ycia chrzeœcijañskiego, którego najg³êbszy sens wyra¿a siê w gotowoœci „przyst¹pienia do
komunii eucharystycznej” (por. DD 35). Eucharystyczne wychowanie parafian
ma swój pocz¹tek w starannym przygotowaniu ka¿dej niedzielnej celebracji
liturgii mszalnej, przy wspó³udziale wszystkich zaanga¿owanych w jej prawid³owy przebieg. W tym przygotowaniu podstawowe znaczenie ma troska o zabezpieczenie modlitewnego oblicza zgromadzenia eucharystycznego. Sprawowanie niedzielnej Eucharystii, pozbawione autentycznego modlitewnego dialogu z Bogiem, nie jest w stanie o¿ywiæ religijnie ¿adnej parafialnej wspólnoty,
podobnie jak nie mo¿e tego dokonaæ samo przepowiadanie s³owa Bo¿ego bez
podjêcia wysi³ku wykszta³cenia w wiernych postawy „egzystencjalnego” s³uchania go i zachowywania w sercu (por. £k 2,19). Symptomatyczn¹ ilustracj¹
tej prawdy jest fiasko podejmowanych w zastosowaniu do najm³odszego pokolenia parafian duszpasterskich eksperymentów zmierzaj¹cych do zast¹pienia
„modlitewnej nudy” liturgii mszalnej elementami ludowego festynu czy ha³aœliwej zabawy102.
102

Bardzo przekonuj¹co pisze o tym benedyktynka Ma³gorzata Borkowska (Stare i nowe w liturgii, „WiêŸ”, 2006, nr 1, s. 28): „Co modlitwie pomaga, a co jej szkodzi?
Modlitwa – tak liturgiczna, jak prywatna – jest modlitw¹ o tyle, o ile jest zwrotem
osoby ku Osobie. Jej podstaw¹ jest wiêc œwiadomoœæ Boga i przynajmniej szacunek do Niego, podstawa mo¿liwej mi³oœci. Wszystko wiêc, co uczy cz³owieka œwiadomoœci sacrum, sprzyja modlitwie; wszystko, co t³amsi œwiadomoœæ sacrum pod
z³o¿ami profanum, modlitwê w ostatecznym rozrachunku niszczy. Dam przyk³ad.
Jeszcze jakieœ trzydzieœci lat temu, nieraz modl¹c siê w klasztornym chórze – s³ysza³yœmy z do³u wchodz¹c¹ do koœcio³a wycieczkê. M³odzie¿ sz³a bezg³oœnie, na
palcach; nie s³ychaæ by³o nikogo prócz przewodnika. Dzisiaj m³odzie¿ wbiega z tupotem i krzykiem, koœció³ nie jest dla nich miejscem wyciszenia p³yn¹cego z szacunku dla Obecnoœci Boga, jest bardzo dobr¹ (bo echow¹) sal¹ do krzyku. Mo¿na
siê przy okazji trochê pomodliæ, ale to ju¿ rzecz drugorzêdna. Sk¹d ta zmiana?
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Powrót do nadprzyrodzonych Ÿróde³ zbawczej ¿ywotnoœci parafii umo¿liwia jeszcze jeden dar, a mianowicie „dar jednoœci w Duchu Œwiêtym” (por. 2
Kor 13,13). Odpowiedzialnoœæ za ten dar wyra¿a siê w gotowoœci „przyst¹pienia do komunii z drugim cz³owiekiem”. Powinno to zaowocowaæ w przebudowie
parafii we wspólnotê „mi³oœci mi³osiernej”. „Mi³oœæ ta – czytamy w encyklice
Dives in misericordia – w sposób szczególny daje o sobie znaæ w zetkniêciu
z cierpieniem, krzywd¹, ubóstwem, w zetkniêciu z ca³¹ historyczn¹ «ludzk¹
kondycj¹», która na ró¿ne sposoby ujawnia ograniczonoœæ i s³aboœæ cz³owieka,
zarówno fizyczn¹, jak i moraln¹” (DiM 3). W Koœciele pierwotnym œwiadczenie
„mi³oœci mi³osiernej” by³o wkomponowane w strukturê zgromadzenia eucharystycznego. Miêdzy innymi z tej racji Eucharystiê nazwano po prostu „³amaniem chleba” (por. Dz 2,42). Tak¿e i w póŸniejszym okresie dziejów Koœcio³a
charytatywn¹ diakoniê uwa¿ano za istotny sk³adnik budowania koœcielnej
wspólnoty (por. CA 57). We wspó³czesnych uwarunkowaniach nie mo¿e byæ
inaczej. Potrzebna tu jest jednak nie tylko „nowa gorliwoœæ”, ale i „nowa wyobraŸnia” (por. NMI 50). Obok niedostatku ekonomicznego bowiem pojawi³y
siê nowe formy ubóstwa: kulturowego, moralnego i religijnego. W konsekwencji parafialnej pos³ugi „mi³oœci mi³osiernej” nie da siê ju¿ zamkn¹æ w ramach
dziewiêtnastowiecznego ja³mu¿nictwa. Nie wystarcz¹ te¿ znane z ostatnich lat
– niekiedy doœæ imponuj¹ce, ale doraŸne – akcje dobroczynne103. Nieodzowna
jest rzeczowa i systematyczna analiza spo³ecznej rzeczywistoœci i odpowiednie
struktury, które by³yby zdolne wychodziæ naprzeciw pojawiaj¹cym siê potrzebom w postaci uporz¹dkowanej i trwa³ej. Jan Pawe³ II zaleca³ upowszechnienie w parafialnej dobroczynnoœci ró¿nych form charytatywnego wolontariatu,
przyjmuj¹cego postaæ zorganizowanej bezinteresownej pomocy na rzecz najbardziej potrzebuj¹cych, niejednokrotnie zupe³nie zapomnianych przez zbiurokratyzowane struktury pañstwowej opieki spo³ecznej (por. ChL 41)104. Bene-
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Ano, nie mo¿e byæ inaczej: od przesz³o æwieræ wieku ksiê¿a rekolekcjoniœci, kiedy
maj¹ nauki dla dzieci, zachêcaj¹ je w³aœnie do pobo¿nego wrzasku. Tupotu, klaskania… S¹ liczne takie piosenki. Nawiasem mówi¹c, gdzie jeszcze wyczuwa siê
ró¿nicê pomiêdzy pobo¿n¹ pieœni¹ a piosenk¹? Inaczej mówi¹c, ksiê¿a sami nauczyli wiernych ha³asowaæ w koœciele. Niby uczyli tylko dzieci, ale pierwsze roczniki tych dzieci maj¹ ju¿ w³asne dzieci; a poniewa¿ jakoœ zaniedbano uczyæ ich ciszy
i szacunku w wieku m³odzieñczym, ha³asuj¹ nie gorzej ni¿ ich progenitura. Jak
w tej sytuacji uœwiadomiæ komuœ, co to jest Najœwiêtszy Sakrament?”
Por. J. Krucina, Dzia³alnoœæ dobroczynna jako istotny element duszpasterstwa,
w: ten¿e (red.), Mi³oœæ mi³osierna, Wroc³aw 1985, s. 167 n.
Por. na ten temat: S. Gawroñski, Ochotnicy mi³oœci bliŸniego. Przewodnik po wolontariacie, Warszawa 1999.
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dykt XVI z kolei w encyklice Deus caritas est sugeruje w odniesieniu do odradzaj¹cej siê we wspó³czesnym Koœciele instytucji sta³ego diakonatu potrzebê
nawi¹zania do pierwotnego charytatywnego charyzmatu tej pos³ugi (por.
DCE 21). Za najpilniejsz¹ potrzebê chwili obecnej wypada jednak uznaæ postulat, by „mi³oœæ mi³osierna” – jako „istotna w³aœciwoœæ chrzeœcijañskiego powo³ania” – znalaz³a wiarygodne odbicie w „ca³ym stylu ¿ycia” koœcielnych wspólnot
(por. DiM 14). Nie bêdzie to jednak mo¿liwe, jeœli zabraknie pog³êbionej formacji charytytatywnej wiernych, nakierowanej na „krzewienie duchowoœci komunii” (por. NMI 43)105. Tego typu formacja w nader podstawowym zakresie jest
uwarunkowana zrozumieniem prawdy, ¿e „mi³oœæ mi³osierna” nigdy nie jest
procesem jednostronnym. W œwietle ewangelicznego b³ogos³awieñstwa mi³osiernych: „B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹” (Mt 5,7)
tak¿e i ten, który daje, mo¿e siebie odnaleŸæ w pozycji tego, który otrzymuje,
który zostaje obdarowany, który doznaje „mi³oœci mi³osiernej”. Jeœli takiego „odnalezienia siê” w gronie obdarowanych zabraknie, œwiadczone dobro nie jest
prawdziwym aktem mi³osierdzia i nie gwarantuje duchowego wzrostu wspólnoty parafialnej (por. DiM 14). Komunijna duchowoœæ nabiera ponadto szczególnego znaczenia w zastosowaniu do najtrudniejszego aktu mi³osierdzia, znajduj¹cego wyraz w s³owach „Modlitwy Pañskiej: „odpuœæ nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom” (por. Mt 6,12). „Trudno wrêcz wypowiedzieæ
– czytamy w encyklice Dives in misericordia – jak g³êbokie jest znaczenie postawy, któr¹ te s³owa wyra¿aj¹ sob¹ i kszta³tuj¹. Ile one mówi¹ ka¿demu cz³owiekowi o drugim cz³owieku, a zarazem o nim samym! Œwiadomoœæ, ¿e jesteœmy
zwykle wzajemnie wobec siebie d³u¿nikami, idzie w parze z wezwaniem do tej
braterskiej solidarnoœci, której œw. Pawe³ da³ wyraz w zwiêz³ym wezwaniu:
«Jeden drugiego brzemiona noœcie» (Ga 6,2). Jaka¿ w tym zawiera siê lekcja
pokory wobec cz³owieka – równoczeœnie bliŸniego i siebie samego – jaka¿ szko³a
dobrej woli wspó³¿ycia na ka¿dy dzieñ i w ró¿nych warunkach naszego bytowania! Gdybyœmy odrzucili tê lekcjê – có¿ pozosta³oby z jakiegokolwiek «humanistycznego» programu ¿ycia i wychowania?” (DiM 14). Nie trudno zrozumieæ, ¿e
odnawiaj¹ca siê parafia tê „lekcjê pokory” musi uznaæ za jeden z najbardziej
istotnych ewangelizacyjnych priorytetów. Gdyby sta³o siê inaczej, nie mog³aby
byæ „domem i szko³¹ komunii” (por. NMI 43)106.
105
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Por. na ten temat: J. Wal, Formacja charytytatywna, w: J. Krucina (red.), Mi³oœæ
mi³osierna…, s. 283–307; C. G. Andrade, Duchowoœæ komunii, „Communio – Miêdzynarodowy Przegl¹d Teologiczny”, wydanie polskie, 23(2003), nr 4, s. 35–64.
Por. J. Wal, Znaczenie dzia³alnoœci charytatywnej w œwiecie wspó³czesnym wed³ug
Jana Paw³a II, „Ateneum Kap³añskie”, 145(2005), nr 1, s. 15 n. Por. te¿: E. Robek,
Parafia wspólnot¹ solidarnoœci i mi³oœci braterskiej, tam¿e, s. 82–94.
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Wertykalny wymiar parafialnej komunii – jako owoc s³owa mi³oœci Boga
Ojca, ³aski naszego Pana Jezusa Chrystusa i daru jednoœci w Duchu Œwiêtym
(por. 2 Kor 13,13) – stwarza nieporównywalnie bogatsze i skuteczniejsze wsparcie dla jej ucieleœnienia w wymiarze horyzontalnym – miêdzyludzkim – ani¿eli
wchodz¹ca niegdyœ w grê zintegrowana spo³ecznoœæ lokalna. Wspólnototwórczy charakter tego wsparcia gwarantuje pos³uga prezbiterów jako urzêdowych
pasterzy i przewodników parafii, podporz¹dkowanych w³adzy biskupa diecezjalnego. Tote¿ posiadanie w³asnego pasterza, okreœlanego w jêzyku teologiczno-kanonicznym mianem proboszcza (³ac. „parochus”) ma dla ka¿dej parafialnej wspólnoty znaczenie fundamentalne107. Wiadomo, ¿e we wspó³czesnym
œwiecie ujawni³ siê powa¿ny kryzys kap³añskich powo³añ, w efekcie którego
nie brak takich wspólnot parafialnych, którego s¹ pozbawione sta³ych duszpasterzy. Ju¿ II Sobór Watykañski, przewiduj¹c tak¹ sytuacjê, zaleci³ z jednej
strony znoszenie parafii nieoperatywnych (por. DB 32), z drugiej zaœ zrewidowanie kanonicznych norm dotycz¹cych inkardynacji i ekskardynacji, aby u³atwiæ bardziej proporcjonalne w stosunku do pastoralnych potrzeb rozmieszczenie urzêdowych pasterzy Koœcio³a (por. DK 10). Jednak¿e za najbardziej po¿¹dany i skuteczny œrodek zaradczy na niedobór kap³anów trzeba uznaæ o¿ywienie duszpasterstwa powo³aniowego (por. PDV 34–41). Wprawdzie w razie koniecznoœci biskup diecezjalny mo¿e w sposób kanonicznie dozwolony powierzyæ „ad tempus” wspó³pracê z duszpasterstwem parafialnych jednej lub kilku
osobom nie posiadaj¹cym œwiêceñ kap³añskich (por. KPK, kan. 517 § 2). Te
osoby jednak w ¿adnym wypadku nie s¹ w stanie zast¹piæ proboszcza w przys³uguj¹cej mu funkcji oficjalnego pasterza parafialnej wspólnoty108. „By³oby
fatalnym b³êdem” – przestrzega³ Jan Pawe³ II – gdybyœmy siê poddawali obecnym trudnoœciom i czuli siê zmuszeni przygotowywaæ Koœció³ jutra, który sobie wyobra¿amy jako pozbawiony kap³anów. Wskutek tego rozwi¹zania, podejmowane celem zaradzenia aktualnym brakom, okaza³yby siê, mimo dobrej woli,
groŸne dla wspólnoty koœcielnej”109.
Oczywiœcie, o pe³nej efektywnoœci parafialnego pasterzowania decyduje nie
sama obecnoœæ proboszcza, ale nade wszystko jakoœæ jego pos³ugi. Ta jakoœæ zaœ
w pierwszym rzêdzie jest powi¹zana z gotowoœci¹ do zharmonizowania podej107
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Por. Dokument Kongregacji ds. Duchowieñstwa, Kap³an – pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej…, s. 13 i 34 n. Pot. te¿: M. Duda, Myœl¹c parafia…, s. 404–409.
Por. A. Borras, Les communautes paroissiales…, s. 106 nn.
Por. Przemówienie do uczestników plenarnego posiedzenia Kongregacji ds. Duchowieñstwa (23.11.2001 r.); Dokument Kongregacji ds. Duchowieñstwa: Kap³an –
pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej…, s. 6.
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mowanych inicjatyw z trosk¹ o osobiste bogactwo ¿ycia wewnêtrznego. Nadprzyrodzona owocnoœæ powierzonej proboszczowi misji zale¿y bowiem od tego,
czy i w jakim stopniu bêdzie on „¿ywym narzêdziem” dzie³a zbawienia (por.
PDV 25). Jan Pawe³ II, przypominaj¹c tê prawdê, przywo³a³ jeszcze nastêpuj¹ce pouczenie Vaticanum II: „Jakkolwiek ³aska Bo¿a mo¿e dokonywaæ dzie³a
zbawienia tak¿e przez niegodnych szafarzy, to jednak Bóg woli okazywaæ swoje cudowne dzie³a zwyk³¹ drog¹ przez tych, którzy stawszy siê bardziej uleg³ymi poruszeniom i kierownictwu Ducha Œwiêtego, mog¹ ze wzglêdu na swe œcis³e zjednoczenie z Chrystusem i œwiêtoœæ ¿ycia powiedzieæ z Aposto³em: «I ¿yjê
ju¿ nie ja, ale ¿yje we mnie Chrystus» (Ga 2,20)” (DK 12)110.
Jakoœæ proboszczowskiej pos³ugi zale¿y ponadto od uszanowania jej s³u¿ebnego oblicza. Licz¹c siê z tym, proboszcz powinien w zdecydowany sposób
przeciwstawiæ siê pokusie „panowania nad owczarni¹” (por. £k 22,24–27;
1 P 5,1–4)111. Tak¿e wtedy, gdy jest zmuszony dzia³aæ z nale¿yt¹ stanowczoœci¹,
musi pamiêtaæ, ¿e „czyni to nie w tym celu, by rozkazywaæ, ile spieszyæ z pomoc¹: «non tam praeesse quam prodesse»”112. Z drugiej strony jednak proboszcz
nie mo¿e rezygnowaæ z wykonywania powierzonej mu w³adzy. By³oby to równoznaczne z uchylaniem siê od pasterskiej odpowiedzialnoœci, jaka jest zwi¹zana z jego urzêdem, a nawet z przyæmieniem autentycznej to¿samoœci kap³añskiej, wyra¿aj¹cej siê w pojêciu „capitalita”, wskazuj¹cym na upodobnienie prezbitera do Chrystusa – G³owy Cia³a Mistycznego, którym jest Koœció³
(³ac. „caput” = „g³owa”)113. Oczywiœcie, proboszcz nie wykonuje wszystkich zadañ zwi¹zanych z piastowanym urzêdem osobiœcie. S³u¿ebny styl kierowania
parafi¹ wyra¿a siê m. in. i w tym, ¿e – czuwaj¹c nad ca³oœci¹ parafialnego
duszpasterstwa – umiejêtnie i roztropnie w³¹cza on do realizacji poszczególnych inicjatyw pastoralnych mo¿liwie szerokie grono wspó³pracowników zarówno duchownych, jak i œwieckich, a w tym równie¿ osób konsekrowanych.
Wypada zaznaczyæ, ¿e koœcielne ustawodawstwo dopuszcza sytuacjê, w której
jedyny urz¹d proboszcza zostaje powierzony „in solidum” wieloosobowemu zespo³owi prezbiterów jednak¿e pod osobistym kierownictwem jednego z nich
(por. KPK, kan. 517 § 1). Takie rozwi¹zanie mo¿e okazaæ siê przydatne dla
sprostania trudnoœciom wynikaj¹cym z niedoboru kap³anów. Niesie on jednak
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Por. C. Dillenschneider, La paroisse et son curé dans la mystère de l’Eglise…, s. 175 nn.
Por. Dyrektorium Kongregacji ds. Duchowieñstwa o pos³udze i ¿yciu kap³anów…,
s. 17 n. Por. te¿: J. Mariañski, ¯yæ parafi¹, Wroc³aw 1984, s. 6.
Por. Dokument Kongregacji ds. Duchowieñstwa: Kap³an – g³osiciel s³owa…, s. 36.
Por. Dokument Kongregacji ds. Duchowieñstw: Kap³an – pasterz i przewodnik
wspólnoty parafialnej…, s. 39.

212

Ks. Tadeusz MAKOWSKI

ze sob¹ równie¿ pewne niebezpieczeñstwo. Wierni bowiem odczuwaj¹ naturaln¹ i zrozumia³¹ potrzebê uto¿samiania siê z w³asnym duszpasterzem. Tymczasem zespó³ wspó³pracuj¹cych ze sob¹, ale zmieniaj¹cych siê prezbiterów,
wprowadza w tym przedmiocie dezorientacjê i zamieszanie. W odnoœnym dokumencie watykañskiej Kongregacji ds. Duchowieñstwa czytamy: „Oczywiste
jest przecie¿ bogactwo duchowego ojcostwa proboszcza jako »pater familias»
parafii na p³aszczyŸnie sakramentalnej, jak te¿ wynikaj¹ce st¹d wiêzi, które
zapewniaj¹ przekazywanie Bo¿ego ¿ycia”114. Wydaje siê, ¿e proboszczowska
„nobilitacja” zespo³u jest w doœæ istotnej mierze zbêdna, bo po¿¹dan¹ efektywnoœæ pastoraln¹ równie dobrze zabezpiecza tradycyjnie rozumiany urz¹d proboszcza, maj¹cego do pomocy odpowiedni¹ iloœæ prezbiterów jako wikariuszy,
jeœli tylko przy zastosowaniu prawid³owego stylu kierowania zostanie w pe³ni
wyzwolona ich inicjatywa i poczucie odpowiedzialnoœci115.
S³u¿ebne oblicze proboszczowskiego urzêdu ma swoje Ÿród³o w specjalnym
obdarowaniu sakramentu œwiêceñ kap³añskich, nazwanym przez Vaticanum II
„mi³oœci¹ pastersk¹” (por. DK 14; por. te¿ PDV 21–23). Ta mi³oœæ jest niczym
innym, jak uczestnictwem w pasterskiej mi³oœci i Chrystusa, który „umi³owa³
Koœció³ i wyda³ za niego samego siebie” (por. Ef 5,25 po to, aby wszyscy ochrzczeni
„niby ¿ywe kamienie” byli „budowani jako duchowa œwi¹tynia” (por. 1 P 2,5).
Oznacza to, ¿e s³u¿ebnoœæ pastoralnego kierowania w nader podstawowym zakresie jest powi¹zana z koniecznoœci¹ uszanowania koœcielnej podmiotowoœci
parafian. St¹d te¿ jej w³aœciwym wyrazem nie jest bynajmniej „egzekucja” religijno-moralnych powinnoœci, czy doskonalenie „obs³ugi” wiernych w sferze religijnych zapotrzebowañ, ale ich chrzeœcijañska dojrza³oœæ, by umieli i chcieli
postêpowaæ i dzia³aæ zawsze i wszêdzie zgodnie z wymaganiami woli Bo¿ej, staj¹c siê „¿yw¹ cz¹stk¹” koœcielnej wspólnoty. II Sobór Watykañski tê eklezjaln¹
s³u¿ebnoœæ pastoralnego „munus regendi” wyrazi³ w nastêpuj¹cym zaleceniu:
„Do kap³anów, jako wychowawców w wierze, nale¿y troszczyæ siê osobiœcie lub
przez innych, by ka¿dy z wiernych zosta³ doprowadzony w Duchu Œwiêtym do
rozwoju w³asnego powo³ania zgodnie z Ewangeli¹, do szczerej i czynnej mi³oœci
oraz wolnoœci, któr¹ nas Chrystus wyzwoli³. Niewiele dadz¹ ceremonie, chocia¿by piêkne, albo stowarzyszenia, choæby kwitn¹ce, jeœli nie s¹ nastawione na
wychowywanie ludzi do osi¹gniêcia dojrza³oœci chrzeœcijañskiej” (DK 6).
W duszpastersk¹ formacjê do chrzeœcijañskiej dojrza³oœci w pierwszym
rzêdzie jest wpisana „perspektywa œwiêtoœci” (por. NMI 30). Trzeba zatem,
114
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Tam¿e, s. 33.
Por. T. Makowski, Potrzeba dowartoœciowania pastoralnej pozycji wikariuszów,
„Homo Dei”, 38(1969), nr 3, s. 156–163.
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aby proboszcz i jego wspó³pracownicy odkryli na nowo ca³e bogactwo programowych treœci, zawartych w pi¹tym rozdziale soborowej konstytucji dogmatycznej o Koœciele Lumen gentium, poœwiêconym „powszechnemu powo³aniu
do œwiêtoœci” (por. KK 39–42). Wyrastaj¹ce na pod³o¿u tego odkrycia podporz¹dkowanie pasterskiej dzia³alnoœci w parafii nadrzêdnej idei œwiêtoœci wyra¿a – zdaniem Jana Paw³a II – „przekonanie, ¿e skoro chrzest jest prawdziwym
w³¹czeniem w œwiêtoœæ Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i nape³nienie
Duchem Œwiêtym, to sprzeczna z tym by³aby postawa cz³owieka pogodzonego
z w³asn¹ ma³oœci¹, zadowalaj¹cego siê minimalistyczn¹ etyk¹ i powierzchown¹
religijnoœci¹” (NMI 31). Nie mo¿na nie zdawaæ sobie sprawy z tego, ¿e znaczna
iloœæ parafialnych wspólnot jest naznaczona zasygnalizowan¹ w przytoczonym
tekœcie sprzecznoœci¹. G³ówn¹ przyczyn¹ tego niepo¿¹danego stanu rzeczy jest
niejako „programowe” usytuowanie parafian poza progiem idea³u chrzeœcijañskiego ¿ycia. Wierni, którzy nie s¹ systematycznie i konsekwentnie konfrontowani z prawd¹ o skierowanym do nich Bo¿ym zaproszeniu do wejœcia na drogê
doskona³oœci, zawsze bêd¹ traktowali prawo Bo¿e jako ciê¿ar, a nawet jako
zaprzeczenie lub ograniczenie przys³uguj¹cej im wolnoœci (por. VS 18). Aby
odkryæ prawdê, ¿e chrzeœcijañski etos nie ogranicza, ale poszerza przestrzeñ
autonomicznego dzia³ania, trzeba siê odnaleŸæ w obliczu ewangelicznych b³ogos³awieñstw, które Jan Pawe³ II nazwa³ „swoistym autoportretem Chrystusa” (por. VS 16). Dla ka¿dego, kto odwa¿y siê na ten krok – czytamy w encyklice Veritatis splendor – Sam Zbawiciel „staje siê Prawem ¿ywym i osobowym,
które wzywa do naœladowania Go, daje poprzez Ducha Œwiêtego ³askê udzia³u
w Jego w³asnym ¿yciu i mi³oœci oraz obdarza cz³owieka moc¹, by móg³ œwiadczyæ o Nim swoimi decyzjami i czynami” (VS 15)116.
Odkrycie wagi wpisania w duszpasterski program parafii „perspektywy
œwiêtoœci” powinno z kolei zaowocowaæ zainicjowaniem swego rodzaju „pedagogii œwiêtoœci”, jako ¿e wierni w osi¹ganiu pe³ni chrzeœcijañskiego ¿ycia potrzebuj¹ pomocy Koœcio³a117. Najbardziej licz¹c¹ siê form¹ tej pomocy jest pasterska pos³uga w konfesjonale (por. NMI 37). Parafianie bowiem tak¿e wtedy,
gdy wielkodusznie wchodz¹ na drogê uœwiêcenia, nie przestaj¹ pisaæ swoich
„dziejów grzechu” (por. VS 102). „W tym kontekœcie – t³umaczy³ Jan Pawe³ II –
otwiera siê odpowiednia przestrzeñ dla Bo¿ego Mi³osierdzia wobec grzechu
cz³owieka, który siê nawraca, oraz do wyrozumia³oœci wobec ludzkiej s³aboœci”
116
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Por. ten¿e, Pastoralne implikacje encykliki „Veritatis splendor” Jana Paw³a II,
„Wiadomoœci Archidiecezji GnieŸnieñskiej”, 48(1993), nr 4, s. 33.
Por. Dokument Kongregacji ds. Duchowieñstwa; Kap³an – pasterz i przewodnik
wspólnoty parafialnej…, s. 48.
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(VS 104). Jeœli jednak zabraknie pasterskiej gotowoœci cierpliwego i ofiarnego
oczekiwania na penitentów w ramach regularnych dy¿urów spowiedniczych,
umo¿liwiaj¹cym wiernym sakramentalne pojednanie siê z Bogiem i z eklezjaln¹ wspólnot¹, owa „przestrzeñ dla Bo¿ego Mi³osierdzia” zostanie niebezpiecznie ograniczona. Parafialni duszpasterze nie mog¹ nie zdawaæ sobie sprawy z tego, ¿e narastaj¹cy we wspó³czesnym œwiecie proces zanikania poczucia
grzechu pozostaje w œcis³ym – niekiedy wrêcz genetycznym – zwi¹zku z fenomenem „opustosza³ych” konfesjona³ów. „Jakie¿ skarby ³aski, prawdziwego ¿ycia
i promieniowania duchowego sp³ywa³yby na Koœció³ – czytamy w adhortacji
apostolskiej Reconciliatio et paenitentia – gdyby ka¿dy kap³an okazywa³ siê
gorliwy, gdyby ka¿dy do³o¿y³ wszelkich starañ, by nigdy wskutek niedba³oœci
czy pod innymi pozorami nie zabrak³o go na spotkaniu z wiernymi w konfesjonale” (RP 29).
Oczywiœcie, „pedagogia œwiêtoœci” realizowana w ramach szafarstwa sakramentu pokuty zak³ada nie tylko obecnoœæ spowiednika w konfesjonale. Wiernym przystêpuj¹cym do spowiedzi trzeba bowiem przyjœæ z pomoc¹ w nawracaniu siê. Grzesznik, aby dost¹piæ Bo¿ego Mi³osierdzia, musi dokonaæ wewnêtrznej przemiany: musi staæ siê rzeczywistym penitentem (³ac. „poenitente” =
„pokutnik”). Ta przemiana ma miejsce jedynie w tym wypadku, gdy cz³owiek
„zgrzeszywszy, uznaje swoj¹ s³aboœæ i prosi o przebaczenie winy” (por. VS 104).
Trzeba cierpliwie wychowywaæ wiernych do wielkiej czujnoœci, by w konfrontacji z w³asn¹ s³aboœci¹ nie przyswajali sobie postawy faryzejskiej, która stara
siê usun¹æ z sumienia œwiadomoœæ w³asnych ograniczeñ i grzechów na drodze
samousprawiedliwienia, czego wyrazem jest odrzucenie normy moralnej, b¹dŸ
próba przystosowania jej do w³asnych mo¿liwoœci i interesów (por. VS 105).
Istotnym elementem postulowanej pracy formacyjnej jest zalecane przez odnowione obrzêdy sakramentu pojednania nabo¿eñstwo pokutne (por. OP 22–29).
Potrzeb¹ chwili w odniesieniu do wymogu odnowy parafii na drodze „pedagogii
œwiêtoœci” wydaje siê byæ wprowadzenie tego nabo¿eñstwa w zwyczajne funkcjonowanie parafialnego duszpasterstwa118.
Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e duszpasterstwo spowiednicze, jeœli ma byæ rzeczywistym formowaniem sumieñ, wymaga ponadto „wyrozumia³oœci wobec ludzkiej s³aboœci” (por. VS 104). W odniesieniu do tego postulatu wypada – za Janem Paw³em II – zauwa¿yæ, ¿e taka postawa „nie oznacza nigdy zniekszta³cenia ani zafa³szowania miary dobra i z³a w celu dostosowania jej do okolicznoœci” (por. VS 104). Tym niemniej jasne i zdecydowane przedstawienie prawy
moralnej zak³ada równie¿ „g³êboki i szczery szacunek, o¿ywiony cierpliw¹ i ufn¹
118

Por. T. Makowski, Pastoralne implikacje encykliki „Veritatis splendor”…, s. 34 n.
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mi³oœci¹, jakiej stale potrzebuje cz³owiek na swej drodze moralnej, czêsto uci¹¿liwej na skutek trudnoœci, s³aboœci i bolesnych sytuacji” (por. VS 95). St¹d te¿
spowiednik tak powinien odnosiæ siê do penitentów, aby nie z³amaæ trzciny
nad³amanej i nie dogasiæ tlej¹cego siê knotka (por. Iz 42,3). Pogodzenie wiernoœci moralnym zasadom z ³agodnoœci¹ i wyrozumia³oœci¹ w odniesieniu do upadaj¹cych ludzi nie jest zadaniem ³atwym. Aby skutecznie zadoœæuczyniæ tym
dwom na pozór sprzecznym zaleceniom, trzeba w miejsce bezdusznego egzekwowania norm moralnych, b¹dŸ ich lekcewa¿enia, podj¹æ d³ugofalowy trud
stopniowego, cierpliwego i konsekwentnego wychowywania penitentów do coraz bardziej wielkodusznego podjêcia chrzeœcijañskiego powo³ania. Oznacza to
po³o¿enie nacisku w spowiedniczej terapii nie tyle na stosunek pojedynczych
czynów do pojedynczych norm, ile raczej na szeroko pojêt¹ realizacjê przykazania mi³oœci. Nie wolno bowiem zapominaæ, ¿e zasadniczym Ÿród³em wszelkiej
niegodziwoœci jest fa³szywa, egoistyczna orientacja ¿ycia penitenta. Ponadto,
niezbêdne jest bardziej istotne liczenie siê z sakramentalnym obliczem pos³ugi
spowiedniczej. Penitenci, odchodz¹c od konfesjona³u, powinni mieæ jasn¹ œwiadomoœæ, ¿e otrzymali nie tylko rozgrzeszenie, ale i nadprzyrodzone wsparcie ze
strony Boga, aby mogli bardziej skutecznie i owocnie zmagaæ siê ze z³em, które
przecie¿ nadal bêdzie usi³owa³o braæ ich w niewolê119.
Parafialna „pedagogia œwiêtoœci”, chocia¿ ze zrozumia³ych wzglêdów jest
skoncentrowana na wspieraniu parafian w przezwyciê¿aniu niegodziwoœci grzechu, to jednak z drugiej strony musi byæ jednoznacznie i konsekwentnie otwarta na kolejn¹ istotn¹ perspektywê chrzeœcijañskiej dojrza³oœci, a mianowicie
na œwiadome i wielkodusznie podjête przez wiernych powo³anie do apostolstwa (por. DA 10). Wejœcie na drogê chrzeœcijañskiej doskona³oœci nie by³oby
zreszt¹ wiarygodne, gdyby nie ³¹czy³o siê z gotowoœci¹ podjêcia wezwania do
pracy w Winnicy Pañskiej (por. Mt 20,6–7). Ta gotowoœæ – podobnie jak decyzja
d¹¿enia do œwiêtoœci – ma swój nadprzyrodzony fundament w chrzcielnej konsekracji, która w tym wypadku oznacza uczestnictwo w prorockim, kap³añskim i królewskim wymiarze zbawczej misji Chrystusa, powierzonej ca³ej parafialnej wspólnocie (por. ChL 14). Wymiar prorocki uprawnia i zobowi¹zuje
parafian do tego, aby z wiar¹ przyjêli Ewangeliê, a potem jako œwiadkowie
g³osili j¹ s³owem i czynem, demaskuj¹c œmia³o i odwa¿nie wszelkie przejawy
z³a. Wymiar kap³añski natomiast owocuje godnoœci¹ „królewskiego kap³añstwa”
(por. 1 P 2,9), moc¹ którego wspólnota wiernych mo¿e gromadziæ sobie „skarb
w niebie” (por. Mt 6,20), sk³adaj¹c Bogu w eucharystycznym obrzêdzie wraz
z Ofiar¹ Chrystusa swoje w³asne ¿ycie i owoce doczesnego trudu. Wymiar kró119

Por. tam¿e, s. 35 n.
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lewski z kolei umo¿liwia rozszerzanie w ludzkich dziejach Bo¿ej obecnoœci i w³adania, czego specyficznym wyrazem jest „przepajanie i doskonalenie duchem
ewangelicznym porz¹dku spraw doczesnych” (por. DA 5). Parafialni duszpasterze pod kierunkiem proboszcza maj¹ obowi¹zek zadbaæ o sta³¹ i ¿ywotn¹
aktualizacjê wszystkich trzech wspomnianych wy¿ej zakresów apostolskiego
powo³ania i odpowiedzialnoœci parafian. Udzia³ w „potrójnym urzêdzie Chrystusa w³aœnie dlatego, ¿e wywodzi siê z przynale¿noœci do koœcielnej wspólnoty, winien byæ prze¿ywany i realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty” (por.
ChL 14). Je¿eliby tego „prze¿ywania” i „realizacji” zabrak³o, po¿¹dana odnowa
parafii by³aby powa¿nie zagro¿ona120.
W zarysowanym kontekœcie magisterium sygnalizuje koniecznoœæ prze³amania apostolskiej inercji parafian. Biernoœæ wiernych, która – jak wyrazi³ siê
Jan Pawe³ II – „zawsze by³a postaw¹ nie do przyjêcia”, obecnie „staje siê win¹”
(por. ChL 3). Przyczynia siê bowiem do zintensyfikowania procesów laicyzacyjnych, prowadz¹cych nierzadko do niemal totalnej „ewakuacji” chrzeœcijañstwa z ¿ycia pozakoœcielnego. W zsekularyzowanym œwiecie bowiem Koœció³
mo¿e byæ obecny ju¿ nie na drodze „zaw³aszczenia” ró¿nych sfer aktywnoœci
doczesnej, ale jedynie w oparciu o autentyczne i obejmuj¹ce ca³oœæ ¿ycia œwiadectwo wiary jego cz³onków. Tymczasem okazuje siê, ¿e wierni do spe³nienia
tej roli s¹ nieprzygotowani. Co wiêcej, niejednokrotnie nie maj¹ œwiadomoœci
tego zadania. W tych okolicznoœciach parafialne duszpasterstwo staje w obliczu ewangelizacyjnego wyzwania, które uzyska³o miano pasterskiej promocji
koœcielnego laikatu121.
Zasadnicze zrêby duszpasterskiej dzia³alnoœci promuj¹cej apostolsk¹ aktywnoœæ parafian zawiera adhortacja apostolska Christifideles laici. Sformu³owane w tym dokumencie wskazania wyznaczaj¹ prymat inicjatywom o charakterze zindywidualizowanym, bo tak naprawdê Bóg wzywa ka¿dego „po imieniu” (por. J 10,3) i obdarza mi³oœci¹ jako kogoœ jedynego i niepowtarzalnego.
Ten fakt Jan Pawe³ II przypomina³ wielokrotnie, cytuj¹c ze szczególnym upodobaniem soborowe stwierdzenie, ¿e „cz³owiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chcia³ dla niego samego” (por. RH 13; KDK 24). Nie trudno
zreszt¹ zauwa¿yæ, ¿e indywidualna formacja owocuje niezwykle cenn¹ form¹
apostolatu, wyra¿aj¹cego siê w swoistym „promieniowaniu Ewangelii”: nader
wyrazistym, bezpoœrednim, sta³ym i rozleg³ym, bo docieraj¹cym „do wszyst120

121

Por. K. Wojty³a, Udzia³ œwieckich w ¿yciu parafii, w: J. Krucina (red.), Dei Virtus…, s. 83 n.
Por. T. Makowski, Potrzeba dowartoœciowania laikatu w duszpasterstwie, „Wiadomoœci Archidiecezji GnieŸnieñskiej”, 42(1987), nr 1–2, s. 41–53.
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kich miejsc i œrodowisk, z którymi wi¹¿e siê codzienne konkretne ¿ycie œwieckich” (por. ChL 28). W tych okolicznoœciach parafialna „pedagogia” chrzeœcijañskiego apostolatu powinna doceniæ wszelkie indywidualne kontakty z wiernymi, do których dochodzi zarówno w parafialnej kancelarii, jak i w ramach
sakramentalnej katechizacji dzieci i m³odzie¿y, nupturientów i rodziców, a nade
wszystko w toku duszpasterskich nawiedzin parafian, których nie nale¿a³oby
zacieœniaæ do tradycyjnej kolêdy. Ta ostatnia zreszt¹ wymaga³aby – szczególnie w miastach – doœæ gruntownej reformy, zabezpieczaj¹cej to, co w ka¿dym
spotkaniu z wiernymi jest najwa¿niejsze, a mianowicie wzajemne zbli¿enie,
poznanie, porozumienie i dialog122.
Parafialne wychowanie do chrzeœcijañskiego apostolatu by³oby jednak istotnie zubo¿one, gdyby w jego programie zabrak³o formacji o charakterze wspólnotowym (por. DA 18). Taka formacja w bardzo zasadniczym stopniu warunkuje przezwyciê¿enie aktualnego kryzysu parafii powi¹zanego – jak pamiêtamy
– z cywilizacyjnym procesem depersonalizacji wiêzi spo³ecznych. Odbudowa
wspólnototwórczej tkanki parafii w wymiarze strukturalnym zak³ada ukonstytuowanie siê w jej obrêbie mniejszych wspólnot, niejako „na miarê cz³owieka”123. Jan Pawe³ II w encyklice „Redemptoris missio” wyraŸnie zaleci³ tego
typu rozwi¹zanie, nawi¹zuj¹c do bardzo ¿ywej na terenach misyjnych idei „koœcielnych wspólnot podstawowych” (por. RM 51). Ten sam papie¿ w adhortacji
apostolskiej Christifideles laici sformu³owa³ w tej kwestii wyraŸny postulat,
zaznaczaj¹c m. in., ¿e aby „parafie mog³y stanowiæ prawdziwie chrzeœcijañskie
wspólnoty”, trzeba zadbaæ o „tworzenie niewielkich podstawowych wspólnot
koœcielnych, zwanych tak¿e wspólnotami ¿ywymi, w których wierni mog¹ przekazywaæ sobie nawzajem s³owo Bo¿e oraz s³u¿yæ innym i praktykowaæ mi³oœæ”
(por. ChL 26)124. Pamiêtamy, ¿e idea „wspólnot podstawowych” zosta³a podjêta
w omówionych ju¿ wczeœniej konkretnych propozycjach odnowy parafii jako
„wspólnoty wspólnot”. Nie znaczy to jednak, ¿e koœcielne magisterium traktuje te propozycje jako jedyne mo¿liwe rozwi¹zanie. Parafialn¹ „wspólnotê wspólnot” bowiem mo¿na budowaæ nie tylko „odgórnie”, ale i „oddolnie”. W strukturze wiêkszoœci parafii przecie¿ mniejsze wspólnoty ju¿ s¹ w postaci ró¿nych
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Por. L. Slipek, Parafia jakiej pragnê, Warszawa 2001, s. 188–191. Por. te¿: A. Ma³ysiak, Odwiedziny kolêdowe w parafii wielkomiejskiej, „Homo Dei”, 40(1971), nr 1,
s. 44–50; K. Be³ch, Perspektywy wizyty duszpasterskiej w miastach, tam¿e, 51(1982),
nr 1, s. 51–55.
Por. R. Hajduk, Parafia jako „wspólnota wspólnot”. Od teorii do praktyki, „Homo
Dei”, 76(2007), nr 1, s. 51–55.
Por. A. ¯¹d³o, Drogi odnowy parafii w duchu Soboru Watykañskiego II, „Przegl¹d
Pastoralno-Homiletyczny”, 3(1999), s. 151 n.

218

Ks. Tadeusz MAKOWSKI

zespo³ów, stowarzyszeñ, organizacji i ruchów religijnych. Wystarczy tylko ich
dzia³alnoœæ o¿ywiæ, poszerzyæ, pog³êbiæ, skoordynowaæ w duchu wyzwañ nowej
ewangelizacji, których merytoryczna zawartoœæ zosta³a ju¿ w toku prezentowanej analizy doœæ szczegó³owo zarysowana125. Tak¹ w³aœnie drogê budowania
parafialnej „wspólnoty wspólnot” wytyczy³ polskiemu duszpasterstwu Jan Pawe³
II126. Wejœcie na tê drogê nie wyklucza, ale wprost przeciwnie zak³ada postawê
otwarcia na nowe pojawiaj¹ce siê w tym przedmiocie szanse i mo¿liwoœci. Jedn¹
z takich szans i mo¿liwoœci stwarza np. bardziej zasadnicze dowartoœciowanie
rzeczywistej obecnoœci w pastoralnej strukturze parafii wspólnot rodzinnych,
zaszczyconych przecie¿ mianem „Koœcio³ów domowych” (por. KK 11, DA 11, FC
49). Wspomina³ o tym wielokrotnie Jan Pawe³ II, m.in. w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, gdzie czytamy: „(…) ka¿da wspólnota parafialna
winna lepiej sobie uœwiadomiæ ³askê i odpowiedzialnoœæ, które otrzymuje od
Pana dla rozwijania duszpasterstwa rodzin. ¯aden program duszpasterstwa
organicznego nie mo¿e nigdy, na ¿adnym poziomie, pomin¹æ duszpasterstwa
rodzin” (FC 70). Maj¹c to na uwadze, Benedykt XVI nie zawaha³ siê przyznaæ
parafii miana „rodziny rodzin chrzeœcijañskich”127. Ucieleœnienie tego idea³u
jednak nad wyraz istotnie zale¿y od pastoralnej mobilizacji na rzecz stowarzyszenia siê rodzin (por. FC 72).
Program odnowy parafii nie wyczerpuje siê w pe³ni w treœciach dot¹d rozwa¿onych, choæ bez w¹tpienia maj¹ one charakter fundamentalny i priorytetowy. Tak jest przede wszystkim z tej racji, ¿e ta elementarna struktura pastoralna tak¿e wtedy, gdy poprzez pog³êbione zakorzenienie w komunijnej naturze Koœcio³a ubogaca sobie w³aœciw¹ ¿ywotnoœæ wspólnototwórcz¹, nie jest
w stanie w ca³ej rozci¹g³oœci sprostaæ wszystkim wymogom, jakie niesie ze
sob¹ integralnie pojêta misja ewangelizacyjna Koœcio³a, realizowana w radykalnie odmienionych uwarunkowaniach wspó³czesnego œwiata. St¹d te¿ postulat odnowy zawiera w sobie jeszcze jeden imperatyw, a mianowicie nieodzownoœæ otwarcia siê parafii na problemy wykraczaj¹ce poza jej instytucjo125
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Por. na ten temat: W. Pluta, Wspólnota parafialna i jej zespo³y apostolskie, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 32(1985), nr 6, s. 93–98; M. £aszczyk, Stowarzyszenia i ruchy eklezjalne jako szansa urzeczywistniania siê Koœcio³a w parafialnej
wspólnocie, „Studia W³oc³awskie”, 6(2003), s. 296–304.
Por. Przemówienie do I grupy polskich biskupów w ramach wizyty „ad limina
Apostolorum” (12.01.1993 r.), „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, 14(1993),
nr 2, s. 16.
Por. Przemówienie do uczestników plenarnego zgromadzenia Papieskiej Rady ds.
Œwieckich (22.09.2006 r.); t³um. polskie: „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, 27(2006), nr 12, s. 20.
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nalne ramy128. Jan Pawe³ II zarysowa³ tê koniecznoœæ przede wszystkim w adhortacji apostolskiej Christifideles laici, gdzie m.in. czytamy: „Zadania Koœcio³a we wspó³czesnym œwiecie s¹ oczywiœcie zbyt wielkie, by sama parafia mog³a
im sprostaæ. Tote¿ Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje ró¿ne formy wspó³pracy miêdzy parafiami po³o¿onymi na tym samym obszarze, a biskupom zaleca troskê o wszystkich wiernych, tak¿e tych, którzy nie s¹ objêci zwyczajn¹
form¹ pasterzowania. W istocie, aby s³owo i ³aska Ewangelii mog³y dotrzeæ do
wspó³czesnych ludzi ¿yj¹cych w tak zró¿nicowanych warunkach, potrzeba wielu miejsc i wielu form obecnoœci oraz dzia³ania. Istniej¹ liczne formy religijnego oddzia³ywania i apostolstwa œrodowiskowego w dziedzinach kultury, spraw
spo³ecznych, wychowawczych, zawodowych i innych, dla których parafia nie
mo¿e stanowiæ oœrodka ani punktu wyjœcia” (ChL 26)129.
Pastoralna niewydolnoœæ parafii terytorialnej rzuca siê w oczy przede
wszystkim w strefach o wysokim stopniu zurbanizowania. Tam w³aœnie zachodzi koniecznoœæ wypracowania nowych zasad strukturalnych uzupe³niaj¹cych
parafialny system opieki duszpasterskiej. Duszpasterstwo wielkomiejskie nie
mo¿e ju¿ byæ rozumiane jako mozaika luŸno ze sob¹ powi¹zanych parafii terytorialnych, przy zasadniczo ujednoliconych uprawnieniach. Zamieszkiwanie
w tej samej miejscowoœci stanowi tylko jeden z wielu punktów stycznoœci w nowoczesnym du¿ym mieœcie. Je¿eli dzia³alnoœæ duszpasterska zwi¹¿e siê z ograniczonym geograficznym terytorium, jej oddzia³ywanie bêdzie z koniecznoœci
marginesowe w stosunku do tego zjawiska psycho-spo³ecznego, kulturowego
i socjologicznego, jakim jest wspó³czesna rzeczywistoœæ miejska130. Lokalna akcja duszpasterska – jak ju¿ w innym kontekœcie wspomniano – trafia zaledwie
do niewielkiej grupy mieszkañców, rekrutuj¹cych siê g³ównie spoœród kobiet
i ludzi starszych, wolnych od pracy zawodowej, a wiêc tych, którzy nie przejawiaj¹ w szerszym ¿yciu spo³ecznym wiêkszej aktywnoœci. Wi¹¿e siê z tym niebezpieczeñstwa zepchniêcia duszpasterskich wysi³ków na margines wspó³czesnego ¿ycia i przekszta³cenia rdzenia parafii w rodzaj getta. Skoro zakres dzia³ania mieszkañców miasta nie zamyka siê w granicach parafii, ale rozci¹ga siê
na znacznie szerszy jego obszar, trzeba zadbaæ o odpowiednie powi¹zanie i zsynchronizowanie dzia³alnoœci duszpasterskiej w skali ogólnomiejskiej. Idea parafialnej samowystarczalnoœci, odpowiednia dla wsi z okresu poprzedzaj¹cego
128
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Por. M. Duda, Myœl¹c parafia…, s. 533 n. Por. te¿: C. Halfes, Grenzen des Pfarrprinzips, „Lebendige Seelsorge”, 3(1952), s. 91–94.
Por. KPK, kan. 555 § 1 i kan. 383 § 1.
Por. R. Klaine, Pasteure dans les relations humaines en monde urbain, w: P. Toulat
(red.), Urbanisation et pastorale, Paris 1967, s. 156 n.
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rewolucjê przemys³ow¹, obecnie nie znajduje zastosowania nawet w otoczeniu,
które zachowa³o charakter wiejski. Tym bardziej trzeba j¹ uznaæ za anachronizm w warunkach nowoczesnego miasta131.
Ju¿ II Sobór Watykañski sygnalizowa³ potrzebê wspó³dzia³ania miêdzy
duszpasterzami poszczególnych parafii, podkreœlaj¹c osobist¹ odpowiedzialnoœæ
ka¿dego z nich nie tylko za powierzony sobie odcinek pracy, ale i ca³oœæ dzie³a
ewangelizacji. Np. dekret Christus Dominus przypomina proboszczom, ¿e powinni wspó³pracowaæ „z innymi proboszczami oraz kap³anami pe³ni¹cymi duszpasterskie obowi¹zki na danym terytorium (jakimi s¹ np. wikariusze okrêgowi, dziekani) lub oddanymi pracy o charakterze ponadparafialnym, ¿eby duszpasterstwo diecezji nie cierpia³o na brak jednoœci, a zyskiwa³o na skutecznoœci” (por. DB 30). O koniecznoœci wspó³pracy miêdzy duszpasterzami wspomina równie¿ dekret Presbyterorum ordinis, formu³uj¹c m. in. nastêpuj¹ce zalecenie: „Niech wiêc prezbiterzy pamiêtaj¹ o tym, ¿e winna im le¿eæ na sercu
troska o wszystkie koœcio³y” (DK 10). Identyczn¹ wymowê ma inny fragment
tego samego dokumentu: „¯aden prezbiter nie mo¿e oddzielnie i jako jednostka
wype³niæ dostatecznie swej misji, lecz tylko wspólnymi si³ami z innymi prezbiterami pod przewodnictwem tych, którzy stoj¹ na czele Koœcio³a” (DK 7)132.
W nawi¹zaniu do tych magisterialnych stwierdzeñ nale¿y dodaæ, ¿e zw³aszcza w œrodowisku zurbanizowanym zachodzi potrzeba powo³ania do ¿ycia systemu pastoralnego obejmuj¹cego ca³oœæ miasta, czyli tak zwanego „Koœcio³a
miejskiego”. Nowoczesne miasto powinno posiadaæ w swojej koœcielnej strukturze zwierzchnika religijnego, który by³by g³ow¹ wspomnianej jednostki. Pod
jego kierunkiem duszpasterze poszczególnych parafii uzgadnialiby swoj¹ dzia³alnoœæ dla zabezpieczenia potrzeb religijnych wszystkich mieszkañców133. Ca131
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Por. E. Golomb, Teoretyczne rozwa¿ania nad modelem dzia³alnoœci duszpasterskiej w mieœcie, w: B. Cywiñski (red.), Ludzie-wiara-Koœció³…, s. 316.
Por. J. Majka, Wspó³dzia³anie i odpowiedzialnoœæ w duszpasterstwie, „Homo Dei”,
36(1967), nr 4, s. 232 n.
Magisterialn¹ sugestiê dla takiego rozwi¹zania mo¿na znaleŸæ w nastêpuj¹cym
fragmencie „motu proprio” Paw³a VI Ecclesiae sanctae: „Do najbli¿szych wspó³pracowników biskupa diecezjalnego nale¿y zaliczyæ tych kap³anów, którzy spe³niaj¹
duszpasterstwo o charakterze ponadparafialnym, wœród których nale¿y wspomnieæ
wikariuszów zewnêtrznych (Vicarii foranei), zwanych tak¿e archiprezbiterami czy
dziekanami, w Koœciele wschodnim protoprezbiterami. Dla wykonania tego zadania nale¿y ustanowiæ kap³anów wybijaj¹cych siê nauk¹ i gorliwoœci¹ duszpastersk¹,
którzy maj¹c po temu odpowiednie uprawnienia od biskupa, byliby zdolni nale¿ycie rozwijaæ i kierowaæ ogó³em prac duszpasterskich na powierzonym sobie terytorium. Dlatego te¿ tego rodzaju urz¹d nie jest przywi¹zany do okreœlonej stolicy
parafialnej” (ES 19 § 1).
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³oœciowy system opieki duszpasterskiej w mieœcie mia³by zatem na celu nie
tylko koordynowanie dzia³alnoœci parafialnej, ale równie¿ podejmowanie inicjatyw ponadparafialnych, obejmuj¹cych ca³okszta³t zadañ, których parafie
nie s¹ w stanie wype³niæ z uwagi na swe terytorialne granice (np. duszpasterstwo specjalistyczne: studentów, inteligencji, nauczycieli, s³u¿by zdrowia, ludzi pracy, niepe³nosprawnych, osób powtórnie zaœlubionych itp., czy pastoralna reakcja na takie zjawiska, jak: alkoholizm, narkomania, prostytucja, bezrobocie, bezdomnoœæ, m³odzie¿owy „margines spo³eczny”, itp.). Podobnie w zakres kompetencji „Koœcio³a miejskiego” powinny wchodziæ te przedsiêwziêcia,
które z lepszym skutkiem mog¹ byæ wykonane kolektywnie ni¿ indywidualnie. Odnosi siê to zw³aszcza do tych form opieki duszpasterskiej, które wymagaj¹ b¹dŸ koncentracji wysi³ków, b¹dŸ specjalistycznego przygotowania (np.
dy¿ury spowiednicze, poradnictwo rodzinne, duszpasterstwo turystyczne i pielgrzymkowe, katecheza doros³ych, ewangelizacja w ramach mass-mediów, itp.).
Zaoszczêdzon¹ w ten sposób energiê bêdzie mo¿na spo¿ytkowaæ do aktualnych zadañ parafialnego duszpasterstwa, zwi¹zanego bezpoœrednio z otaczaj¹cym œrodowiskiem lokalnym. Wzmocnienie zaœ organizacji s³u¿by duszpasterskiej, id¹ce w kierunku integracji ró¿nych jej elementów z systemem miejskim oraz zapewnienia jednoœci kierowania i kontroli na szczeblu ca³ego miasta, bêdzie bardzo istotnym czynnikiem przystosowania dzia³alnoœci ewangelizacyjnej do specyficznych warunków spowodowanych przez procesy urbanizacyjne134.
Oœrodkiem „Koœcio³a miejskiego” mog³aby byæ jedna ze œwi¹tyñ œródmieœcia. Ju¿ sam fakt, ¿e w strefie œródmiejskiej wszystkich wiêkszych miast dokonuje siê proces coraz wiêkszego wyludnienia, predysponuje usytuowane tam
koœcio³y parafialne do pe³nienia zadañ wykraczaj¹cych poza ramy tradycyjnego duszpasterstwa parafialnego. Duszpasterska troska o ca³oœæ miasta, zeœrodkowana w œwi¹tyni œródmiejskiej, nie tylko wychodzi³aby naprzeciw specyficznym potrzebom religijnym œrodowiska zurbanizowanego, ale dawa³aby tak¿e
sposobnoœæ doœwiadczenia jednoœci wiary w skali ogólnomiejskiej. Umo¿liwia³aby bowiem spotkanie siê w p³aszczyŸnie religijnej z szersz¹ grup¹ ludzi, znacznie bogatsz¹ – iloœciowo i jakoœciowo – ani¿eli ta, któr¹ obejmuj¹ granice jednej
parafii135.
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Por. T. Makowski, Pastoralne konsekwencje rozwoju miast archidiecezji gnieŸnieñskiej, „Studia Gnesnensia:”, 7(1982–1983), s. 299.
Por. E. Golomb, Teoretyczne rozwa¿ania nad modelem dzia³alnoœci duszpasterskiej w mieœcie…, s. 329–332.
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Zakoñczenie
Uporz¹dkowana metodologicznie wizja odnowy parafialnej wspólnoty, zakorzeniona w nauczaniu Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a, czerpi¹ca inspiracjê z pog³êbionej refleksji teologicznej i bogactwa doœwiadczenia pastoralnego,
otwarta w swoich propozycjach na kontekst wspó³czesnoœci i perspektywê przysz³oœci, to bez w¹tpienia jedno z najbardziej podstawowych zapotrzebowañ dzisiejszego Koœcio³a. Trudno os¹dzaæ, jak dalece przedstawiona w tym opracowaniu analiza zdo³a³a sprostaæ temu zapotrzebowaniu. Jeœli w jakiejœ mierze to
siê uda³o, to zadecydowa³y o tym nastêpuj¹ce fakty:
1) oparcie refleksji nad odnow¹ parafii na fundamencie prawdy o eklezjalnej
to¿samoœci tej elementarnej struktury pastoralnej, co pozwoli³o odkryæ jej
zbawczy dynamizm, wyp³ywaj¹cy z pe³nego uczestnictwa w misteryjnym,
komunijnym i misyjnym pos³annictwie Koœcio³a;
2) przeœledzenie dziejowych przeobra¿eñ parafii i jej aktualnego kryzysu
z uwzglêdnieniem optyki kairologicznej, umo¿liwiaj¹cej na drodze „ewangelicznego rozeznania” dostrze¿enie w historycznej sytuacji aktualnych wezwañ Bo¿ych;
3) uprzytomnienie prawdy, ¿e po¿¹dana odnowa parafii nade wszystko wymaga „odnowionej” koncentracji na tym, co stanowi istotne Ÿród³o zbawczej owocnoœci misji ewangelizacyjnej, a mianowicie na nadprzyrodzonym
obdarowaniu, co zadecydowa³o o wyznaczeniu prymatu parafialnej komunii w wymiarze wertykalnym;
4) zwrócenie uwagi na wzglêdny charakter „zasady parafialnej” duszpasterstwa, jako¿e – zgodnie z soborow¹ eklezjogi¹ komunii – parafia jawi siê
zapewne jako najwa¿niejsza, ale nie jedyna forma wspólnotowej to¿samoœci Koœcio³a, co pozwoli³oby zrozumieæ potrzebê jej otwarcia na ewangelizacyjne wyzwania wykraczaj¹ce poza jej instytucjonalne ramy.

Ks. Maciej OLCZYK

Studia Gnesnensia
Tom XXI (2007) 223–256

MIARA MORALNYCH MO¯LIWOŒCI CZ£OWIEKA
W ŒWIETLE ANTROPOLOGII TEOLOGICZNEJ
Podejmowanie zagadnieñ natury moralnej, czyli pytanie o dobro lub z³o
ludzkich czynów, nieod³¹cznie zwi¹zane jest z fundamentalnym pytaniem o sam
podmiot ocenianych dzia³añ, o cz³owieka, bêd¹cego sprawc¹ konkretnego czynu. Ocena ta jest bowiem mo¿liwa tylko wtedy, gdy wiemy, kim jest ten, kto
dokonuje czynu, czego mo¿emy od niego oczekiwaæ, do czego jest zdolny, jaka
jest miara jego moralnych mo¿liwoœci. Jeœli wspó³czeœnie czêsto mówi siê o kryzysie moralnym, to jest on niew¹tpliwie pochodn¹ kryzysu antropologicznego,
czyli swoistego zachwiania pewnoœci przekonañ o tym, kim jest cz³owiek.
W otaczaj¹cym nas œwiecie dominuje raczej doœæ pesymistyczna wizja cz³owieka, powsta³a w klimacie specyficznej filozofii permisywnego indywidualizmu, któr¹ moglibyœmy okreœliæ jako zgodê na minimalizm w postawach moralnych z wykluczeniem jakiegokolwiek wysi³ku formacyjnego. Takiej wizji
towarzyszy przekonanie: ju¿ taki/a jestem, niczego nie bêdê zmienia³/a, bo
zmiana to gwa³cenie mojej natury i mojej wolnoœci. Pozwólcie mi robiæ, co mi
siê podoba, bo to ja wiem najlepiej, co jest dla mnie dobre. Przekonanie to
wynika ze zgody na antropologicznie zawê¿on¹ i statyczn¹ koncepcjê osoby,
nie licz¹c¹ siê z jej dynamicznym charakterem, zdolnoœci¹ do nieustannego
rozwoju i przekraczania samej siebie.
Cz³owiek bowiem jest istot¹ dynamiczn¹: jest i ci¹gle siê staje, a kierunek
i kszta³t temu stawaniu siê w du¿ej mierze nadaje on sam przez swoje etyczne
wybory i decyzje. Te ostatnie podejmuje w œwietle okreœlonej samoœwiadomoœci, wiedzy o tym, do czego jest zdolny, jakie s¹ jego aspiracje i mo¿liwoœci.
Jeœli pewne czynniki opiniotwórcze skutecznie zredukuj¹ bogat¹ gamê ludzkich mo¿liwoœci, ukierunkowuj¹c ludzk¹ uwagê tylko na niektóre z nich, a pomijaj¹c inne, wówczas bardzo ³atwo wytworzyæ przekonanie, i¿ cz³owiek mo¿e
tyko tyle i nic wiêcej (dziœ dominuj¹ca tendencja redukcjonistyczna to konsumpcyjny materializm, wmawiaj¹cy cz³owiekowi, i¿ jest on swego rodzaju
organizmem produkcyjno-konsumpcyjnym).
Wymown¹ ilustracj¹ antropologicznej redukcji ludzkich mo¿liwoœci jest biologizacja ¿ycia cz³owieka i t³umaczenie jego zachowañ mechanizmami dzia³aj¹cymi w œwiecie zwierz¹t. Oczywiœcie nie chcemy tu kwestionowaæ obecnoœci i
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funkcjonowania odkrytych przez nauki przyrodnicze praw i mechanizmów charakteryzuj¹cych organizmy ¿ywe, ale mamy jednoczeœnie bardzo mocn¹ œwiadomoœæ, ¿e cz³owiek w swej istocie jest kimœ wiêcej ani¿eli tylko organizmem biologicznym, a jego zachowania nie mog¹ byæ t³umaczone jedynie struktur¹ somatyczn¹, uk³adem potrzeb, dzia³aniem instynktów. Obok tego œwiata ludzkiej biologii jest przecie¿ w cz³owieku obecna duchowa œwiadomoœæ, intelekt, wola i uczucia, które te¿ maj¹ wp³yw na ludzkie dzia³anie i powinny byæ uwzglêdniane przy
jego omawianiu czy ocenie. To w³aœnie œwiadomoœæ wartoœci i wy¿sza uczuciowoœæ nakazuj¹ cz³owiekowi np. broniæ wa¿nych dla niego dóbr przed po¿arem,
a nie uciekaæ w bezpieczne miejsce, stosuj¹c siê do biologicznego mechanizmu
przetrwania. Obecnoœæ licznych postaw heroicznych i niezwykle ofiarnych ukazuje nam, jaka jest miara moralnych mo¿liwoœci cz³owieka, który nie da³ siê
uwik³aæ w redukcjonistycz¹ ideologiê materialistycznego indywidualizmu.
Wszyscy ci, którzy nie czuj¹ siê ideowo pokonani przez niszczycielsk¹ si³ê
biologicznego i materialistycznego redukcjonizmu w antropologii, poszukuj¹
pe³nej prawdy o cz³owieku. Rzetelna wspó³praca pomiêdzy wieloma ró¿nymi
dziedzinami wiedzy o cz³owieku, nie wykluczaj¹c teologii, mo¿e zaowocowaæ
mo¿liwie wyczerpuj¹c¹ i spójn¹ koncepcj¹ antropologiczn¹, maj¹c¹ wp³yw na
ukonstytuowanie siê stabilnych przekonañ moralnych.
Teologia moralna ma na tym polu swoje wa¿ne zadanie. Powinna bowiem
podj¹æ dialog ze wspó³czesn¹ kultur¹, by komunikatywnym jêzykiem i rzeczow¹ argumentacj¹ przybli¿aæ tê prawdê o cz³owieku, która wy³ania siê z dziejów Zbawienia. Chrzeœcijañska antropologia, ukazuj¹c realizm ludzkiej kondycji moralnej, wprowadza nas w stwórczy i zbawczy zamys³ Boga wzglêdem
cz³owieka. Cz³owiek, jego ¿ycie i jego dzia³anie, maj¹ swój sens i ukierunkowanie wyra¿one powo³aniem pochodz¹cym od Boga. Istotnym elementem tego
powo³ania jest jego moralny aspekt. Ukazuje ono bowiem ludzk¹ godnoœæ, piêkno
cz³owieczeñstwa i zwi¹zan¹ z nim miarê dobra, „jak¹ Bóg wprowadza w dzieje
cz³owieka przez tajemnicê odkupienia”1. Jest to miara najbardziej obiektywna,
gdy¿ ustalona nie przez ludzi, ale przez Boga mi³uj¹cego ka¿dego cz³owieka.
W ten sposób wykluczona zostaje jakakolwiek chêæ manipulacji dobrem i z³em,
a ostatecznie i samym cz³owiekiem. Miara dobra pochodz¹ca od Boga chroni
przed destruktywn¹ stronniczoœci¹ i zwodniczym minimalizmem, jakie pojawiaj¹ siê w czysto ludzkich rozwi¹zaniach etycznych, zdominowanych czêsto
partykularnymi interesami i subiektywnymi ocenami, które ograniczaj¹ pe³ne
poznanie i obiektywne wartoœciowanie.
Teologia katolicka chce g³osiæ wspó³czesnemu œwiatu wizjê cz³owieka odkupionego w Chrystusie i zwi¹zan¹ z ni¹ miarê dobra, bo jak wielokrotnie
1

Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoœæ, Kraków 2005, 32.
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podkreœla³ to Jan Pawe³ II, «w ca³ej pe³ni odpowiada ona prawdzie bytu ludzkiego»2. Chrzeœcijañska koncepcja cz³owieka i jego moralnych mo¿liwoœci wy³ania siê z historii zbawienia. W biblijnych dziejach dialogu Boga z cz³owiekiem poznajemy trzy fundamentalne prawdy antropologiczne: prawdê o stworzeniu, prawdê o upadku oraz prawdê o zbawieniu. Pomagaj¹ one rozœwietliæ
tajemnicê cz³owieka i sensu ludzkiej egzystencji oraz zrozumieæ dynamikê ¿ycia
moralnego wraz z jego uwarunkowaniami i wymaganiami
I. Prawda o stworzeniu
Tajemnica stworzenia cz³owieka opisana w Ksiêdze Rodzaju nie mo¿e byæ
do koñca dobrze zrozumiana w oderwaniu od tajemnicy odkupienia, a zw³aszcza od postaci Jezusa Chrystusa. W Nim to bowiem, przez Niego i dla Niego
wszystko zosta³o stworzone (por. Kol 1,16). Obraz Boga, maj¹cy wed³ug autora
Ksiêgi Rodzaju swe odbicie w cz³owieku, zosta³ w pe³ni urzeczywistniony w Jezusie Chrystusie. To, ku czemu od samych pocz¹tków zmierza³a stwórcza dzia³alnoœæ Boga w odniesieniu do cz³owieka, ukazuje siê nam w sposób widzialny
w Jezusie Chrystusie: „On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym
wobec ka¿dego stworzenia, bo w Nim wszystko zosta³o stworzone” (Kol 1,15).
Rozwa¿aj¹c biblijn¹ prawdê o stworzeniu cz³owieka musimy pamiêtaæ, i¿
zgodnie z zamys³em Bo¿ym, cz³owiek stworzony nosi³ w sobie œlady synostwa,
jakie w pe³ni posiada Jednorodzony Syn Bo¿y. Pierwotna przyjaŸñ w Raju miêdzy Bogiem a cz³owiekiem by³a, zdaniem teologów, sposobem realizacji Bo¿ego
synostwa ku tej pe³ni, jak¹ widzimy w Chrystusie. Ujmuj¹c ca³oœciowo Stary
i Nowy Testament mo¿emy powiedzieæ, i¿ stworzenie cz³owieka na obraz Bo¿y
oraz stawanie siê na podobieñstwo Boga w Jezusie Chrystusie odpowiadaj¹
sobie jak rozpoczêcie i urzeczywistnienie jednego i tego samego dzie³a3: usynowienia ludzkoœci w Synu (por. Ga 4,4-7).
1. Antropologiczne aspekty prawdy o stworzeniu
a) Rdz 2,7-9; Rdz 2,15-254.

2

3

4

Tam¿e. Por. tak¿e bogat¹ w treœci antropologiczne encyklikê Jana Paw³a II Redemptor hominis.
Por. G. Langemeyer, Podrêcznik Teologii Dogmatycznej. Antropologia Teologiczna,
Kraków [b.r.], 45.
Wskazane w podpunkcie a) i b) teksty biblijne s¹ jednymi z kluczowych tekstów,
z których antropologia teologiczna czerpie podstawowe prawdy o cz³owieku stwo-
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Z powy¿szego tekstu mo¿emy wydobyæ nastêpuj¹ce prawdy natury antropologicznej:
– cz³owiek istot¹ stworzon¹ przez Boga („w rêkach Boga”)
• z prochu ziemi (zwi¹zek z materi¹, przemijalnoœæ materialna, kruchoœæ),
• ¿ywiony boskim tchnieniem ¿ycia (¿yciodajna wiêŸ z Bogiem, przekraczanie œwiata materii, obdarowanie jakimœ boskim pierwiastkiem),
– cz³owiek przeznaczony do uprawiania ogrodu Eden
• Ogród Eden jest znakiem wspólnoty i przymierza z Bogiem,
• cz³owiek daje siê poznaæ jako partner Boga, zdolny do s³uchania Go, rozumienia, wype³niania Bo¿ej woli, ¿ycia w przyjaŸni ze Stwórc¹. Wykazuje zatem cechy ¿ycia osobowego: ma œwiadomoœæ, woln¹ wolê, uczucia.
Mo¿e odpowiadaæ Bogu i odpowiedzialnie dzia³aæ,
• udzia³ we w³adzy Boga: zarz¹dca, w³odarz, ale zale¿ny od Boga, który
ma wy³¹czn¹ w³adzê nad ¿yciem i œmierci¹, nad dobrem i z³em,
• ¿yje w harmonii i przyjaŸni z otaczaj¹cym go œwiatem przyrody, uprawa
ogrodu Eden nie oznacza po¿¹dliwej eksploatacji, lecz dogl¹danie i troskê,
• stworzony przez Boga œwiat zwierz¹t ma s³u¿yæ pomoc¹ cz³owiekowi,
a cz³owiek zdecydowanie przewy¿sza œwiat animalny – nie znalaz³ wœród
zwierz¹t istoty równej sobie,
– cz³owiek istot¹ spo³eczn¹
• relacja miêdzy Adamem i Ew¹ jest znakiem spo³ecznej natury cz³owieka,
uradowanie siê z obecnoœci drugiej osoby tej samej natury a jednoczeœnie
ró¿nej, by nast¹pi³o wzajemne dope³nienie i komplementarnoœæ,
• podkreœlenie, i¿ ró¿nica p³ci s³u¿y budowaniu jednoœci i komunii miêdzyosobowej, jest gwarancj¹ rozwoju osoby, jej dojrzewania, wychodzenie z siebie ku «drugiemu» i «innemu» jest ubogacaj¹ce dla osobowoœci, jest te¿
pocz¹tkiem wspólnoty ma³¿eñskiej.
b) Rdz 1,26–28.
Tekst ten dostarcza nam nastêpuj¹cych prawd natury antropologicznej:
– cz³owiek stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e
• uroczysty charakter («uczyñmy») stworzenia cz³owieka podkreœla jego
niezwyk³oœæ i uprzywilejowanie w œwiecie stworzeñ (stworzenie wszystkich bytów by³o «dobre», a stworzenie cz³owieka by³o «bardzo dobre»),
rzonym przez Boga. Por. J. M. Galván, Elementi di antropologia teologica, Roma
2002, 28–35; G. Langemeyer, Podrêcznik Teologii…, 41–63; B. Mondin, L’uomo
secondo il disegno di Dio. Trattato di antropologia teologica, Bologna 1992, 154–
–166; G. Panteghini, L’uomo alla luce di Cristo. Lineamenti di antropologia teolo~
gica, Padova 1991, 34–39; J. L. Ruiz de la Pena, Immagine di Dio. Antropologia
teologica fondamentale, Roma 1992, 13–46.
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• wyra¿enia «obraz» i «podobieñstwo» wskazuj¹ na wyj¹tkow¹ relacjê cz³owieka do Boga, cz³owiek nosi w sobie coœ boskiego, jest Bogu podobny,
– stworzenie cz³owieka jako mê¿czyznê i niewiastê stanowi¹cych swoist¹
jednoœæ
• zarówno mê¿czyzna jak i kobieta zostali stworzeni przez Boga i nosz¹
w sobie obraz i podobieñstwo Bo¿e. Ciesz¹ siê zatem t¹ sam¹ godnoœci¹,
a we wzajemnej relacji dobroci i mi³oœci najpe³niej objawiaj¹ podobieñstwo do Boga,
– cz³owiek ma w³adzê panowania, czyli udzia³ we w³adzy samego Boga, któr¹
sprawuje w Jego imieniu
• w³adza ta oznacza wpierw w³adzê nad samym sob¹, by potem dobrze
sprawowaæ w³adzê nad innymi podleg³ymi cz³owiekowi stworzeniami,
• udzia³ we w³adzy Boga to tak¿e zdolnoœæ rozrodcza i p³odnoœæ, które s¹
oddane w rêce cz³owieka, by powo³ywa³ we wspó³pracy z Bogiem nowe
istoty ludzkie do istnienia. Cz³owiek jest powo³any do œwiadomego przed³u¿ania ludzkiego gatunku, to zosta³o zawierzone jego osobowym w³adzom rozumu i woli, a nie jest sterowane si³ami instynktu.
Z wy¿ej zaprezentowanych podstawowych prawd antropologicznych, dwie
zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê jako istotne dla teologii moralnej. S¹ nimi:
fundamentalne wymiary bytowania cz³owieka oraz kluczowe pojêcie obrazu
i podobieñstwa Bo¿ego w cz³owieku. Rozwiniemy je teraz w oparciu o inne teksty biblijne, myœl teologiczn¹ i Magisterium Koœcio³a.
2. Fundamentalne wymiary bytowania cz³owieka jako osoby
W myœl antropologii biblijnej cz³owiek stworzony przez Boga jest jednoœci¹
z³o¿on¹, cielesno-duchow¹. Ksiêgi Starego Testamentu pozwalaj¹ wy³oniæ trzy
podstawowe wymiary bytowania cz³owieka, stanowi¹ce razem z³o¿on¹ jednoœæ
osoby ludzkiej5.
a) cia³o (heb. basar) – oznacza s³abego, przemijaj¹cego i ³atwo ulegaj¹cego
z³u cz³owieka (Rdz 6,3)
b) dusza (heb. nefes) – to si³a ¿ywotna, witalnoœæ cz³owieka; to, co odczuwa
w cz³owieku niefizyczny g³ód i pragnienie, co szuka i po¿¹da. Tylko w Bogu
nefes znajduje swój pokój (Ps 62), a cz³owiek ma mi³owaæ Boga ca³ym swym
nefes, czyli pragnieniem (Pwt 6,5).
c) duch (heb. ruah) – nadzwyczajne i szczególnie intensywne przejawy ¿ycia
wewnêtrznego otrzymane od Boga, wskazuj¹ce na wiêŸ z Bogiem; np. tchnie5

~
Por. J.L. Ruiz de la Pen
a, Immagine di Dio..., 14–21.

228

Ks. Maciej OLCZYK

nie ¿ycia (Rdz 6,3), rozumiane jako najbardziej intymna przestrzeñ ludzkiego jestestwa, oœrodek woli i dzia³ania (Ez 11,19).
Cia³o, dusza i duch w Starym i Nowym Testamencie to nie tyle czêœci,
z których sk³ada siê cz³owiek, ile raczej podstawowe kierunki, wymiary, w których urzeczywistnia siê ¿ycie ludzkie6:
– cieleœnie (w materialnym œwiecie)
– psychicznie (w potrzebach, prze¿yciach i odczuciach)
– duchowo (przez m¹droœæ i mi³oœæ, uczestnicz¹c w Duchu Bo¿ym)
W pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa, pod wp³ywem myœli greckiej, potrójny podzia³ biblijny ust¹pi³ uproszczonemu podzia³owi filozoficznemu na cia³o
i duszê. We wspó³czesnej teologii pos³ugujemy siê zarówno biblijnym podzia³em trychotomicznym jak i póŸniejszym, dychotomicznym, w obu przypadkach
podkreœlaj¹c cielesno-duchow¹ jednoœæ cz³owieka. Katechizm Koœcio³a Katolickiego w nastêpuj¹cy sposób syntetyzuje naukê o z³o¿onoœci i jednoczeœnie jednoœci osoby ludzkiej:
„Osoba ludzka, stworzona na obraz Bo¿y, jest równoczeœnie istot¹ cielesn¹
i duchow¹. Opis biblijny wyra¿a tê rzeczywistoœæ jêzykiem symbolicznym, gdy
stwierdza, ¿e «Bóg ulepi³ cz³owieka z prochu ziemi i tchn¹³ w jego nozdrza
tchnienie ¿ycia, wskutek czego sta³ siê cz³owiek istot¹ ¿yw¹»(Rdz 2,7). Ca³y
cz³owiek jest wiêc chciany przez Boga” (KKK 362).
„Pojêcie dusza czêsto oznacza w Piœmie œwiêtym ¿ycie ludzkie (Por. Mt 16,25-26; J 15,13) lub ca³¹ osobê ludzk¹ (Por. Dz 2,41). Oznacza tak¿e to wszystko,
co w cz³owieku jest najbardziej wewnêtrzne (Por. Mt 26,38; J 12,27) i najwartoœciowsze (Por. Mt 10,28; 2 Mch 6,30); to, co sprawia, ¿e cz³owiek jest w sposób
najbardziej szczególny obrazem Boga: «dusza» oznacza zasadê duchow¹ w cz³owieku” (KKK 363).
„Cia³o cz³owieka uczestniczy w godnoœci «obrazu Bo¿ego»; jest ono cia³em
ludzkim w³aœnie dlatego, ¿e jest o¿ywiane przez duszê duchow¹ i ca³a osoba
ludzka jest przeznaczona, by staæ siê w Ciele Chrystusa œwi¹tyni¹ Ducha (Por.
1 Kor 6,19-20; 15,44-45): «Cz³owiek, stanowi¹cy jednoœæ cia³a i duszy, skupia
w sobie dziêki swej cielesnej naturze elementy œwiata materialnego, tak ¿e
przez niego dosiêgaj¹ one swego szczytu i wznosz¹ g³os w dobrowolnym chwaleniu Stwórcy. Nie wolno wiêc cz³owiekowi gardziæ ¿yciem cia³a, lecz przeciwnie, powinien on uwa¿aæ cia³o swoje, jako przez Boga stworzone i maj¹ce byæ
wskrzeszone w dniu ostatecznym, za dobre i godne szacunku» [Sobór Watykañski II, konst. Gaudium et spes, 14]” (KKK 364).

6

Por. G. Langemeyer, Podrêcznik Teologii…, 57.
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„Jednoœæ cia³a i duszy jest tak g³êboka, ¿e mo¿na uwa¿aæ duszê za «formê»
cia³a (Por. Sobór w Vienne (1312): DS 902) ; oznacza to, ¿e dziêki duszy duchowej cia³o utworzone z materii jest cia³em ¿ywym i ludzkim; duch i materia
w cz³owieku nie s¹ dwiema po³¹czonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy
jedn¹ naturê” (KKK 365).
„Koœció³ naucza, ¿e ka¿da dusza duchowa jest bezpoœrednio stworzona przez
Boga (Por. Pius XII, enc. Humani generis: DS 3896; Pawe³ VI, Wyznanie wiary
Ludu Bo¿ego, 8) nie jest ona „produktem” rodziców – i jest nieœmiertelna (Por.
Sobór Laterañski V (1513): DS 1440) nie ginie wiêc po jej oddzieleniu siê od
cia³a w chwili œmierci i po³¹czy siê na nowo z cia³em w chwili ostatecznego
zmartwychwstania” (KKK 366).
„Niekiedy odró¿nia siê duszê od ducha. W ten sposób œw. Pawe³ modli siê,
aby «nienaruszony duch wasz, dusza i cia³o... zachowa³y siê na przyjœcie Pana»
(1 Tes 5, 23). Koœció³ naucza, ¿e rozró¿nienie to nie wprowadza jakiegoœ dualizmu w duszy (Sobór Konstantynopolitañski IV (870): DS 657). «Duch» oznacza, ¿e cz³owiek, pocz¹wszy od chwili swego stworzenia, jest skierowany ku
swojemu celowi nadprzyrodzonemu (Sobór Watykañski I: DS 3005; por. Sobór
Watykañski II, konst. Gaudium et spes, 22), a jego dusza jest uzdolniona do
tego, by by³a w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem (Por. Pius
XII, enc. Humani generis: DS 3891)” (KKK 367).
3. Pojêcie Bo¿ego obrazu i podobieñstwa w cz³owieku
Pojêcie to ma fundamentalne znaczenie dla teologii moralnej, gdy¿ odwo³uje siê do zasadniczego elementu antropologicznego, na którym opiera siê normatywnoœæ etyki wiary. W refleksji teologicznej pocz¹wszy od Ojców Koœcio³a
s³owo obraz wyra¿a³o dar udzielony cz³owiekowi, by przez wspó³pracê z tym
darem rozwija³ w sobie podobieñstwo do Boga. Obraz by³by zatem darem, który cz³owiek otrzymuje od Stwórcy, a wraz z nim potencjaln¹ dyspozycjê dynamicznego podobieñstwa, które wypracowuje w sobie odpowiadaj¹c pozytywnie
na obdarowanie. Podobieñstwo by³oby zatem czymœ bardziej dynamicznym,
rozwijaj¹cym siê w trakcie ¿ycia cz³owieka, ale tak¿e nara¿onym na zniszczenie przez brak dobrej woli i otwarcia na Bo¿¹ ³askê7.
7

~
Do tej dynamiki nawi¹zuj¹ w podrêczniku Teologii Moralnej E. Colom i A. R. Lugn
o,
przywo³uj¹c opiniê Orygenesa: „Lo sviluppo mediante l’agire della condizione di
figlio di Dio ricevuta con la fede e con il battesimo realizza, secondo analogia, un
principio metafisico generale che riguarda ogni essere vivente e in particolare l’uomo:
l’agire è uno sviluppo e completamento dell’essere che scaturisce dall’essere stesso.

230

Ks. Maciej OLCZYK

Dla teologii moralnej pojêcie obrazu i podobieñstwa Bo¿ego w cz³owieku
ma donios³e znaczenie, gdy¿:
– wskazuje na wyj¹tkowoœæ cz³owieka poœród ca³ego stworzenia
– ukazuje misjê i zadanie cz³owieka jako reprezentanta Boga
– pozwala oczekiwaæ od cz³owieka okreœlonych zachowañ, które bêd¹ potwierdzeniem obecnego w nim Bo¿ego obrazu i podobieñstwa.
Nie bez znaczenia jest w tym momencie odpowiedŸ na pytanie: w czym
wyra¿a siê obraz i podobieñstwo Bo¿e w cz³owieku? W historii teologii pada³o
bardzo wiele rozwi¹zañ wskazuj¹cych na ró¿ne aspekty ¿ycia ludzkiego: duchowoœæ, racjonalnoœæ, zdolnoœæ do mi³oœci. Wœród wielu odpowiedzi najbardziej nas interesuj¹c¹ jest teza zarówno teologów staro¿ytnych (Grzegorz z Nysy)
jak i wspó³czesnych (H.U. von Balthasar) g³osz¹ca, i¿ obraz i podobieñstwo do
Boga w cz³owieku wyra¿a siê w zdolnoœci cz³owieka do wolnego dzia³ania jak
Bóg, dziêki w³adzom intelektualnym i wolnej woli8.
Wyjaœnia tê tezê bardzo przystêpnie Tomasz z Akwinu we wprowadzeniu
do moralnej czêœci swojej Sumy Teologicznej9, dok³adnie t³umacz¹c, co znaczy,

8
9

Da questo punto di vista si può considerare giustamente che attraverso le buone
opere — già sul piano dell’etica naturale — raggiungiamo una maggiore somiglianza con il Signore: «Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza; ed
ha aggiunto: E Dio fece l’uomo: lo fece a immagine di Dio, li fece maschio e femmina
e li benedisse. Il fatto che abbia detto: Lo fece a immagine di Dio, e abbia taciuto
della somiglianza indica che l’uomo sin dalla prima creazione ha ottenuto la dignità
dell’immagine, mentre la perfezione della somiglianza gli e stata riservata per la
fine, nel senso che egli la deve conseguire, imitando Dio con la propria operosità;
` essendogli stata concessa all’inizio la possibilità della perfezione per mezzo
cosi,
della dignità dell’immagine, egli può alla fine realizzare la perfetta somiglianza per
mezzo delle opere» (ORIGENE, De principiis, 3, 6, 1: SC 268). Si vede cosi — con la
terminologia usata da Origene e da alcuni Padri — che la possibilità di consumare
la somiglianza con Dio deriva dall’essere creato a sua immagine: la santità, come
ogni bene, procede dal Creatore, in quanto infonde nell’essere la capacità di agire,
fornisce gli aiuti necessari all’azione stessa, e indica all’uomo il suo fine ultimo
trascendente. In definitiva, ciò che Dio ha voluto con la creazione degli esseri spirituali e che essi raggiungano la propria pienezza non passivamente, ma come parte~
cipi dell’opera divina”. E. Colom i A.R. Lugn
o, Scelti in Cristo per essere santi.
Elementi di Teologia Morale Fondamentale, Roma 1999, 66.
Por. B. Mondin, L’uomo secondo ..., 158-160.
Obrazem i podobieñstwem Boga w cz³owieku zajmuje siê œw. Tomasz ju¿ w pierwszej czêœci Summy, gdy omawia tajemnicê stworzenia cz³owieka. W S. Th. I, q.93
Akwinata t³umaczy najpierw, jak ró¿ne byty mog¹ byæ podobne do Boga: przez to,
¿e istniej¹; przez to, ¿e ¿yj¹; przez to, ¿e myœl¹. „Rozumne stworzenia zdaj¹ siê
poniek¹d zbli¿aæ do przedstawienia Boga nie tylko w tym, ¿e ¿yj¹, ale tak¿e w tym,
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¿e cz³owiek nosi w sobie obraz Bo¿y. Oddajmy g³os Akwinacie: „Cz³owiek zosta³
stworzony na obraz Bo¿y, a to znaczy, ¿e ma umys³, woln¹ wolê oraz przys³uguj¹c¹ mu z natury zdolnoœæ panowania. Dlatego po rozprawie o Prawzorze, czyli
Bogu (…), nale¿y przyst¹piæ do omówienia Jego obrazu, czyli cz³owieka pod
tym k¹tem widzenia, ¿e jest on Ÿród³em swoich czynów dziêki wolnej woli i zdolnoœci panowania nad swoim postêpowaniem”10.
Trzy podstawowe elementy stanowi¹ zatem zdaniem Tomasza z Akwinu
podobieñstwo do Boga w cz³owieku:
– umys³ ze zdolnoœci¹ myœlenia i wartoœciowania
– wola ze zdolnoœci¹ chcenia i kochania
– panowanie nad sob¹ i swoim dzia³aniem, bêd¹ce rezultatem w³aœciwego
u¿ywania powy¿szych dwóch w³adz osobowych i innych sprawnoœci moralnych (cnót).
Tê sam¹ myœl wyra¿a w nieco innych s³owach Katechizm Koœcio³a Katolickiego, zwracaj¹c uwagê, i¿ istota podobieñstwa cz³owieka do Boga wyra¿a siê
w uczestnictwie w ¿yciu Bo¿ym przez poznanie i mi³oœæ:
„Tylko cz³owiek jest wezwany do uczestniczenia w ¿yciu Bo¿ym przez poznanie i mi³oœæ. Zosta³ stworzony w tym celu i to stanowi podstawow¹ racjê
jego godnoœci”11.

10
11

¿e myœl¹. Natomiast inne stworzenia nie myœl¹; niemniej, jeœli siê bada ich urz¹dzenie, widaæ w nich œlad myœli Trójcy Œwiêtej” (S. Th., I, q.93,a.6). Obraz Boga
w cz³owieku wyra¿a siê w zdolnoœci poznania i mi³owania Boga, które mog¹ mieæ
ró¿ny stopieñ intensywnoœci. Naturalna podatnoœæ poznania i mi³owania Boga jest
u wszystkich ludzi, poznanie i mi³owanie w stopniu niedoskona³ym cechuje sprawiedliwych, aktualne i doskona³e zaœ charakteryzuje zbawionych. Dalej Tomasz
precyzuje, i¿ „obrazu Trójcy Œwiêtej, istniej¹cego w naszym umyœle, dopatrujemy
siê najpierw i g³ównie w czynnoœciach umys³u, mianowicie, gdy myœl¹c nad danymi poznawczymi, tworzymy wewn¹trz s³owo, a z tego zapala siê w nas mi³oœæ.
Poniewa¿ sprawnoœci i w³adze (psychiczne) s¹ pocz¹tkiem czynnoœci, ka¿da zaœ
rzecz istnieje w swym pocz¹tkodawcy, w jego mocy, dlatego drugorzêdnie i jakby
w nastêpstwie mo¿na siê dopatrzeæ obrazu Trójcy Œwiêtej we w³adzach (psychicznych) zw³aszcza w sprawnoœciach, o ile w ich mocy te czynnoœci istniej¹ (…)” (S. Th.
I, q.93.a.7). Pod koniec rozwa¿añ œw. Tomasz przywo³uje autorytet Jana Damasceñskiego i konkluduje jego s³owami: „Pismo Œwiête wyrazem «na obraz» oznacza
umys³ oraz woln¹ wolê (…) i wskazuje na mi³oœæ cnoty” (S. Th. I, q.93,a.9). Polskie
t³umaczenie tekstów sumy za: œw. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna w skrócie,
(red. F.W. Bednarski), Warszawa 2004.
Œw. Tomasz z Akwinu, S. Th., I–II, Prologus.
KKK 365.

232

Ks. Maciej OLCZYK

Refleksja nad podobieñstwem Bo¿ym w cz³owieku, wychodz¹c od dzie³a
stworzenia, nie mo¿e jednak pomin¹æ tego wszystkiego, co przynosi postaæ Jezusa Chrystusa12. On, jako obraz Boga niewidzialnego, staje siê widzialnym
wzorem dla ka¿dego cz³owieka, aby ka¿dy móg³ w sobie odwzorowywaæ piêkno
Bo¿ego podobieñstwa, jednocz¹c siê z Nim przez wiarê i mi³oœæ. Jak przypomina Katechizm Koœcio³a Katolickiego: „Cz³owiek jest przeznaczony do odtwarzania obrazu Syna Bo¿ego, który sta³ siê cz³owiekiem – obrazem «Boga niewidzialnego» (Kol 1, 15) – aby Chrystus by³ pierworodnym miêdzy wielu braæmi
i siostrami (Por. Ef 1, 3-6; Rz 8, 29)”13. Cz³owiek poznaje swoje podobieñstwo do
Boga, gdy odkrywa w sobie najbardziej wznios³e i szlachetne aspiracje, które
pozwalaj¹ mu ¿yæ dobroci¹ i mi³oœci¹ i czyni¹ go szczêœliwym. Jezus objawia
Boga jako Ojca, który wszystkich ludzi traktuje jak swoje dzieci, nie jak niewolników. Cz³owiek, oddalaj¹cy siê od Boga, ginie, a nawracaj¹c siê do Niego
odnajduje swoje szczêœcie. Ewangeliczne Kazanie na górze, bêd¹ce swoistym
autoportretem samego Chrystusa14 i moralnym przes³aniem dla Jego naœladowców, zawiera w sobie równie¿ g³êbokie treœci antropologiczne15. To idea³
cz³owieczeñstwa ukazanego ludzkoœci przez Boga w Jezusie Chrystusie. Cz³owiek sam sobie nigdy nie móg³by postawiæ takiego idea³u, bo jest to idea³ przekraczaj¹cy ludzkie normy i miary (por. Mt 5,48). Jednoczeœnie jest to idea³
mo¿liwy do realizacji dla cz³owieka przez wiarê i zjednoczenie z Chrystusem.
Aposto³ Pawe³ zachêca, by chrzeœcijan o¿ywia³y te same d¹¿enia, które by³y
w Jezusie Chrystusie (por. Flp 2,5). Podobieñstwo Bo¿e w cz³owieku nie jest
cech¹ statyczn¹, otrzyman¹ raz na zawsze, jest raczej rzeczywistoœci¹ dynamiczn¹, rozwijaj¹c¹ siê stopniowo w miarê postêpowania w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem i upodobnieniu siê do Niego16.
4. Osoba jako podmiot dzia³ania moralnego
Przywilej Bo¿ego obrazu i podobieñstwa w cz³owieku sprawia, i¿ cieszy siê
on godnoœci¹ osoby. Nie jest on jedynie czymœ, ale kimœ. Godnoœæ osoby jest
niezwykle wa¿nym elementem chrzeœcijañskiej doktryny moralnej. To w³aœnie
ze wzglêdu na tê godnoœæ, uznawan¹ równie¿ w powszechnym, poza religijnym
odczuciu etycznym i spo³ecznym, cz³owiek nigdy nie powinien byæ zinstrumen12
13
14
15
16

~

Por. J. L. Ruiz de la Pena, Immagine di Dio..., 74–78.
KKK 381.
Por. VS 16.
Por. G. Panteghini, L’uomo alla luce..., 45.
~
Por. J. L. Ruiz de la Pena, Immagine di Dio..., 76.
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talizowany i «u¿ywany jako œrodek», lecz zawsze winien byæ traktowany jako
cel wszelkich dzia³añ17.
Prawda o stworzeniu cz³owieka na obraz i podobieñstwo Bo¿e podkreœla
jego godnoœæ. W wielu innych miejscach Pismo Œwiête bêdzie nam j¹ przypominaæ. Piêknie pisze o niej autor Psalmu 8:
„Czym jest cz³owiek, ¿e o nim pamiêtasz
i czym syn cz³owieczy, ¿e siê nim zajmujesz?
Uczyni³eœ go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwa³¹ i czci¹ go uwieñczy³eœ.
Obdarzy³eœ go w³adz¹ nad dzie³ami r¹k Twoich;
z³o¿y³eœ wszystko pod jego stopy…” (Ps 8, 5-7)
Pan Jezus potwierdza godnoœæ cz³owieka, wybieraj¹c drogê Wcielenia jako
sposób zbawienia ludzkoœci. Ca³e Jego nauczanie g³osi prymat osoby nad rzeczami. Konstytucja Duszpasterska o Koœciele ujmie tê prawdê w nastêpuj¹cych
s³owach: „Syn Bo¿y przez Wcielenie zjednoczy³ siê w pewien sposób z ka¿dym
cz³owiekiem”18. Przez Chrystusa godnoœæ otrzymana w stworzeniu zostaje jeszcze
bardziej ubogacona. Cz³owiek odrodzony w Chrystusie jest dzieckiem Boga
i uczestnikiem Bo¿ego ¿ycia. Uœwiadamia sobie, ¿e prawdziw¹ godnoœæ i wielkoœæ daje i gwarantuje nam komunia z Bogiem. Ta wielkoœæ i godnoœæ s¹ jednak stale zagro¿one przez si³y «przeciwnika Boga» – Szatana, si³y, które kusz¹
cz³owieka, by nie myœla³ o sobie w kategoriach swej nadprzyrodzonej godnoœci.
St¹d cz³owiek poddany jest nieustannej próbie i czêsto niestety upada. Nie
traci jednak nigdy swej godnoœci, ale wyraŸnie siê jej sprzeniewierza i gubi
prawdê o sobie i swoim wznios³ym powo³aniu.
Pojêcie osoby i jej godnoœci zawdziêcza swój rozwój g³ównie chrzeœcijañstwu, które w oparciu o refleksjê nad tajemnic¹ Osób Bo¿ych oraz filozofiê
osoby ludzkiej, stopniowo rozwija³o doktrynê personalistyczn¹19. Pierwsz¹ znan¹
definicjê osoby przypisuje siê Boecjuszowi (ok. 480–524), który okreœla³ j¹ jako
jednostkow¹ substancjê natury rozumnej (rationalis naturae individua substantia)20. Okreœlenie to wskazuje na zdolnoœæ myœlenia, czynnik intelektual-

17
18
19

20

Por. tam¿e, 178–178.
KDK 22.
~
Rozwój historyczny pojêcia osoby prezentuje np. J.L. Ruiz de la Pena, Immagine di
Dio..., 152–175.
Boecjusz, De persona Christi et duabus naturis, c. 3: PL 64, 1343 C. Komentuj¹c tê
definicjê M. A. Kr¹piec wyjaœnia: „Wprawdzie ta definicja dotyczy tak¿e Boga i anio-
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ny, jako istotn¹ charakterystykê osoby. Niestety, jest ono jednak doœæ statyczne i nie ujmuje innych wa¿nych przejawów ¿ycia osobowego. Katechizm Koœcio³a Katolickiego, uwzglêdniaj¹c tradycjê teologiczn¹ i wspó³czesne badania
personalizmu chrzeœcijañskiego, rozszerza boecjuszowsk¹ definicjê i w nastêpuj¹cy sposób wyjaœnia, kim jest osoba ludzka: „Cz³owiek, poniewa¿ zosta³
stworzony na obraz Bo¿y, posiada godnoœæ osoby: nie jest tylko czymœ, ale kimœ.
Jest zdolny poznawaæ siebie, panowaæ nad sob¹, w sposób dobrowolny dawaæ
siebie oraz tworzyæ wspólnotê z innymi osobami; przez ³askê jest powo³any do
przymierza ze swoim Stwórc¹, do dania Mu odpowiedzi wiary i mi³oœci, jakiej
nikt inny nie mo¿e za niego daæ”21. Z powy¿szego tekstu wynika, i¿ cechami
konstytuuj¹cymi osobê ludzk¹ s¹: zdolnoœæ intelektualnego poznania, zdolnoœæ
panowania nad sob¹, zdolnoœæ do mi³oœci, umiejêtnoœæ tworzenia wspólnoty
oraz powo³anie do wiêzi z Bogiem.
Z faktu, ¿e cz³owiek jest osob¹ i charakteryzuje siê wy¿ej wymienionymi
zdolnoœciami wynika jego odpowiedzialnoœæ moralna. Osoba poznaj¹c siebie
sam¹, uczy siê rozró¿niaæ to, co j¹ rozwija i ubogaca, od tego, co j¹ niszczy
i degraduje. Dziêki zdolnoœci panowania nad sob¹, która jest funkcj¹ wolnej
woli, cz³owiek mo¿e w suwerenny sposób wybieraæ miêdzy dobrem a z³em. Na
wybór ten ma te¿ wp³yw œwiat uczuæ i odczuæ, jakie prze¿ywa osoba w kontakcie z otaczaj¹cym je œwiatem. W zale¿noœci od tego, czy uczucia te s¹ pielêgnowane i prze¿ywane w sposób osobowy (czyli harmonijny, w zgodzie z innymi

21

³ów, wed³ug myœli Boecjusza, to jednak pojêciem pilotuj¹cym przy jej konstruowaniu by³o niew¹tpliwie ujêcie poznawcze cz³owieka. I jeœli cz³owiek w tradycji
chrzeœcijañskiej zosta³ pojêty jako osoba, to w³aœnie w analizie koncepcji osoby
(mo¿e nawet w zal¹¿kowej teorii osoby), jako szczytowej formacji bytowej w ogóle,
nale¿y szukaæ podstaw dla bardziej adekwatnego rozumienia cz³owieka i zsyntetyzowania tych aspektowych, niekiedy nawet sprzecznych sformu³owañ o ludzkim bycie. Wydaje siê, ¿e definicj¹ Boecjusza mo¿na by w œwietle osi¹gniêæ filozofii podmiotu wyraziæ w jêzyku polskim jako „ja” natury rozumnej. To bowiem,
co Boecjusz rozumia³ przez wyra¿enie individua substantia, trzeba krótko nazwaæ, „ja” analogicznie pojêtym. Jednostkowa bowiem (nie podzielona w sobie)
substancja, wyrastaj¹ca z natury rozumnej, manifestuje siê w³aœnie jako rozumne, œwiadome „ja”. Przeto owo „ja” rozumiane analogicznie (a wiêc ,ja” jako spe³niacz treœci œwiadomych w ka¿dym bycie ludzkiej natury) lepiej wyra¿a niepowtarzalnoœæ, owo „egzystencjalne”, ani¿eli schematyzm myœli Arystotelesa: individua substantia, co zreszt¹ s³usznie skrytykowa³ M. Heidegger”. M. A. Kr¹piec,
Cz³owiek – dramat natury i osoby, w: F. Adamski (red.) Wychowanie personalistyczne, Kraków 2005.
KKK 357.
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wewnêtrznymi w³adzami, wiedz¹ o dobru, siln¹ wol¹) czy te¿ zaczynaj¹ one
odgrywaæ rolê dominuj¹c¹ w strukturze osoby (prowadz¹ do zaburzeñ i uzale¿nieñ sfery psychiczno-emocjonalnej), mog¹ rozwijaæ lub niszczyæ cz³owieka i jego ¿ycie moralne. Œwiadomoœæ, wolnoœæ i uczucia to podstawowe przejawy ¿ycia
osobowego, odgrywaj¹ce bardzo wa¿ne znaczenie w dynamice ludzkiego dzia³ania i maj¹ce wp³yw na jego jakoœæ moraln¹22.
Intelektualne poznanie, abstrakcyjne myœlenie, wnioskowanie i uczenie
siê s¹ niew¹tpliwie niezwykle wa¿nymi cechami osoby, wskazuj¹cymi na racjonaln¹ naturê cz³owieka. Ona wyró¿nia w sposób czytelny cz³owieka od innych
stworzeñ, choæ i w œwiecie zwierz¹t spotyka siê pewien stopieñ uczenia siê
przez naœladownictwo. Ludzka aktywnoœæ intelektualna jest jednak nie tylko
ró¿na od animalnej pod wzglêdem stopnia rozwoju, lecz równie¿ stanowi skok
jakoœciowy, czego wyrazem jest tworzenie historii, kultury i techniki, religii
i sztuki. Rozumowe poznanie ma te¿ istotne znaczenie dla zachowañ moralnych, gdy¿ to w³aœnie dziêki intelektowi cz³owiek ma œwiadomoœæ dobra i z³a.
Œwiadomoœæ ta buduje siê dziêki refleksji na temat okreœlonych dzia³añ i ich
skutków dla osoby, powstaje na podstawie zebranych doœwiadczeñ osobistych
lub wspólnotowych. Cz³owiek zdobywa wiedzê o dobru i z³u w kontakcie z ró¿nymi noœnikami tej wiedzy: osobiste prze¿ycia, wychowanie, tradycja, kultura,
wiara. Element wiedzy jest wa¿nym, choæ nie jedynym sk³adnikiem dobrego
dzia³ania. Nie jest z pewnoœci¹ sam w sobie na tyle wystarczaj¹cy, by sama

22

W klasycznym ujêciu teologii moralnej zagadnienia œwiadomoœci, woli i uczuæ podejmowane s¹ w kontekœcie oceny moralnej czynu ludzkiego. Tradycja ta siêga
systematyzacji, jakiej dokona³ œw. Tomasz z Akwinu, zgodnie z któr¹ rozum i wola
s¹ odpowiedzialne za poznanie, chcenie i wykonanie aktu moralnego. Cz³owiek
musi najpierw „rozumem poznaæ przedmiot, do którego ma d¹¿yæ. Nastêpnie wol¹
go po¿¹daæ i dziêki pozosta³ym w³adzom to po¿¹danie uskuteczniæ. W szczególny
jednak sposób zwraca siê tu uwagê na rozum i wolê jako te w³adze, które przys³uguj¹ tylko cz³owiekowi”. (C. J. Wichrowicz, Zarys teologii moralnej w ujêciu tomistycznym, Kraków 2002, 37). Uczucia natomiast w koncepcji tomistycznej okreœlone zostaj¹ jako „po³¹czone ze zmianami cielesnymi poruszenia zmys³owej w³adzy
po¿¹dawczej, stanowi¹ce reakcjê na poznane przez tê w³adzê dobro lub z³o” (Tam¿e, 52). Choæ co do szczegó³owych uœciœleñ wspó³czesne nauki o cz³owieku mog¹
wnieœæ wiele nowych elementów, ubogacaj¹c koncepcje tomistyczn¹, wydaje siê, ¿e
co do struktury ludzkiego dzia³ania jego intuicje nadal pozostaj¹ aktualne i klasyczna systematyka z odpowiednimi modyfikacjami zachowuje swoj¹ wa¿noœæ.
Wœród wspomnianych modyfikacji na pierwszym planie nale¿a³oby wymieniæ dowartoœciowanie wp³ywu uczuæ i emocji na ludzkie dzia³anie. Por. C. Schönborn, Iœæ
za Jezusem ka¿dego dnia. Zachêty do pog³êbienia wiary, Kielce, 2005, 61–72.
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wiedza o z³u i dobru gwarantowa³a godziwe moralnie dzia³anie. Jest jednak na
tyle wa¿na, ¿e jej brak czy zaniedbania prowadz¹ do tego, ¿e cz³owiek bez
solidnej wiedzy moralnej ³atwo staje siê ofiar¹ manipulacji ze strony innych,
zw³aszcza tych dysponuj¹cych sugestywnymi œrodkami komunikacji oddzia³uj¹cymi przez zmys³y na œwiat uczuæ i pragnieñ, blokuj¹c tym samym mo¿liwoœæ zdroworozs¹dkowej oceny zamiarów i czynów.
Wolna wola i wolnoœæ to dwie ró¿ne rzeczywistoœci, choæ odnosz¹ce siê do
jednej sfery ¿ycia osoby. Zgodnie z zamiarem Bo¿ym, cz³owiek cieszy siê wolnoœci¹, czyli stanem, w którym jego wewnêtrzna w³adza woli mo¿e swobodnie
panowaæ nad podejmowanymi suwerennie decyzjami i dzia³aniami. Ju¿ Ksiêga Syracha mówi o tej szczególnej w³aœciwoœci osoby ludzkiej: „On na pocz¹tku
stworzy³ cz³owieka i pozostawi³ go w³asnej mocy rozstrzygania” (15,14). W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego czytamy na temat ludzkiej wolnoœci, i¿ jest
ona „zakorzenion¹ w rozumie i woli mo¿liwoœci¹ dzia³ania lub niedzia³ania,
czynienia tego lub czegoœ innego, a wiêc podejmowania przez siebie dobrowolnych dzia³añ. Dziêki wolnej woli ka¿dy decyduje o sobie. Wolnoœæ jest w cz³owieku si³¹ wzrastania i dojrzewania w prawdzie i dobru; osi¹ga ona swoj¹
doskona³oœæ, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym szczêœciem”23.
W dzisiejszym œwiecie niekiedy daje siê zauwa¿yæ swoist¹ sprzecznoœæ pogl¹dów, polegaj¹c¹ na absolutyzacji wolnoœci (tendencje libertyñskie) z jednoczesnym kwestionowaniem wolnej woli (usprawiedliwianie zachowañ determinacjami biologicznymi). Tymczasem wolnoœæ jest stanem cz³owieka prze¿ywanym
przez jego wolê i trudno jest uchwyciæ jej sens bez uznania autonomii woli.
Wa¿ne jest te¿, by pamiêtaæ, i¿ gwarancjê wolnoœci cz³owieka stanowi jej zwi¹zek z intelektualn¹ œwiadomoœci¹ osoby, która mo¿e oceniæ, czy wola (osoba)
wybra³a w sposób wolny, czy te¿ ktoœ pogwa³ci³ jej wolnoœæ, zmuszaj¹c do decyzji wbrew woli osoby. St¹d tak wa¿ny jest zwi¹zek wolnoœci z prawd¹. To dziêki
rozumowej refleksji jesteœmy œwiadomi naszej wolnoœci lub niewoli. Wola sama
w sobie jest chceniem, a wolnoœæ swobod¹ chcenia. To zaœ, czego chcemy i jak
tego chcemy, jawi siê nam w rozumie. Chcemy byæ wolni nie dla samej wolnoœci, ale by w sposób nieskrêpowany wybieraæ to, co uznajemy za godne wyboru
lub interesuj¹ce. By zatem ostatecznie zrealizowaæ nasz¹ wolnoœæ potrzebujemy treœci, ku której ona siê skieruje. Intelektualna œwiadomoœæ pozwala okreœliæ, czy treœci, którymi chcê nasyciæ moj¹ wolnoœæ s¹ godne osoby i czy czasem
nie zniwecz¹ samej wolnoœci, a w konsekwencji bêd¹ dzia³aniem przeciw osobie. Donios³oœæ owego zwi¹zku miêdzy wolnoœci¹ a prawd¹ przypomnia³ wspó³23
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czesnemu œwiatu Jan Pawe³ II w encyklice Veritatis splendor24. Wolnoœæ nie
mo¿e byæ traktowana jako wartoœæ absolutna, s³u¿y cz³owiekowi tylko ³¹cznie
z innymi wartoœciami, przede wszystkim w ³¹cznoœci z prawd¹. Wolnoœæ osi¹ga
sw¹ doskona³oœæ, gdy jest ukierunkowana na prawdziwe dobro osoby ludzkiej,
a ostatecznie na Najwy¿sze Dobro, jakim jest sam Bóg. Nadu¿ywanie wolnoœci
i jej oderwanie od prawdy o cz³owieku prowadzi do ciê¿kich zniewoleñ i upokorzeñ godnoœci ludzkiej.
Emocje i stany uczuciowe s¹ równie¿ wa¿nymi czynnikami obecnymi w dynamice ludzkiego dzia³ania. Decyzja o podjêciu lub zaniechaniu dzia³ania podejmowana przez osobê dotyczy rzeczywistoœci, w której ¿yje, a informacje o niej
docieraj¹ do cz³owieka przez zmys³y. Bêd¹ one zatem mia³y równie¿ wp³yw na
kszta³tuj¹ce siê dzia³anie. Postrzeganiu zmys³owemu rzeczywistoœci towarzysz¹
zawsze odpowiednie stany emocjonalno-uczuciowe, przyjemne lub przykre, które
na p³aszczyŸnie zmys³owej bêd¹ aktywizowaæ lub hamowaæ dynamizm d¹¿eniowy cz³owieka (appetitus). Jak zauwa¿a Katechizm Koœcio³a Katolickiego „pojêcie
«uczucia» nale¿y do dziedzictwa chrzeœcijañskiego. Doznania lub uczucia oznaczaj¹ emocje lub poruszenia wra¿liwoœci, które sk³aniaj¹ do dzia³ania lub niedzia³ania, zgodnie z tym, co jest odczuwane lub wyobra¿ane jako dobre lub z³e”25.
Dynamizm d¹¿eniowy cz³owieka nie zawsze w pe³ni bêdzie wyrazem woli, lecz
mo¿e byæ jedynie instynktownym odruchem na pod³o¿u zmys³owych doznañ, który dopiero uœwiadomiony, mo¿e zostaæ zreflektowany, ogarniêty siln¹ wol¹ i w ten
sposób opanowany. Dzieje siê tak zawsze, gdy silne bodŸce emocjonalne oddzia³uj¹ na zmys³y cz³owieka, wywo³uj¹c w nim okreœlone poruszenia dynamizmu
d¹¿eniowego (spontaniczny odruch ku temu, co zmys³owo poci¹gaj¹ce, lub ucieczka od tego, co odpychaj¹ce). Takie poruszenie trudno jednak nazwaæ wol¹ czy
chceniem, gdy¿ nie zaanga¿owa³a siê w nie ca³a osoba, a jedynie jej zmys³owa
w³adza, bêd¹ca pod³o¿em odpowiednich emocji. Mimo to jednak bodŸce zmys³owe
i wywo³ane nimi emocje mog¹ bardzo skutecznie wp³ywaæ na ludzkie zachowania, generuj¹c je w sposób bardzo animalny, na zasadzie bodziec-reakcja. Kiedy
w dzia³anie nie zaanga¿uje siê rozum i silna, dobrze ukszta³towana wola, cz³owiek zostaje odarty z tego, co najbardziej ludzkie w jego to¿samoœci. Przestaje byæ
podmiotem i suwerenem swoich decyzji, a zaczyna byæ miotany nieopanowan¹
zmys³owoœci¹ i animalnym sposobem reagowania, nie tyle na osobowe dobro, co
na zmys³ow¹ przyjemnoœæ. Dlatego Katechizm Koœcio³a Katolickiego przypomina, „i¿ uczucia same w sobie nie s¹ ani dobre, ani z³e. Nabieraj¹ one wartoœci
moralnej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zale¿¹ od rozumu i od woli. (…).
24
25

Por. VS 4, 31–41.
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Doskona³oœæ dobra moralnego lub ludzkiego wymaga, by rozum kierowa³ uczuciami (Por. Œw. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I–II, 24, 3.)”26.
Œwiadomoœæ i wolna wola sprawiaj¹, i¿ cz³owiek mo¿e braæ odpowiedzialnoœæ za swoje czyny, czyli ponosiæ osobiœcie konsekwencje dokonywanych wyborów. Jego dzia³anie mo¿e te¿ byæ oceniane moralnie, to znaczy mo¿na o nie
pytaæ, czy s³u¿y ono integralnemu dobru osoby, czy te¿ temu dobru szkodzi.
Znany etyk, prof. T. Œlipko, definiuje odpowiedzialnoœæ jako w³aœciwoœæ podmiotu „moc¹, której dobro lub z³o moralne zawarte w treœci spe³nionego przezeñ czynu wyciska swe znamiê na moralnej treœci osobowoœci, wskutek czego
ponosi on zwi¹zane z czynem konsekwencje”27. Innymi s³owy mo¿na by obrazowo powiedzieæ, ¿e cz³owiek jakby nabiera smaku swoich w³asnych czynów28,
w zale¿noœci od stopnia œwiadomoœci i dobrowolnoœci z jakimi zosta³y te czyny
spe³nione. Magisterium Koœcio³a wypowiada siê na ten temat nastêpuj¹co:
„Wolnoœæ czyni cz³owieka odpowiedzialnym za swoje czyny w takiej mierze,
w jakiej s¹ one œwiadome i dobrowolne”29. W kwestii odpowiedzialnoœci za konkretne czyny precyzuje, i¿ „poczytalnoœæ i odpowiedzialnoœæ za dzia³anie mog¹
zostaæ zmniejszone, a nawet zniesione, na skutek niewiedzy, nieuwagi, przymusu, strachu, przyzwyczajeñ, nieopanowanych uczuæ oraz innych czynników
psychicznych lub spo³ecznych”30. Odpowiedzialnoœæ jest wiêc postaw¹, która
skupia w sobie umiejêtnoœæ podejmowania wolnych decyzji w œwietle poznanego dobra. Cz³owiek uczy siê odpowiedzialnoœci, gdy rzetelnie poznaje dobro (to,
co s³u¿y jego pe³nemu, integralnemu rozwojowi) i z³o (to, co go degraduje i niszczy) oraz potrafi zgodnie z t¹ wiedz¹ dziêki silnej woli chcieæ tego, co dobre
i wybieraæ to w roztropnym dzia³aniu.
26
27
28

29
30

KKK 1767.
T Œlipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002, 414.
Na ten w³aœnie proces zwróci³ uwagê w wymownych s³owach ju¿ Grzegorz z Nyssy,
podkreœlaj¹c, ¿e w tym sensie jesteœmy sami dla siebie jakby rodzicami: „Wszystkie istoty podlegaj¹ce wzrastaniu nie pozostaj¹ na zawsze takie same, ale przechodz¹ wci¹¿ z jednego stanu do innego, poddane nieustannej przemianie na lepsze lub na gorsze (...) Otó¿ podlegaæ przemianie znaczy rodziæ siê wci¹¿ na nowo
(...)”. W sytuacji cz³owieka, kontynuuje swe rozwa¿ania œw. Grzegorz, „narodziny
nie s¹ nastêpstwem dzia³ania zewnêtrznego, jak to jest w przypadku istot cielesnych (...) S¹ skutkiem wolnego wyboru, tak ¿e w pewien sposób to my sami jesteœmy w³asnymi rodzicami, samodzielnie stwarzamy samych siebie i poprzez nasze
wybory nadajemy sobie taki kszta³t, jakiego pragniemy”. Grzegorz z Nyssy, De
vita Moysis, II, 2–3, w: PG 44, 327–328. T³umaczenie polskie za: VS, 71.
KKK 1734.
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5. Moralna kondycja cz³owieka stworzonego
Cz³owiek stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e cieszy³ siê do momentu
upadku nastêpuj¹cymi przymiotami moralnymi31:
• bdarzony by³ pierwotn¹ œwiêtoœci¹, czyli stanem wewnêtrznej komunii z Bogiem (por. Sobór Trydencki, DS 1511),
• charakteryzowa³a go harmonia i pokój w relacji: do Boga, do drugiego cz³owieka, do œwiata, do siebie samego. Do pe³nego rozwoju cz³owiek potrzebuje Boga, innych ludzi i otaczaj¹cego go œwiata, ale relacje te musz¹ byæ
odpowiednio zhierarchizowane: Bóg, cz³owiek, œwiat.
• cieszy³ siê wewnêtrzn¹ harmoni¹ w³adz duszy i cia³a. Wola chêtnie pod¹¿a³a za poznanym dobrem,
• by³ wolny od trojakiej po¿¹dliwoœci: cia³a, oczu i tego, co doczesne (por. 1J 2,16),
• panowanie nad œwiatem by³o wyrazem panowania nad samym sob¹,
• relacja mê¿czyzna-kobieta by³a odbiciem za¿y³oœci z Bogiem (nie odczuwali wstydu, brak dystansu, zgoda, jednoœæ). Spo³eczny charakter cz³owieka:
otwarcie na drugiego rozwija, egoizm ogranicza i niszczy (por. GS 12). Cz³owiek „nie mo¿e odnaleŸæ siê w pe³ni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego”32,
• praca nie by³a trudem, ale radosnym wspó³dzia³aniem z Bogiem. W rêce
cz³owieka z³o¿ona zosta³a odpowiedzialnoœæ za jego w³asny rozwój i w du¿ej
mierze za los œwiata. Cz³owiek ma zadanie doskonalenia siebie i rzeczy stworzonych i ukierunkowywania siebie i stworzenia ku Stwórcy (GS 34, 56, 67).
II. Prawda o upadku
Œledz¹c objawienie biblijne poznajemy, i¿ autor natchniony stopniowo wprowadza nas we wszystkie tajniki ludzkiej kondycji moralnej. Ka¿dy cz³owiek
³atwo zauwa¿a, ¿e stan jego ¿ycia moralnego mniej lub bardziej odbiega od
idea³u nakreœlonego w pierwszych rozdzia³ach Ksiêgi Rodzaju. St¹d rodzi siê
bardzo fundamentalne pytanie: dlaczego konkretny cz³owiek, ¿yj¹cy w jakiejkolwiek epoce dziejów, tak bardzo ró¿ni siê swoj¹ kondycj¹ moraln¹ od stworzonych w raju prarodziców?
31

32

Por. W. Polak, Powo³ani w Chrystusie, Gniezno 1999, 46–47; C. Schönborn, Podstawowe prawdy nauki Koœcio³a o grzechu pierworodnym, w: C. Schönborn, A. Görres,
R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Koœcio³a, Poznañ 1997, 56–60.
GS 24.
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Prób¹ odpowiedzi na to pytanie jest opowiadanie biblijne o upadku pierwszych ludzi, jakie znajdujemy w trzecim rozdziale Ksiêgi Rodzaju. Opis tzw.
grzechu pierworodnego jest prób¹ wyjaœnienia, sk¹d w cz³owieku, stworzonym
przecie¿ jako «bardzo dobry», bierze siê sk³onnoœæ do czynienia z³a i dlaczego
nie cieszy siê on pierwotn¹ œwiêtoœci¹ i doskona³oœci¹.
Przyjêcie prawdy o stworzeniu przez Boga «dobrego» œwiata i «bardzo dobrego cz³owieka» wyjaœnia, i¿ z³o nie mo¿e zawieraæ siê w strukturze stworzenia. Objawienie uczy, ¿e „dzie³o stworzenia jest dobre, zamierzone i sprawione
przez Tego, który jest samym Dobrem. Z³o nie pochodzi ze stworzenia, lecz
z wolnoœci istoty stworzonej; nie jest czêœci¹ «historii natury», lecz «historii
wolnoœci»”33. Biblia mówi o zdarzeniu, które zawa¿y³o na losach ca³ej ludzkoœci
i sprawi³o, ¿e wypad³a ona z linii rozwojowej zamierzonej przez Boga i z w³asnego wyboru obra³a, za podszeptem przeciwnika Bo¿ego – Szatana, niepos³uszeñstwo Bogu.
Ta dziejowa tragedia moralna nazywana jest w teologii dramatem grzechu
pierworodnego – pierwszego niepos³uszeñstwa i zerwania przez cz³owieka wspólnoty ¿ycia z Bogiem. Grzech ten zapocz¹tkowa³ przewrotne nastawienie ludzkiej woli34, tak ¿e od tej chwili ludzie rodz¹ siê z wrodzon¹ tendencj¹, by odrzucaæ Boga i Jego s³owo, gardziæ Jego M¹droœci¹ i Mi³oœci¹. Teologia grzechu
pierworodnego stara siê ukazaæ, ¿e ludzka sk³onnoœæ do z³a polega nie tylko na
jego jednostkowym pope³nianiu, ale tkwi w g³êbi zranionej ludzkiej natury
jako swoista chêæ bycia «wbrew Bogu i poza Bogiem». Komentuj¹c tê ludzk¹
kondycjê w perspektywie historiozbawczej, œw. Pawe³ rozwinie naukê o grzechu pierworodnym, którego skutki dŸwiga ka¿dy cz³owiek: „Przez niepos³uszeñstwo jednego, wszyscy stali siê grzesznikami” (Rz 5,19). Wszyscy rodzimy
siê w stanie grzechu, czyli przewrotnego nastawienia naszej ludzkiej natury
zdolnej odrzuciæ dobroæ Boga. Jest to swoisty brak tego, czym cieszy³ siê cz³owiek pocz¹tków, brak podarowanej pierwotnie wspólnoty z Bogiem. Jak zatem
dosz³o do utraty tej pierwotnej przyjaŸni i komunii z Bogiem?
1. Biblijny cz³owiek w dramacie upadku
Analizuj¹c tekst trzeciego rozdzia³u Ksiêgi Rodzaju odkrywamy kolejne
stopnie dramaturgii zerwania przyjaŸni cz³owieka z Bogiem. Cz³owiek powo³any do istnienia jako partner Boga i nosz¹cy w sobie Bo¿y obraz i podobieñstwo
nie by³ jednak równy Bogu. W akceptacji swej zale¿noœci od Stwórcy kry³a siê
33
34

C. Schönborn, Podstawowe prawdy…, 61.
Por. J. Synowiec, Na pocz¹tku. Pradzieje biblijne 1,1–11,9, Kraków 1996, 139.
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jego wielkoœæ. Bóg sam pragn¹³ udzielaæ cz³owiekowi doskona³oœci i œwiêtoœci
jako daru. Przebóstwienia cz³owiek nie mo¿e udzieliæ sobie sam. Tymczasem
dramat upadku rozpoczyna siê od pokusy podsuniêtej przez szatana, by cz³owiek sam siêgn¹³ po boskoœæ, której zdaniem Kusiciela, Bóg zazdroœnie strze¿e
przed cz³owiekiem. Pokusa dotyczy z³amania Bo¿ego zakazu, by nie spo¿ywaæ
owoców z drzewa poznania dobra i z³a35. To drzewo w symboliczny sposób ukazuje granicê pomiêdzy Stwórc¹ a stworzeniem, której cz³owiekowi jako istocie
stworzonej nie wolno przekroczyæ i któr¹ powinien on aktem œwiadomej i wolnej woli uznaæ. Cz³owiek jest zale¿ny od Stwórcy. Dlatego poddany jest pewnemu porz¹dkowi — porz¹dkowi stworzenia — którego nie ustanowi³ on sam,
lecz który nada³ swemu dzie³u Stwórca. Próba w formie zakazu dotyczy wiêc
wolnej woli cz³owieka: Czy uzna on prawdê o sobie i o stworzeniu? Czy uzna —
poprzez symboliczne pos³uszeñstwo temu jednemu zakazowi — ¿e jest istot¹
stworzon¹? Czy zechce zaakceptowaæ tym samym swoj¹ godnoœæ i swoj¹ granicê: godnoœæ wynikaj¹c¹ z tego, ¿e jest obrazem Boga; granicê polegaj¹c¹ na
tym, ¿e nie jest w³asnym stwórc¹36?
Niestety, cz³owiek w momencie próby nie zaakceptowa³ swojej stworzonoœci, chcia³ byæ jak Bóg i wyci¹gn¹³ rêkê po owoc z zakazanego drzewa. Tymczasem zaraz po tym akcie niepos³uszeñstwa oboje, Adam i Ewa, rozpoznali swoj¹
znikomoœæ – jak niewiele znacz¹ bez Boga i ¿yj¹c wbrew Bogu. Nagoœæ, o której
wspomina autor natchniony wyraŸnie kontrastuje z chwa³¹ œwiêtoœci, jak¹ byli
obleczeni na pocz¹tku37. Teraz sami spletli sobie ga³¹zki figowe i ukryli siê przed
Bogiem, co wymownie uœwiadamia, ¿e nie ma ju¿ pierwotnej wspólnoty i przyjaŸni. Pojawi³ siê lêk przed Stwórc¹. Równie¿ wzajemnie miêdzy sob¹ trac¹ dar
komunii i oskar¿aj¹ siê przed Bogiem, kto jest winny zaistnia³emu upadkowi38.
35

36
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Zdaniem biblistów „drzewo znajomoœci dobra i z³a by³o drzewem wszechwiedzy
Bo¿ej, a zakaz spo¿ywania z niego owoców – zakazem przyw³aszczania sobie wszechwiedzy, czyli m¹droœci, jak¹ rozporz¹dza sam Stwórca (…), tak¿e tej m¹droœci,
której wyrazem s¹ okreœlone przez Niego zasady postêpowania cz³owieka. Kto bowiem w nierozumnej pysze oœmiela siê przypisywaæ sobie niezmierzon¹ m¹droœæ
samego Stwórcy, ten równoczeœnie przyw³aszcza sobie prawo rozstrzygania o tym,
co jest dobre i co jest z³e moralnie”. J. Synowiec, Na pocz¹tku..., 95–96 .
C. Schönborn, Podstawowe prawdy…, 64.
„Po grzechu pierwsi rodzice zaczêli siê wstydziæ swej nagoœci i ukrywali siê przed
Stwórc¹ (Rdz 3,8–11; por. 2,25), wyra¿a myœl, i¿ grzech zniszczy³ ich przyjaŸñ z Bogiem i sprawi³, ¿e po¿¹dliwoœæ p³ciowa zaczê³a d¹¿yæ do wyrwania siê spod kontroli rozumu, a nagoœæ zamieni³a siê w stan upokorzenia cz³owieka przez cz³owieka”.
J. Synowiec, Na pocz¹tku..., 135.
„Scena przedstawiaj¹ca pierwszego mê¿czyznê, jak usprawiedliwia siê przed Bogiem, i¿ z³ama³ Jego zakaz, poniewa¿ ¿ona, któr¹ od Niego otrzyma³, da³a mu
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Naturaln¹ konsekwencj¹ wyboru, jakiego dokonali Adam i Ewa za podszeptem Kusiciela, jest utrata pierwotnej œwiêtoœci i ¿ycia w komunii z Bogiem.
Dlatego musz¹ opuœciæ raj i ponieœæ dalsze konsekwencje swojej decyzji. Trud
pracy, po¿¹dliwoœæ, dominacja i ból rodzenia wpisuj¹ siê odt¹d w ¿ycie cz³owieka, które nara¿one bêdzie stale na ataki Z³ego Ducha, czyhaj¹cego na s³aboœci
ludzkie. Ale wœród tej mrocznej scenerii pojawia siê promyk nadziei: zapowiedŸ Zbawienia.
2. Teologiczne rozumienie pierwszego upadku
W teologicznej refleksji nad grzechem pierworodnym warto sobie postawiæ
nastêpuj¹ce pytania: na czym polega istota tego grzechu, dlaczego prarodzice
ulegli pokusie i dlaczego wszyscy dziedziczymy skutki pierwszego upadku.
Odpowiedzi na te pytania s¹ o tyle wa¿ne, ¿e mog¹ nam du¿o powiedzieæ nie
tylko o pierwszych rodzicach, ale i o nas samych, którzy nosimy w sobie skutki
ich upadku.
a) Istota grzechu pierworodnego
Dziœ bardzo wielu ludzi, nawet wierz¹cych, podchodzi bardzo nieufnie do
dogmatu o grzechu pierworodnym, zreszt¹ nie tylko do tego jednego dogmatu.
Kwestionuj¹ nawet potrzebê nauczania na ten temat, t³umacz¹c, ¿e w ogóle
nie ma czegoœ takiego jak grzech pierworodny, a nauka o nim jest czyst¹ spekulacj¹ teologiczn¹. Taka postawa bardzo czêsto wyp³ywa z braku wiary i rzetelnej wiedzy na omawiany temat. Poruszaj¹c siê w dziedzinie prawd wiary,
musimy nieustannie uœwiadamiaæ sobie, i¿ mamy do czynienia z wielkimi tajemnicami i próbujemy rozumem uchwyciæ to, co wielokroæ wymyka siê naszym ludzkim mo¿liwoœciom. W naszych dociekaniach ufamy wiêc nie tyle w³asnym przeczuciom, co Bo¿emu s³owu i teologicznym autorytetom.
Aby choæ w ogólnym zarysie przybli¿yæ tajemnicê, któr¹ rozwa¿amy, pos³u¿ymy siê najpierw sugestywnym porównaniem, jakiego w trakcie wyk³adu
o grzechu pierworodnym u¿y³ kardyna³ C. Schönborn:
„Na czym polega pierwszy grzech? Najprostsze wyjaœnienie — w formie pogl¹dowej — us³ysza³em z ust pewnego in¿yniera. Grzech ów polega³
jego zdaniem na «odrzuceniu instrukcji u¿ytkowania». Adam odrzuci³, «inowoc z drzewa znajomoœci dobra i z³a (3,12), zawiera w sobie myœl, ¿e pierwszy
bunt przeciw Bogu wprowadzi³ tak¿e zak³ócenie w stosunkach miêdzyludzkich”.
Tam¿e.
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strukcjê u¿ytkowania», przeznaczon¹ dla niego i dla œwiata. Czy mo¿na
siê dziwiæ, ¿e nic ju¿ prawid³owo nie «funkcjonuje»? I czy mo¿na oskar¿aæ
«Konstruktora», jeœli u¿ytkownicy nie przestrzegaj¹ Jego «instrukcji»”39?
Kontynuuj¹c swój wyk³ad, nieco dalej kardyna³ precyzowa³ ju¿ jêzykiem bardziej teologicznym, co jest istot¹ grzechu pierworodnego. Zgodnie z przekazem
biblijnym i teologiczn¹ tradycj¹ Koœcio³a Ÿród³owo polega on na pysze cz³owieka40,
który chcia³ byæ jak Bóg. Jest on te¿ „brakiem woli s³uchania, niepos³uszeñstwem.
Pierwszy grzech, i odt¹d ka¿dy grzech, jest «zamkniêciem uszu» na Boga, na
prawdê. Jednoczeœnie jest on nas³uchiwaniem innego g³osu: g³osu Kusiciela”41.
W zrozumieniu istoty grzechu pierworodnego pomaga nam równie¿ Katechizm Koœcio³a Katolickiego. Na wstêpie dowiadujemy siê, i¿ „opis upadku
(Rdz 3) u¿ywa jêzyka obrazowego, ale stwierdza wydarzenie pierwotne, fakt,
który mia³ miejsce na pocz¹tku historii cz³owieka”42. Sam zaœ upadek, nazywany w teologii grzechem, Katechizm okreœla jako najpierw dopuszczenie, by zamar³o w sercu cz³owieka zaufanie do Stwórcy, prowadz¹c dalej do niepos³uszeñstwa s³owu Bo¿emu43. „Pope³niaj¹c ten grzech, cz³owiek przed³o¿y³ siebie
nad Boga, a przez to wzgardzi³ Bogiem; wybra³ siebie samego przeciw Bogu,
przeciw wymaganiom swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu
dobru. Stworzony w stanie œwiêtoœci, cz³owiek by³ przeznaczony do pe³nego
«przebóstwienia» przez Boga w chwale. Zwiedziony przez diab³a, chcia³ «byæ
jak Bóg», ale «bez Boga i ponad Bogiem, a nie wed³ug Boga»”44. Pytaj¹c zatem,
dlaczego pierwsi rodzice ulegli pokusie, kierujemy nasz¹ uwagê na fakt, i¿

39
40

41
42
43
44

C. Schönborn, Podstawowe prawdy…, 64-65.
Sk¹d wnioskujemy, ¿e grzech pierworodny wynika³ z pychy cz³owieka? Zdaniem
J. Synowca „do stwierdzenia tej prawdy starotestamentowy wyznawca Boga doszed³ nie w oparciu o dokumentacjê historyczn¹ o pierwszych rodzicach, bo taka
nie istnieje, ale poprzez analizê postaw ludzi sobie wspó³czesnych, którzy przekraczali prawo Bo¿e. Ka¿dy grzech, ka¿dy bunt cz³owieka przeciw Stwórcy jest bowiem wynikiem pychy, która w mniejszym lub wiêkszym stopniu sk³ania go do
stawiania siebie i swojej m¹droœci na równi z Bogiem i Jego m¹droœci¹ oraz do
decydowania o swoim postêpowaniu bez liczenia siê z Jego prawem. Jahwista najwyraŸniej uœwiadomi³ sobie ten zgubny wp³yw pychy na postêpowanie cz³owieka
i st¹d wnioskowa³, ¿e to ona musia³a byæ bezpoœredni¹ przyczyn¹ pierwszego pope³nionego przez ludzi grzechu”. J. Synowiec, Na pocz¹tku...,134.
C. Schönborn, Podstawowe prawdy…, 65.
KKK 390.
Por. KKK 397.
KKK 398.
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pozwolili oni, by zamar³o w nich zaufanie do Boga, w swojej wolnoœci przestali
s³uchaæ Bo¿ego g³osu, a zaczêli nas³uchiwaæ k³amliwego Kusiciela.
J. Ratzinger katechizmowe nauczanie stara siê osadziæ w praktycznym
¿yciu cz³owieka podkreœlaj¹c, ¿e istota grzechu pierworodnego polega w du¿ej
mierze na odrzuceniu zale¿noœci cz³owieka od Boga. Zwiedziony przez Szatana
zacz¹³ on opacznie interpretowaæ ¿yciodajn¹ zale¿noœæ od Stwórcy, widz¹c w niej
Ÿród³o zniewolenia. Zapragn¹³ zatem wyzwoliæ siê od tego, co w rzeczywistoœci
by³o gwarancj¹ jego wolnoœci. Na tym polega paradoks i dramat grzechu pierworodnego. To co kiedyœ rozegra³o siê w raju, dzieje siê nieustannie w historii
ludzkoœci i wskazuje na swoist¹ ci¹g³oœæ moralnej kondycji i losu potoków Adama. „Cz³owiek pojmuj¹c swoj¹ zale¿noœæ od najwy¿szej mi³oœci jako niewolê
i przecz¹c prawdzie o sobie samym – o swojej stworzonoœci – nie staje siê wolnym, lecz niszczy prawdê i mi³oœæ. Nie staje siê jednak Bogiem, nie mo¿e tego.
Mo¿e byæ tylko jak¹œ Jego karykatur¹, jakimœ pseudobogiem, niewolnikiem
w³asnych mocy, które go niszcz¹”45.
b) Powszechnoœæ skutków pierwszego grzechu
Ka¿dy, kto nieco g³êbiej przyjrzy siê samemu sobie, dostrze¿e we w³asnym
sercu ów przewrotny mechanizm pchaj¹cy nas do tego, by ¿yæ bez Boga, by byæ
jak Bóg46. Ulegaj¹c tej pokusie jednak bardzo szybko poznajemy, jak jesteœmy
znikomi i jak niewiele mo¿emy bez Boga. Widzimy te¿, jak ³atwo niszczymy
samych siebie, gdy chcemy ¿yæ wbrew Bo¿emu porz¹dkowi Mi³oœci i M¹droœci.
Wszyscy nosimy wiêc w sobie dziedzictwo Adamowego buntu: amor sui usque
ad contemptum Dei47.
Doœwiadczenie powszechnoœci owej sk³onnoœci do buntu wobec Boga sta³o
siê dla œw. Paw³a okazj¹ g³êbszej refleksji teologicznej na ten temat. Wszyscy
ludzie s¹ grzeszni, a zatem maj¹ jakiœ udzia³ w pierwszym niepos³uszeñstwie
Adama. Dla œw. Paw³a jest to oczywiste, ¿e skoro Chrystus umar³ za wszystkich, bez wyj¹tku, to wszyscy maj¹ udzia³ w grzechu Adama. „Przestêpstwo
jednego sprowadzi³o na wszystkich œmieræ” (Rz 5,12), „przez niepos³uszeñstwo
jednego cz³owieka wszyscy stali siê grzesznikami” (Rz 5,19) – oto teksty najbardziej oddaj¹ce myœl Paw³ow¹.
Tradycja Koœcio³a rozumia³a te s³owa jako potwierdzenie faktu, i¿ grzech
Adama poci¹gn¹³ za sob¹ skutki odczuwalne u wszystkich ludzi. Skutki te zna45
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47

J. Ratzinger, Creazione e peccato, Milano 1987, 54. T³umaczenie polskie za: W. Polak, Powo³ani w Chrystusie…, 48.
Do tego doœwiadczenia nawi¹za³ równie¿ Sobór Watykañski II w Konstytucji Gauidium et spes, 13.
Por. Œw. Augustyn, De civitate Dei, XIV, 28.
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ne ka¿demu cz³owiekowi to przede wszystkim doczesna œmiertelnoœæ i rozchwianie w³adz wewnêtrznych do tego stopnia, i¿ cz³owiek nie czyni dobra, którego
chce, lecz z³o, którego nie chce (por. Rz 7,19). Z psychologicznego punktu widzenia moglibyœmy okreœliæ te skutki jako zaburzenia racjonalnoœci, swoisty brak
harmonii d¹¿eñ sfery cielesnej i duchowej, czêste konflikty pragnieñ, sk³onnoœci do zniewoleñ sfery duchowej przez zmys³owoœæ, narcystyczny egoizm48.
Zgodnie z tradycyjnym nauczaniem Koœcio³a, uroczyœcie potwierdzonym
na Soborze Trydenckim, wszyscy ludzie (z wyj¹tkiem Najœwiêtszej Maryi Panny) rodz¹ siê w stanie grzechu, a jego przekazywanie dokonuje siê nie przez
naœladowanie, ale przez rodzenie (por. DS 1512). Nie mo¿na go zg³adziæ ¿adnymi œrodkami naturalnym, jedynie przez zas³ugi Jezusa Chrystusa (DS 1513)49.
Powszechnoœæ skutków grzechu pierworodnego staje siê bardziej oczywista, kiedy rozwa¿amy j¹ w kontekœcie powszechnoœci Chrystusowego dzie³a

48

49

A. Görres, psycholog, filozof i terapeuta, wymienia nastêpuj¹ce „upoœledzenia” sfery psychicznej, bêd¹ce skutkiem grzechu pierworodnego: dominacja mi³oœci egoistycznej posuniêtej a¿ do przemocy wobec innych; zaburzenia poznawcze polegaj¹ce na tym, ¿e rzeczowoœæ s¹dów zostaje wyparta przez uprzedzenia i myœlenie
¿yczeniowe; dominacja po¿¹dliwoœci, która burzy porz¹dek d¹¿eñ zhierarchizowany wed³ug rozumnych celów i zamienia go w chaos pragnieñ stymulowanych przyjemnoœci¹ (najbardziej uwidacznia siê to w sferze ludzkiej p³ciowoœci, gdzie szukanie przyjemnoœci poci¹ga za sob¹ czêsto niszczycielskie skutki: agresjê, dominacjê,
upokorzenie, zdradê, mœciwoœæ, sadyzm, masochizm i inne postawy generowane
chêci¹ doznawania przyjemnoœci nawet za cenê upokorzenia innych). Œwiat uczuæ
wymyka siê harmonijnemu wspó³istnieniu z innymi w³adzami wewnêtrznymi, nie
wi¹¿e siê ich z wartoœciami czy hierarchi¹ pilnoœci, ale staj¹ siê celem samym
w sobie, by dostarcza³y doznañ: im bardziej zachowania s¹ irracjonalne, niedozwolone, ³ami¹ce zasady, wbrew autorytetom, tym bardziej emocjonuj¹ce, atrakcyjne.
Wszystko to dostarcza krótkotrwa³ych, nieraz bardzo silnych doznañ, ale gdy na
doznaniach koñczy siê wachlarz prze¿yæ jednostki, nie przysparza to dobra integralnie ujêtej osobie, a wrêcz j¹ degraduje. Wed³ug Görresa „najdotkliwsze upoœledzenie w³adz poznawczych po upadku polega chyba na tym, ¿e po¿¹dliwoœæ poznawcza sama siebie po¿era. Zw¹tpienie w mo¿liwoœæ prawdy czy zgo³a wygaœniêcie d¹¿enia do niej prowadzi do utraty pierwotnej dynamiki ludzkiego ducha, do
utraty woli zadawania pytañ. Najgorsza œmieræ psychiczna polega na tym, ¿e cz³owiek w jakimœ osobliwym obojêtnym zw¹tpieniu rezygnuje z pytania o sens i prawdê.
Tam, gdzie czyni to konsekwentnie, zaczyna «sam siebie przemieniaæ z powrotem
w przebieg³e zwierzê» (Karl Rahner)”. A. Görres, Uwagi psychologiczne na temat
grzechu pierworodnego i jego skutków, w: C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann,
Grzech pierworodny w nauczaniu Koœcio³a, Poznañ 1997, 20.
Por. Sobór Trydencki, Dekret o grzechu pierworodnym, BF V, 48; GS 37.
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Zbawienia i powszechnoœci powo³ania do œwiêtoœci. Podkreœla tê prawdê we
wspomnianym ju¿ wczeœniej wyk³adzie o grzechu pierworodnym C. Schönborn:
„Dopiero w œwietle Chrystusa widoczna staje siê ca³a donios³oœæ pragrzechu
i jego skutków. Dlatego nie ma nic dziwnego w tym, ¿e Stary Testament nie
zna jeszcze jasnego pojêcia grzechu pierworodnego. Trzeba znaæ Chrystusa jako
Ÿród³o obfitoœci ³aski, aby zobaczyæ rozmiar grzechu Adama. Dopiero po objawieniu ceny zap³aconej za nasze odkupienie, mog³o wyjœæ na jaw, «jak¹ wagê
ma grzech» (Anzelm z Canterbury). Nauka o grzechu pierworodnym stanowi
zatem «odwrotn¹ stronê» dobrej nowiny, ¿e Jezus Chrystus jest Zbawicielem
wszystkich ludzi”50.
3. Moralna kondycja cz³owieka po upadku
Niepos³uszeñstwo pierwszych rodziców sprowadzi³o na nich samych jak
i na ca³¹ ludzkoœæ dramatyczne konsekwencje, maj¹ce swe odzwierciedlenie
w ich kondycji moralnej. Mo¿emy j¹ nastêpuj¹co opisaæ51:
• wzgardzenie mi³oœci¹ Bo¿¹ i pozbawienie siê uczestnictwa w ¿yciu Bo¿ym
sprawi³a utratê pierwotnej œwiêtoœci,
• w miejsce przyjaŸni i komunii z Bogiem pojawi³ siê lêk przed Bogiem –
podstawa do narodzin oddolnych religii,
• w relacjach miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ znika wzajemna komunia i za¿y³oœæ, a w ich miejsce wchodzi wzajemne obwinianie siê, widzenie z³a w drugim, widzenie w drugim gorszego od siebie, relacje miêdzyludzkie charakteryzuje ju¿ nie mi³oœæ i dar z siebie, ale po¿¹dliwoœæ, dominacja i przemoc,
zniszczenie wspólnotowego wymiaru ¿ycia, egoistyczna koncentracja na
w³asnych potrzebach i doznaniach, indywidualizm,
• nastêpuje trwa³e moralne os³abienie cz³owieka, objawiaj¹ce siê wewnêtrznym rozbiciem duchowych w³adz, zw³aszcza poznania i chcenia oraz brakiem panowania nad sob¹, ucieczk¹ od realizowania swego powo³ania,
• w relacji do stworzonego œwiata cz³owiek przyjmuje pozycjê bezwzglêdnego
autorytarnego w³adcy, który w nieskrêpowany sposób eksploatuje œwiat dla
swojej korzyœci. Czêsto ulega fascynacji tym œwiatem, ubóstwiaj¹c rzeczy,
absolutyzuje drugorzêdne wartoœci. Wy³¹cza obecnoœæ Boga ze œwiata i go
laicyzuje (¿yæ tak, jakby Boga nie by³o). Odwracaj¹c œwiat od Boga cz³owiek
sprzeniewierza siê swojej pierwotnej misji i czyni ze œwiata arenê, na której
rozgrywa siê wiele zdarzeñ wbrew zamys³owi Bo¿emu. St¹d œwiat staje siê
czêsto przeciwnikiem Boga w sensie, jaki znajdujemy u œw. Jana: wezwa50

C. Schönborn, Podstawowe prawdy…, 72.
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nie, by nie mi³owaæ œwiata, Chrystus nie jest z tego œwiata, œwiat jest synonimem z³a (nie chodzi tu jednak o œwiat stworzony i chciany przez Boga, ale
ten perwersyjnie przekszta³cony przez grzesznego cz³owieka),
• cz³owiek poznaje swoj¹ bezsilnoœæ we wszystkich wy¿ej wymienionych sferach i nie jest w stanie przywróciæ o w³asnych si³ach wczeœniejszego porz¹dku utraconego przez grzech.
Choæ tak bardzo pesymistycznie przedstawia siê moralna kondycja cz³owieka uwik³anego w grzech, nie jest ona jednak ostatecznym przeznaczeniem
cz³owieka, a prawda o upadku nie jest ostatni¹ kart¹ antropologii biblijnej.
Ju¿ bezpoœrednio po pierwszym upadku Pan Bóg zapowiada cz³owiekowi Zbawienie, które pomo¿e mu wydŸwign¹æ siê ze stanu upadku i ponownie cieszyæ
siê pe³ni¹ ¿ycia Bo¿ego52. W tym celu wielokrotnie i na ró¿ne sposoby prowadzi³ cz³owieka ku odrodzeniu przez Patriarchów i Proroków historii Zbawienia, a w czasach ostatecznych zes³a³ swojego Syna (por. Hbr 1,1), aby ka¿dy,
kto w Niego uwierzy, nie zgin¹³, ale mia³ pe³niê ¿ycia (por. J 3,16).
III. Prawda o zbawieniu
Dzie³o Zbawienia, którego dokona³ Jezus Chrystus i które stanowi centralne przes³anie chrzeœcijañstwa posiada charakter uniwersalny. Choæ dokona³o
siê ono w konkretnym momencie historii – „gdy nadesz³a pe³nia czasów” (Ga 4,4)
– i w okreœlonym miejscu, dotyczy ca³ej ludzkoœci: „skutki œmierci Chrystusa
s¹ ponadczasowe, obejmuj¹ ludzi wszystkich czasów. Odkupienie siêga wstecz
i w przysz³oœæ (…)”53.
Dla rozwa¿añ o moralnej kondycji cz³owieka dzie³o Zbawienia i Odkupienia w Jezusie Chrystusie ma bardzo istotne znaczenie. To w³aœnie ono sprawia, ¿e na cz³owieka uwik³anego w skutki grzechu pierworodnego i sk³onnego
do ¿ycia wbrew Bo¿ej mi³oœci, mo¿emy spogl¹daæ z optymizmem. W dziele zbawczym cz³owiek otrzymuje na nowo mo¿liwoœæ zaistnienia takim, jakim go Bóg
pragn¹³ od pocz¹tków stworzenia. Zostaje w pewnym sensie stworzony na
nowo54. Œw. Leon Wielki, cytowany przez Katechizm Koœcio³a Katolickiego, powie, i¿ niewypowiedziana ³aska Chrystusa udzieli³a nam nawet jeszcze wiêk-
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Por. J. M. Galván, Elementi di antropologia..., 196–200; B. Mondin, L’uomo secondo..., 167–229; W. Polak, Powo³ani w Chrystusie…, 48–49; C. Schönborn, Podstawowe prawdy…, 66–67.
Por. J. Synowiec, Na pocz¹tku..., 147–150.
J. Pastuszka, Wierzê w Boga. Rozwa¿ania o Sk³adzie Apostolskim, Katowice 1984, 134.
RH 10.
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szych dóbr ni¿ te, których nas pozbawi³a zawiœæ demona (por. Sermones, 73,4;
PL 54,396). W wymiarze moralnym najbardziej interesuje nas fakt przywrócenia utraconej godnoœci dzieci Bo¿ych, stanu synostwa wzglêdem Boga i udzia³u
w ¿yciu Bo¿ym (¿ycie w Chrystusie, ¿ycie teologalne, œwiêtoœæ).
Zbawienie w Chrystusie przygotowywane by³o w historii przez ca³y ci¹g
wydarzeñ zbawczych znanych nam z Bo¿ego Objawienia. S³owo Zbawienie (hebrajskie jasza, greckie soteria) najogólniej oznacza ocalenie z gro¿¹cego niebezpieczeñstwa. W jêzyku teologicznym termin ten zwi¹zany jest z doœwiadczaniem przejawów wybawiaj¹cej dobroci i mocy Bo¿ej. Dla chrzeœcijan rozumienie terminu zbawienia wi¹¿e siê z osob¹ Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela cz³owieka i œwiata55.
Wcielenie Syna Bo¿ego i Jego zbawcza misja wprowadzi³a ludzkoœæ w now¹
sytuacjê egzystencjaln¹ i w nowy etap historii. Mesjasz-Zbawiciel przychodzi
do ludzi uwik³anych w niewolê grzechu, by przeprowadziæ ich (przejœcie-pascha) do nowego ¿ycia w komunii z Bogiem. Przez swoj¹ œmieræ Chrystus wyzwala ludzkoœæ z niewoli grzechu, a przez zmartwychwstanie wprowadza do
nowego ¿ycia. Przywraca utracon¹ w Adamie ³askê, obdarza synostwem Bo¿ym (por. Ga 4,4-7). Przez ten dar usynowienia w Synu cz³owiek ma udzia³
w ¿yciu Trójjedynego Boga. To, co Adam utraci³ przez swoje niepos³uszeñstwo
(amor sui usque ad contemptum Dei), Chrystus przywraca przez swoje pos³uszeñstwo a¿ do œmierci (amor Dei usque ad contemptum sui)56. Zbawienie cz³owieka to zaoferowanie mu nowego stylu istnienia, innego od Adamowego, takiego który prawdziwie czyni cz³owieka wielkim i piêknym.
Skutecznoœæ tego zbawczego dzie³a dla indywidualnej osoby zale¿y od jej
wiary w zbawcz¹ moc odkupienia. Zbawienie dokona³o siê, ale jego owoce w wymiarze osobistym zale¿¹ od przyjêcia dzie³a Chrystusa przez wiarê (por. Rz 3,21-31). Ci, którzy je przyjmuj¹, otrzymuj¹ wewnêtrzn¹ moc, aby siê stawaæ dzieæmi Bo¿ymi (por. J 1,11-12). Ta wewnêtrzna moc to przede wszystkim mi³oœæ
Bo¿a, któr¹ Bóg okaza³ cz³owiekowi w Chrystusie i w Jego zbawczej œmierci
i zmartwychwstaniu. Tê mi³oœæ mo¿emy te¿ nazywaæ ³ask¹, darem niezas³u¿onym, polegaj¹cym najpierw na samoudzieleniu siê Boga cz³owiekowi, przebóstwieniu ludzkiej natury i uzdolnieniu do ¿ycia «rytmami Bo¿ej egzystencji».
Chrzeœcijanie poznali, ¿e cz³owiek nie mo¿e sam siebie zbawiæ, otrzymuje jednak od Boga wybawienie w darze i zostaje zobowi¹zany nowym powo³aniem do
55
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Por. M. Go³êbiewski, Idea zbawienia w Piœmie œwiêtym, AK 1(1981), 53; 391–392,
W. £ydka, Zbawienie, w: A. Zuberbier (red.), S³ownik Teologiczny, t. II, [b.m.] 1989,
410–413.
Por. Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoœæ…, 14–15.
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¿ycia w Chrystusie, by wspó³pracowaæ z ³ask¹ Bo¿¹ w trwaj¹cym ca³e ¿ycie
procesie w³asnego uœwiêcenia i zbawienia57. W wymiarze antropologicznym
i moralnym zbawienie nadaje ludzkiemu ¿yciu ukierunkowanie na pe³niê cz³owieczeñstwa58. To cz³owieczeñstwo, ukazane w Jezusie Chrystusie mo¿e odwzorowywaæ siê w ka¿dym cz³owieku, który uwierzy w zbawcz¹ moc odkupienia Chrystusie.
1. Antropologiczne aspekty odkupienia cz³owieka w Chrystusie
Tajemnica zbawienia i odkupienia w Chrystusie dotyczy w swym najg³êbszym wymiarze wewnêtrznej przemiany ludzkiego serca, którego nie mog³y uzdrowiæ ani zewnêtrzne nakazy Prawa (por. Rz 8,3), które by³o jedynie wychowawc¹
(por. Ga 3,24), ani jakakolwiek zewnêtrzna doktryna moralna. Jan Pawe³ II
w encyklice Veritatis splendor podkreœla ten intymny wymiar dzie³a odkupienia pisz¹c, i¿ „mi³oœci i ¿ycia zgodnego z Ewangeli¹ nie mo¿na pojmowaæ przede
wszystkim w kategoriach nakazu, poniewa¿ ich wymogi przekraczaj¹ ludzkie
si³y: staj¹ siê one mo¿liwe jedynie jako owoc daru ofiarowanego przez Boga,
który uzdrawia i przemienia swoj¹ ³ask¹ serce cz³owieka (…)”59. Ta wewnêtrzna
przemiana jest Ÿród³em nowego dynamizmu ¿ycia moralnego, którego nie mo¿na traktowaæ jako zewnêtrzne wymuszanie okreœlonych postaw przy pomocy
przepisów, nakazów i zakazów. Dynamizm moralnego ¿ycia cz³owieka odkupionego w Chrystusie polega przede wszystkim na pozytywnym i pogodnym promieniowaniu od wewn¹trz darem otrzymanym przez Boga, radosnym rozwijaniem zdolnoœci do ¿ycia dobroci¹ i mi³oœci¹. Zak³ada to równie¿ czuwanie nad
tendencj¹ do z³a, która w cz³owieku odkupionym nie jest jeszcze ostatecznie
pokonana i w warunkach doczesnej egzystencji oczekuje pe³nego odkupienia
w doskona³ym zjednoczeniu z Bogiem w ¿yciu wiecznym. Cz³owiek, który uwierzy³ i przyj¹³ zbawcz¹ moc odkupienia jest powo³any do dania Bogu osobistej
odpowiedzi przez wspó³pracê z otrzyman¹ ³ask¹: „w³aœnie œwiadomoœæ otrzymania daru, posiadania w Jezusie Chrystusie mi³oœci Bo¿ej, rodzi i ustawicznie
podtrzymuje œwiadom¹ odpowiedŸ mi³oœci ku Bogu i ku braciom (…). Ten nierozerwalny zwi¹zek miêdzy ³ask¹ Boga a wolnoœci¹ cz³owieka, miêdzy darem a zadaniem, œw. Augustyn wyrazi³ w prostych i g³êbokich s³owach modlitwy: «Da
quod iubes et iube quod vis» (Daj to, czego ¿¹dasz i ¿¹daj, czego chcesz)”60.
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Z antropologicznego punktu widzenia nale¿a³oby zatem teraz zapytaæ, na
czym polega owe wewnêtrzne uzdrowienie i przemienienie ludzkiego serca?
W bli¿szym zrozumieniu tej tajemnicy mog¹ nam dopomóc miedzy innymi natchnione teksty listów Paw³owych, w których autor zestawia ze sob¹ postaci
Adama i Jezusa. Przestêpstwo niepos³uszeñstwa Adama sprowadzi³o na wszystkich ludzi zerwanie komunii z Bogiem i œmieræ. Pos³uszeñstwo Chrystusa czyni wszystkich ludzi sprawiedliwymi przed Bogiem, to znaczy pozwala im zaistnieæ w sposób nieobarczony adamowym buntem i niepos³uszeñstwem (por. Rz 5).
Adam chcia³ o w³asnych si³ach staæ siê jak Bóg, pycha i niepos³uszeñstwo doprowadzi³y go do stanu upadku. Chrystus w dziele zbawienia odwraca zaistnia³y w Adamie porz¹dek i wybawia nas ze stanu niepos³uszeñstwa. Choæ jest
Bogiem, zaistnia³ na sposób ludzki, uni¿y³ samego siebie, „nie uczepi³ siê kurczowo swojej w³asnej autonomii, nieograniczonoœci w³asnej mocy dzia³ania i pragnieñ. Idzie inn¹ drog¹: staje siê ca³kowicie zale¿ny, staje siê s³ug¹. Wybieraj¹c, w miejsce w³adzy, drogê pos³uszeñstwa mi³oœci, mo¿e zst¹piæ a¿ do najg³êbszych Ÿróde³ k³amstwa (i niepos³uszeñstwa) Adama, a¿ do otch³ani œmierci,
aby tam przywróciæ prawdê pierwotnego pos³uszeñstwa i obdarowaæ nas na
powrót ¿yciem”61.
Pos³uszeñstwo Chrystusa wobec Ojca a¿ do œmierci (por. Flp 2,6–8) nie tylko
uczy takiej postawy, ale przez za¿y³e zjednoczenie z Chrystusem daje podobn¹
moc pos³uszeñstwa, ka¿demu, kto w Niego uwierzy i pójdzie za Nim. Dlatego œw.
Pawe³ mo¿e wzywaæ chrzeœcijan ¿yj¹cych w Filipii, by o¿ywia³y ich te d¹¿enia,
które by³y w Jezusie Chrystusie: „On, istniej¹c w postaci Bo¿ej nie skorzysta³ ze
sposobnoœci, aby na równi byæ z Bogiem, lecz ogo³oci³ samego siebie, przyj¹wszy
postaæ s³ugi, stawszy siê podobnym do ludzi. A w zewnêtrznym przejawie, uznany za cz³owieka, uni¿y³ samego siebie, stawszy siê pos³usznym a¿ do œmierci –
i to œmierci krzy¿owej” (Flp 2, 6–8). Pos³uszeñstwo Jezusa jest Ÿród³em wywy¿szenia Go ponad wszystko (por. Flp 2, 9–11), a z Nim i ca³ej ludzkiej natury,
która otrzymuje w Jezusie now¹ mo¿liwoœæ istnienia – nie przeciw Bogu, lecz
w synowskiej przyjaŸni z Nim. Oznacza to, ¿e choæ ka¿dy cz³owiek nosi w sobie
skutki adamowego NIE wypowiedzianego Bogu, mo¿e w Chrystusie odwróciæ tê
tendencjê buntu w synowskie TAK, b¹dŸ wola Twoja, i przyj¹æ Bo¿¹ wolê, Bo¿¹
prawdê i Bo¿¹ mi³oœæ jako swoje. Nie mo¿e tego w pe³ni dokonaæ o w³asnych
si³ach, ale w jednoœci z Chrystusem przez chrzest i egzystencjalne zjednoczenie
z Nim dziêki wierze: „przez chrzest zanurzaj¹cy nas w œmieræ [Chrystusa] zostaliœmy razem z Nim pogrzebani po to, abyœmy i my wkroczyli w nowe ¿ycie – jak
Chrystus powsta³ z martwych dziêki chwale Ojca” (Rz 6,4).
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W tajemnicy zbawienia Bóg przychodzi do ka¿dego cz³owieka, niezale¿nie
od czasu i miejsca, by ukazaæ mu jego wyj¹tkow¹ godnoœæ. To Chrystus w sobie
samym objawia tê godnoœæ cz³owiekowi. On rozjaœnia tajemnicê bytu i losu
cz³owieka, On, Odkupiciel, objawia w pe³ni cz³owieka samemu cz³owiekowi62.
W³aœnie w Chrystusie cz³owiek odkrywa znaczenie swojej godnoœci miêdzy innymi dziêki temu, i¿ ju¿ przez sam fakt Wcielenia „zjednoczy³ siê jakoœ z ka¿dym cz³owiekiem”63, a przez Tajemnicê Paschaln¹ ukaza³ transcendentn¹ wartoœæ cz³owieczeñstwa i sens ludzkiej egzystencji ukierunkowany na eschatologiczne uczestnictwo w ¿yciu Bo¿ym64. Odkrycie tych bardzo podstawowych
prawd o sobie jest Ÿród³em moralnych praw i obowi¹zków wzglêdem ka¿dej
osoby ludzkiej.
Cz³owiek stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e, mimo uwik³ania
w grzech, dziêki zbawieniu w Chrystusie odkrywa na nowo powo³anie do œwiêtoœci i ostateczne przeznaczenie do pe³ni ¿ycia w Bogu.
Jednocz¹c siê w wierze z Chrystusem, powo³any jest, by rozwijaæ i uszlachetniaæ w³asne cz³owieczeñstwo, zobowi¹zany jest do postêpowania zgodnie
z tym, kim rzeczywiœcie jest jako «usynowiony w Synu». „Chrystus nie tylko
objawia odwieczny zamys³ Bo¿y dotycz¹cy ludzkoœci, ale nadto umo¿liwia zrealizowanie siê tego zamys³u w ka¿dym, kto przyjmie go przez wiarê. W Jezusie
widzimy skonkretyzowane osobowo powo³anie ka¿dego cz³owieka do pe³nej
komunii ¿ycia z Bogiem. (…) Chrzeœcijanin rozpoznaje w doskona³ym cz³owieczeñstwie Jezusa Chrystusa pe³niê siebie samego, co rozbudza w nim pragnienie dojrzewania do tej samej doskona³oœci. Cz³owiek odczytuj¹cy siebie samego
jako przybranego syna Boga, powo³anego do doskona³oœci Pierworodnego Syna,
nawet jeœli nie jest jeszcze doskona³y i podlega s³aboœci oraz pokusom do z³a,
jest uzdolniony przez Ducha Œwiêtego, by odpowiadaæ Bogu na sposób syna:
Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech siê stanie (por. £k 22,42)”65.
2. Moralna kondycja cz³owieka odkupionego w Chrystusie
Odkupienie ludzkoœci w Chrystusie przynosi ka¿demu cz³owiekowi, który
przyjmie ten dar przez wiarê, mo¿liwoœæ nowego ¿ycia, ¿ycia w Chrystusie.
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Niesie ono ze sob¹ odrodzon¹ ludzk¹ kondycjê moraln¹ i wyznacza now¹ miarê
ludzkich etycznych mo¿liwoœci. Jest to miara cz³owieka odkupionego w Chrystusie, uzdolnionego, by w sobie samym odwzorowywa³ to, co pozna³ i pokocha³
w Jezusie Chrystusie. Jan Pawe³ II w encyklice Veritatis splendor z naciskiem
przypomina tê w³aœnie miarê moralnych mo¿liwoœci cz³owieka, jaka staje siê
jego udzia³em przez odkupienie w Chrystusie. Stawiaj¹c dzisiaj pytania o moralne mo¿liwoœci cz³owieka, nie mo¿emy zapominaæ, ¿e „Chrystus nas odkupi³!
Znaczy to, ¿e obdarzy³ nas mo¿liwoœci¹ realizacji ca³ej prawdy naszego istnienia; ¿e wyzwoli³ nasz¹ wolnoœæ spod w³adzy po¿¹dania”66. Jeœli cz³owiek odrzuci ten Bo¿y dar, skazuje siê na los niewolnika w³asnych namiêtnoœci, wybiera
logikê si³y i przemocy zamiast braterstwa i mi³oœci. Powtarza upadek Adama
i pogr¹¿a siê coraz bardziej w mroku bezsensu i dekadencji.
Chrystus nas odkupi³, ubogaci³ nasze cz³owieczeñstwo i nasz¹ kondycjê
moraln¹. Mo¿emy j¹ scharakteryzowaæ w nastêpuj¹cy sposób67:
• cz³owiek w Chrystusie staje siê uczestnikiem Boskiej natury (por. 2P 1,3–
–4), têtni w nim nadprzyrodzone ¿ycie teologalne,
• przez wiarê cz³owiek dostêpuje «usynowienia w Chrystusie», nawi¹zuje siê
nowa relacja cz³owieka z Bogiem,
• ¿ycie nadprzyrodzone i relacja usynowienia sprawiaj¹, i¿ cz³owiek uzdolniony zostaje do nowego sposobu ¿ycia wed³ug prawa mi³oœci, prawa Ducha. Nie jest to ju¿ prawo zewnetrzne, ale wewnêtrzna dynamika nowego
stylu «bycia w Chrystusie»,
• zbawcze dzie³o Chrystusa i Jego ³aska odnawia w cz³owieku w wymiarze
moralnym wszystko to, co zniszczy³ grzech Adama (por. KKK 1708):
– przywraca wewnêtrzn¹ harmoniê w³adz poznawczych, wolitywnych i uczuciowych (por. Rz 8,14–25) tak, by cz³owiek wol¹ chcia³ dobra, które poznaje rozumem oœwieconym wiar¹ i wybiera³ je w konkretnym dzia³aniu,
w Chrystusie cz³owiek staje siê panem siebie samego i poznaje prawdziw¹ wolnoœæ w Duchu Œwiêtym (por. Ga 5,1),
– daje szansê budowania braterskiej wspólnoty miêdzyludzkiej, gdzie ludzie staj¹ siê dla siebie braæ- mi, gdy¿ poznaj¹ swego wspólnego Ojca,
Pana wszelkiego stworzenia. Odnowiona zostaje te¿ relacja mê¿czyznakobieta, ich zwi¹zek uœwiêcony przez Boga staje siê znakiem przypominaj¹cym mi³oœæ Chrystusa do Koœcio³a (Ef 5,21–33),
– w stosunku do œwiata stworzonego cz³owiek na nowo staje siê Bo¿ym
zarz¹dc¹ otrzymanych dóbr, z których ma korzystaæ w sposób roztropny,
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ku swemu integralnemu rozwojowi, ma przekszta³caæ i udoskonalaæ œwiat
zgodnie z pierwotnym zamys³em Bo¿ym, powinien te¿ czuwaæ, by nie daæ
siê zniewoliæ rzeczom œwiata, poœród którego daje o sobie znak duch Przeciwnika Bo¿ego i zwodzi cz³owieka (por. Rz 12,2 – „nie bierzcie wzoru
z tego œwiata, przemieniajcie siê zgodnie z wol¹ Bo¿¹”).
Skutki Chrystusowego dzie³a odkupienia staj¹ siê udzia³em ka¿dego, kto
przez wiarê przyjmie w sposób wolny dar ofiarowany przez Boga. ¯ycie Bo¿e
w cz³owieku rozpoczyna siê z momentem chrztu œwiêtego. Podtrzymywane i rozwijane jest we wspólnocie Koœcio³a przez uczestnictwo w sakramentach i modlitwê. One zapewniaj¹ coraz to wiêksze zjednoczenie z Chrystusem i gwarantuj¹ owoce dobra i mi³oœci w ¿yciu moralnym (por. J 15,1–17). Trwanie w Chrystusie tak, jak winoroœle w winnym krzewie, pozwala chrzeœcijaninowi czerpaæ
nadprzyrodzone si³y witalne i moralne, i w ten sposób coraz bardziej upodabniaæ siê do samego Chrystusa, zgodnie z wol¹ Boga. Jak przypomina nam encyklika Veritatis splendor: „Przez wiarê Chrystus zamieszkuje w sercu wierz¹cego (por. Ef 3,17), dziêki czemu uczeñ upodabnia siê do swego Pana i przyjmuje Jego postaæ”68. Cz³owiek wierz¹cy nie staje siê od razu doskona³y, lecz pod¹¿a drog¹ swego chrzeœcijañskiego powo³ania i stopniowo siê uœwiêca. W duchowym i egzystencjalnym zjednoczeniu z Chrystusem doznaje przemiany stylu
myœlenia, wartoœciowania, mówienia i dzia³ania. W ten sposób to, co ludzkie
doznaje uszlachetnienia i ka¿dy, kto idzie autentycznie za „Chrystusem, Cz³owiekiem doskona³ym, sam te¿ pe³niej staje siê cz³owiekiem”69.
Podsumowanie
Stworzony przez Boga cz³owiek jest istot¹ cielesno-duchow¹, w której oba
te przejawy ¿ycia wzajemnie siê uzupe³niaj¹, stanowi¹c jedn¹ osobê. Duchowe
w³adze rozumu i woli (zdolnoœæ do poznania i do mi³oœci) sytuuj¹ cz³owieka na
szczycie ca³ego œwiata przyrody, bo dziêki nim przekracza on œwiat materii
(z prochu ziemi) i jest o¿ywiony duchem bezpoœrednio pochodz¹cym od Boga
(tchnienie ¿ycia). Pierwiastek boski w cz³owieku zostaje potwierdzony równie¿
wymownym udzieleniem cz³owiekowi Bo¿ego obrazu i podobieñstwa. One czyni¹ go istot¹ moraln¹, to znaczy zdoln¹ do wolnego dzia³ania, przez dokonywanie odpowiedzialnych wyborów w œwietle poznanego dobra. Do podstawowych
zadañ, jakie wyp³ywaj¹ z powy¿szego obdarowania, bêdzie nale¿a³o pielêgnowanie w sobie tych w³aœnie œciœle ludzkich w³adz intelektualnego poznania
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i mi³owania dobra, aby cz³owiek poznaj¹c prawdziwe dobro (to, co s³u¿y jego
pe³nemu osobowemu rozwojowi), w wolny sposób je wybiera³ i tak kszta³towa³
siebie oraz relacje wokó³ siebie.
Cz³owiek jest istot¹ dynamiczn¹: jest i nieustannie siê staje. Transcenduje
ku swej pe³ni, któr¹ przez wiarê odkrywa w Bogu. Staje siê tym, kim mo¿e siê
staæ w relacji z innymi: z Bogiem, z innymi ludŸmi, ze œwiatem (materia o¿ywiona i nieo¿ywiona). Relacyjnoœæ osoby jest bardzo wa¿nym czynnikiem rozwoju i wzrostu ka¿dego cz³owieka. Wa¿ne, by te relacje by³y relacjami otwartoœci, ¿yczliwoœci i mi³oœci oraz szanowa³y ustanowion¹ przez Stwórcê i Odkupiciela hierarchiê wartoœci: Bóg, cz³owiek, œwiat przyrody i rzeczy. Wtedy ka¿da
wiêŸ jest ubogacaj¹ca. Tam zaœ, gdzie wdziera siê zachwianie Bo¿ego porz¹dku
i grzech nieuporz¹dkowanej mi³oœci, pycha ludzka i bunt wobec Bo¿ego s³owa,
zrywaj¹ siê relacje mi³oœci i harmonii, a na ich miejsce pojawiaj¹ siê relacje
egoistycznego lêku o siebie. On ostatecznie wiedzie dalej do wzajemnej wrogoœci, miêdzyludzkiej rywalizacji i nienawiœci. Lêk o siebie, bêd¹cy skutkiem grzechu pierworodnego, zamyka cz³owieka na inne osoby, bo widzi on w nich nie
braci, lecz rywali i zagro¿enie w³asnego dobra. Ten sam egoistyczny lêk ogranicza mocno mo¿liwoœæ poznania i kochania, a przez to ogranicza mo¿liwoœci
rozwoju osoby. Zamiast przekraczania siebie i rozwoju, górê bior¹ animalne
odruchy, utarte nawyki, wygodne schematy (nawet religijne).
W dziele zbawienia, Chrystus w sobie samym zada³ œmieræ owemu egoistycznemu lêkowi i owej wrogoœci degraduj¹cej cz³owieka. Ukaza³ mo¿liwoœæ
zaistnienia inaczej: w pos³uszeñstwie wobec woli Ojca, nie odda³ wrogoœci¹ za
wrogoœæ, przemoc¹ za przemoc. Nie odwzajemni³ siê z³em za z³o, którego doœwiadczy³, lecz zneutralizowa³ je w sobie przez mi³oœæ. W ten sposób zwyciê¿y³
z³o w sobie i przeszed³ ze œmierci do ¿ycia, otwieraj¹c przed ka¿dym cz³owiekiem tê sam¹ drogê: drogê paschy. Jest to droga przechodzenia od starego cz³owieka i jego mentalnoœci (bunt Adama) do nowego cz³owieka i jego stylu ¿ycia
i dzia³ania (¿ycie w Chrystusie). To przechodzenie z Chrystusem gwarantuje
cz³owiekowi integralny rozwój swej osobowoœci ku pe³ni cz³owieczeñstwa, jak¹
widzimy w Chrystusie.
Cz³owiek, poznaj¹c rozumem i wiar¹ perspektywê swego powo³ania do ¿ycia
w Chrystusie, wezwany jest do nieustannego rozwoju samego siebie i doskonalenia otaczaj¹cego go œwiata. W warunkach doczesnej egzystencji jest jednak
stale nara¿ony na tendencje przeciwne: jest wolny, wiêc mo¿e zw¹tpiæ w mi³oœæ
Boga i wybraæ nie to, co go prawdziwie rozwija, ale to, co jawi mu siê jako
atrakcyjne, choæ nie zawsze s³u¿y prawdziwie jego dobru. Im bardziej trwa
w Chrystusie i otwiera siê na œwiat³o Bo¿ej M¹droœci i Mi³oœci, tym mniejsze
jest ryzyko upadku i w³asnej degradacji. Ta sytuacja wolnoœci wyboru sprawia,
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¿e ludzkie decyzje i wybory podlegaj¹ ocenie moralnej. Polega ona na os¹dzie
tego, co cz³owiek czyni, w œwietle tego, kim jest i do czego jest powo³any. Pytaniu o dobro i z³o moralne towarzyszy zatem nieod³¹cznie pytanie o to, kim jest
cz³owiek, ku czemu zd¹¿a jego egzystencja, jego wysi³ek, jego dzia³ania?
Wiara chrzeœcijañska pozwala nam poznaæ, ¿e cz³owiek, stworzony przez
Boga jako osoba, przez swoje wolne i œwiadome wybory inspirowane mi³oœci¹,
jednoczy siê coraz bardziej z Bogiem. Takie jest jego przeznaczenie: wzrost ku
pe³ni cz³owieczeñstwa w Chrystusie (por. Ef 1,4), w jednoœci z braæmi i siostrami, by ostatecznie osi¹gn¹æ wieczn¹ komuniê z Bogiem. Ta perspektywa o¿ywiaæ wiêc powinna ka¿de dzia³anie i ka¿dy wybór moralny, by by³y one potwierdzeniem prawdy o cz³owieku, prawdy, jak¹ pozna³ on o sobie rozumem
oœwieconym wiar¹.
RIASSUNTO
Chiunque si accinga a rispondere alle domande morali sul bene e sul male non puo`
prescindere dalla domanda fondamentale che riguarda l’uomo in quanto soggetto
dell’azione. Il giudizio morale dipende, infatti, dalla visione antropologica. Essa, cercando di rispondere alla domanda chi è l’uomo, offre in seguito anche i suggerimenti
etici e specifica quali siano le azioni favorevoli allo sviluppo integrale della persona
umana e quali invece contraddicano tale sviluppo.
Il presente articolo propone una riflessione sulla visione antropologica basandosi
sugli insegnamenti della fede cristiana. La Sacra Scrittura e la tradizione teologica
ecclesiale ci esortano a meditare sul progetto che Dio ha per l’uomo: fare di lui l’immagine di Dio stesso. Partendo da questo assunto ci rendiamo conto che la teologia morale, nella sua ricerca scientifica del bene e del male, non conta solo sulle risorse della
ragione, ma si apre a ciò che dice Dio e riceve da Lui anche le forze per realizzare la
misura del bene veramente umano, stabilito dal Creatore e Redentore.
La rivelazione biblica ci mostra una complessa e realistica visione dell’uomo: uomo
creato a immagine di Dio, caduto in Adamo e ricreato in Cristo. Queste tre verità
sostanziali costituiscono un quadro completo che permette di capire, da una parte, la
`
debolezza umana e dall’altra le forti capacità morali dell’uomo redento in Cristo. Cosi,
evitando ogni tipo di riduzionismo antropologico che conduce al relativismo ed permissivismo etico, la morale cristiana si può presentare alla cultura contemporanea come
una proposta positiva e ottimistica che salva l’uomo dalla decadenza e dal nichilismo
generati dall’umanesimo ateo.
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KARDINAL NEWMANS WEG
ZUR KATHOLISCHEN KIRCHE IM LICHTE
SEINER AUFZEICHNUNGEN UND KORRESPONDENZ
“It has ever been a hobby of mine, though perhaps it is
a truism, not a hobby, that the true life of a man is in his letters
(...). Not only for the interest of a biography, but for arriving at
the inside of things, the publication of letters is the true method.
Biographers varnish, they assign motives, they conjecture feelings,
they interpret Lord Burleigh’s nods; but contemporary letters are
facts.”1

Bedeutend ist heutzutage die Rolle von Lebenserinnerungen und Briefen
im Schrifttum unserer Zeit. Entsprechend sind im Falle von Kardinal John
Henry Newman (1801-1890) seine persönlichen Aufzeichnungen ein gutes Zeugnis dafür, wie mühsam sich seine geistige Welt Stück für Stück verwandelt
hat. Nicht ohne Bedeutung ist die Tatsache, dass Newmans Memoiren und
Briefe von Edith Stein, die als Konvertitin in geistiger Gemeinschaft mit dem
Autor stand, ins Deutsche übertragen worden sind2. Das Echo, welche die Schriften des Kardinals bis heute hervorrufen, beweist, dass sein Werk die Problematik unserer Zeit trifft.
Vorbemerkungen
Ziel des vorliegenden Artikels ist, ausgehend von Kardinal Newmans persönlichen Aufzeichnungen seinen Weg zur katholischen Kirche darzustellen.
Die Schriften bieten Einblicke in das Selbstverständnis des Autors und verweisen auf geistesgeschichtliche Beziehungen, die es ermöglichen, zunächst einzel1
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Newmans Brief an seine Schwester Jemima Mozley vom 18.05.1863. In: Letters
and Correspondence of John Henry Newman during His Life in the English Church,
hrsg. von Anne Mozley, London 1920, 1.
Die Übertragung von Newmans Briefen und Tagebüchern aus der Zeit vor seiner
Konversion erschien das erste Mal 1928 im Theatiner Verlag in München.
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ne Etappen der geistigen Entwicklung als synchrone Wirklichkeit zu untersuchen, um dann die Frage nach dem Verhältnis dieser Etappen zueinander zu
stellen und zu beantworten. Newman war ein schreibender Konvertit. Die Sprache war sein Lieblingsmittel zur Seinserfahrung. Die Lektüre seiner Schriften
macht es daher möglich, seinen Übertritt in die katholische Kirche nicht
hagiographisch, sondern historisch-kritisch zu erforschen. Es geht in erster Linie nicht um die Erforschung „verborgener“ Motive und psychosoziologischer
Verknüpfungen, sondern um die Darstellung der Selbstwahrnehmung eines
Menschen, dem das Licht religiöser Erleuchtung nach vielen Jahren der inneren Kämpfe geschenkt wurde. Daher soll sein Übertritt als ein religiöser Prozess,
der von konfliktreichen Konsequenzen begleitet war, thematisiert werden.
Kardinal Newman hat sich eine Zeitlang mit dem Gedanken getragen,
seinen Lebensweg zu Papier zu bringen, wobei die geistige Mitte des Werks
die begnadete Stunde der hart erkämpften Konversion sein sollte. Der Titel
der ersten deutschen Edition „Briefe und Tagebücher bis zum Übertritt zur
Kirche 1801-1845“ ist dabei irreführend, wie Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
in der Einführung zur zweiten Ausgabe schreibt3. Es handelt sich um nur
wenige Tagebuchnotizen und um viele erläuternde Texte, die für eine breite
Leserschaft bestimmt waren. Aus diesem Grunde wird das große Kaleidoskop
von Menschen und Vorgängen ersichtlich, das jedoch keineswegs künstlich
wirkt. Die Kunst der Verknotung von Zusammenhängen, die Kardinal Newman
an vielen Stellen seiner Schriften beweist, erleichtert die Lektüre seiner Werke. Das Erlebnis bedeutender Menschen füllt überhaupt weite Bereiche der
Aufzeichnungen. Der Autor bedient sich mehrerer Ausdrucksformen, sei es
der einfachen Beschreibung, sei es der Wiedergabe von Wort und Handlung.
Die erläuternden Fragmente sind in der dritten Form verfasst worden, was
die Schlussfolgerung zulässt, dass der Autor sein Leben in ein Vorher und ein
Nachher einteilt. Dies bedeutet keinesfalls, dass er die Nabelschnur zu seiner
Vergangenheit abzutrennen beabsichtigte.
1. Zeit der „Träume weltlichen Ehrgeizes“4
Bei der Lektüre von Newmans Aufzeichnungen aus den Jugendjahren
begegnet man einem offenen, wissbegierigen, ruhigen und ehrgeizigen Mann
3

4

Vgl. Edith Stein: Übersetzung von John Henry Newman, Briefe und Texte zur
ersten Lebenshälfte (1801-1845). Freiburg-Basel-Wien 2002, IX. An weiteren Stellen des Artikels zitiert als: Newman: Briefe und Texte.
Ebd., 32.
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von hoher Intelligenz, der im Prozess der inneren Reifung bestrebt ist, abendländischen Humanismus mit christlichen Werten und dem Vermächtnis der
Antike zu verbinden und danach zu leben. Was in den Briefen und Memoiren
des Jungen so vordergründig in Erscheinung tritt, ist seine literarische Begabung, die mit der Zeit in eine „Art Schreibwut“5 verwandelt wurde. Newman
schrieb und las viel. Die Bücher waren ihm die innigsten Freunde, die er
höher als gesellige Kameraden schätzte. Sein Fleiß, seine Schüchternheit und
kritische Einstellung zu sich selbst führten in den jüngsten Jahren seines
Lebens zur geistigen Vereinsamung, die seiner Meinung nach auf sein kalvinistisches Bekenntnis zurückzuführen war6. In ihrer Mischung voll von Zurückhaltung, Melancholie, Schwermut und literarischem Ehrgeiz wurde
Newmans Welt nicht für alle verständlich und akzeptabel. An jeder Station
seines Lebens wiederholten sich im Übrigen die ursprünglichen Erfahrungen
der Einsamkeit.
Eines der wichtigsten Erlebnisse der Jugendjahre ist Newmans erste Bekehrung. Über dieses Ereignis gibt es zwar einige markante Äußerungen in
den Aufzeichnungen, die letztlich jedoch wenig Licht in die Sache bringen. Im
Brief an Rev. W. Mayers vom Januar 1817 schrieb er von der „Realität der
Bekehrung, (...), die eine Kette zwischen Gott und der Seele herstellt und die
mit jedem Glied vollständig ist“7. Seine Bekehrung mit 15 Jahren quittierte er
an manchen Stellen seiner Aufzeichnungen mit denselben Worten, dass er
damals „unter die Einflüsse eines bestimmten Credo kam und in seinem Geist
Eindrücke von dogmatischem Charakter bekam, die, dank Gottes Barmherzigkeit, niemals ausgelöscht oder verdunkelt worden sind“8. Die Gründe der
radikalen Umwandlung werden von ihm verschwiegen. Wichtig scheinen hierfür intensive Lektüre christentumskritischer Texte (u. a. David Hume, Voltaire), eine längere Krankheit und materielle Unsicherheit der Familie zu sein9.
Die Folge der so genannten Bekehrung war eine „Erneuerung von Prinzipien,
unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, die er schon gefühlt und bis zu einem
gewissen Grade befolgt hatte, als er jung war“10. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielten bei diesem Umkehrvorgang Newmans Lehrer, und zwar Wal-

5
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9
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Ebd., 96. Vgl. dazu auch 18, 20, 29, 31, 101.
Vgl. ebd., 49.
Ebd., 101.
Ebd., 104.
Vgl. Jörg Ulrich: Newman, John Henry. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XVII.
Newman: Briefe und Texte, a.a.O., 65.

260

Aleksandra CHYLEWSKA-TÖLE

ter Mayers (1790-1828), evangelikaler Christ mit kalvinistischer Prägung und
Kalvinist Thomas Scott (1747-1821), dessen Schriften und Lehren dem Jungen
von besonderer Bedeutung waren11. Nach vielen Jahren erinnerte sich der Kardinal an seine geistlichen Väter und war sich darüber im Klaren, dass Scotts
Schriften ihn vor dem religiösen Subjektivismus fern hielten, zu dem er bei den
eigenen Gefühlen und Gemütsbewegungen eine starke Neigung empfand12.
Mayers, ein einflussreicher Lehrer für alte Sprachen in der Ealing-Schule, half
dem jungen Newman, den Anschluss an die klassische Tradition zu finden.
Sein Interesse war ganz wesentlich auf den Menschen gerichtet, auf sein Tun
und Lassen. Dies gab dem Zögling zusätzliche Perspektive und Tiefe. Es fiel
ihm dann leichter, Richtlinien der „evangelischen“ Richtung, deren Mayers ein
extremer Vertreter war, als wertvoll zu erkennen13. Er wählte sie dann bewusst
und erfuhr sie als Leben spendendes Element. Fast unmittelbar hat das
Bekehrungserlebnis in der Erkenntnis der Unvereinbarkeit von liberalistischen
Ansätzen der zeitgenössischen anglikanischen Theologie mit dem Glauben an
die göttliche Offenbarung Eingang gefunden. Diese Einsicht wird Newman sein
ganzes Leben lang begleiten. In diesem Zusammenhang ist die Lektüre der
Autoren evangelikaler Prägung (Laws, Beveridge14) und das Studium der Kirchengeschichte zu erwähnen, die zur ersten Begegnung des 16-jährigen Studenten im Oxford Trinity College15 mit Kirchenvätern geführt haben.
Die Zeit bis zum Erwerb des Bacchalaureus verbrachte John Henry Newman
beim intensiven Studieren zahlreicher Texte von den Klassikern des Altertums
und auch von mathematisch-wissenschaftlichen Autoren. Nach den ersten wissenschaftlichen Erfolgen erlitt er mit 19 Jahren einen schlimmen Zusammenbruch, der durch das Gefühl des „scheinbaren Erlöschens seiner Aussichten auf
eine Universitätslaufbahn“16 begleitet war. Die Ursache seines Misserfolges beim
wichtigsten Examen war Überarbeitung. Es ist in den Aufzeichnungen bloß am
Rande vermerkt, dass der ehrgeizige Bewerber im Jahre 1821 mit Einwilligung
seines Vaters, der in ihm einen Juristen sah, in den „geistlichen Stand einzutreten“17 beschloss. Immer wieder dachte er an eine Universitätskarriere, und
um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, hat er die Bewerbung um eine
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Vgl. ebd., 102. Damit ist vor allem die Lehre von der Heiligen Dreifaltigkeit gemeint.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., 103.
Vgl. ebd., 64, 100, 105.
Newmans Immatrikulation im Trinity Colleg erfolgte 1817.
Newman: Briefe und Texte, a.a.O., 28.
Ebd., 35f.
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Fellowstelle in Oriel ins Auge gefasst. Die unerwartete Berufung zum Fellow
des College im Jahre 1822 bezeichnete der Prüfling als den Anbruch eines neuen Lebens, der ihm die theologische Laufbahn eröffnete18. In dieser Zeit scheint
er sich einer geistigen Veränderung, die in ihm vorgegangen war, bewusst gewesen zu sein. Man beobachtet bei ihm eine allmähliche Abwendung von dem
durch sittliche Lebensführung und strenge Schriftobservanz gekennzeichneten
Evangelikalismus 19 zur hochkirchlichen Bewegung, die von den
Lehrauffassungen von der Wichtigkeit der Sakramente und der apostolischen
Sukzession getragen war20. Auf dem Hintergrund dieser Bewegung sind auch
Newmans Bemühungen zu sehen, sich den Versuchen des Staates, die englische Kirche unter seine Oberhoheit zu bringen, zu widersetzen. Dies geschah
in enger Zusammenarbeit mit führenden Gestalten der „High Church“-Bewegung: Edward Pusey (1800-1882) und John Keble (1792-1866), welche die anglikanische Konfession als echten Zweig der katholischen Kirche der ersten
fünf Jahrhunderte verstanden und reorganisieren wollten. Der Einfluss von
beiden Männern und die Lektüre der Kirchenväter wirkten bei Newman in
„katholischer“ Richtung, obwohl damals „dem religiös Suchenden“, wie sich der
Autor selbst nennt, „der katholische Glaube noch unbekannt war“21.
Entscheidend scheinen noch in dieser Lebensphase zwei Momente gewirkt
zu haben, auf die sich der spätere Kardinal zurückbesinnen wird. Im Jahre 1824
wurde er zum Diakon geweiht und 1825 folgte die Ordination zum Pfarrer der
anglikanischen Kirche. Seinen inneren Zwiespalt in jenen Jahren ersieht man
aus einer Reihe von Stellen aus seinen Briefen und Tagebuchnotizen. Einerseits
schrieb er von einem „Verlangen nach einem unbekannten und unbestimmten
Glück, das ihm im Reichtum zu wohnen scheint, in Ruhm, Wissen, (...) in jedem
weltlichen Gut“22, andererseits von der Heiligkeit, die sein großes Ziel war23.
18
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Vgl. ebd., 47.
Nach vielen Jahren bezeichnet Newman die evangelische Religion als „wirklichkeitsfern“. Ergänzt werden soll diese Bezeichnung durch die Feststellung, dass er
„niemals seiner Natur nach ‚evangelisch’ gewesen war“, obwohl er „der ‚evangelischen’ Lehre viel verdankte“. Ebd., 64.
Einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Ideen der „Hochkirche“ („High
Church“) leistete das Werk des anglikanischen Moraltheologen und Bischof von
Durham, Joseph Butler: The Analogy of Religion Natural and Revealed to the
Constitutionand Course of the Nature. Vgl. Newman: Briefe und Texte, a.a.O., 63.
Ebd., 67.
Brief an einen jungen Mann von skeptischen Ansichten aus dem Jahre 1923. In:
ebd., 112.
Tagebuchnotiz vom 16.09.1824. In: ebd., 114.
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2. Wahrheit im Durchbruch
Wichtig in Hinblick auf Newmans Konversion war das ab 1828 systematisch betriebene Studium der Kirchenväter, deren Gedankengängen er mit feiner Einfühlung folgte. Es entstanden in dieser Zeit einige Lexikonartikel, vor
allem zu patristischen Stichwörtern24. Das Studium setzte eine große analytische Anstrengung voraus, aber es brachte Newman eine Ausbildung, die ihm
äußerst wertvoll war. Auf dem geistigen Horizont erscheint seit dieser Zeit die
Alte Kirche als Ideal und Maßstab des Glaubens, von deren Quelle die englische Kirche aufs Neue zu schöpfen hatte. Der Kardinal hat seine Stellungnahme u. a. im Werk „Die Arianer des 4. Jahrhunderts“25 umrissen, in dem gewichtige Ansätze zur Apologie von theologischen Erkenntnissen der Urkirche
zur Geltung kamen. Newman selbst betrachtete den Text als eine intellektuelle Herausforderung, die nicht nur an die Gelehrten, sondern auch an alle
misstrauisch und kritisch Denkenden gerichtet war.
Die Jahre 1828-1832 standen im Oriel im Zeichen des Tutorenstreites, in
welchem Newman eine der tragenden Persönlichkeiten war. Zahlreiche Stellen aus seinen Aufzeichnungen lassen die Intensität erkennen, mit der er als
Kritiker der Verkrustungen im Schulsystem die Zeit begleitete und beeinflusste.
Es handelte sich hauptsächlich um die Abschaffung einer „strengen Offiziershaltung“, die damals bei den College-Tutors üblich war, und um ihre „Teilnahme und Hilfe bei der Collegearbeit“26. Vier Jahre lang dauerten die Auseinandersetzung und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Anhängern der
Tutorenreform, zu denen neben Newman auch Richard Hurrell Froude (1803-1836) und John Keble (1792-1866) gehörten, und deren Gegnern, an deren
Spitze Edward Hawkins (1789-1882) stand. Newman bewegte damals ein innerer Zwang, unermüdlich für ein ganz auf zwischenmenschliche Kontakte
ausgerichtetes Bildungssystem zu kämpfen, in dem auch pastoral-seelsorgerische Elemente, wie häufigere Kommunion und religiöse Erziehung vorrangig
waren. In einem Briefe an seine Mutter vom 13.03.1829 legte er seine Überlegungen folgendermaßen dar:
„Wir leben in einer neuen Ära – einer, in der es einen Fortschritt in
der Richtung auf eine universale Bildung hin gibt. Die Menschen waren
24
25
26

Vgl. ebd., 68f.
Vgl. ebd., 137.
Ebd., 73.
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bisher von anderen und speziell vom Klerus abhängig, was die religiöse
Wahrheit anging; nun versucht jedermann sich selbst ein Urteil zu bilden.
Nun denke ich, natürlich ohne zu meinen, dass das Christentum in sich
im Gegensatz zur freien Forschung steht, dass es doch tatsächlich in der
gegenwärtigen Zeit im Gegensatz zu der besonderen Form steht, die jene
Freiheit des Denkens nun angenommen hat“27.
Eine weitere Etappe in Newmans Leben, die seinen geistigen Horizont um
neue Erkenntnisse bereicherte, war eine Mittelmeerreise (1832-1833). Genauen Aufschluss über den Reiseverlauf findet man in den Memoiren des Kardinals nicht 28. Mit großer Genauigkeit schildert jedoch der Autor seine
Gesundheitsschwächen und Selbstvorwürfe, denen er während der Reise ständig ausgesetzt war. Die bei ihm eingesetzte seelische Krise, die von dem Gefühl einer inneren Leere begleitet war, ließ ihn nach dem Grund einer solchen
Behandlung von Gott fragen. Es fand dann nur noch eine Antwort, die in einer
Tagebucheintragung als eine kurze Notiz zu lesen ist: „Ich dachte, ich sei sehr
eigenwillig gewesen in der Tutorenschafts-Angelegenheit, und nun erschien
mir mein ganzes Vorgehen als Anmaßung“29.
Die Unzufriedenheit mit einem Leben, das nur aus einer Folge von Bedrängnissen besteht und dem jeder tiefere Sinn fehlt, ließ bei John Newman
nicht nach. Nach seiner Rückkehr nach Oxford im Juli 1833 war er Zeuge
eines scharfen Protestes gegen den Eingriff in die Eigenständigkeit der anglikanischen Kirche. Die am 14.07.1833 in St. Mary von John Keble formulierte
Predigt über „National Apostasy” löste die Oxford-Bewegung aus. Die Diskussion über den Status und die Rolle der englischen Kirche, die in dieser Zeitspanne viele berühmte Gemüter beschäftigte, wurde von Newman aufs Neue
aufgegriffen. „Die Tracts for the Time“, eine Serie von Schriften verschiedener
Art (wissenschaftliche Beiträge, Traktate, Flugblätter), von denen 24 aus der
Feder Newmans stammen, geben gute Orientierung über die Bestrebungen
der Traktarianer30, altkirchliche und katholische Quellen des Anglikanismus
neu zu entdecken. Die von den Autoren niedergeschriebenen Beobachtungen
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Ebd., 133.
Mehr Informationen über die Mittelmeerreise findet man unter dem Stichwort:
John Henry Newman. In: The Catholic Encyclopedia, Volume X, New York 1999.
Newman: Briefe und Texte, a.a.O., 140.
So bezeichnete man seit der Veröffentlichung der „Tracts“ Befürworter der Oxford-Bewegung. Vgl. E.L. Core: John Henry Newman: His Developing Faith, His
Life as a Catholic. In: The Pittsburgh Catholic Newspaper vom 6. und 13.10.1995.
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stützten sich auf historisch-vergleichende Analysen. So ist in Newmans Brief
an Hugh James Rose vom 23.05.1836 zu lesen: „Mein Herz ist auf seiten Roms,
nicht weil es Rom ist, sondern weil und soweit es treu bewahrt, was wir tatsächlich weggeworfen haben“31. Zahlreiche Passagen aus Tagebuchnotizen und
Briefen erlauben aber zu erkennen, dass Newmans Liebe zur anglikanischen
Kirche als einem „Teil und einer Verwirklichung der katholischen Kirche“32
damals unerschütterlich war.
Die in den „Tracts for the Time“ formulierten Postulate versuchte John
Newman in die Tat umzusetzen. Ende 1834 hat er in der Oxforder Gemeinde
den täglichen Gottesdienst eingeführt. Dem folgte ab 1837 die Einzelbeichte
mit gespendeter Absolution33. Allmählich beginnt sich Newmans eigene, von
anderen „anglo-katholisch“ genannte Position herauszukristallisieren. Er betrachtete die englische Kirche nicht nur als eine Staatsgründung und als keine einheitliche Realität, sondern auch als das „Schlachtfeld zweier entgegen
gesetzter Prinzipien: des Socinianismus und des Katholizismus“34, wobei das
katholische Element dominierend war. Der hier aufgezeichnete Themenkreis
wurde in der ab 1838 von Newman herausgegebenen kirchlichen Vierteljahreszeitschrift „British Critic“ tiefgehend behandelt und die von ihm vorgeschlagene Idee des „dritten Weges“ (Via Media) als des angestrebten Mittelweges
der anglikanischen Kirche zwischen Katholizismus und Protestantismus profiliert.
3. Aufnahme in die „wahre Heide des Erlösers“35
Es ist breit überliefert, dass John Newman seine Konversion als einen
individuellen und nicht verallgemeinerbaren Akt begriffen hat. Es geht nirgends aus den von ihm hinterlassenen Aufzeichnungen hervor, dass er auch
andere zu seiner Konzeption des „dritten Weges“ überreden wollte. Es ist unbestritten, dass sich Newman ab 1839 in einem Zustand des geistigen Vakuums befand, der auf die zunehmende Vereinsamung innerhalb der anglo-katholischen Bewegung zurückzuführen war. Resignative Töne begleiten in die-
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Newman: Briefe und Texte, a.a.O., 159.
Ebd., 157.
Vgl. Jörg Ulrich, a.a.O.
Newmans Brief vom 25.05.1836 an H. Rose. In: Newman: Briefe und Texte, a.a.O.,
158.
Newmans Brief an Henry Wilberforce vom 7.10.1845. In: Newman: Briefe und
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ser Zeitspanne die Briefe des Kardinals, der sich gezwungen fühlte, die Einwände ihm gegenüber zu entkräften. Immer wieder betonte er in der Korrespondenz, dass „Via Media“ keine Erneuerungsbewegung sei, die auf dem
Rekatholisierungsprinzip basiert. Er selbst empfand damals noch eine Abneigung gegenüber der katholischen Kirche und hielt klaren Abstand zur Hierarchie und zu Rom. „Ich bin nicht überrascht, wenn irgendjemand mit Ihren
Gefühlen zur römischen Kirche hingezogen wird, so verkehrt ich es finde“36,
schrieb er an eine Dame im April 1841. Seine Beiträge „Vorlesungen über das
römische System“ und „Über die Katholizität der englischen Kirche“37 sollten
dabei ein Antwortversuch auf die Frage nach seinem Konzept sein.
Noch einsamer fühlte sich John Newman nach der Veröffentlichung Anfang 1841 des 90. und zugleich letzten Traktates, in dem er sich mit der Stellung der anglikanischen Kirche zwischen Protestantismus und Katholizismus
auseinander setzte und „dessen Ziel es zu zeigen war, wie sehr die Artikel in
gewissen Punkten einer katholischen Deutung fähig sind, wo sie nach der
bisher üblichen Auffassung eine uneingeschränkte Verurteilung katholischer
Lehren und Anschauungen aussprechen oder protestantische aufstellen sollen“38. Das Traktat erweckte in kirchlichen Kreisen der anglikanischen Kirche
großes Aufsehen, weil der Autor die von den Protestanten angeprangerten
Elemente wie Ohrenbeichte, Anrufung der Heiligen und das Mönchtum nicht
als anti-anglikanisch betrachtete39. Aus den Briefen aus dieser Zeit gewinnt
man das Bild eines suchenden Menschen, der durch die hervorgerufene Empörung „nicht nach seinem eigenen Urteil, sondern auf etwas Äußeres hin wie
die Wolkensäule in der Wüste vorzugehen“40 wünscht. Die fortschreitende Annäherung an Rom, die aus der Korrespondenz ab 1843 deutlich herauszulesen
ist, veranlasste John Newman, Gemeinschaft, Trost, Erlösung von Zweifeln,
Lebensangst und Sinnlosigkeit bei anderen zu suchen. Er bedauerte dabei,
dass niemand seine Position hinsichtlich der Auslegung der Artikel unterstützt hat. Zugleich fühlte er sich noch nicht stark genug, den entscheidenden
Schritt in Richtung Rom zu machen.
Kurz vor der Veröffentlichung des 90. Traktats kehrte Newman zur Lektüre der Kirchenväter zurück. In den Aufzeichnungen wurden von ihm einige
Themenkreise genannt, die letzten Endes zur Wandlung seiner Überlegungen
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führten. Von nicht zu überschätzender Bedeutung war ihm die neue, tiefere
Beschäftigung mit dem Arianismus und die von ihm nachweisbare Parallelität zwischen Arianern und Protestanten, Semiarianern und Anglikanern und
zwischen Katholiken und dem römischen Katholizismus41. Hervorgehoben
werden muss auch in diesem Zusammenhang Augustins antidonatisches Argument, dass „die Trennung (...) als entscheidend gegen die abgetrennte Körperschaft (gemeint ist hier die anglikanische Kirche, die sich von der römischen Kirche abgespalten hat – A.Ch.-T.) erachtet wurde“42. Das neu aufgegriffene Studium der Kirchengeschichte zeigte Newman, dass die Fülle der
offenbarten Wahrheit im Besitz der katholischen Kirche ist.
Diese Erkenntnis ermöglichte Newman seine Fragen neu zu gestalten und
zu lösen. In ihnen artikulierte sich ein anderes Selbstverständnis eines Menschen, der nach jahrelanger Erwartung „einen Schlüssel erlangt hatte“43 und
dem „Beunruhigtwerden ein Segen sein“44 konnte. Er kämpfte nicht mehr gegen seine Gefühle und Wünsche und unterdrückte nicht mehr die Überzeugung von der Notwendigkeit des Konfessionswechsels. Gleichzeitig findet man
an keiner Stelle der Aufzeichnungen eine Spur von der Ablehnung der englischen Kirche, der er viel vorzuwerfen hatte, die aber anderen Sicherheit und
Geborgenheit geben konnte45.
Ab 1845 sind Newmans theologische Argumente für den Übertritt immer
weniger hörbar. In den Vordergrund treten diesmal Gefühle und persönliche
Motive. Der Kardinal wusste, dass ihm im Falle der öffentlichen Konversion
nichts erspart bleiben würde. Darüber schrieb er im Briefe an seine Schwester
Jemima Mozley am 15.03.1845:
„In meinem Alter lieben die Menschen die Bequemlichkeit. Ich selbst
liebe die Bequemlichkeit. Ich gebe eine Versorgung auf, die keine Pflichten einschließt und allen meinen Bedürfnissen gerecht wird. (...) Ich habe
ein großes Einkommen aus meinen Predigten (...). Ich habe einen guten
Namen bei vielen; ich opfere ihn mit voller Überlegung. Ich habe bei noch
mehr Leuten einen schlechten. Ich erfülle ihnen ihre ärgsten Wünsche
und verschaffe ihnen den Triumph, den sie am meisten begehren. Ich
41
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betrübe alle, die ich liebe, beunruhige alle, die ich selbst belehrt oder
gestützt habe. Ich gehe zu Menschen, die ich nicht kenne und von denen
ich sehr wenig erwarte. Ich mache mich selbst zu einem Ausgestoßenen,
und das in meinem Alter“46.
Newmans Übertritt muss daher als Folge einer rationalen, intellektuellen
Entscheidung gesehen werden und nicht als eine radikale Abwendung von der
weltlichen Orientierung oder ausschließlich als ein aus der psychischen Struktur des Suchenden resultierender Entschluss. Bezeichnend ist dabei, dass
Newman die Erfahrung der entscheidenden Stunde seines Lebens nicht festzuhalten suchte. Die Einzelheiten des legitimen Akt des Übertritts in die katholische Kirche, der am 9.10.1845 mit der Taufe sub conditione stattfand,
verdankt man dem Bericht von Pater Dominicus Barberi, der Newman dieses
Sakrament spendete. An diesem Tag schlossen sich der katholischen Kirche
auch zwei Mitarbeiter von Newman an: Frederic Bowles (1818-1900) und Richard Stanton (1820-1901)47. Der letzte Sprung aus dem Zweifel in die
Gewissheit half dem Konvertiten, religiösen Halt und innere Ruhe zu finden48.
4. Schlussfolgerungen
Um auf die Fülle des Gedankenguts des anglikanischen Theologen John
Henry Newman einzugehen, gibt es kein besseres Mittel als deren Verdeutlichung in seinen Briefen und Memoiren, in denen das Echo des Ringens und
Kampfes um Wahrheit im Vordergrund steht. Zentral für die Themenführung
sind bei ihm die existentielle Prüfung des Menschen und die ihr zugeordnete
Gestaltung der Identitätssuche. Diese Suche kann als Maßstab für seine geistige Leistungsfähigkeit angesehen werden. „Lasst uns beten, dass bald die Zeit
kommt, da die Kirche offiziell und öffentlich die beispielhafte Heiligkeit Kardinal John Henry Newmans, eines der hervorragendsten und vielseitigsten Meister der englischen Spiritualität, verkündet“, schrieb Papst Johannes Paul II.
an den Vincent Nichols, Erzbischof von Birmingham, anlässlich des 200. Geburtstages von Newman49. Newmans Konversion war keine blitzartige Umwandlung. Es dauerte eine Zeitlang, bis ihn die Glaubensgewissheit dazu verleitete,
46
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den entscheidenden Schritt zu machen. Einige Jahre hat er darauf verwandt,
seine ganze Denkweise auf den katholischen Glauben abzustimmen, bevor er
sich in den Schoss der römischen Kirche begab. Bis zum Übertritt blieb er anglikanischer Theologe und Pfarrer, der sich von seiner Kirche nicht distanzierte.
Er sah ihre Mängel und Schwächen und war jahrelang bemüht, den Auswüchsen des verkrusteten Kirchensystems abzuhelfen. Jahrelang empfand Newman
dabei die Qualen der Ungewissheit hinsichtlich der Konversion, wobei die Aufzeichnungen, die er hinterlassen hat, zahlreiche Beweise dafür liefern.
Der zu jener Zeit sehr mutige Schritt der Konversion war im Falle des
anglikanischen Theologen mit ernormen Opfern verbunden. Er musste alles
aufgeben, was ihm wichtig war. In dem Sinne bedeutete seine Bekehrung ein
Stück Sterben50. Die Missverständnisse, auf die er überall stieß, schmerzten
ihn wohl am deutlichsten, obwohl er auch in seiner Entscheidung viele Nachfolger fand. Sein Glaubenswechsel wurde eine öffentliche Sensation, die er
sich keineswegs wünschte. Zugleich muss erwähnt werden, dass der spätere
Kardinal eine Zeitlang innere Konversion in Erwägung zog. Da aber sein Glaube
in keiner Weise äußere Zutat war, gab er diesen Gedanken schnell auf. Ida
Friederike Görres schrieb darüber wie folgt: „Seltsame, seltsame Konversion,
nichts weniger als Sieg und Eroberung, sondern sublime failure, Übergabe,
Gefangennahme … Zuerst Begegnung mit der noch unsichtbaren, aber schon
gewaltig realen Kirche, im Raum des Gedenkens, der Geschichte, dann wird
sie immer konkreter, die Erfahrung drastischer …“51.
Bei der Aufklärung des von ihm eingeschlagenen Weges verwies John
Newman oft auf die Beziehung von Glaube und Wissenschaft. Er suchte die
Welt zu verstehen, die Begründungen des Verstandes im Lichte des Glaubens
zu umgreifen und sie zu Papier zu bringen. Man spürt in seinen Schriften das
allgemeine Bemühen, Totalzusammenhänge zum Gegenstand zu nehmen und
in ihre Tiefen einzudringen. Papst Johannes Paul II. stellt in seiner Enzyklika
Fides et ratio den Kardinal neben andere angesehene Wissenschaftler wie Edith
Stein als Beispiel derjenigen, „die aus der Auseinandersetzung mit den Vorgaben des Glaubens beachtenswerte Vorteile gezogen haben“52. Geistliche und
intellektuelle Formung hielten bei Newman miteinander Schritt in jenen Jahren 1839-45, in denen er sich in einem gewissen Zustand der Bereitschaft
50
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hielt. Die Konversion bedeutete ihm aber nicht das Aufgeben der Suche nach
Gottes Wegen. Und so könnte Newmans Entscheidung und sein weiteres Leben im Dienste der katholischen Kirche als „conversio continua“, als ständige
Wandlung, angesehen werden.
STRESZCZENIE
Listy, wspomnienia i zapiski Johna H. Newmana, obejmuj¹ce lata 1801-1845, stawiaj¹ czytelnika w obliczu duchowej i intelektualnej metamorfozy autora, który mimo
rozlicznych rozterek natury religijnej zawsze odczuwa³ g³ód prawdy. Niniejszy artyku³
przedstawia duchow¹ drogê kardyna³a do Koœcio³a katolickiego w oparciu o œwiadectwo jego pism o charakterze autobiograficznym. Zapiski te s¹ hymnem uwielbienia
wobec niezg³êbionych dróg Bo¿ych, a zarazem drobiazgow¹, lecz pozbawion¹ przesadnego emocjonalizmu i retoryki, analiz¹ dotychczasowego ¿ycia anglikañskiego teologa,
który poœród wielu pytañ i w¹tpliwoœci nie ustawa³ w duchowych poszukiwaniach prawdy.
Chocia¿ nigdy nie utraci³ wiary w obecnoœæ Boga w Koœciele przodków, to jednak z
czasem nie potrafi³ on dostrzec w nim w³asnej drogi prowadz¹cej do Chrystusa. Przez
kilka lat zwleka³ z podjêciem ostatecznej decyzji. Dopiero poruszenie £ask¹ w postaci
przekonania, ¿e wiarê katolick¹ mo¿na uzasadniæ za pomoc¹ rozumu (pomocne okaza³o
siê w tym studium historii chrzeœcijañstwa pierwszych wieków i pisma Ojców Koœcio³a)
przes¹dzi³o o przyjêciu przez niego chrztu w Koœciele rzymsko-katolickim.
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Studia Gnesnensia
Tom XXI (2007) 271–284

MI£OŒÆ PASTERSKA KAP£ANA
W ŒWIETLE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ
JANA PAW£A II PASTORES DABO VOBIS
We wspólnocie Koœcio³a ujawniaj¹ siê ró¿ne charyzmaty, konieczne s¹ ró¿ne pos³ugi, spe³niane s¹ ró¿ne urzêdy. Wspólnotê wierz¹cych mo¿na porównaæ
do Cia³a Chrystusa tworzonego przez ró¿ne cz³onki, które stanowi jednak harmonijn¹ ca³oœæ (1Kor 12, 12–27). Ka¿dy z nich ma do spe³nienia okreœlon¹ rolê
w budowaniu wspólnoty Koœcio³a. Jednak rolê szczególn¹ w organizmie koœcielnym pe³ni g³owa. Jest ni¹ sam Chrystus, który poprzez wyœwiêconych
kap³anów dzia³a w swoim Koœciele. Zgodnie z Katechizmem Koœcio³a Katolickiego: „W s³u¿bie eklezjalnej wyœwiêconego kap³ana jest obecny w swoim Koœciele sam Chrystus jako G³owa swojego cia³a, jako Pasterz swojej owczarni,
Arcykap³an odkupieñczej ofiary, Nauczyciel prawdy. To w³aœnie wyra¿a Koœció³, mówi¹c, ¿e kap³an na mocy sakramentu œwiêceñ dzia³a «w osobie Chrystusa-G³owy» (in persona Christi Capitis)”1. Obecnoœæ kap³ana jest wiêc warunkiem niezbêdnym dla normalnego funkcjonowania wspólnoty koœcielnej.
Jego obecnoœæ jest konieczna przede wszystkim dla sprawowania sakramentów, szczególnie Eucharystii oraz sakramentu pokuty i pojednania, a tak¿e
zgodnego z interpretacj¹ Koœcio³a przepowiadania Dobrej Nowiny. Dziêki pos³udze kap³ana Chrystus jest obecny w swoim Koœciele. Zagadnieniem omawianym w niniejszym szkicu jest styl pos³ugi kap³añskiej, w szczególnoœci mi³oœæ pasterska, która powinna charakteryzowaæ ka¿dego kap³ana. W celu przybli¿enia tego tematu nale¿y odwo³aæ siê przede wszystkim do nauczania Jana
Paw³a II, który pozostawi³ po sobie nie tylko bogat¹ spuœciznê doktrynaln¹
dotycz¹c¹ kap³añstwa i mi³oœci pasterskiej, ale przede wszystkim przyk³adem
w³asnego ¿ycia wskaza³ jej szlachetny wzór. Poszczególnymi etapami podejmowanej problematyki bêdzie okreœlenie, czym jest mi³oœæ pasterska jako szczególny rys pos³ugi kap³añskiej, w czym ona siê wyra¿a, jak kszta³towaæ mi³oœæ
pastersk¹ w rodzinie, seminarium i w czasie formacji sta³ej. Zaprezentowane
zostanie równie¿ zagadnienie mi³oœci pasterskiej w pos³udze i stylu ¿ycia ka-
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p³ana. Proponowane etapy analizy, jak siê wydaje, pozwol¹ zarysowaæ pewien
szkic tego niezwykle rozleg³ego i bogatego tematu, jakim jest mi³oœæ pasterska.
1. Mi³oœæ pasterska
Zgodnie z Katechizmem Koœcio³a Katolickiego: „Kap³añstwo ma charakter
s³u¿ebny. Misja, któr¹ Pan powierzy³ pasterzom swego ludu, jest prawdziw¹
s³u¿b¹. Kap³añstwo jest ca³kowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Zale¿y ca³kowicie od Chrystusa i Jego jedynego kap³añstwa; zosta³o ustanowione
dla ludzi i dla wspólnoty Koœcio³a. Sakrament œwiêceñ udziela œwiêtej w³adzy,
która jest w³aœnie w³adz¹ Chrystusa. Wykonywanie tej w³adzy powinno wiêc
stosowaæ siê do wzoru Chrystusa, który z mi³oœci sta³ siê ostatnim i s³ug¹ wszystkich. S³usznie wiêc nazwa³ Pan opiekê nad owieczkami dowodem mi³oœci wzglêdem Niego”2. Zgodnie z Paw³owym obrazem Koœcio³a, Chrystus jest w nim
G³ow¹, która rz¹dzi, a zarazem s³u¿y wszystkim innym cz³onkom. W momencie œwiêceñ kap³an zostaje upodobniony do Chrystusa Dobrego Pasterza, z mi³oœci¹ troszcz¹cego siê o swoj¹ owczarniê, oraz do Chrystusa G³owy, który kieruje Koœcio³em. Kap³an na mocy œwiêceñ partycypuje we w³adzy Jezusa Chrystusa kieruj¹cego Koœcio³em poprzez swojego Ducha3. Jak czytamy w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis: „Dziêki tej konsekracji, dokonanej przez
Ducha w sakramencie œwiêceñ, ¿ycie duchowe kap³ana zostaje naznaczone,
ukszta³towane i okreœlone przez postawy i wzory postêpowania znamionuj¹ce
Jezusa Chrystusa G³owê i Pasterza Koœcio³a, które objawiaj¹ siê w Jego pasterskiej mi³oœci”4. To upodobnienie do Chrystusa G³owy i Pasterza Koœcio³a
zobowi¹zuje kap³ana do naœladowania Mistrza, który pozostawi³ Koœcio³owi
doskona³y wzór w³adzy sprawowanej w Koœciele, która wyrazi³a siê w s³u¿bie,
ca³kowitym darze z siebie, poœwiêceniem a¿ do ofiary krzy¿owej. Ten wzór mi³oœci pasterskiej ma byæ inspiracj¹ o¿ywiaj¹c¹ i dynamizuj¹c¹ duchowe ¿ycie
kap³ana. To zobowi¹zanie do realizowania mi³oœci pasterskiej wynika z upodobnienia do Chrystusa w momencie œwiêceñ5. ¯ycie Chrystusa by³o bowiem nieustannie naznaczone mi³oœci¹ pastersk¹. Przejawia³a siê ona niemal¿e we
wszystkich Jego dzia³aniach, w ca³ym Jego postêpowaniu, w codziennej praktyce Jego ¿ycia. Jak przekazuj¹ Ewangelie, Chrystus lituje siê nad rzeszami,
które za nim wêdruj¹, by s³uchaæ Jego s³owa. Porównuje je do owiec pozosta2
3
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wionych bez opieki pasterza (Mt 9, 35–36), szuka owiec zb³¹kanych i zagubionych (Mt 18, 12–14). Dla jednej pozostawia dziewiêædziesi¹t dziewiêæ, by jej
szukaæ, a odnalaz³szy bierze j¹ na swoje ramiona i przynosi do stada. Zna je,
ka¿d¹ wo³a po imieniu, a w sytuacji zagro¿enia gotów jest oddaæ za nie swoje
¿ycie. On jest pasterzem dobrym, który nie pasie siebie, ale powierzone mu
owce. Kap³an poprzez konsekracjê zosta³ upodobniony do Chrystusa Pasterza
i G³owy Koœcio³a. Powinien wiêc naœladowaæ mi³oœæ pastersk¹ swojego Mistrza.
Kap³an na mocy konsekracji pe³ni wobec Koœcio³a „funkcjê oblubieñcz¹” (amoris officium). Pe³ni¹c tê funkcjê, powo³any jest „by w swoim ¿yciu duchowym
realizowaæ mi³oœæ Chrystusa Oblubieñca do Koœcio³a Oblubienicy”6. Tak wiêc
kap³an realizuj¹c swe kap³añskie i pasterskie powo³anie, powinien dawaæ œwiadectwo tej oblubieñczej mi³oœci Chrystusa do Koœcio³a. Powinien zwracaæ siê
do ludzi sercem wiernym, czystym i zawsze zdolnym do mi³owania tych, wœród
których pos³uguje7. Mi³oœæ pasterska stanowi zatem istotny rys osobowoœci
kap³ana. Wed³ug adhortacji Pastores dabo vobis, „wewnêtrzn¹ zasad¹, cnot¹
o¿ywiaj¹c¹ i kieruj¹c¹ ¿yciem duchowym kap³ana, który wzoruje siê na Chrystusie G³owie i Pasterzu, jest mi³oœæ pasterska, uczestnictwo w mi³oœci pasterskiej samego Jezusa Chrystusa. […] Mi³oœæ pasterska jest przede wszystkim
darem z siebie, ca³kowitym darem z siebie dla Koœcio³a, na obraz daru Chrystusa i we wspó³udziale z nim”8. Mi³oœæ pasterska zobowi¹zuje kap³ana, by
potrafi³ ofiarowaæ ludziom swój czas, œrodki materialne, jakimi dysponuje, troskê i uwagê, a ostatecznie siebie samego. Postawa ta powinna byæ nie tylko
sposobem wype³niania obowi¹zków kap³añskich, ale ma przenikaæ sposób myœlenia i dzia³ania kap³ana oraz sposób odnoszenia siê jego do innych ludzi9.
Brak mi³oœci pasterskiej wyra¿aj¹cej siê w ojcowskim traktowaniu wiernych
odpycha ich od duszpasterza, a tak¿e od Koœcio³a10.
2. Przedmiot mi³oœci pasterskiej
Mi³oœæ pasterska ma obejmowaæ przede wszystkim samego Chrystusa.
Wed³ug adhortacji Pastores dabo vobis, „dar z siebie dla Koœcio³a dotyczy Ko6
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œcio³a jako Cia³a i Oblubienicy Jezusa Chrystusa. Dlatego wiêc mi³oœæ kap³ana
obejmuje najpierw Jezusa Chrystusa: jedynie, gdy kocha i s³u¿y Chrystusowi,
G³owie i Oblubieñcowi, mi³oœæ ta staje siê Ÿród³em, sprawdzianem, miar¹ oraz
pobudk¹ do mi³oœci i pos³ugi kap³ana dla Koœcio³a, Cia³a i Oblubienicy Chrystusa”11. Mi³oœæ Chrystusa jest niejako warunkiem wstêpnym mi³oœci kap³ana
do innych kap³anów, a przede wszystkim do katolików œwieckich. Mi³oœæ ta
wyra¿a siê przede wszystkim w gorliwym kszta³towaniu w sobie wewnêtrznego zwi¹zku z Chrystusem przez praktykê codziennej Mszy œwiêtej, czêstej spowiedzi, wiernoœci Liturgii Godzin i systematycznej modlitwie osobistej.
Kolejnym przedmiotem mi³oœci pasterskiej jest prezbiterium diecezjalne.
Kap³an powinien utrzymywaæ wiêŸ z biskupem i innymi kap³anami. Zgodnie
z dekretem o pos³udze i ¿yciu kap³anów „wiernoœæ bowiem wobec Chrystusa
nie da siê oddzieliæ od wiernoœci wobec Jego Koœcio³a. Aby wiêc prezbiterzy na
pró¿no nie stawali do zawodów, mi³oœæ pasterska domaga siê od nich, by pracowali zawsze w œcis³ym zjednoczeniu z biskupami i innymi braæmi w kap³añstwie. Tak postêpuj¹c, znajd¹ prezbiterzy jednoœæ w³asnego ¿ycia w samej jednoœci pos³annictwa Koœcio³a i w ten sposób zjednocz¹ siê ze swym Panem, a przez
Niego z Ojcem w Duchu Œwiêtym, aby mogli byæ nape³nieni pociech¹ i op³ywaæ
w radoœæ”12. Kap³an, który ma byæ wra¿liwy na potrzeby wiernych, powinien
utrzymywaæ wiêzi z innymi kap³anami. WiêŸ ma charakteryzowaæ siê wyrozumia³oœci¹, dobroci¹, zapomnieniem o doznanych przykroœciach, cierpliwoœci¹
w znoszeniu b³êdów innych prezbiterów, dostosowywaniem siê do potrzeb, planów, stylu pracy wspó³braci13. Mi³oœæ pasterska powinna wiêc obejmowaæ innych kap³anów, którzy wraz z nim pe³ni¹ pos³ugê pastersk¹ w tym samym
Koœciele lokalnym.
G³ównym obiektem zainteresowania i troski kap³ana maj¹ byæ wierni œwieccy. Wyzwania, z jakimi konfrontuj¹ siê wierz¹cy, maj¹ byæ g³ównym przedmiotem zainteresowania prezbitera. Troski, k³opoty, trudnoœci parafian maj¹ stawaæ siê troskami ich duszpasterza. Koniecznym jednak warunkiem ukszta³towania w kap³anie takiej postawy jest wyrobienie w nim pewnego zespo³u odpowiednich cech tworz¹cych siln¹ i zrównowa¿on¹ osobowoœæ. Dopiero takie osoby zdolne bêd¹ podj¹æ duszpastersk¹ odpowiedzialnoœæ za powierzonych im
wiernych. Niezmiernie istotne jest wiêc wychowanie w duchu prawoœci, rze11
12
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telnoœci, szacunku wobec innych, wiernoœci s³owu, konsekwencji w postêpowaniu, umi³owaniu prawdy14. Kszta³towanie w procesie wychowania takich cech
daje szansê na uformowanie osobowoœci, które w pos³udze kap³añskiej pozwol¹
na przyjêcie stylu duszpasterskiego pe³nego zrozumienia dla ludzkich problemów i potrzeb. Postawê tak¹ kszta³tuje równie¿ bezpoœrednie bliskie kontakty
z ludŸmi, poznawanie ich problemów, k³opotów i radoœci potrzeb oraz oczekiwañ. Zbli¿anie siê do konkretnych sytuacji osobistych, rodzinnych i spo³ecznych daje szansê na kszta³towanie w kap³anie postaw pe³nych empatii, ¿yczliwoœci i zrozumienia dla ludzkich problemów15.
Mi³oœæ pasterska niew¹tpliwie wyp³ywa z tego wszystkiego, co kap³an w ramach swej pos³ugi czyni. Dotyczy to przede wszystkim najwiêkszego skarbu
i œwiêtoœci Koœcio³a, jak¹ jest Eucharystia. Zgodnie z Dekretem o pos³udze i ¿yciu kap³anów, mi³oœæ pasterska „wyp³ywa g³ównie z Ofiary eucharystycznej,
która dlatego pozostaje oœrodkiem i korzeniem ca³ego ¿ycia prezbitera, tak, ¿e
to, co dzieje siê na o³tarzu ofiarnym, dusza kap³añska stara siê odtworzyæ w sobie. Nie mo¿na zaœ tego osi¹gn¹æ, jeœli sami kap³ani nie bêd¹ wnikali przez
modlitwê coraz to g³êbiej w tajemnice Chrystusa”16. Pomiêdzy celebracj¹ najœwiêtszych tajemnic wiary a mi³oœci¹ pastersk¹ kap³ana istnieje niew¹tpliwie
œcis³e powi¹zanie i wzajemne oddzia³ywanie. Mi³oœæ pasterska niejako karmi
siê Eucharysti¹. Z drugiej natomiast strony stanowi najwy¿sze spe³nienie mi³oœci pasterskiej. ¯ycie kap³ana jest nierozerwalnie zwi¹zane z Eucharysti¹.
Stanowi ona Ÿród³o i szczyt ca³ej jego dzia³alnoœci. Ma równie¿ byæ przedmiotem jego najwy¿szej mi³oœci, troski i poœwiêcenia. Priorytetem jego pasterskiej
dzia³alnoœci ma byæ troska o zachowanie czci, starania o w³aœciwy kult i odpowiedni szacunek dla Eucharystii17.
3. Formacja do mi³oœci pasterskiej
Mi³oœæ pasterska ma byæ istotnym rysem pos³ugi i osobowoœci kap³añskiej.
Postawa ta musi byæ jednak œwiadomie kszta³towana. Warto wiêc zastanowiæ
14
15
16
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II, Warszawa 2004, s. 136–137.
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siê nad podmiotami, które powinny podj¹æ odpowiedzialnoœæ za kszta³towanie
tej postawy w kandydatach do kap³añstwa i w samych kap³anach. Do najwa¿niejszych, jak siê wydaje, nale¿¹: rodzina, seminarium, wreszcie sami duchowni w ramach formacji sta³ej.
3.1. Formacja w rodzinie
Formacja w rodzinie ma prowadziæ przede wszystkim do kszta³towania
ludzkiej i chrzeœcijañskiej dojrza³oœci. W wymiarze ludzkim chodzi przede
wszystkim o rozwój dojrza³oœci uczuciowej, zdolnoœci nawi¹zywania zdrowych
relacji miêdzyludzkich. Celem formacji ludzkiej w rodzinie jest wychowanie do
autentycznej mi³oœci. Trzeba za adhortacj¹ Pastores dabo vobis podkreœliæ, ¿e
„warunkiem dojrzewania uczuciowego jest œwiadomoœæ, ¿e centralne miejsce
w ludzkim ¿yciu zajmuje mi³oœæ”18. Jan Pawe³ II nawi¹zuje do swej programowej encykliki Redemptor hominis, stwierdza, ¿e „cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez
mi³oœci. Cz³owiek pozostaje dla siebie istot¹ niezrozumia³¹ i jego ¿ycie jest pozbawione sensu, jeœli nie objawi mu siê Mi³oœæ, jeœli nie spotka siê z Mi³oœci¹,
jeœli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiœ sposób swoj¹, jeœli nie znajdzie w niej
¿ywego uczestnictwa”19. W rodzinie opartej na ma³¿eñstwie cz³owiek otrzymuje pierwsze wyobra¿enie o tym, co dobre i z³e, w rodzinie uczy siê kochaæ i byæ
kochany, uczy siê ostatecznie tego, co znaczy byæ osob¹20. Przysz³y kap³an wra¿liwy na potrzeby i pragnienia wiernych powinien rozwijaæ siê w œrodowisku
przyjaznym jego naturalnej i moralnej strukturze. Tylko w silnej i stabilnej
rodzinie mo¿e ukszta³towaæ siê dojrza³a osobowoœæ, zdolna do mi³oœci, poœwiêcenia i wyrzeczenia21. Natomiast wychowanie chrzeœcijañskie ma kszta³towaæ
dojrza³¹ mi³oœæ do osoby Jezusa Chrystusa. Rodzina jest Koœcio³em domowym.
Stanowi wspólnotê przyjmuj¹c¹ S³owo Bo¿e, a tak¿e wspólnotê ewangelizuj¹c¹. Rodzina ewangelizuje przede wszystkim w procesie wychowania, w którym rodzice przekazuj¹ dzieciom chrzeœcijañsk¹ hierarchiê wartoœci. Rodzina
jest pierwsz¹ szko³¹ modlitwy, miejscem pierwszej katechezy, jest wspólnot¹
wprowadzaj¹c¹ w liturgiê chrzeœcijañsk¹, rytm roku koœcielnego. Rodzina jest
równie¿ pierwszym seminarium. Wspólnot¹ kszta³tuj¹c¹ zrêby ludzkiej i chrzeœcijañskiej to¿samoœci.
18
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3.2. Formacja seminaryjna
Formacja maj¹ca na celu kszta³towanie mi³oœci pasterskiej powinna dokonywaæ siê przede wszystkim w seminarium. ¯ycie seminaryjne ma stwarzaæ
mo¿liwoœci praktycznego realizowania mi³oœci bliŸniego. W ramach praktyk
seminarzyœci powinni mieæ mo¿liwoœæ podejmowania pos³ugi wolontariatu
w punktach Caritas, hospicjach, domach pomocy spo³ecznej, fundacjach zajmuj¹cych siê prac¹ charytatywn¹, domach dziecka, schroniskach dla bezdomnych. Wszystkie te praktyki maj¹ stwarzaæ mo¿liwoœæ kszta³towania postawy
wspó³czucia i otwarcia na ludzkie potrzeby, maj¹ dawaæ mo¿liwoœæ ws³uchiwania siê w ludzkie oczekiwania, potrzeby i nadzieje. Zaanga¿owanie w konkretn¹
dzia³alnoœæ charytatywn¹ ma pomóc seminarzystom kszta³towaæ w sobie szlachetne i pe³ne empatii cechy charakteru.
Formacja seminaryjna ma obejmowaæ równie¿ samowychowanie do odpowiedniego korzystania z wolnoœci. Kandydat do kap³añstwa powinien w sposób
odpowiedzialny kszta³towaæ w sobie postawê wewnêtrznego opanowania, samodyscypliny, powinien byæ zdolny do zwalczania w sobie wszelkich przejawów
egoizmu, umieæ otwieraæ siê na innych i ofiarnie spieszyæ z pomoc¹ potrzebuj¹cym. Z formacj¹ do wolnoœci zwi¹zana jest koniecznoœæ odpowiedniego formowania sumienia moralnego. Kandydat do kap³añstwa, który w przysz³oœci ma
pe³niæ rolê przewodnika duchowego, sam powinien charakteryzowaæ siê dojrza³oœci¹ w zakresie moralnej oceny w³asnych wyborów, decyzji i postêpowania22.
Formacja do kap³añstwa ma wreszcie obejmowaæ sferê duchow¹. Chodzi
tu o formacjê autentycznie chrzeœcijañsk¹ w³aœciw¹ wszystkim wiernym. Jednak formacja do kap³añstwa powinna byæ zwi¹zana ze specyfik¹ i to¿samoœci¹
pos³ugi kap³añskiej. Ma ona prowadziæ przede wszystkim do wewnêtrznego
zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Narzêdziem kszta³towania tego wewnêtrznego zwi¹zku z Mistrzem jest przede wszystkim czytanie i rozwa¿anie S³owa
Bo¿ego, milczenie bêd¹ce warunkiem przyjêcia s³owa oraz odpowiadanie na to
S³owo poprzez praktykê czêstej i systematycznej modlitwy. Szko³¹ mi³oœci pasterskiej jest codzienna Eucharystia. Bêd¹c ofiar¹ sama uczy postawy ofiarnoœci. Wed³ug adhortacji Pastores dabo vobis, potrzeba, by „seminarzyœci ka¿dego dnia uczestniczyli w Eucharystii i by to codzienne sprawowanie sakramentu sta³o siê póŸniej regu³¹ ich kap³añskiego ¿ycia. Nale¿y ponadto tak ich wychowywaæ, aby Eucharystia by³a dla nich najwy¿szym wydarzeniem dnia, by
umieli w niej aktywnie uczestniczyæ, nie ograniczaj¹c siê nigdy do samej ruty22
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ny”23. Formowaæ do mi³oœci pasterskiej ma równie¿ praktyka czêstej i autentycznej pokuty. Seminarzyœci powinni wiêc mieæ mo¿liwoœæ czêstego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Nale¿y ich wychowywaæ do praktyki
pokuty, uczyæ sensu ascezy i wewnêtrznej dyscypliny, kszta³towaæ ducha ofiary
i wyrzeczenia, zgody na przyjêcie trudów24. Seminarzyœci wychowywani w duchu pokuty, wyrzeczenia i samodyscypliny bêd¹ mogli zbli¿yæ siê do krzy¿y,
przeciwnoœci i problemów wiernych, wœród których bêd¹ pracowali.
Formacja intelektualna kandydatów do kap³añstwa ma prowadziæ w pierwszym rzêdzie do poznania i zrozumienia wiary. Jednak w kontekœcie analizy
mi³oœci pasterskiej nale¿y zaznaczyæ, ¿e istotn¹ rolê w jej kszta³towaniu stanowi¹ nauki o cz³owieku. Niew¹tpliwie takie dziedziny, jak socjologia, pedagogika, psychologia, nauki polityczne i ekonomiczne pomagaj¹ zrozumieæ sytuacjê
cz³owieka we wspó³czesnym œwiecie, poznaæ konkretn¹ sytuacjê ludzi ¿yj¹cych
w najbli¿szym œrodowisku, parafii, ludzi nale¿¹cych do okreœlonych grup zawodowych lub ¿yj¹cych na okreœlonych terenach. Zg³êbianie wiedzy z zakresu
tych nauk umo¿liwia kandydatowi do kap³añstwa „osadzenie we wspó³czesnoœci”, zbli¿enie siê do spraw konkretnych ludzi. Postawa taka charakteryzowa³a ziemskie ¿ycie Jezusa, który we wszystkim sta³ siê podobnym do ludzi oprócz
grzechu (Hbr 4, 15)25.
Tak wiêc w wychowaniu seminaryjnym istotne znaczenie dla kszta³towania mi³oœci pasterskiej ma autentyczna praktyka mi³oœci bliŸniego, w sposób
dojrza³y prze¿ywana czystoœæ. Formacja religijna ma uwzglêdniaæ specyfikê
powo³ania kap³añskiego. Niezast¹pion¹ rolê w tej dziedzinie odgrywa lektura
Pisma Œwiêtego, systematyczna modlitwa, a przede wszystkim codzienna Eucharystia oraz praktyka czêstej spowiedzi. Formacja intelektualna ma wreszcie prowadziæ do poznania sytuacji, w jakiej znajduj¹ siê ludzie ¿yj¹cy na terenie diecezji i ca³ego kraju.
3.3. Formacja sta³a
Formacja do mi³oœci pasterskiej nie mo¿e zakoñczyæ siê wraz z formacj¹
seminaryjn¹. Pos³uga kap³añska dla zachowania œwie¿oœci, sta³oœci i gorliwoœci wymaga formacji sta³ej, kontynuowanej przez wszystkie lata kap³añskiego
¿ycia. Jest ona konieczna, by nie wygas³ charyzmat, który zosta³ rozpalony
w kap³anie w momencie œwiêceñ. Jest ona niezbêdna równie¿ dlatego, ¿e w na23
24
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turê ka¿dego cz³owieka wpisane jest powo³anie do integralnego rozwoju, obejmuj¹cego zarówno cielesny, jak i duchowy jego wymiar. Równie¿ powo³anie do
dojrza³oœci i œwiêtoœci wymaga nieustannego wspó³dzia³ania z ³ask¹ powo³uj¹cego Boga. Wreszcie koniecznoœæ dotrzymania kroku aktualnym przemianom
spo³ecznym, kulturowym i religijnym wymaga ci¹g³ej formacji ludzkiej, chrzeœcijañskiej i kap³añskiej. Wed³ug adhortacji Pastores dabo vobis, „Jezusowe
«przyjdŸ i chodŸ za mn¹» zostaje wypowiedziane w sposób najpe³niejszy i ostateczny, gdy sprawowany jest sakrament jego Koœcio³a: zostaje wyra¿one i przekazane g³osem Koœcio³a, gdy biskup modli siê i nak³ada rêce. […] Jest to pocz¹tek tej odpowiedzi, która jako wybór podstawowy musi byæ wielokrotnie powtarzana i potwierdzana w ci¹gu lat kap³añstwa wieloma innymi odpowiedziami, niezmiennie zakorzenionymi w ¿yciowym «tak», wypowiedzianym
w chwili przyjêcia œwiêceñ”26. Tylko dziêki sta³ej formacji kap³an mo¿e nieustannie rozeznawaæ i wype³niaæ wolê Bo¿¹, mo¿e pozostaæ wierny swemu pos³annictwu a¿ do œmierci27. Formacja sta³a jest równie¿ niezwykle istotna dla
wiernych, wœród których pracuje kap³an. Jest ona, zdaniem Jana Paw³a II,
aktem sprawiedliwoœci, a nawet mi³oœci do ludu Bo¿ego. Wierni maj¹ bowiem
prawo do pos³ugi kap³ana gorliwego, charakteryzuj¹cego siê osobow¹ dojrza³oœci¹, odpowiednio ukszta³towanym sumieniem, œwiêtoœci¹ kap³añskiego ¿ycia.
Wed³ug papie¿a, „dusz¹ i zewnêtrznym kszta³tem formacji sta³ej jest mi³oœæ
pasterska: Duch Œwiêty, który nape³nia kap³ana mi³oœci¹ pastersk¹, prowadzi
go i towarzyszy mu na drodze coraz g³êbszego poznania tajemnicy Chrystusa,
niezg³êbionej w swym bogactwie […], a przez ni¹ – tajemnicy chrzeœcijañskiego kap³añstwa. Ta sama mi³oœæ pasterska ka¿e kap³anowi coraz lepiej poznawaæ oczekiwania, potrzeby, problemy i wra¿liwoœæ tych, do których skierowana
jest jego pos³uga: ludzi ¿yj¹cych w konkretnych sytuacjach osobistych, rodzinnych i spo³ecznych”28. Formacja sta³a jest wymogiem specyfiki powo³ania kap³añskiego domagaj¹cego siê wiernoœci i nieustannego nawracania siê. Jednak
jej cech¹ charakterystyczn¹ jest to, ¿e jest ona naturaln¹ konsekwencj¹ formacji seminaryjnej. Formacja poprzedzaj¹ca œwiêcenia, jak i po nich powinna zachowywaæ wewnêtrzn¹ spójnoœæ, jednoœæ i kontynuacjê. Zarówno bowiem przed,
jak i po œwiêceniach celem formacji jest kszta³towanie osobowoœci dojrza³ej,
osoby o g³êbokim ¿yciu duchowym, odpowiednio ukszta³towanym sumieniu,
osoby znaj¹cej sytuacjê wiernych, wœród których pracuje. Wed³ug papie¿a, „powinna ona raczej byæ kontynuacj¹ ogólnego i integralnego procesu ci¹g³ego
26
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dojrzewania, polegaj¹cego na pog³êbianiu ka¿dego wymiaru formacji – ludzkiego, duchowego, intelektualnego i duszpasterskiego – a jednoczeœnie na
umacnianiu wewnêtrznej i ¿ywotnej wiêzi miêdzy nimi; punktem wyjœcia i odniesienia jest tu mi³oœæ pasterska”29.
4. Mi³oœæ pasterska w realizacji kap³añskiego powo³ania
Dotychczasowe etapy prezentowanego szkicu mia³y na celu przybli¿enie
samego pojêcia mi³oœci pasterskiej oraz zagadnienia formacji maj¹cej na celu
ukszta³towanie w kandydacie do kap³añstwa oraz w kap³anie istotnej cechy
jego osobowoœci, jak¹ w³aœnie jest mi³oœæ pasterska. Niejako sumuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, nale¿y podj¹æ zagadnienie mi³oœci pasterskiej w realizacji kap³añskiego powo³ania. Kolejnymi etapami bie¿¹cych rozwa¿añ bêdzie:
ubóstwo, celibat, pos³uszeñstwo, wolnoœæ w kontaktach z innymi ludŸmi, dyspozycyjnoœæ w pos³udze, duch modlitwy, mêstwo w g³oszeniu Ewangelii. Przybli¿enie tych kwestii umo¿liwi wyraŸne ukazanie zwi¹zku pos³ugi kap³añskiej
z mi³oœci¹ pastersk¹.
Niew¹tpliwie ubóstwo ewangeliczne jest wyrazem mi³oœci pasterskiej. Stanowi ono równie¿ skuteczne narzêdzie kszta³towania w kap³anie tej cnoty. Polega ona na podporz¹dkowaniu wszystkich dóbr, Dobru najwy¿szemu, jakim
jest Bóg30. Im bardziej duszpasterz bêdzie ulega³ pokusie posiadania, tym bardziej bêdzie traci³ zdolnoœæ przyci¹gania wiernych do siebie i apostolstwa wœród
nich. Bogaty kap³an czêsto bywa powodem zgorszenia, zdystansowania siê ludzi wobec Koœcio³a, co skutkuje nieskutecznoœci¹ jego duszpasterskich inicjatyw. Uzale¿nienie od wartoœci materialnych pozbawia go równie¿ wewnêtrznej
wolnoœci i mo¿liwoœci skupienia siê na istotnych problemach wspólnoty, której
s³u¿y. Prawdopodobnie bêdzie podejmowa³ jedynie te inicjatywy, które mog¹
siê wi¹zaæ ze zdobyciem korzyœci materialnych31. Jedynie zachowuj¹c wewnêtrzn¹ wolnoœæ wynikaj¹c¹ z ubóstwa kap³an bêdzie móg³ wyzbywaæ siê
egoizmu i zbli¿aæ siê w swojej praktyce duszpasterskiej do ubogich, chorych
i bezdomnych. Ubóstwo stanowi równie¿ gwarancjê, ¿e kap³an bêdzie gotów
bez obci¹¿eñ i wiêzów poœwiêciæ siê takiej pos³udze, jaka bêdzie najbardziej
potrzebna i konieczna dla Koœcio³a. Ubóstwo i zwi¹zana z nim wolnoœæ, jest
równie¿ gwarancj¹ pewnej przejrzystoœci kap³ana w dysponowaniu dobrami
materialnymi wspólnoty. Zachowuj¹c wewnêtrzn¹ wolnoœæ bêdzie nimi zarz¹dza³ nie jak w³asnoœci¹ prywatn¹, ale jak dobrami, z których trzeba bêdzie
29
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zdaæ sprawê przed wspólnot¹ i Bogiem32. Ubóstwo jest œwiadectwem jego wiarygodnoœci i bezinteresownoœci. Ubogim stylem ¿ycia uwiarygodnia prawdê
Ewangelii, któr¹ g³osi i przekonuje, ¿e niczego nie pragnie dla siebie, ale wszystkie swoje si³y poœwiêca budowaniu Królestwa Chrystusowego33.
Kolejnym elementem duchowoœci kap³añskiej zwi¹zanej z mi³oœci¹ pastersk¹ jest czystoœæ realizowana w celibacie kap³añskim. Dziêki niej kap³an
mo¿e niepodzielnym sercem s³u¿yæ Bogu i wspólnocie. Jest to znak mi³oœci
Bo¿ej, a zarazem bodziec do jej gorliwego praktykowania. Celibat stanowi wiêc
wartoœæ pozytywn¹ wzbogacaj¹c¹ kap³añstwo. Potwierdzeniem tego s¹ s³owa
Jana Paw³a II: „Celibat kap³añski jest wiêc darem z siebie w Chrystusie
i z Chrystusem dla Jego Koœcio³a i wyra¿a pos³ugê kap³ana dla Koœcio³a w Chrystusie i z Chrystusem. […] Celibat nale¿y zatem przyj¹æ z mi³oœci¹, na podstawie wolnej i nieustannie odnawianej decyzji jako bezcenny dar Boga, jako «bodziec mi³oœci pasterskiej», jako szczególny udzia³ w ojcostwie Boga i w p³odnoœci Koœcio³a, jako œwiadczenie wobec œwiata o Królestwie eschatologicznym”34.
Celibat kap³añski nie oddala kap³ana od wiernych, z racji odmiennoœci stylu
¿ycia. Autentycznie prze¿ywany celibat zrodzony z mi³oœci, do mi³oœci ma równie¿ prowadziæ. Czystoœæ niejako powiêksza „pojemnoœæ” serca kap³añskiego,
zwiêksza jego zdolnoœæ mi³owania innych35. Jak podkreœla papie¿, „poprzez
swój celibat kap³an staje siê w inny sposób «cz³owiekiem dla drugich» ni¿ ka¿dy mê¿czyzna, który wi¹¿¹c siê w jednoœci ma³¿eñskiej z kobiet¹, staje siê
równie¿ jako m¹¿ i ojciec «cz³owiekiem dla drugich» w zasiêgu swojej tylko
rodziny: dla swej ma³¿onki, a z ni¹ razem dla dzieci, którym daje ¿ycie. Kap³an
rezygnuj¹c z tego rodzicielstwa, które jest udzia³em ma³¿onków, szuka w tym
innego ojcostwa, a poniek¹d nawet macierzyñstwa, jeœli pamiêtamy o s³owach
Aposto³a o dzieciach, które bolej¹c rodzi. S¹ to dzieci jego ducha, ludzie powierzeni jego trosce przez Dobrego Pasterza, tych ludzi jest wielu. Wiêcej ni¿ mo¿e
ogarn¹æ zwyczajna ludzka rodzina”36. Mi³oœæ do Chrystusa nie zastêpuje mi³oœci innych ludzi. Wrêcz przeciwnie kap³an spotyka siê z mi³oœci¹ Chrystusa za
poœrednictwem wiernych, do których jest pos³any37. Jak stwierdza M. Rondet,
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33
34
35

36

37

PDV, nr 30.
Tam¿e, s. 16–20.
Tam¿e, nr 29.
O. Leonard od Mêki Pañskiej, Dobry pasterz. Rozwa¿ania dla kap³anów, Kraków
1964, s. 150–153.
Jan Pawe³ II, List na Wielki Czwartek 1979, s. 26; ten¿e, Dar i Tajemnica. W piêædziesi¹t¹ rocznicê moich œwiêceñ kap³añskich, Kraków 1996, s. 88.
M. Rondet, Celibat ewangeliczny a œwiat ludzkich relacji, „Pastores” 21(2003) nr 4,
s. 19–20.
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„wszystko, co jest chlebem powszednim celibatariuszy dla Królestwa, ukierunkowuje sferê uczuciow¹ na dar. Wzywaj¹c do wejœcia na tê drogê, celibat dla
Królestwa przygotowuje serce do spotkañ z ludŸmi, w których mi³oœæ bêdzie
mog³a byæ okazywana bez cienia dwuznacznoœci”38.
Kolejnym przejawem, a zarazem szko³¹ mi³oœci pasterskiej, jest pos³uszeñstwo woli Koœcio³a i gotowoœæ pe³nienia pos³ugi duszpasterskiej wszêdzie tam,
gdzie najbardziej tego wymagaj¹ potrzeby Koœcio³a. Zw³aszcza w dobie nowej
ewangelizacji Koœció³ ma prawo liczyæ na kap³anów „gotowych nie tylko do zmiany
formy swego pos³ugiwania, ale i miejscowoœci, regionu lub kraju, zale¿nie od
wy³aniaj¹cych siê potrzeb i okolicznoœci. Trzeba, aby kap³ani z mi³oœci do Boga
potrafili zrezygnowaæ z osobistych upodobañ i planów”39. Duszpasterska dyspozycyjnoœæ, gotowoœæ do rezygnacji z osobistych planów jest niew¹tpliwie wyrazem mi³oœci kap³ana do Koœcio³a. Przedmiotem jego mi³oœci pasterskiej powinien byæ bowiem Koœció³ lokalny, ale równie¿ Koœció³ powszechny ze wszystkimi
jego potrzebami, jakie ujawniaj¹ siê w poszczególnych wspólnotach.
Innym przejawem mi³oœci pasterskiej kap³ana jest wolnoœæ w kontaktach
z ludŸmi, którzy s¹ mu powierzeni. Kap³an ma byæ przewodnikiem wspólnoty
w jej drodze do Boga. Dlatego nale¿y zaznaczyæ, ¿e „do Niego ma kap³an prowadziæ ludzi, a nie przywi¹zywaæ ich do siebie samego. Wierni nale¿¹ tylko do
Chrystusa, bo On naby³ ich ku chwale Ojca za cenê swej najdro¿szej krwi”40.
Kap³an nie powinien przes³aniaæ sob¹ Chrystusa, do którego prowadzi wiernych. Niew³aœciwe jest równie¿ zbytnie przywi¹zanie do okreœlonych form pos³ugi, przybieranie postawy zdradzaj¹cej pogoñ za zaszczytami, tani¹ popularnoœci¹, jak równie¿ postawa nieuzasadnionego krytykanctwa, ekscentryczny
sposób g³oszenia S³owa Bo¿ego, celebrowania liturgii, wprowadzanie do niej
nieuzasadnionych i samowolnych zmian lub rezygnacja z noszenia stroju duchownego. Aby zachowaæ postawê pasterskiej mi³oœci, kap³an musi kszta³towaæ w sobie postawê pokory, dziêki której zachowa wewnêtrzn¹ wolnoœæ w kontakcie z innymi ludŸmi41.
Kolejnym elementem wzmacniaj¹cym mi³oœæ pastersk¹, a zarazem j¹ wspieraj¹cym jest osobista modlitwa kap³ana. Codzienna kontemplacja, rozwa¿anie
S³owa Bo¿ego i Liturgia Godzin bêd¹ w nim kszta³towaæ œwiadomoœæ i postawê

38
39

40
41

Tam¿e, s. 20.
Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an g³osiciel s³owa, szafarz sakramentów
i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysi¹clecia chrzeœcijañstwa, Tarnów
1999, s. 70.
Tam¿e, s. 68.
Tam¿e, s. 68–69.

MI£OŒÆ PASTERSKA KAP£ANA W ŒWIETLE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ...

283

s³u¿ebnoœci w jego pos³udze. Modlitwa jest bowiem codziennym szukaniem
Mistrza, rozpoznawaniem Jego woli, szukaniem w Jego postawie pe³nej s³u¿by, codziennej inspiracji dla pracy duszpasterskiej42.
Nie mo¿na pomin¹æ w postawie mi³oœci kap³ana do ludzi cnoty mêstwa.
Kap³an autentycznie wype³niaj¹cy swoje pos³annictwo nie mo¿e uchylaæ siê od
odpowiedzialnoœci za czystoœæ depozytu wiary i zachowanie dyscypliny koœcielnej. Kap³an „o¿ywiony pastersk¹ mi³oœci¹, nie powinien siê lêkaæ wykonywania przys³uguj¹cej mu w³adzy, do pe³nienia której jest zobowi¹zany. Po to bowiem zosta³ ustanowiony i obdarzony w³adz¹. Trzeba pamiêtaæ, ¿e tak¿e wtedy, gdy tê w³adzê wykonuje z nale¿yt¹ stanowczoœci¹, czyni to nie tylko w tym
celu, by rozkazywaæ, ile spieszyæ z pomoc¹ «non tam praeesse quam prodesse».
Musi raczej zwalczaæ pokusê ucieczki przed odpowiedzialnoœci¹, ci¹¿¹c¹ na
kimœ, kto powinien wykonywaæ w³adzê. Jeœli jej bowiem nie wykonuje, uchyla
siê od s³u¿by”43. Przejawem mi³oœci kap³ana do wspólnoty jest pe³ne ¿yczliwoœci towarzyszenie wiernym we wszystkich problemach, jakie im towarzysz¹.
Przejawem mi³oœci jest równie¿ g³oszenie niepopularnej nauki, nieprzemilczanie prawdy, któr¹ ma obowi¹zek wypowiedzieæ, a która nie przysporzy mu
popularnoœci. Wymaga tego troska o czystoœæ wiary, nauki moralnej, ostatecznie zbawienie powierzonych mu wiernych.
W podsumowaniu tematu mi³oœci pasterskiej nale¿y zaznaczyæ, ¿e samo
kap³añstwo jest niezwykle cennym darem, sakramentem, dziêki któremu Chrystus jest obecny i dzia³a w swoim Koœciele. Jednak w wype³nianiu misji kap³añskiej niezwykle wa¿n¹ rolê odgrywa ludzka i chrzeœcijañska postawa kap³ana. Duchownego powinna charakteryzowaæ przede wszystkim postawa mi³oœci pasterskiej obejmuj¹ca najpierw Chrystusa, którego naœladuje, innych
kap³anów, szczególnie tworz¹cych prezbiterium diecezjalne, wreszcie wiernych
œwieckich. W kszta³towaniu tej postawy niezwykle istotn¹ rolê odgrywa najpierw rodzina, a póŸniej seminarium. Niezast¹pion¹ rolê w tym procesie odgrywaj¹ równie¿ sami kandydaci do kap³añstwa oraz kap³ani w ramach formacji sta³ej. Na kszta³towanie tej postawy wa¿ny wp³yw maj¹ elementy zwi¹zane z codziennym ¿yciem kap³ana, przede wszystkim: ubóstwo, celibat, pos³uszeñstwo, wolnoœæ w kontaktach z innymi ludŸmi, dyspozycyjnoœæ w pos³udze,
duch modlitwy oraz mêstwo w g³oszeniu Ewangelii.
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PASCHALNE DZIE£O MI£OŒCI

REFLEKSJA NAD MISTERIUM PASCHALNYM
W ŒWIETLE ENCYKLIKI BENEDYKTA XVI
DEUS CARITAS EST
„Bóg jest mi³oœci¹: kto trwa w mi³oœci, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”
(1 J 4,16): tymi s³owami rozpoczyna papie¿ Benedykt XVI sw¹ pierwsz¹ encyklikê Deus caritas est, poœwiêcon¹ mi³oœci, „któr¹ Bóg nas nape³nia i któr¹ mamy
przekazywaæ innym” (DCE 1)1. Ten Bóg mi³uje osobiœcie. Jako pierwszy wychodzi z inicjatyw¹ mi³oœci, dziêki czemu cz³owiek mo¿e doœwiadczaæ radoœci i szczêœcia bycia przez Niego kochanym (DCE 9). Gdy odwieczne S³owo przyjmuje ludzk¹
naturê, ca³e Jego ¿ycie i misja staj¹ siê szczególnym miejscem objawienia mi³oœci
Boga. Mi³oœæ ta dochodzi do szczytu w misterium paschalnym.
W pogr¹¿onym w grzechu œwiecie paschalne dzie³o mi³oœci wcielonego Syna
Bo¿ego przybiera dramatyczn¹ formê misji odkupienia. W Nim Bóg poszukuje
cierpi¹cej i zagubionej ludzkoœci. Dla przybli¿enia tej prawdy papie¿ siêga do
obrazowego jêzyka biblijnych przypowieœci. Przypowieœæ o zab³¹kanej owcy mówi
o cz³owieku, który nie jest sam w stanie odnaleŸæ drogi do Boga. Dobry pasterz
to odwieczny Syn Bo¿y, który sam wyrusza w drogê, by przyprowadziæ na powrót do owczarni to, co zginê³o2. Tak¿e przypowieœci o kobiecie poszukuj¹cej
utraconej drachmy czy te¿ mi³osiernym ojcu, który z otwartymi ramionami
wychodzi na spotkanie marnotrawnego syna, ukazuj¹ dog³êbne zaanga¿owanie Boga w realizacjê zbawczego dzie³a (DCE 12).
Ca³a egzystencja Jezusa Chrystusa ma charakter paschalny. Nie sposób
zatem odseparowaæ od siebie Jego ¿ycia i œmierci. Co wiêcej, mo¿na powiedzieæ, ¿e sens Jego ¿ycia ods³ania siê w sposób wyj¹tkowo przejrzysty w³aœnie
1

2

Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est” o mi³oœci chrzeœcijañskiej – z dnia 25
grudnia 2005 roku (odt¹d skrót: DCE).
Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznañ 2002, 32–33.
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w œmierci. Zarówno Jego ¿ycie jak i œmieræ wype³nia posuniêta do koñca, nieskoñczona mi³oœæ. Gest umywania nóg w Wieczerniku unaocznia, i¿ ¿ycie Zbawiciela jest w istocie aktem ofiarnej, oczyszczaj¹cej i wyzwalaj¹cej mi³oœci3.
Jego egzystencja znaczona jest krzy¿em, cierpieniem, rozdarciem i obumieraniem pszenicznego ziarna, które owocuje w œmierci. Papie¿ wyjaœnia jednak, i¿
cierpienie ma tutaj znaczenie drugorzêdne. Ofiara Chrystusa p³ynie bowiem
z mi³oœci, która znajduje w niej swe spe³nienie, a jednoczeœnie nadaje jej sens
(DCE 6). Przyjmuje ona kszta³t krzy¿a, a wiêc formê mi³oœci daruj¹cej siebie
w œmierci. Zasad¹ konstytuuj¹c¹ ofiarê Chrystusa nie jest zatem zniszczenie,
lecz mi³oœæ. Nie ma ona nic wspólnego z unicestwieniem, jest bowiem paschalnym aktem prowadz¹cym ze œmierci do ¿ycia. Moc mi³oœci do tego stopnia rozszerza ludzk¹ egzystencjê, ¿e staje siê mo¿liwe odnowienie relacji miêdzy oddalonym cz³owiekiem i Bogiem. Tak prze¿ywaj¹c cierpienie, Chrystus jest w stanie zjednoczyæ na nowo w swym ciele to, co zosta³o rozdzielone przez grzech4.
Mi³oœæ, która prowadzi Chrystusa do ofiary na krzy¿u, urzeczywistnia siê
w ca³kowitym oddaniu Ojcu. Zewnêtrznemu faktowi bycia ukrzy¿owanym odpowiada wewnêtrzny akt wydania siebie: „Mi³uje mnie Ojciec, bo ja ¿ycie moje
oddajê… Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddajê” (J 10,17–18). Ten
akt, który obejmuje ca³ego cz³owieka, jest równoczeœnie aktem Syna, jako ¿e
Jego ludzkie pos³uszeñstwo pozostaje zanurzone w synowskim „tak” wypowiadanym odwiecznie Ojcu. Œmieræ, oznaczaj¹ca z samej swej natury kres i zniszczenie wszelkich relacji, zostaje przez Chrystusa przemieniona w akt daru z siebie. W tym w³aœnie darze, posuwaj¹cym siê a¿ do œmierci na krzy¿u, ujawnia
siê szczytowa aktywnoœæ synowskiej mi³oœci5. Jest to ofiara, w której oddaje On
siebie Ojcu i moc¹ której nas Ojcu przywraca.
Benedykt XVI zwraca uwagê na rozgrywaj¹cy siê w ramach historii zbawienia dramat mi³oœci. Mi³oœæ Boga do cz³owieka jest tak wielka, ¿e wydaje siê
przeciwstawiaæ Jego sprawiedliwoœci. Papie¿ dostrzega tutaj zarysowuj¹ce siê
ju¿ misterium krzy¿a. Ludzki grzech sprawia, ¿e zbawcza mi³oœæ Boga wyra¿a
siê w paschalnym dramacie. Bóg do tego stopnia solidaryzuje siê z ludŸmi, ¿e
realizacja uczynionej przez Niego zbawczej obietnicy poprowadzi Chrystusa na
krzy¿. Wcielony Syn Bo¿y tak bardzo nas mi³uje, ¿e przyjmuje na siebie œmieræ,
aby w ten sposób pogodziæ sprawiedliwoœæ z mi³oœci¹ (DCE 10). Jego krew nie
wo³a o karê i nie ¿¹da odp³aty, lecz wzywa do pojednania. W konfrontacji z ot3
4

5

Por. Ten¿e, Chrystus i Jego Koœció³, Kraków 2005, 58–59.
Por. Ten¿e, Wprowadzenie w chrzeœcijañstwo, Kraków 1970, 237-239; Ten¿e, Duch
liturgii, 33.
Por. Tam¿e, 53–54; J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzeœcijañstwo, 235.
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ch³ani¹ ludzkiego upadku objawia siê niewyczerpana g³êbia Bo¿ej mi³oœci. Krzy¿
stanowi zbudowany przez mi³oœæ most ³¹cz¹cy ziemiê z niebem. Jest on wyrazem najwy¿szej mi³oœci, która staje siê ca³kowicie darem dla drugich. Przelana
na krzy¿u krew stanowi konkretyzacjê mi³oœci trwaj¹cej „do koñca” (J 13,1).
Jest to gest mi³oœci daj¹cej wszystko. Móg³ j¹ ostatecznie okazaæ tylko Ten,
w którym odwieczna boska mi³oœæ sta³a siê mi³oœci¹ ludzk¹6. Papie¿ mówi o mi³oœci Boga objawionej definitywnie w przebitym na krzy¿u sercu Jezusa (DCE
39). W Tym, którego przebili (J 19,37), rozpoznajemy zamys³ Ojca, który z mi³oœci pos³a³ swojego Jednorodzonego Syna na œwiat, aby dokona³ dzie³a odkupienia (DCE 19). Na krzy¿u grzech zostaje przezwyciê¿ony potêg¹ mi³oœci Boga,
a zwyciêstwo mi³oœci nad œmierci¹ owocuje zbawieniem ludzi.
W œmierci Chrystusa zawarte zostaje Nowe Przymierze. W swych publikacjach J. Ratzinger czêsto zwraca uwagê na fakt, i¿ to, co nazywamy przymierzem mi³oœci, nie mo¿e byæ pojmowane jako symetryczna relacja dwóch partnerów zawieraj¹cych umowê i nak³adaj¹cych na siebie wzajemne zobowi¹zania.
Idea takiego partnerstwa jest nie do pogodzenia z biblijnym obrazem Boga.
W przymierzu chodzi bowiem o relacjê ca³kowicie asymetryczn¹, jako ¿e jest
ono owocem wolnej i ca³kowicie suwerennej decyzji Boga w odniesieniu do stworzenia. Przymierze nie jest wzajemn¹ umow¹, ale darem Bo¿ej mi³oœci7. Inicjatywa le¿y wy³¹cznie po stronie Boga, który jedna œwiat ze sob¹ w Chrystusie
(2 Kor 5,19). To nie cz³owiek przychodzi do Boga z ofert¹ daru pojednania, ile
raczej Bóg wychodzi ku niemu, by go obdarowaæ. Moc¹ inicjatywy swej mi³oœci
przywraca On naruszone prawo, usprawiedliwiaj¹c grzesznika w swym mi³osierdziu i przywracaj¹c mu ¿ycie. Jego dzie³o jest czyst¹ ³ask¹, dokonuj¹c¹ dog³êbnej przemiany w cz³owieku. Bóg nie czeka, a¿ winowajcy przyjd¹ i pojednaj¹ siê z Nim. On sam wychodzi im naprzeciw i jedna siê z nimi. Krzy¿ jest
Jego zbli¿aniem siê ku grzesznikom. Nie jest on znakiem dzie³a pojednania,
jakie ludzkoœæ by³aby w stanie zaoferowaæ zagniewanemu Bogu, lecz stanowi
wyraz niepojêtej mi³oœci Boga, który zstêpuje na ziemiê dla ocalenia cz³owieka8.
Œmieræ Jezusa pozwala zrozumieæ pe³ny sens Ostatniej Wieczerzy. Rozdaj¹c swoje Cia³o i Krew, a wiêc ca³¹ sw¹ ziemsk¹ egzystencjê, Jezus w przededniu odejœcia z tego œwiata do Ojca daje w Wieczerniku samego siebie. Wydarzenie to stanowi antycypacjê œmierci i przekszta³cenie jej w dobrowoln¹ ofiarê,
bêd¹c¹ owocem mi³oœci. W tym kontekœcie œmieræ Jezusa stanowi manifestacjê
chwa³y Boga (J 12,28; 17,21), a wiêc wspania³oœci bezinteresownej Bo¿ej mi³o6
7
8

Por. Tam¿e, 235.241; J. Ratzinger, Granice dialogu, Kraków 1999, 37–38.75.
Por. Tam¿e, 47.
Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzeœcijañstwo, 230–231.
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œci. Bez aktu nieskoñczonej mi³oœci na krzy¿u œmieræ okaza³aby siê czymœ pustym i bezsensownym. Tak¿e Wieczerza bez antycypowanej przez ni¹ œmierci
pozostawa³aby gestem oderwanym od rzeczywistoœci. Stoj¹ one wspólnie u podstaw eucharystycznej tajemnicy. Eucharystia jest obecnoœci¹ ofiary Chrystusa, najwy¿szego aktu adoracji, bêd¹cego zarazem znakiem szczytowej mi³oœci,
posuniêtej do rozdania samego siebie pod postaciami chleba i wina9. Ustanawiaj¹c j¹, Jezus Chrystus nadaje krzy¿owej ofierze trwa³¹ obecnoœæ, a daj¹c
uczniom swoje Cia³o i Krew, staje siê dla nich pokarmem mi³oœci. Eucharystia
w³¹cza ich w dynamikê ofiarniczego dzie³a Pana. Poprzez udzia³ w tej ofierze
i uczestnictwo w Jego Ciele i Krwi, urzeczywistnia siê ich zjednoczenie w mi³oœci z Bogiem (DCE 13).
„Kto bêdzie siê stara³ zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto je straci, zachowa je” (£k 17,33). W ten sposób Jezus opisuje sw¹ osobist¹ drogê, która poprzez krzy¿ prowadzi Go do zmartwychwstania. Papie¿ mówi tu o drodze ziarna pszenicy, które, wpad³szy w ziemiê, obumiera i przynosi obfity owoc (DCE 6).
W tajemnicy zst¹pienia do piekie³ Zbawiciel z motywu mi³oœci, w solidarnoœci
z nami przechodzi przez bramê ostatecznej samotnoœci, zstêpuj¹c w otch³añ
naszego grzesznego zagubienia i opuszczenia. Tam, gdzie nie móg³ ju¿ dotrzeæ
¿aden g³os nadziei, jest obecny On, który przezwyciê¿y³ piek³o. Odk¹d w œmierci zamieszka³a mi³oœæ, brama œmierci pozostaje ju¿ na zawsze otwarta10. Ostatnia Wieczerza, krzy¿ i zmartwychwstanie to jedno nieroz³¹czne misterium paschalne. Akt mi³oœci „do koñca” stanowi radykalne przekszta³cenie œmierci. St¹d
te¿ teologia krzy¿a jest zarazem teologi¹ paschalnej zwyciêskiej radoœci. Znajduje ona swe przed³u¿enie w teologii zmartwychwstania, które stanowi odpowiedŸ Ojca na objawion¹ w krzy¿u mi³oœæ Syna11.
Zmartwychwstanie rozumie papie¿ jako manifestacjê triumfuj¹cej i ¿yciodajnej mi³oœci, która okazuje siê mocniejsza od œmierci. Pan prawdziwie powsta³ z martwych, ¿yje i pozostaje poœród nas. W Nim potêga mi³oœci okaza³a
siê rzeczywiœcie silniejsza od mocy œmierci. Jest to mi³oœæ, której œmieræ nie
zdo³a³a zniszczyæ, co wiêcej, ona przez œmieræ dopiero siê w pe³ni uwydatni³a.
Ten, który umi³owa³ nas wszystkich, obdarowa³ nas nadziej¹ nieœmiertelnoœci12. Zmartwychwstanie Jezusa mówi, ¿e pokonanie granicy œmierci okazuje
siê ostatecznie mo¿liwe za spraw¹ stwórczej mocy s³owa i mi³oœci Ojca, który
wskrzesza swego Syna z martwych. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest
9
10
11
12

Por. Ten¿e, Chrystus i Jego Koœció³, 68–69.
Por. Ten¿e, Wprowadzenie w chrzeœcijañstwo, 248.
Por. Ten¿e, Chrystus i Jego Koœció³, 73.
Por. Ten¿e, Wprowadzenie w chrzeœcijañstwo, 253.256.
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wyznaniem wiary w bezwarunkowe „tak”, jakie Bóg mówi swemu stworzeniu.
W wydarzeniu Paschy Bóg objawia moc trynitarnej mi³oœci, nieskoñczenie przewy¿szaj¹c¹ moc œmierci13. Tak ¿ywy dialog Jezusa z Ojcem w czasie ziemskiej
misji œwiadczy o tym, i¿ Jego cz³owieczeñstwo uczestniczy nieustannie w wewn¹trztrynitarnym dialogu. Nie mo¿e ono zatem zanikn¹æ i przemin¹æ, jako
¿e jest zakorzenione w odwiecznej mi³oœci. Dopiero fakt powstania Jezusa z martwych ods³ania pe³ny sens artyku³u naszej wiary, który mówi, i¿ jest On cz³owiekiem. Bóg kocha nas do tego stopnia, ¿e Jego mi³oœæ sta³a siê cia³em i pozostanie nim ju¿ na zawsze. W³aœnie tu otwiera siê perspektywa wprowadzenia
ludzkoœci w naturê samego Boga14.
Moc¹ paschalnego dzie³a Jezus wypisuje w³asn¹ krwi¹ w naszych sercach
nowe Prawo: „Przykazanie nowe dajê wam: abyœcie siê wzajemnie mi³owali, tak
jak Ja was umi³owa³em; ¿ebyœcie i wy tak siê mi³owali wzajemnie” (J 13,34).
Wype³nienie przykazania mi³oœci staje siê mo¿liwe tylko dlatego, ¿e nie jest ono
jedynie wymogiem. Mi³oœæ mo¿e byæ przykazana, zauwa¿a papie¿, poniewa¿
wczeœniej zosta³a podarowana (DCE 14). Jej realizacja okazuje siê mo¿liwa,
gdy¿ zostaliœmy stworzeni na obraz Boga, który jest mi³oœci¹ (DCE 39). Rodzi
siê ona dziêki najbardziej intymnej jednoœci z Bogiem. Mi³oœæ trzeba zaczerpn¹æ
z samego boskiego Ÿród³a. Kto chce ofiarowaæ mi³oœæ, sam musi j¹ najpierw
otrzymaæ w darze. Powinien piæ wci¹¿ na nowo z tego pierwotnego Ÿród³a, jakim
jest Jezus Chrystus, z którego przebitego Serca wyp³ywa mi³oœæ samego Boga (J
19,34) (DCE 7). On pierwszy nas ukocha³ i nadal pozostaje pierwszy w mi³oœci.
Tylko dlatego mo¿emy odpowiedzieæ mi³oœci¹ na Jego mi³oœæ. Bóg nie nakazuje
nam uczucia, którego nie bylibyœmy w stanie w sobie wzbudziæ. On nas kocha i
pozwala nam zobaczyæ oraz odczuæ Jego mi³oœæ, a z tego „pierwszeñstwa” mi³owania ze strony Boga mo¿e, jako odpowiedŸ, narodziæ siê mi³oœæ równie¿ w nas
(DCE 17). Wewnêtrzn¹ moc¹, która uzdalnia wierz¹cych do realizacji przykazania mi³oœci na podobieñstwo Zbawiciela, jest Duch Œwiêty. On przemienia nasze
serca i czyni œwiadkami mi³oœci Boga w œwiecie (DCE 19).
Na kanwie paschalnego daru mi³oœci warto pokusiæ siê o jeszcze jedn¹,
konkluduj¹c¹ refleksjê. Papie¿ jest œwiadomy, ¿e cz³owiek staje siê najbardziej
sob¹ nie przez to, co czyni, lecz przez to, co otrzymuje. Winien oczekiwaæ na dar
mi³oœci i przyzwoliæ na bycie obdarowanym, gdy¿ staæ siê w pe³ni cz³owiekiem
mo¿na jedynie przez to, ¿e siê zostanie pokochanym. Gdyby bowiem nie zechcia³ daæ siê tak obdarowaæ, zatraci³by samego siebie15.
13
14
15

Por. Ten¿e, Chrystus i Jego Koœció³, 86–87.
Por. Tam¿e, 75–76.
Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzeœcijañstwo, 216.
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DOŒWIADCZENIE MI£OŒCI BOGA
I MI£OŒCI CZ£OWIEKA W SYTUACJI CIERPIENIA
W ŒWIETLE ENCYKLIKI BENEDYKTA XVI
DEUS CARITAS EST
Problem cierpienia zajmuje w nauczaniu papie¿a Jana Paw³a II istotne
miejsce. Szczególnym tego wyrazem jest list apostolski Salvifici doloris1. Temat ten kontynuuje jego nastêpca, papie¿ Benedykt XVI, ³¹cz¹c go nierozerwalnie z zagadnieniem mi³oœci2. Podczas gdy wspó³czesny œwiat próbuje dokonaæ separacji cierpienia od mi³oœci, deprecjonuj¹c sens ludzkiego cierpienia na
rzecz promocji egotycznej mi³oœci, obecny papie¿ k³adzie akcent na mi³oœæ. Janowe Deus caritas est (1 J 4, 16) przewija siê jako leitmotiv przez ca³y papieski
dokument. Œledz¹c publikacje kardyna³a J. Ratzingera mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e pierwsza encyklika stanowi ukoronowanie jego doktryny na temat podstawowego wymiaru powo³ania cz³owieka, jakim jest wezwanie do odpowiedzi
mi³oœci¹ na Bo¿y dar. Caritas to papieskie remedium i propozycja chrzeœcijañskiego stylu ¿ycia na dziœ. W drugiej czêœci encykliki Ojciec œwiêty pragnie
„pobudziæ œwiat do nowej, czynnej gorliwoœci w dawaniu ludzkiej odpowiedzi
na Bo¿¹ mi³oœæ” (DCE 1), zw³aszcza w sytuacjach cierpienia3.
1

2

3

Por. Jan Pawe³ II, List apostolski «Salvifici Dolores» o chrzeœcijañskim sensie ludzkiego cierpienia (11.02.1984), OsRomPol 5(1984) 1/2, 3–8. Por. M. Chmielewska,
Chrystologiczny wymiar cierpienia w œwietle Listu apostolskiego Jana Paw³a II
Salvifici doloris, Studia Gnesnensia 17(2003) 331-345.
Benedykt XVI, Encyklika «Deus caritas est» o mi³oœci chrzeœcijañskiej (25.12.2005),
Poznañ 2006 (odt¹d skrót: DCE).
Papie¿ nie podejmuje w encyklice kolejnej próby szukania odpowiedzi na powszechnie stawiane pytanie: jeœli Bóg jest Bogiem mi³oœci, to dlaczego na œwiecie jest tak
wiele cierpienia i czy ma ono jakikolwiek sens?, lecz daje konkretne wskazówki,
jak jemu zaradziæ. Por. J. A. Freeman, „Bóg gra nie fair!”, Lublin 1992, 13. Por.
J. Ratzinger, S³u¿yæ Prawdzie. Myœli na ka¿dy dzieñ, Poznañ 1983, a tak¿e tego¿
autora: Obrazy nadziei. Wêdrówki przez rok koœcielny, Poznañ 1998; S³udzy waszej radoœci. Chrzeœcijañstwo. Apostolstwo. Kap³añstwo, Wroc³aw 1990; Potê¿niejsza od œmierci jest mi³oœæ, Wroc³aw 1989; W drodze do Jezusa Chrystusa, Kraków
2004; Chrystus i Jego Koœció³, Kraków 2005.
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Benedykt XVI potwierdza Chrystusow¹ naukê o tym, ¿e g³odni musz¹ byæ
nasyceni, nadzy przyodziani, chorzy leczeni z nadziej¹ na uzdrowienie, wiêŸniowie odwiedzani itp. (DCE 31), poniewa¿ w naszym ciele cierpimy i kochamy4. Przenikaj¹c jednak to, co zewnêtrzne w drugim cz³owieku (g³ód, nagoœæ,
symptomy choroby, bólu i cierpienia), dostrzega jego g³êbokie wewnêtrzne oczekiwanie na gest mi³oœci i poœwiêcenie mu uwagi (DCE 18). „Ka¿dego dnia –
pisze papie¿ – stajemy siê œwiadomi, jak wiele jest cierpienia w œwiecie, pomimo wielkiego postêpu na polu nauki i techniki, z powodu ró¿norodnej biedy
materialnej i duchowej” (DCE 30). Zatem i nasze czasy domagaj¹ siê aggiornamento mi³oœci, czyli nowej gotowoœci do wychodzenia naprzeciw potrzebuj¹cemu bliŸniemu5. Tak¿e w XXI wieku chrzeœcijanie patrz¹c oczyma Chrystusa
mog¹ daæ drugiemu cz³owiekowi o wiele wiêcej ni¿ to, czego koniecznoœæ widaæ
na zewn¹trz: spojrzenie mi³oœci, którego potrzebuje (DCE 18).
Papie¿ wielokrotnie powo³uje siê na 1. List œwiêtego Jana, który zwraca
uwagê na wspó³dzia³anie miêdzy mi³oœci¹ Boga a mi³oœci¹ bliŸniego w doœwiadczeniu cierpienia. Je¿eli w ludzkim ¿yciu brak zupe³nie kontaktu z Bogiem,
mo¿na widzieæ w innym cz³owieku jedynie innego i nie potrafiæ rozpoznaæ w nim
obrazu Boga (DCE 18). Potwierdzaj¹c obecnoœæ ró¿nego rodzaju bol¹czek i niedomagañ we wspó³czesnym œwiecie, Benedykt XVI dochodzi do wniosku, ¿e
czêsto najg³êbsz¹ przyczyn¹ cierpienia jest w³aœnie brak Boga (DCE 31). Z jednej strony, cz³owiek pod ciê¿arem cierpienia, jakiego doœwiadcza w swoim ¿yciu,
pyta o Boga i odchodzi od Niego, z drugiej zaœ, w tym w³aœnie papie¿ dostrzega
przyczynê ludzkiego cierpienia. W tej sytuacji Ojciec œwiêty przypomina, ¿e
warto powróciæ do Ÿród³a, do lektury Pisma œwiêtego, aby na nowo poznaæ
i uwierzyæ mi³oœci Boga, która ma moc przemieniæ ¿ycie nie tylko ka¿dego cierpi¹cego cz³owieka, ale ca³ego cierpi¹cego œwiata (DCE 1).
1. Powo³ani do mi³oœci bez cierpienia
W akcie stworzenia Bóg w tajemniczy i darmowy sposób ofiarowa³ cz³owiekowi dar mi³oœci (DCE 1). W Nim, doskona³ej i pe³nej mi³oœci relacji trzech
Osób, nie ma miejsca na cierpienie6. Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz

4
5

6

J. Ratzinger, S³u¿yæ Prawdzie, 233.
Ci¹gle aktualne jest proroctwo z Ewangelii: „Poniewa¿ wzmo¿e siê nieprawoœæ,
oziêbnie mi³oœæ wielu” (Mt 24, 12).
„Ojciec, który stoi u Ÿróde³ trynitarnego ¿ycia pragnie, by ca³a stworzona przez
Niego rzeczywistoœæ dost¹pi³a w nim udzia³u. Gdy zatem stwarza, dzieli siê ¿yciem,
daj¹c uczestnictwo w pe³ni ¿ycia, któr¹ sam posiada. Ten ca³kowicie bezinteresow-
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i podobieñstwo i zwi¹za³ siê z nim wiêzami mi³oœci7. Ksiêga Rodzaju potwierdza, ¿e nie z przypadku, lecz z boskiej stwórczej mi³oœci, przychodzi cz³owiek
na œwiat w stanie szczêœcia i harmonii8. Pierwszego dotkniêcia tej mi³oœci doœwiadcza on w chwili stworzenia. Novum, które przynosi Biblia, to prawda, ¿e
istnieje jedyny Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, który jest autorem ca³ej rzeczywistoœci i wszystkich ludzi. Stworzenie jest Mu drogie dlatego, ¿e przez Niego
by³o chciane i przez Niego zosta³o uczynione. Bóg kocha do tego stopnia, ¿e
kiedy cz³owiek odchodzi przez grzech, sam osobiœcie anga¿uje siê bez reszty po
jego stronie (DCE 9). Mo¿emy mówiæ o swoistym dramacie serca Boga, który
wchodzi w œwiat cierpienia, aby ten œwiat od niego wyzwoliæ9. Poniewa¿ On
pierwszy nas umi³owa³, mi³oœæ nie jest ju¿ tylko przykazaniem, ale odpowiedzi¹ na dar mi³oœci, z jak¹ Bóg do nas przychodzi. (DCE 1). Jest to mi³oœæ
wybrania. Cz³owiek obdarzony przez Stwórcê wolnoœci¹ mo¿e wybraæ lub odrzuciæ tê mi³oœæ. Bez pozytywnej odpowiedzi cz³owieka na ten dar, Bóg nie
mo¿e byæ tym, kim chce byæ dla cz³owieka, poniewa¿ spe³nienie Jego pragnienia jest w pewnym sensie zale¿ne od ludzkiej decyzji. Po grzechu pierworodnym Bóg nie pozostaje obojêtny wobec cierpi¹cego stworzenia, lecz nieustannie
towarzyszy mu na drodze jego pielgrzymowania10. Ojcowska bliskoœæ wobec

7

8
9

10

ny, wielkoduszny, motywowany mi³oœci¹ ojcowska zamys³ realizuje siê najpe³niej
w odniesieniu do stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo¿e cz³owieka. Ojciec pragnie obdarowaæ go ¿yciem, i to w sensie integralnym, zarówno duchowym, jak
i fizycznym, doczesnym i wiecznym. Jest On Ojcem Stworzycielem troszcz¹cym siê
stworzone przez siebie ¿ycie. Jego zaanga¿owanie na rzecz cz³owieka wyra¿a siê
od samego pocz¹tku w ogarniaj¹cej ludzkie ¿ycie troskliwej i wra¿liwej mi³oœci”:
M. Pyc, Znaki bliskoœci Ojca, Poznañ 2005, 79.
W Ksiêdze Ozeasza Bóg zaznacza, i¿ „poci¹ga³ ich ludzkimi wiêzami, a by³y to
wiêzy mi³oœci”, i chocia¿ zapowiada karê za wzgardzon¹ mi³oœæ, daje obietnicê, ¿e
mi³oœæ Bo¿a zwyciê¿y. Por. Oz. 11, 1–9.
J. Ratzinger, S³u¿yæ Prawdzie, 61.
Por. J. A. K³oczkowski, Czy Bóg cierpia³ w Auschwitz?, WiêŸ 49(2006) 7–8, 27. Ju¿
staro¿ytny Koœció³ potwierdza w nauczaniu soborowym prawdê zawart¹ w Piœmie
œw., ¿e Deus passus est. Por. D. Garota, Bezsilna wszechmoc czyli o cierpieniu
Boga, Kraków 2003, 27.
St¹d mowa o „boskim patosie, poniewa¿ pathos (gr.) oznacza «cierpienie z mi³oœci».
Por. J. A. K³oczkowski, art. cyt., 27. „Terminem «wspó³czucie» jako pathos Heschel
opisuje sposób bycia Boga przy cz³owieku i tym samym poddanie siê tak¿e p³yn¹cemu z tej mi³oœci cierpieniu. Mamy tu do czynienia z tematem bliskim myœli chrzeœcijañskiej: Bóg jest mi³osierny, a Jego mi³oœæ dzia³a w œwiecie, w którym jest z³o”:
Tam¿e, 30. „Ju¿ nic nie rozumiemy z patosu tego, który zsiad³ z os³a, aby zabanda¿owaæ rany umieraj¹cego przy drodze”: D. Garota, dz. cyt., 16.
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cierpi¹cych ma charakter zbawczy, poniewa¿ Bóg pragnie dobra ca³ego i ka¿dego cz³owieka. W sytuacji cierpienia ka¿dy otrzymuje szansê odkrycia jego sensu
jako apelu Ojca, który zaprasza go do pog³êbienia wiary poprzez poddanie siê
Jego tajemniczej woli. Dziêki temu w momencie próby, doœwiadczaj¹c w³asnych
ograniczeñ, mo¿e siê zanurzyæ w niepojête misterium Boga, który jest mi³oœci¹11. Bo¿e zaanga¿owanie siê w cierpienie jest w konsekwencji cen¹ za obdarzenie cz³owieka woln¹ wol¹. Bóg nie dopuszcza jedynie, aby cz³owiek doœwiadcza³ bolesnych skutków swoich b³êdnych decyzji, ale sam solidarnie anga¿uje
siê po jego stronie i przez to ukazuje ogrom swojej mi³oœci do wszystkich ludzi12.
Historia zbawienia cierpi¹cej ludzkoœci rozpoczyna siê pe³nym zatroskania pytaniem mi³uj¹cego Ojca: „Adamie [tzn. cz³owieku], gdzie jesteœ?” (Rdz 3,
9). Od samego pocz¹tku Stwórca nie przestaje szukaæ ka¿dego bez wyj¹tku
i wyci¹gaæ ku niemu swoj¹ mi³osiern¹ d³oñ, aby ocaliæ jego cz³owieczeñstwo
i ostatecznie doprowadziæ do mi³osnego zjednoczenia ze sob¹. Bóg jest zawsze
obecny przy cierpi¹cym cz³owieku, w pe³ni siê z nim solidaryzuje, co wiêcej
nieustannie dzia³a, aby obdarzyæ go dobrem i wyzwoliæ od z³a, które od pocz¹tku jest przyczyn¹ naszych cierpieñ. Bóg nie mo¿e cierpieæ jak cz³owiek z powodu jakiejœ niedoskona³oœci czy braku w bycie, bo jako doskona³y byt nie zna
cierpienia fizycznego. Doœwiadcza go jednak w ludzkim ciele swojego wcielonego Syna, kiedy postanawia odkupiæ œwiat od grzechu i pokonaæ raz na zawsze
zaistnia³e z powodu ludzkiego sprzeniewierzenia siê cierpienie. Pismo œwiête
przybli¿a nam dramat fizycznego i duchowego cierpienia cz³owieka pragn¹cego zbli¿yæ siê ponownie do Boga, w którym dostrzega on Ÿród³o swojego ocalenia i spe³nienia. Nie musimy zreszt¹ szukaæ dowodów na to w Piœmie œwiêtym,
wystarczy rozejrzeæ siê dooko³a13.
11
12
13

Por. M. Pyc, dz. cyt., 82.
Bóg objawia siê jako Emmanuel, „Bóg z nami” (Iz 7, 14; Mt 1, 23).
„Doœwiadczenie cierpienia, zw³aszcza niezawinionego, jest powtórzeniem doœwiadczenia Hioba. „Jaki jest Bóg po Auschwitz? (...) Doœwiadczenie Auschwitz by³o
bowiem doœwiadczeniem Hioba i nie mieœci³o siê w dwóch klasycznych teodyceach
wystêpuj¹cych w myœli ¿ydowskiej. Pierwsza to teodycea wyra¿ona przez przyjació³ Hioba: je¿eli cierpisz, to znaczy, ¿e zgrzeszy³eœ i cierpienie jest kar¹. Druga
klasyczna ¿ydowska teodycea, wywodz¹ca siê z Ksi¹g Machabejskich, mówi: cierpisz, poniewa¿ jesteœ wierny Panu i dlatego jesteœ przeœladowany, niewierni przez
nienawiœæ do Boga zadaj¹ ci cierpienie. ¯adna z tych teodycei nie jest zdolna odpowiedzieæ na wo³anie mordowanych w Auschwitz. Nie byli zabijani dlatego, ¿e zgrzeszyli, ani dlatego, ze wyznawali judaizm, ale dlatego, ¿e byli ¯ydami. Taki los
spotka³ nawet ¯ydów nawróconych na katolicyzm, jak Edyta Stein”: J. A. K³oczkowski, art. cyt., 27.
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Bóg stworzy³ cz³owieka, aby go kochaæ, i kocha go nawet wówczas, gdy ten
go zdradza, przeklina i odchodzi14. Widok ludzi, którzy zamiast wzajemnie siê
kochaæ, nienawidz¹ siê i wzajemnie zadaj¹ sobie wiele cierpieñ, sprawia Bogu
olbrzymi ból. On jednak, jak pokazuje historia zbawienia, trwa w mi³oœci do
cz³owieka i pozostaje wierny. Nigdy te¿ nie jest winny naszych cierpieñ. Mi³oœæ
i zaanga¿owanie Boga nieprzerwanie koegzystuj¹ od momentu, w którym cz³owiek pope³ni³ pierwszy grzech, i bêd¹ trwaæ tak d³ugo, jak d³ugo cz³owiek grzeszy i cierpi. W sytuacji ludzkiego cierpienia pozostaje On obecny, tak ¿e mo¿e
staæ siê ono okazj¹ do ratunku, ocalenia i zbawienia. Dla Stwórcy nie ma bowiem nic niemo¿liwego. On, który naprawdê kocha, pragnie dobra ukochanych
przez siebie stworzeñ15. Dlatego us³ysza³ On wo³anie o pomoc cierpi¹cego ludu
i stan¹³ po jego stronie pe³en mi³osierdzia i mi³oœci, która oddaje siê do koñca
i bez koñca16. Odt¹d cz³owiek w swoim cierpieniu nie jest samotny. Jest przy
nim Bóg17.
14

15

16

17

„Ks. J. Tischner zanotowa³ gdzieœ jedn¹ z wypowiedzi Levinasa, który jakoby twierdzi³, ¿e Boga nie by³o w Auschwitz. Zdaniem Tischnera, Bóg pojawi³ siê tam przynajmniej raz, a to w³aœnie wtedy, gdy ojciec Kolbe odda³ ¿ycie za wspó³wiêŸnia”:
Tam¿e, 28.
„Cierpienie rodzi siê z mi³oœci – to stwierdzenie potwierdza nawet doœwiadczenie
potoczne. Kto przyjmuje mi³oœæ, jest bardziej nara¿ony na cierpienie. Matka, która rodzi dziecko, godzi siê na to, ¿e mo¿e mu siê coœ staæ, jakby znalaz³a siê
w wiêkszym polu ra¿enia. Ten, kto kocha, jest bardziej bezbronny – to jest oczywiste. Ale trudno przyj¹æ, jakoby mi³oœæ rodzi³a siê z cierpienia. Mo¿e komentarzem
do s³ów Eckharta [«bo mi³oœæ rodzi siê z cierpienia, a cierpienie z mi³oœci»] by³yby
z zamierzenia bluŸniercze s³owa Fryderyka Nietzschego, który pisa³, ¿e «i Bóg ma
swoje piek³o, a jest nim mi³oœæ do cz³owieka». Je¿eli przyj¹æ z ca³¹ konsekwencj¹
s³owa z Ewangelii œw. Jana «Kto widzi Mnie, widzi Ojca», czyli ¿e w doœwiadczeniu cz³owieczeñstwa Chrystusa zawiera siê jakiœ œlad tego, kim jest Bóg – wskazówka, która by³aby bliska myœlicielom ¿ydowskim jak Levinas, ¿e przez drugiego cz³owieka idziemy do Boga, ale równie¿, ¿e twarz ludzka jest znakiem tajemniczej i niepojêtej dla cz³owieka twarzy Boga. A je¿eli na tej twarzy rysuje siê cierpienie nie tylko w sensie fizycznym, ale i duchowym, to byæ mo¿e ten obraz bardzo metafizycznego Boga powinien byæ nieco przekszta³cony, uzupe³niony, rozwiniêty”: Tam¿e, 31.
„Przywo³ajmy raz jeszcze s³owa Benedykta XVI: «Ten krzyk trwogi cierpi¹cego
Izraela, który wzywa Boga w godzinie ogromnej udrêki, jest równoczeœnie wo³aniem o pomoc wszystkich ludzi, którzy w historii – wczoraj, dziœ i jutro – p³ac¹
cierpieniem za umi³owanie Boga, prawdy i dobra; a jest ich wielu, równie¿ i dziœ»:
Tam¿e, 33.
K. Rahner, Sakramenty Koœcio³a, Kraków 1997, 79–80.
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2. Chrystusowa pos³uga mi³oœci w sytuacji cierpienia
Wychodz¹c od osobistej ofiary i mi³oœci Jezusa, papie¿ czyni refleksjê nad
istot¹ mi³oœci oraz sensem ludzkiego cierpienia (DCE 6)18. Chocia¿ ziemskie
¿ycie przepe³nione jest cierpieniem, które nikogo nie omija, Bóg zsy³a swojego
Syna na œwiat, aby uczy³ kochaæ cz³owieka w ka¿dej sytuacji. Przez Niego chce
objawiæ, ¿e nie pragnie cierpienia i œmierci cz³owieka, lecz by ¿y³ i kocha³.
Wczeœniej przez proroków, a potem przez czyny Jezusa ukazuje, ¿e jest potê¿niejszy ni¿ cierpienie, z³o a nawet œmieræ. Jedynie On mo¿e przemieniæ ludzkie
cierpienie i doœwiadczane z³o w dobro. Dlatego zes³a³ swego Syna, aby odkupi³
grzeszny lud i w ten sposób przywróci³ œwiatu utracon¹ harmoniê, pokój i szczêœcie. Odt¹d mi³oœæ, cierpienie i œmieræ znacz¹ ziemskie itinerarium Jezusa,
które jest typow¹ ludzk¹ drog¹. Krzy¿ prowadzi do zmartwychwstania. Jezus
uczy, ¿e ziarno pszenicy, które pada w ziemiê, obumiera, dziêki czemu przynosi
obfity owoc. Œw. Jan zebra³ wszystko w Pi³atowym „Ecce homo” W krzy¿u nie
chodzi o sumê cierpieñ fizycznych, jakby dzie³o odkupienia zale¿a³o od mo¿liwie najwiêkszej liczby m¹k. Nie iloœæ i jakoœæ cierpienia siê liczy, lecz wymiar
mi³oœci, która jednoczy opuszczonego cz³owieka z Bogiem. Jedynie taka mi³oœæ
nadaje cierpieniu kierunek i sens19. Krzy¿ objawia Boga, który a¿ do ostatecznej przepaœci uto¿samia siê z cz³owiekiem i s¹dzi, ratuj¹c go20. W cierpieniu
iœmierci Jezusa na krzy¿u dokonuje siê owo zwrócenie siê Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które ofiarowuje On siebie, aby podnieœæ cz³owieka i go
zbawiæ. Jest to mi³oœæ w swej najbardziej radykalnej formie, poniewa¿ Bóg
cierpi z nami i za nas (DCE 12)21.
„W Jezusie Chrystusie sam Bóg poszukuje «zaginionej owcy», ludzkoœci
cierpi¹cej, osamotnionej i zagubionej” (DCE 12). Papie¿ zauwa¿a, ¿e gdy Jezus
w swoich przypowieœciach mówi o pasterzu, który szuka zagubionej owcy, o kobiecie poszukuj¹cej drachmy czy te¿ o ojcu, który wychodzi na spotkanie mar18

19

20
21

Musimy pamiêtaæ, ¿e chocia¿ Jezus by³ Synem Boga, nauczy³ siê pos³uszeñstwa,
przez to co wycierpia³ (por. Hbr 5, 8).
Na krzy¿u Jezus nie ofiarowa³ swojego cierpienia ani œmierci, ale swoje ¿ycie jako
wyraz doskona³ej mi³oœci. Por. B. Nowak, Mi³oœæ i cierpienie. Mêka i zmartwychwstanie Chrystusa Ÿród³em uzdrowienia cz³owieka, Kraków 2007. Ten tekst zosta³
pobrany ze strony internetowej: www.nowaksvd.opoka.net, która nie zawiera numeracji.
Tam¿e.
Chrystus przyj¹³ prawdziwie ludzkie cierpienie nie tylko na krzy¿u (£k 19, 41). On
p³acze tak¿e przed grobem £azarza (J 11, 35), czy wobec niedowiarstwa Jerozolimy.
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notrawnego syna i bierze go w ramiona, wówczas wszystko to nie sprowadza
siê tylko do s³ów, lecz stanowi wyjaœnienie Jego dzia³ania i bycia (DCE 12)22.
„Mi³oœæ mo¿e byæ «przykazana», poniewa¿ wczeœniej jest dana” – wyjaœnia Ojciec œwiêty (DCE 15). W³aœnie tê prawdê Jezus przybli¿a w przypowieœciach,
spoœród których papie¿ wybiera trzy: o bogaczu i £azarzu (£k 16, 19–31), o mi³osiernym Samarytaninie (£k 10, 25-37) i o S¹dzie Ostatecznym (Mt 25, 31–
–46). Przes³anie dwóch pierwszych wydaje siê byæ bardzo aktualne i w naszych
czasach. Oto bogacz zignorowa³ biednego w potrzebie, gdy ten zwróci³ siê do
niego o pomoc, o odpadki z jego sto³u. Chrystus jakby przejmuje to wo³anie
ubogiego o pomoc i powtarza je, aby nas ostrzec i sprowadziæ na w³aœciw¹
drogê (DCE 15). Przypowieœæ ta nie jest ani negacj¹ bogactwa, ani pochwa³¹
ubóstwa. Zasadniczy jej problem, dotyczy tego, czy istnieje miêdzy nimi wzajemna otwartoœæ i solidarnoœæ, czy ci, którym siê lepiej powodzi, potrafi¹ dostrzec ludzi ubogich i cierpi¹cych, ¿yj¹cych obok, i w razie potrzeby udzieliæ im
pomocy. Z przypowieœci wynika, ¿e po œmierci Bóg odmienia ludzkie losy, oddaj¹c ka¿demu to, co sam sobie wys³u¿y³. Wprawdzie wynagradza On cz³owiekowi ka¿d¹ krzywdê i niedolê, ale po to sta³ siê w Jezusie cz³owiekiem, aby ludzie
byli Jego wspó³pracownikami w eliminowaniu wszelkiego cierpienia i w pomna¿aniu mi³oœci na ziemi23.
Przypowieœæ o dobrym Samarytaninie wyjaœnia, ¿e ktokolwiek mnie potrzebuje, a ja mogê mu pomóc, jest moim bliŸnim i wymaga praktycznego zaanga¿owania tu i teraz (DCE 15). Jezus poucza, przez jakie postawy osi¹ga siê
¿ycie wieczne. Decyduj¹ce jest to, czy jest siê bliŸnim wobec innych ludzi, zw³aszcza cierpi¹cych i znajduj¹cych siê we wszelkiej potrzebie. Z³a jest sytuacja, gdy
niewolnicza wiernoœæ ró¿nym przepisom odbiera cz³owiekowi wra¿liwoœæ na
ludzk¹ krzywdê. Kap³an i lewita woleli unikn¹æ problemów, licz¹c na to, ¿e
ktoœ inny zlituje siê nad cz³owiekiem w potrzebie. W opozycji do nich ukazany
22

23

„Przez swoje nauczanie i dzia³alnoœæ: uzdrawianie chorych, uwalnianie od grzechu
i z³ych dzie³, karmienie g³odnych, wskrzeszanie zmar³ych Jezus objawia nam, ze
wbrew os¹dom wielu ludzi, Bóg nie zsy³a na ludzi, ani nie pragnie ¿adnych cierpieñ, nie jest te¿ obojêtny wobec losów ludzkich, a wrêcz przeciwnie”: B. Nowak,
dz. cyt.
Por. A. Colacrai, J. £ach, F. Mickiewicz (red.), Pismo œwiête Nowego Testamentu
i Psalmy. Najnowszy przek³ad z jêzyków oryginalnych z komentarzem, Czêstochowa 2005, 191–192. „Czego uczy przypowieœæ o bogaczu i biednym £azarzu (³k 16,
19-31), jeœli nie tego, ¿e do Królestwa Bo¿ego mo¿na wejœæ jedynie jako ¿ebrak?
Czujesz siê bogaty i pewny siebie? Czujesz, ¿e niczego nie potrzebujesz? Nie, ty
jesteœ «nieszczêsny i godzien litoœci, i biedny, i œlepy, i nagi»” (Ap 3, 17): D. Garota,
dz. cyt., 120.
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jest Samarytanin, w którego postawie najbardziej charakterystyczne jest to,
¿e w napotkanym nieszczêœniku widzi przede wszystkim cz³owieka. Koniecznoœæ ratowania mu ¿ycia sprawia, ¿e wszystkie inne wzglêdy – nawet wrogoœæ
miêdzy ¯ydami a Samarytanami – schodz¹ na dalszy plan. W tym przypadku
mi³osierdzie staje siê lekarstwem na wszelk¹ wrogoœæ dziel¹c¹ ludzi. Ono jest
drog¹ do pojednania i pokoju. Poprzez mi³osierdzie ludzie ponownie maj¹ szansê
stawaæ siê dla siebie braæmi i siostrami. W postawach mi³osierdzia realizuje
siê najpe³niej Bo¿y plan zbawienia24.
W przypowieœci o S¹dzie Ostatecznym mi³oœæ staje siê kryterium oceny,
decyduj¹cym ostatecznie o wartoœci ludzkiego ¿ycia. Jezus identyfikuje siê z potrzebuj¹cymi, g³odnymi, spragnionymi, obcymi, nagimi, chorymi i wiêŸniami:
„Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili” (Mt 25, 40). Mi³oœæ Boga i mi³oœæ bliŸniego ³¹cz¹ siê w jedno:
w najmniejszym cz³owieku spotykamy samego Jezusa, a w Jezusie spotykamy
Boga (DCE 15). Opis S¹du Ostatecznego stanowi podsumowanie nauki Jezusa
o mi³oœci Boga i bliŸniego. Chrystus s¹dzi bowiem w oparciu o mi³oœæ. Nagrod¹
zbawionych bêdzie królestwo Ojca. Kar¹ nie bêd¹ jednak cierpienia fizyczne,
lecz duchowe. Dlatego pe³nienie dzie³ mi³oœci lub zaniechanie ich jest decydowaniem o swoim wiecznym losie. Ka¿dy cz³owiek bêdzie mia³ szansê zdania
sprawy ze swojej postawy mi³oœci. Kryterium oceny bêdzie stosunek do najmniejszych braci, a wiêc do najbardziej potrzebuj¹cych. Poniewa¿ Jezus uto¿samia siê z nimi, ka¿dy ludzki czyn dosiêga swymi skutkami nie tylko cz³owieka, ale i Jego samego25. Papie¿ poucza, ¿e mi³oœæ bliŸniego jest drog¹ do spotkania z Bogiem, a zamykanie oczu na bliŸniego, zw³aszcza cierpi¹cego, oddala od
Niego (DCE 16). Jedynie patrz¹c oczyma Pana mo¿na daæ drugiemu o wiele
wiêcej ni¿ to, czego koniecznoœæ widaæ na zewn¹trz: spojrzenie mi³oœci, które
potrzebuje (DCE 18).
Ojciec œwiêty podkreœla szczególne znaczenie Eucharystii, która w³¹cza
nas w dynamikê ofiarniczego aktu Jezusa, w jego dynamikê. Uczestnictwo w Jego Ciele i Krwi staje siê zjednoczeniem z Bogiem ¿ywym i obecnym poœród
swojego ludu (DCE 13). Jest to jednoczeœnie zjednoczenie z wszystkimi, którym On siê daje (DCE 14). Komunia wyprowadza z koncentracji na sobie i kieruje ku Bogu, a jednoczeœnie ku jednoœci z wszystkimi chrzeœcijanami. Mi³oœæ
Stwórcy i mi³oœæ bliŸniego s¹ teraz naprawdê jednym: wcielony Bóg przyci¹ga
nas wszystkich do siebie (DCE 14). Tylko wychodz¹c od fundamentu chrystolo24

25

Pismo œwiête Nowego Testamentu i Psalmy, 175–176. Por. D. Stern, Komentarz
¿ydowski do Nowego Testamentu, Warszawa 2005, 211.
Tam¿e, 85–86.
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giczno-sakramentalnego mo¿na poprawnie zrozumieæ nauczanie Jezusa o mi³oœci. W komunii eucharystycznej zawiera siê bycie mi³owanym i jednoczeœnie
mi³owanie innych. Zdaniem Ojca œwiêtego, Eucharystia, która nie przedk³ada siê
na mi³oœæ konkretnie praktykowan¹, jest jedynie fragmentaryczna (DCE 14). Na
podstawie dotychczasowych papieskich rozwa¿añ mo¿emy wyci¹gn¹æ wniosek,
¿e zakorzeniona w mi³oœci samego Chrystusa mi³oœæ bliŸniego jest powinnoœci¹
ka¿dego poszczególnego wiernego i ca³ej wspólnoty koœcielnej. Mi³oœæ jest s³u¿b¹,
a Koœció³ jako kontynuator i wykonawca woli Pana ma za zadanie nieustannie
wychodziæ naprzeciw cierpieniu i wszelkim potrzebom ludzi (DCE 19)26.
3. Chrzeœcijanin jako œwiadek mi³uj¹cego i cierpi¹cego Boga
Pomimo wszystkich nieporozumieñ i zamieszania w otaczaj¹cym ich œwiecie, chrzeœcijanie nie przestaj¹ wierzyæ w dobroæ i mi³oœæ Boga do ludzi. Choæ,
jak inni ludzie, pogr¹¿eni s¹ w dramatycznej z³o¿onoœci historycznych dziejów,
trwaj¹ w przekonaniu, ¿e Bóg jest Ojcem i kocha, nawet je¿eli Jego milczenie
pozostaje niezrozumia³e (DCE 7). Wyznawcy Chrystusa maj¹ g³osiæ dobr¹ nowinê i œwiadczyæ swoim ¿yciem, ¿e Bóg kocha nie dlatego, ¿e jesteœmy dobrzy,
lecz poniewa¿ On jest dobry27. W encyklice Ojciec œw. mówi o mi³oœci chrzeœcijañskiej, która jest mi³oœci¹ ofiarn¹ (amor benevolentiae), jednocz¹c¹ nie tylko
Boga z cz³owiekiem, ale tak¿e ludzi miêdzy sob¹28. Dlatego nie wolno zamykaæ
siê w autarkii, poniewa¿ cz³owiek syty i obfituj¹cy we wszystko, staje siê œlepy
i g³uchy, widz¹c tylko samego siebie. Nie bêdzie zdolny dawaæ mi³oœci, o ile
najpierw sam nie otrzyma jej w darze (DCE 7)29. Chrzeœcijanin wie, ¿e jego
26

27
28
29

Jezus zaleca³, aby uczniowie pomagali sobie wzajemnie w cierpieniu. Tak¹ te¿ postawê sam przyj¹³, najwiêcej czasu poœwiêcaj¹c na walkê z cierpieniem. Doœwiadczanie
mi³oœci, zw³aszcza w sytuacji cierpienia, jest najwiêkszym szczêœciem, bo tylko mi³oœæ
jest w stanie zaspokoiæ wszystkie potrzeby cz³owieka i w pe³ni go uszczêœliwiæ. Mi³oœæ
dojrzewa poprzez s³u¿bê bliŸniemu i wyrzekanie siê siebie. W s³owach i czynach Jezus
objawia, ¿e Bóg nie zsy³a na ludzi, ani nie pragnie ¿adnych cierpieñ, nie jest te¿ obojêtny wobec losów ludzkich, wrêcz przeciwnie, pragnie ich autentycznego dobra, które
oni odrzucili, jak pokazuje Jego mêka i œmieræ. Poprzez mêkê i œmieræ na krzy¿u Jezus
objawia nam, ¿e Bóg cierpi razem z cierpi¹cym cz³owiekiem. Por. B. Nowak, dz. cyt.
J. Ratzinger, S³u¿yæ Prawdzie, 84.
J. Ratzinger, Chrystus i Jego Koœció³, 51
„Religia dotyczy praktycznego ¿ycia wywodz¹cego siê z doœwiadczenia odwzajemnionej mi³oœci do Boga i bliŸnich. (...) Cierpienie jest byæ mo¿e konieczne, ale na
pewno powinniœmy staraæ siê przynosiæ ulgê cierpi¹cym, a gdy nie jest to mo¿liwe
– przynajmniej pomagaæ im pogodziæ siê z losem”: Tam¿e, 140.
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¿ycie i wpisana w nie mi³oœæ pochodz¹ od Boga, który z³o¿y³ je w ludzkie
rêce jako dar. Jeœli przez swoj¹ mi³oœæ potrafi on nadaæ sens ¿yciu choæby
jednego bliŸniego, jego w³asne ¿ycie nabiera niezwyk³ej wartoœci. Tak pozostanie ju¿ na zawsze, ¿e ludzie bêd¹ ¿yli mi³oœci¹, jak¹ spotkaj¹ na swojej
drodze. Dar taki stanowiæ bêdzie dla nich prawdziwe b³ogos³awieñstwo30.
¯adna reforma i ¿adna rewolucja nie sprawi, ¿e dar mi³oœci stanie siê niepotrzebny (DCE 28).
Mi³oœæ powoduje trwa³e wychodzenie z „ja” zamkniêtego w samym sobie
ku Bogu (DCE 6). Troska o cz³owieka i pos³uga dla drugiego, zw³aszcza cierpi¹cego i potrzebuj¹cego pomocy, jest upodabnianiem siê do Chrystusa. Nie szukaj¹c samego siebie, lecz dobra tych, których kocha, chrzeœcijanin staje siê
gotowy do wyrzeczeñ i poœwiêceñ, a nawet ich poszukuje. Mi³oœæ jest dojrza³a
dopiero wtedy, gdy staje siê zdolna do kochania cz³owieka takim, jakim on
rzeczywiœcie jest, z jego s³aboœciami, b³êdami i niedoskona³oœciami. Tylko taka
mi³oœæ, która kocha mimo wszystko, posiada w sobie moc zbawiaj¹c¹. Prawdziwa mi³oœæ jest realistyczna i dynamiczna. Widz¹c drugiego takim, jaki on jest,
uœwiadamia jemu i sobie, kim móg³by byæ31.
Papie¿ zachêca, aby ¿yæ mi³oœci¹ i w ten sposób umo¿liwiæ dotarcie Bo¿ego
œwiat³a do œwiata (DCE 39). Chrzeœcijanin musi nauczyæ siê przyjmowaæ cierpienie przez naœladowanie Chrystusa cierpi¹cego na krzy¿u. On, który sam
wzi¹³ na siebie brzemiê ludzkiego cierpienia, zaprasza nas do uczestnictwa
w swoim krzy¿u. Mêka i zmartwychwstanie Chrystusa s¹ Ÿród³em nadziei
i mocy cz³owieka, bo w nich najpe³niej objawiona zosta³a mi³oœæ Boga, której
ka¿dy potrzebuje do ¿ycia autentyczn¹ mi³oœci¹. „Sposób, w jaki mi³uje Bóg,
staje siê miar¹ ludzkiej mi³oœci” (DCE 11). Wspólna praca przy organizowaniu pomocy dla cierpi¹cych (np. praca spo³eczna, wolontariat) w szpitalu czy
hospicjum, zbieranie pieniêdzy na rzecz Czerwonego Krzy¿a, odwiedzanie
wiêŸniów, robienie zakupów dla osób, które nie wychodz¹ z domu, czy te¿
udzia³ we wspólnych modlitwach w intencji potrzebuj¹cych, s¹ w³aœciwym
miejscem dla uobecnienia mi³oœci Boga. Wszelka tego typu dzia³alnoœæ, zainicjowana z powodu cierpienia, sprzyja powstawaniu silnych wiêzi miêdzyludzkich. Bezinteresowna pomoc i niesienie ulgi w cierpieniu to bez w¹tpienia
godny pochwa³y cel, do którego nale¿y d¹¿yæ. Daje on ca³¹ gamê mo¿liwoœci
okazywania mi³oœci i wspó³czucia innym ludziom. Papie¿ dostrzega wiele dobra wynikaj¹cego ze sposobu, w jaki potrafimy odpowiadaæ na potrzeby cierpi¹cych (DCE 28)32. Dziêki cierpieniu silniej odczuwamy zale¿noœæ od Stwór30
31

Tam¿e, 49.
Tam¿e, 262.
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cy. Jest jednak prawd¹, ¿e cierpienie mo¿e uszlachetniæ osobê lub j¹ zniszczyæ
i wiele zale¿y tu od indywidualnej postawy chrzeœcijanina.
Osoba cierpi¹ca mo¿e równie¿ dawaæ œwiadectwo i przyk³ad postawy w obliczu przeciwnoœci. Obrona przed cierpieniem jest naszym obowi¹zkiem, ale
jeszcze wa¿niejszym zadaniem i celem jest obrona i wybór mi³oœci. Celem ¿ycia
jest nie tyle unikniêcie cierpienia, lecz wiernoœæ mi³oœci. Wspó³czesny chrzeœcijanin jest wezwany, aby daæ œwiadectwo, ¿e dla mi³oœci a nie dla cierpienia
stworzy³ nas Bóg.
4. Œwiêci jako przyk³ad realizacji mi³oœci w s³u¿bie cierpi¹cych
Zaproponowany przez Jezusa program dobrego Samarytanina to program
„serca, które widzi”. Zdaniem Ojca œwiêtego, tylko takie serce „widzi, gdzie
potrzeba mi³oœci i dzia³ania konsekwentnie” (DCE 32). Bóg, który jako pierwszy wychodzi naprzeciw potrzebuj¹cym, sam pochyla siê nad cierpi¹cym w ka¿dym cz³owieku nios¹cym pomoc (DCE 17)33. Jest to Bóg wra¿liwy, który mi³uje
i dzia³a34. W historii Koœcio³a mamy ca³e rzesze chrzeœcijan, którzy odpowiedzieli na wezwanie i zaproszenie Chrystusa do naœladowania Go w dziele mi³osierdzia na rzecz ubogich35. Jezus uczy³ mi³oœci, która czerpie autentyczn¹ radoœæ i si³ê z ofiary czynionej z samego siebie. „Mi³oœæ bliŸniego polega w³aœnie
na tym, ¿e kocham w Bogu i z Bogiem równie¿ innego cz³owieka, którego w danym momencie mo¿e nawet nie znam lub do którego nie czujê sympatii. Taka
mi³oœæ mo¿e byæ urzeczywistniana jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjœcia
jest intymne spotkanie z Bogiem” (DCE 18). W³aœnie wtedy uczê siê patrzeæ na
inn¹ osobê nie tyle moimi oczyma i poprzez moje uczucia, lecz z perspektywy
Jezusa Chrystusa, który nakazywa³ d¹¿enie do doskona³oœci, naœladuj¹c Ojca
32

33

34
35

R. Stannard, Pytania o sens: Dlaczego z³o, cierpienie, œmieræ, Warszawa 2006, 83.
C. S. Lewis pisze: „Bóg przemawia do nas szeptem w chwilach przyjemnoœci, do
naszego sumienia mówi zwyk³ym g³osem, ale krzyczy, kiedy cierpimy – by zbudziæ
obojêtny œwiat”: Tam¿e, 85.
„Tylko za cenê bólu mo¿na odnaleŸæ sens i wyzwolenie od bezsensownego cierpienia. Wspó³cierpienie z tym, kto cierpi, oddanie ¿ycia, to droga dla cz³owieka, który
umie kochaæ, droga, która przeszed³ Pan”: D. Garota, dz. cyt., 92.
J. A. K³oczkowski, art. cyt., 32.
„Aby iœæ za Jezusem, konieczne jest zdecydowane zaparcie siê siebie. Od chwili,
kiedy Chrystus mo¿e byæ tylko ukrzy¿owany, ca³a ludzkoœæ, aby siê zbawiæ, musi
zaprzeæ siê siebie, wyrzec siê swojego ¿ycia, w³asnego bezpieczeñstwa i wzi¹æ swój
krzy¿. Zrozumieli to œwiêci, opuœcili wszystko i zaakceptowali cierpienie, ogarnêli
sob¹ cia³a cierpi¹cych na ziemi”: D. Garota, dz. cyt., 112–113.
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w niebie. W konsekwencji oznacza to koniecznoœæ pójœcia dalej od zasad okreœlonych przez Dekalog. Jezus naucza, ¿e nie wystarczy nie zabijaæ, nale¿y siê
nadto wystrzegaæ niechêci i z³oœci do bliŸniego36. Jedynie taka gotowoœæ wyjœcia naprzeciw bliŸniemu otwiera oczy na to, co mi³oœæ Boga czyni dla cz³owieka (DCE 18)37. To, w jakim stopniu jesteœmy w stanie poœwiêciæ w³asny interes
na korzyœæ innego cz³owieka, jak bardzo jesteœmy gotowi cierpieæ lub ponosiæ
trudy, by ul¿yæ komuœ drugiemu, jest ostatecznym miernikiem mi³oœci38.
Œwiêci potwierdzaj¹ swoj¹ postaw¹, ¿e w g³êbi serca od pocz¹tku czuli siê
przyci¹gniêci przez mi³oœæ Boga i pragnêli siê do Niego siê upodobniæ. W encyklice papie¿ przypomina postaci Moj¿esza, œw. Paw³a i Grzegorza Wielkiego,
którzy dziêki kontemplacji byli w stanie przej¹æ siê do g³êbi potrzebami innych
i dostrzec cierpi¹cych (DCE 7).
Encyklika wymienia przyk³ady kilku œwiêtych, aby zasygnalizowaæ drogê
œwiêtoœci, na jak¹ siê wchodzi s³u¿¹c cierpi¹cemu cz³owiekowi. Powo³uj¹c siê
na Tertuliana Benedykt XVI wspomina, jak wielkie zdumienie budzi³a wœród
pogan troska chrzeœcijan o wszystkich potrzebuj¹cych, w tym tak¿e niechrzeœcijan. Przytacza równie¿ s³owa Ignacego Antiocheñskiego, który pisa³, ¿e Koœció³ rzymski „przewodzi w mi³oœci”, poniewa¿ caritas by³a decyduj¹c¹ cech¹
wyró¿niaj¹c¹ chrzeœcijañsk¹ wspólnotê. Tak¿e przypomniane w encyklice s³owa cesarza Juliana Apostaty potwierdzaj¹, ¿e Galilejczycy w ten sposób zdobyli œwiat (DCE 24). B³ogos³awion¹ Teresê z Kalkuty Ojciec œw. podaje jako wymowny przyk³ad, ¿e czas poœwiêcony Bogu na modlitwie nie tylko nie szkodzi
skutecznej i operatywnej mi³oœci bliŸniego, lecz jest w rzeczywistoœci jej niewyczerpalnym Ÿród³em (DCE 36). Gest Marcina z Tours stanowi dowód niezast¹36
37

38

R. Stannard, dz. cyt., 22.
„Osobiste doœwiadczenie Boga jako mi³uj¹cego Ojca rozpali³o mi³oœæ Jezusa do Boga
i przemieni³o Jego to¿samoœæ. Mi³oœæ jest darem Boga. Kto ¿yje mi³oœci¹, zna Boga
i otwiera siê na Jego mi³oœæ. Taka mi³oœæ pragnie wzajemnoœci. Bóg pragnie, aby
s³u¿yæ ludziom i w ten sposób okazaæ im mi³oœæ i poci¹gaæ ich do Niego. Jezus
pozna³, ¿e wbrew przekonaniu wielu ludzi, otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ nie jest
wroga cz³owiekowi, ale jest przepe³niona Bo¿¹ obecnoœci¹, mi³oœci¹, trosk¹. Osobiste doœwiadczenie mi³oœci Boga oraz w³asnego synostwa odmieni³a ca³e Jego ¿ycie.
Jego otwartoœæ i odpowiedŸ na to objawia mi³osna wiêŸ z ojcem, której nic nie
mog³o zerwaæ – ani pokusy, przeœladowanie, œmieræ poprzedzona okrutn¹ mêk¹.
Jego ¿ycie sta³o siê doskona³¹ odpowiedzi¹ na mi³oœæ Boga. Bóg pragnie obdarzyæ
tak¹ mi³oœci¹ ka¿dego cz³owieka. Pragnienie po³¹czenia mi³oœci¹ w jedn¹ wielk¹
rodzinê Bo¿¹ ludzi to marzenie Boga i cel Jezusa. Objawiæ ludziom mi³oœæ Boga
i poci¹gn¹æ ich do Niego”: B. Nowak, dz. cyt., 12.
R. Stannard, dz. cyt., 82.

DOŒWIADCZENIE MI£OŒCI BOGA I MI£OŒCI CZ£OWIEKA...

303

pionej wartoœci osobistego œwiadectwa mi³oœci. Ten m³ody chrzeœcijanin zdobywa siê na wielki heroiczny czyn, gdy jako rzymski ¿o³nierz dzieli siê po³ow¹
swojego p³aszcza z ubogim.
Charytatywna dzia³alnoœæ Koœcio³a jest wyrazem mi³oœci, która pragnie dobra ca³ego cz³owieka (DCE 19). Mi³oœæ potrzebuje jednak organizacji, aby w sposób uporz¹dkowany mog³a s³u¿yæ wspólnocie i wprowadzaæ
mi³oœæ w czyn. We wspólnocie wierz¹cych nie mo¿e byæ takiej formy ubóstwa, by komuœ odmówiono dóbr koniecznych do godnego ¿ycia (DCE 20).
Konkretna s³u¿ba spo³eczna pos³ugi diakoñskiej w pierwotnym Koœciele,
jak¹ mia³o wype³niæ siedmiu mê¿czyzn, by³a równoczeœnie s³u¿b¹ duchow¹.
W niej realizowa³o siê podstawowe zadanie Chrystusowego Koœcio³a, którym jest uporz¹dkowana mi³oœæ bliŸniego. St¹d te¿ spe³niana zbiorowo
w sposób zorganizowany diakonia jako pos³uga mi³oœci bliŸniego od pocz¹tku zosta³a wprowadzona do fundamentalnej struktury Koœcio³a (DCE
21). Papie¿ podkreœla, ¿e praktyka mi³oœci wobec wdów, sierot, wiêŸniów,
chorych, upoœledzonych, starych i wszystkich potrzebuj¹cych nale¿y do
jego istoty w równej mierze, jak pos³uga sakramentów i g³oszenie Ewangelii (DCE 22).
Szczególnym miejscem dzia³alnoœci charytatywnej by³ ruch monastyczny.
Mnisi odczuwali nagl¹ca potrzebê, by zamieniæ swoje ¿ycie w s³u¿bê bliŸniemu. Tym mo¿na t³umaczyæ fakt powstawania wielkich oœrodków przy monasterach, w których przyjmowano, leczono i otaczano trosk¹ cierpi¹cych. Tu
znajduj¹ swój fundament przeznaczone przede wszystkim dla ubogich inicjatywy maj¹ce na celu promocjê ludzk¹ i formacjê chrzeœcijañsk¹, podejmowane
najpierw zakony monastyczne i ¿ebrz¹ce, a potem ró¿ne instytuty zakonne
mêskie i ¿eñskie w ci¹gu ca³ej historii Koœcio³a. Œwiêci pozostaj¹ dla wszystkich ludzi dobrej woli wybitnymi przyk³adami mi³oœci spo³ecznej. S¹ oni prawdziwymi nosicielami œwiat³a w historii, gdy¿ s¹ ludŸmi wiary, nadziei i mi³oœci
(DCE 40).
Autentyczna religijna postawa daleka jest od oskar¿ania Boga o to, ¿e
pozwala na biedê, nie maj¹c litoœci dla swoich stworzeñ. Papie¿ zapytuje: „Kto
usi³uje walczyæ z Bogiem w imiê dobra cz³owieka, na kogo bêdzie móg³ liczyæ,
gdy dzia³anie ludzkie oka¿e siê bezsilne?” (DCE 37). Oczywiœcie Job mo¿e ¿aliæ
siê przed Bogiem z powodu istniej¹cego w œwiecie niezrozumia³ego cierpienia,
jawi¹cego siê jako nieusprawiedliwione. Czêsto nie jest nam dane poznaæ, dlaczego Bóg powstrzymuje rêkê, zamiast interweniowaæ. Zreszt¹ On nie zabrania nam wo³aæ jak Jezus na krzy¿u: „Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ mnie opuœci³?” (Mt 27, 46). Œw. Augustyn daje odpowiedŸ wiary w obliczu cierpienia:
„Gdy Go pojmujesz, nie jest Bogiem”.
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Œwiêci czerpali zdolnoœæ mi³owania bliŸniego ze spotkania z Chrystusem
eucharystycznym, a to spotkanie nabiera³o realizmu i g³êbi w³aœnie dziêki pos³udze innym. Mi³oœæ Boga i mi³oœæ bliŸniego s¹ nieroz³¹czne: s¹ jednym przykazaniem. Obydwie te mi³oœci czerpi¹ ¿ycie z mi³oœci pochodz¹cej od Boga,
który pierwszy nas umi³owa³.39
W szczególny sposób zaanga¿owana jest w pos³ugê mi³oœci Maryja. Pozostaje ona u swojej krewnej El¿biety, aby jej towarzyszyæ w obliczu bliskiego ju¿
rozwi¹zania. Jej program to nie stawianie siebie w centrum, ale spotkanie
z Bogiem w modlitwie i pos³udze bliŸniemu. Maryja wie, ¿e tylko wtedy œwiat
staje siê dobry. W ca³ym swoim ¿yciu nie zabiega ona o w³asn¹ wielkoœæ, lecz
o wielkoœæ Boga. Jest pokorna, poniewa¿ nie chce byæ niczym innym jak s³u¿ebnic¹ Pañsk¹ (£k 1, 38.48). Dane by³o Jej doœwiadczyæ, ¿e jedynie wtedy, gdy
nie wype³nia siê swojego w³asnego dzie³a, lecz oddaje siê do pe³nej dyspozycji
dzia³aniu Bo¿emu, ma siê udzia³ w zbawianiu œwiata. Jest niewiast¹ nadziei,
bo wierzy w obietnice Bo¿e i oczekuje zbawienia Izraela. Maryja kocha, a widzimy to choæby w delikatnoœci, z jak¹ w Kanie dostrzega potrzebê ma³¿onków
i przedstawia j¹ Jezusowi. Jej postawa uczy, ¿e kto zmierza ku Bogu, nie oddala siê od ludzi, ale staje siê im prawdziwie bliski (DCE 42). Dlatego do Jej
matczynej dobroci odwo³uj¹ siê ludzie wszystkich czasów i ze wszystkich stron
œwiata ze swymi potrzebami i nadziejami, z radoœciami i cierpieniami, w ich
samotnoœci, jak równie¿ w doœwiadczeniach ¿ycia wspólnotowego. Ona nie szuka samej siebie, ale pragnie dobra drugiego (DCE 42). Maryja i œwiêci ucz¹, ¿e
w sytuacji potrzeby i cierpienia przestaj¹ siê liczyæ s³owa, wa¿ne staj¹ siê natomiast czyny. Maj¹c do czynienia z osob¹ cierpi¹c¹, szybko zdajemy sobie sprawê, ¿e nie potrzebuje ona teoretycznych rozwa¿añ na temat znaczenia cierpienia, lecz potrzebuje naszej konkretnej pomocy i wsparcia40. ¯ycie licznych œwiêtych jest autentycznym œwiadectwem, ¿e taka mi³oœæ jest mo¿liwa i mo¿emy j¹
realizowaæ, bo jesteœmy stworzeni na obraz Boga, który jest mi³oœci¹ (DCE 39).

39

40

Œwiêty jest sam Bóg. W Starym Testamencie Jego œwiêtoœæ ukazuje siê przede
wszystkim jako mi³oœæ i przebaczaj¹ce mi³osierdzie (Oz 11, 9). W Nowym Testamencie Jezus jest „Œwiêtym Bo¿ym” (Mk 1, 24; £k 4, 34; J 6, 69), który staje siê
Ÿród³em œwiêtoœci dla swoich uczniów, ofiaruj¹c siê za nich (J 17, 19; 1 Kor 1, 30;
Hbr 2, 11 itd.). Sobór Watykañski II w V rozdziale Lumen gentium naucza, ¿e
„wszyscy chrzeœcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powo³ani s¹ do pe³ni ¿ycia
chrzeœcijañskiego i do doskona³ej mi³oœci”. Zatem w odniesieniu do wiernych œwiêtoœæ polega na ¿yciu wiar¹ i mi³oœci¹. Por. G. Ambrosio (red.), Encyklopedia chrzeœcijañstwa. Historia i wspó³czesnoœæ 2000 lat nadziei, Kielce 2000, 709–710.
R. Stannard, dz. cyt., 104.
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5. Ostateczne zwyciêstwo mi³oœci nad cierpieniem
Mi³oœæ obiecuje nieskoñczonoœæ, wiecznoœæ, rzeczywistoœæ wy¿sz¹ i ca³kowicie inn¹ w stosunku do codziennoœci naszego istnienia (DCE 6). Chrzeœcijanin wie, ¿e teraŸniejsze cierpienie winien znosiæ cierpliwie i z ufnoœci¹41. Kochaj¹cy i wszechmocny Bóg ma widocznie swoje powody, by ludzi doœwiadczaæ,
ale w swoim czasie i swoimi sposobami przemieni nasz¹ rzeczywistoœæ naznaczon¹ znamieniem cierpienia42. Ukrzy¿owanie jest œwiadectwem, ¿e jest On
gotów cierpieæ razem z nami, jednak dopiero zmartwychwstanie ujawnia Jego
moc, zdoln¹ pokonaæ grzech, cierpienie i œmieræ. W ka¿dej ludzkiej mi³oœci
tkwi g³êboko ukryte wo³anie za woln¹ od cierpienia wiecznoœci¹43. Cz³owiek
jest powo³any, aby oddychaæ nieskoñczonoœci¹ wiecznej mi³oœci. W obliczu cierpienia ratunkiem staje siê dla niego nadzieja lepszej przysz³oœci44. Ludzkoœæ
nigdy nie przestawa³a siê oczekiwaæ lepszych czasów. Chrzeœcijañstwo spodziewa siê, ¿e przez ca³¹ historiê kroczy Pan, który kiedyœ zbierze wszystkie
³zy i trudy, tak, ¿e wszystko znajdzie swoje wyt³umaczenie i wype³nienie w Jego królestwie45. Ta nadzieja nie odbiera wartoœci czasowi, lecz oznacza, ¿e ka¿41

42
43

44
45

„Wierz¹c i zawierzaj¹c, dajemy Bogu odpowiedŸ na Jego s³owo”: Jan Pawe³ II,
Przekroczyæ próg nadziei, Lublin 2005, 149. Sobór Watykañski II przypomina:
„Ju¿ przyszed³ zatem do nas kres wieków (por. 1 Kor 10, 11); ju¿ ustanowione
zosta³o nieodwo³alnie odnowienie œwiata i w pewien rzeczywisty sposób ju¿ w doczesnoœci jest ono antycypowane: albowiem Koœció³ ju¿ na ziemi naznaczony jest
prawdziw¹, choæ niedoskona³¹ jeszcze œwiêtoœci¹. Dopóki jednak nie powstan¹
nowe niebiosa i nowa ziemia, w których sprawiedliwoœæ mieszka (por. 2 P 3, 13),
Koœció³ pielgrzymuj¹cy, w swoich sakramentach i instytucjach, które nale¿¹ do
obecnego wieku, posiada postaæ tego przemijaj¹cego œwiata i ¿yje poœród stworzeñ, które wzdychaj¹ dot¹d w bólach porodu i oczekuj¹ objawienia synów Bo¿ych
(por. Rz 8, 19–22)” (LG 48).
R. Stannard, dz. cyt., 142.
Tam¿e, 92. Por. J. Ratzinger, S³u¿yæ prawdzie, 330. „W Chrystusie Bóg objawi³
œwiatu, ¿e «pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy» (1 Tm 2, 4)”: Jan Pawe³ II, Przekroczyæ próg nadziei, 147.
Tam¿e, 75, 333.
„Jeœli Bóg pozna³, ju¿ od p³on¹cego krzewu, nasz ból, to «ból Boga» – pisze dalej
Garota z trawi¹ca logik¹ wiary – bêdzie nam dane naprawdê poznaæ dopiero
w Jego Królestwie, kiedy nie tylko On osuszy nasze ³zy (Ap 21, 4), ale tak¿e my
osuszymy Jego. Byæ mo¿e wtedy Bóg zap³acze, ¿e nie móg³ oszczêdziæ tak wielkiego bólu swoim dzieciom, szczególnie tym, które kocha³ najbardziej, bo by³y
ma³e i niewinne. I mo¿e bêdzie prosi³ nas o przebaczenie, ¿e nie móg³ zrobiæ
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dy u³amek ¿ycia ma wartoœæ i cenê46. Jezus ¿yje w tej wiecznoœci, któr¹ daje
Mi³oœæ47. A Mi³oœæ ta ogarnia ka¿dego z nas. Niepojêty dar nieprzemijaj¹cej,
wolnej od wszelkiego egoizmu mi³oœci sprawia, ¿e ¿ycie ma wartoœæ48. Mi³oœæ
obiecuje, pragnie i ¿¹da wiecznoœci, która mo¿e mieæ jedynie sens w ca³kiem
nowej pe³ni mi³oœci, która przekracza czas: „Ja Jestem drog¹, zmartwychwstaniem i ¿yciem” (J 11, 25). „Ja Jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem” (J 14, 6). „Dziœ ze
Mn¹ bêdziesz w raju” (£k 23, 43).
Najlepsze, co Bóg mo¿e zrobiæ, to dzieliæ z nami cierpienie i w koñcu nad
nim zatriumfowaæ. Kiedy cierpimy, Bóg jest blisko nas i przez zmartwychwstanie Chrystusa pokazuje nam, ¿e taka jest droga do ostatecznego zwyciêstwa49.
Kiedy znajdziemy siê w wiecznoœci, nikt nie bêdzie ju¿ skar¿y³ siê na ziemskie
doœwiadczenie cierpienia, lecz bêdzie uwielbia³ mi³osiernego Boga za Jego niepojêt¹ mi³oœæ50. Cierpi¹cy osi¹gn¹ pe³niê wiecznej szczêœliwoœci. Zespolona z mi³oœci¹ nadzieja ju¿ dzisiaj utwierdza nas w przekonaniu, ¿e Bóg trzyma w swoich rêkach œwiat i ¿e mimo wszelkich apokaliptycznych ciemnoœci ostatecznie
On zwyciê¿a (DCE 39). Nasze istnienie na œwiecie nie jest drog¹ ku œmierci, ani
te¿ nie jest ¿yciem, które wysz³o z niczego i w nic siê obróci. To ¿ycie, chciane od
samego pocz¹tku przez nieskoñczon¹ Mi³oœæ, ku Niej ostatecznie zmierza51.

46
47
48
49
50
51

inaczej, i to bêdzie nasza najwiêksza pociecha...Jeœli «mi³oœæ» nie bêdzie mia³a
koñca, to dlatego, ¿e tak¿e w Bo¿ym Królestwie mi³oœæ bêdzie dzieleniem siê
bólem i wspó³czuciem, komuni¹ z tym, kto cierpi”: P. Benedetti, Wprowadzenie,
w: D. Garota, dz. cyt., 8.
J. Ratzinger, S³u¿yæ Prawdzie, 47.
Tam¿e, 108.
Tam¿e, 275.
R. Stannard, dz. cyt., 142.
J. A. Freeman, dz. cyt., 91.
J. Ratzinger, S³udzy waszej radoœci, 38. „Bóg, który jest Sêdzi¹ sprawiedliwym,
Sêdzi¹, który za dobre wynagradza, a za z³e karze, jest przecie¿ Bogiem Abrahama,
Izaaka, Moj¿esza, a tak¿e Chrystusa, który jest Jego Synem. Ten Bóg jest przede
wszystkim Mi³oœci¹. Nie tylko Mi³osierdziem, ale Mi³oœci¹. Nie tylko ojcem syna
marnotrawnego, ale Ojcem, który «daje swego Syna, aby cz³owiek nie zgin¹³, ale
mia³ ¿ywot wieczny» (por. J 3, 16)”: Jan Pawe³ II, Przekroczyæ próg nadziei, 146–
–147. „To mi³oœæ przede wszystkim s¹dzi. Bóg, który jest Mi³oœci¹, s¹dzi przez mi³oœæ. To mi³oœæ domaga siê oczyszczenia, zanim cz³owiek dojrzeje do tego zjednoczenia z Bogiem, które jest ostatecznym jego powo³aniem i przeznaczeniem”: Tam¿e, 148.
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Tom XXI (2007) 307–318

MI£OŒÆ MA£¯EÑSKA
DROG¥ POZNANIA BOGA
Rozwa¿ania na temat relacji ma³¿eñskiej, które podejmuje Benedykt XVI
w Deus caritas est1, umieszczone zosta³y w kontekœcie odpowiedzi na pytanie
o rozumienie i praktykê mi³oœci. Ojciec œwiêty odpowiada na nie w oparciu
o Pismo œwiête i Tradycjê Koœcio³a. Pierwsze s³owa encykliki, zaczerpniête
z 1. Listu œwiêtego Jana, opisuj¹ sam¹ istotê wiary chrzeœcijañskiej: „Bóg jest
mi³oœci¹: kto trwa w mi³oœci, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16).
Fundamentalna prawda o Bogu-Mi³oœci stanowi Ÿród³o odpowiedzi na pytanie
o pochodzenie, sens ¿ycia i przeznaczenie cz³owieka. Dalszy fragment wyra¿a
istotn¹ zasadê egzystencji chrzeœcijañskiej: „Myœmy poznali i uwierzyli mi³oœci, któr¹ Bóg ma ku nam”. U jej pocz¹tku stoi spotkanie z Bogiem, który
kocha. Jest to wydarzenie prze³omowe, zmieniaj¹ce ca³kowicie perspektywê,
a tak¿e cel ludzkiego ¿ycia. Niezmierzony dar Bo¿ej mi³oœci stanowi Ÿród³o istnienia cz³owieka. Kontemplacja misterium krzy¿a ods³ania, jak wielk¹ mi³oœci¹ obdarzy³ nas Ojciec. Swego Jednorodzonego Syna nie oszczêdzi³, by ka¿dy,
kto w Niego uwierzy, mia³ ¿ycie na wieki (J 3,16). Wiara, która wzrasta na
fundamencie mi³oœci jest jedynie s³uszn¹ odpowiedzi¹ ludzkiego serca. Podczas codziennej modlitwy wierz¹cy Izraelita modli³ siê s³owami Ksiêgi Powtórzonego Prawa: „S³uchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Bêdziesz wiêc mi³owa³ Pana, Boga twojego, z ca³ego swego serca, z ca³ej duszy
swojej, ze wszystkich swych si³” (6, 4–5). Przyjœcie Jezusa Chrystusa postrzega
Benedykt XVI jako moment kluczowy, nadaj¹cy tej zasadzie now¹ g³êbiê i zasiêg. Przykazanie mi³oœci Boga, który pierwszy umi³owa³, i przykazanie mi³oœci bliŸniego, zawarte w Ksiêdze Kap³añskiej, zostaj¹ ze sob¹ zespolone (Mk 12,
29–31). Bóg jako pierwszy wychodzi ku cz³owiekowi z darem swej mi³oœci. Czyni to w sposób tajemniczy i bezinteresowny. Cz³owiek, nape³niony tym przeobfitym darem, winien gorliwie nañ odpowiadaæ i przekazywaæ mi³oœæ innym.
W ten sposób urzeczywistnia siê owa wewnêtrzna jednoœæ miêdzy Bo¿¹ mi³oœci¹ i mi³oœci¹ ludzk¹ (DCE 1).

1

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Poznañ 2006 (odt¹d skrót: DCE).
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Poznanie Boga, który jest mi³oœci¹ pozwala odkryæ kim jest cz³owiek i jakie jest jego najwy¿sze powo³anie (DCE 2). W tym passusie Papie¿ kontynuuje
naukê Soboru Watykañskiego II, który jako Ÿród³o ludzkiej godnoœci wskazuje
powo³anie do uczestnictwa w ¿yciu samego Boga. „Cz³owiek ju¿ od swego pocz¹tku zapraszany jest do rozmowy z Bogiem: istnieje bowiem tylko dlatego, ¿e
Bóg stworzy³ go z mi³oœci i wci¹¿ z mi³oœci zachowuje, a ¿yje w pe³ni wedle
prawdy, gdy dobrowolnie uznaje ow¹ mi³oœæ i powierza siê swemu Stwórcy” 2.
„Poœród wszystkich stworzeñ widzialnych jedynie cz³owiek jest zdolny do poznania i mi³owania swego Stwórcy; jest on jedynym na ziemi stworzeniem,
którego Bóg chcia³ dla niego samego”3. Za g³ówn¹ przeszkodê w odkryciu owej
to¿samoœci cz³owieka uznaje papie¿ jêzyk, poniewa¿ s³owo «mi³oœæ» jest obecnie jednym z najczêœciej u¿ywanych i nadu¿ywanych. W swoich rozwa¿aniach
odwo³uje siê do rozumienia tego s³owa w ró¿nych kulturach i wspó³czesnoœci.
Wskazuje przede wszystkim na bardzo szerokie pole semantyczne, jakie zawiera w sobie pojêcie «mi³oœæ». Wœród wielu przywo³anych znaczeñ akcentuje
mi³oœæ miêdzy niewiast¹ i mê¿czyzn¹. Ta szczególna relacja, anga¿uj¹ca zarówno duszê i cia³o, otwiera przed cz³owiekiem perspektywê szczêœcia. Jawi
siê jako wzór mi³oœci w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Pojawia siê wiêc zasadnicze pytanie: czy mi³oœæ kobiety i mê¿czyzny, mi³oœæ ojczyzny, umi³owanie zawodu, mi³oœæ pomiêdzy przyjació³mi, zami³owanie do pracy, mi³oœæ pomiêdzy
rodzicami i dzieæmi, pomiêdzy rodzeñstwem i krewnymi, mi³oœæ Boga i bliŸniego w jakiœ sposób siê jednocz¹? Czy mo¿e u¿ywamy tylko tego samego s³owa na
okreœlenie ca³kowicie ró¿nych rzeczywistoœci?
Aby odpowiedzieæ na to pytanie Benedykt XVI odwo³uje siê do dwóch s³ów
greckich: eros i agape, które mimo dziel¹cych je ró¿nic tworz¹ pewn¹ ca³oœæ.
Mi³oœæ rodz¹c¹ siê pomiêdzy niewiast¹ i mê¿czyzn¹ staro¿ytna Grecja nazywa³a erosem. Nie bez znaczenia jest fakt, i¿ grecka wersja Starego Testamentu
u¿ywa tego s³owa zaledwie dwukrotnie, podczas gdy Nowy Testament nie stosuje go wcale. Spoœród trzech s³ów greckich dotycz¹cych mi³oœci: eros, philia i agape, pisma nowotestamentowe zdecydowanie wyró¿niaj¹ to ostatnie. Dzieje siê
tak ze wzglêdu na jego treœæ, istotn¹ dla zdefiniowania, czym jest mi³oœæ. Zasadnicze znaczenie ma równie¿ nowa chrzeœcijañska wizja mi³oœci. Na przestrzeni
wieków owa nowoœæ poddawana by³a zdecydowanej krytyce. Bardzo powszechny sta³ siê zarzut skierowany do Koœcio³a, ¿e przez przykazania i zakazy nape³nia³ gorycz¹ to, co najpiêkniejsze w ¿yciu. Przeszkadza³ tym samym w doznaniu
radoœci przeznaczonej dla cz³owieka przez Stwórcê i w ten sposób pozbawia³ go
2
3

KDK 19.
KKK 356. Por. KDK 12.
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doœwiadczenia jakiegoœ pierwiastka boskoœci. Odwo³uj¹c siê do papieskiej analizy kultur œwiata przedchrzeœcijañskiego, dostrzegamy koniecznoœæ dyscypliny
i oczyszczenia tej delikatnej p³aszczyzny ¿ycia cz³owieka. Za przyk³ad mog¹
pos³u¿yæ Grecy upatruj¹cy w erosie przede wszystkim upojenie i zdominowanie
rozumu przez «boskie szaleñstwo». Wyrywa ono cz³owieka z ograniczonoœci jego
egzystencji i pozwala zasmakowaæ najwy¿szej b³ogoœci. Spoœród wszystkich istniej¹cych miêdzy niebem a ziemi¹, jedynie owa boska si³a mia³aby posiadaæ
pierwszorzêdn¹ wartoœæ. Ta koncepcja mi³oœci obecna jest w s³owach Wergiliusza: „Omnia vincit amor”, który do swego stwierdzenia dodaje: „et nos cedamus
amori”. Wyrazem takiej postawy jest kult p³odnoœci obecny w religiach staro¿ytnego œwiata. W licznych œwi¹tyniach dokonywa³a siê swoista celebracja erosa jako boskiej si³y prowadz¹cej do zjednoczenia z bóstwem.
W opozycji do tej formy religii stoi wiara w Jedynego Boga. To ona stoi
u podstaw stanowczego sprzeciwu i zwalczania «œwiêtego» nierz¹du. Bo¿e objawienie, spisane przez natchnionych autorów, przeciwstawia siê fa³szywemu
ubóstwieniu erosa. Przywraca mu w³aœciw¹ godnoœæ i czyni go ludzkim. Zadanie prostytutek w œwi¹tyni sprowadza³o siê do dawania upojenia boskoœci¹.
Jak zauwa¿a Ojciec œwiêty, w ten sposób pozbawia³o siê je godnoœci, jaka przys³uguje ka¿dej osobie ludzkiej. Stawa³y siê one przedmiotem u¿ywanym do
wzniecania «boskiego szaleñstwa». Niczym nieograniczony eros przestaje byæ
jednak Ÿród³em radoœci przewidzianej przez Boga dla kobiety i mê¿czyzny.
Upojony i bez³adny nie wznosi cz³owieka ku Stwórcy, lecz prowadzi go do upadku. Aby daæ przedsmak tej szczêœliwoœci, która jest celem ludzkiej egzystencji,
eros wymaga wychowania, swoistego «oczyszczenia» (DCE 3 i 4). Ów proces
dojrzewania œciœle wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wyrzeczenia. Na tej drodze dokonuje siê uzdrowienie erosa w perspektywie jego prawdziwej wielkoœci.
Benedykt XVI przybli¿a znaczenie szczególnej relacji, jaka zachodzi pomiêdzy mi³oœci¹ i boskoœci¹. Mi³oœæ oczyszczona ze œlepego poddania siê instynktowi zawiera w sobie obietnicê nieskoñczonoœci i wiecznoœci. Zapowiada
rzeczywistoœæ ca³kowicie ró¿n¹ od codziennej ludzkiej egzystencji. Owo wywy¿szenie œciœle wi¹¿e siê z konstytucj¹ niewiasty i mê¿czyzny, istot z³o¿onych
z pierwiastka materialnego i duchowego (DCE 5). Ksiêga Genesis mówi o ulepieniu (uformowaniu) cz³owieka z prochu ziemi (2, 7). To sformu³owanie wskazuje na pochodzenie cia³a ludzkiego, w które Bóg tchnie ¿ycie, wskutek czego
cz³owiek sta³ siê «istot¹ ¿yj¹c¹». «Tchnienie», którego udziela Stwórca jest niezbêdne do ¿ycia. Z przywo³anego fragmentu biblijnego wyp³ywa fundamentalna prawda o cz³owieku, który stanowi jednoœæ duchowo-cielesn¹4. Jego wynie4

Por. KKK 360–365.
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sienie mo¿e dokonaæ siê jedynie na drodze rzeczywistego zjednoczenia tych
dwu wymiarów. Odrzucaj¹c cielesny wymiar cz³owieczeñstwa, jako dziedzictwa wy³¹cznie zwierzêcego, zarówno duch, jak i cia³o trac¹ swoj¹ godnoœæ. Podobna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy kobieta i mê¿czyzna odwracaj¹ siê od
ducha, gloryfikuj¹c cia³o jako jedyn¹ rzeczywistoœæ. Do tej postawy odwo³uje
siê papie¿ w omawianym przez nas dokumencie, gdzie podkreœlona zostaje
koniecznoœæ zjednoczenia tych dwóch pierwiastków. Dopiero wówczas cz³owiek
realizuje sw¹ osobow¹ godnoœæ, buduj¹c w³aœciwy klimat mi³oœci – erosa. W tym
œrodowisku mo¿liwe jest jej dojrzewanie zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia prawdziwej wielkoœci. Alternatywê dla sprzeciwu wobec cielesnoœci, dochodz¹cego nieraz do g³osu w chrzeœcijañstwie na przestrzeni dziejów, stanowi wspó³czesna
gloryfikacja cia³a. Jej gorzkim owocem jest sp³ycenie erosa, uprzedmiotowienie
go, które zmierza do degradacji samego cz³owieka. Sfera cielesnoœci i seksualnoœci staje siê jedynie jego materialn¹ czêœci¹, która nie podlega ograniczeniom wolnej woli bêd¹cej darem samego Stwórcy i której mo¿na bez przeszkód,
w sposób wyrachowany u¿ywaæ i wykorzystywaæ. Staje siê ona czymœ, co cz³owiek, w sposób zupe³nie dowolny, stara siê uczyniæ jednoczeœnie przyjemnym
i nieszkodliwym. Benedykt XVI przestrzega przed niebezpieczeñstwem uprzedmiotowienia cia³a ludzkiego, które prowadzi do degradacji samego cz³owieka.
Odrzucenie sfery cielesnej w dziedzinê czysto biologiczn¹ sprawia, ¿e cia³o przestaje byæ wyrazem ca³oœci bytu cz³owieka. Wspó³czesna gloryfikacja cielesnoœci
nie jest wielkim «tak» cz³owieka dla w³asnego cia³a, przeciwnie, bardzo szybko
mo¿e przeobraziæ siê w nienawiœæ do niego (DCE 4).
Rozwa¿ania na temat sensu i znaczenia ludzkiego cia³a znajdujemy równie¿
w nauczaniu Jana Paw³a II. Nawi¹zuj¹c do Ksiêgi Rodzaju, kieruje On nasz¹
uwagê ku pierwszemu cz³owiekowi, który poznaj¹c œwiat stworzony «wyodrêbni³» siê spoœród wszystkich istot ¿yj¹cych. Mê¿czyzna doœwiadczaj¹cy samotnoœci w otaczaj¹cym go œwiecie jest tym samym, który po raz pierwszy «poznaje»
sw¹ ¿onê. Odczytuj¹c ten biblijny fragment przez pryzmat antropologii chrzeœcijañskiej dostrzegamy, i¿ w ten sposób mê¿czyzna odkrywa siebie jako byt osobowy i jako podmiot. Dziêki temu owo «poznanie» pozbawione jest biernego determinizmu ukierunkowanego przez cia³o i p³eæ. Dopiero ta perspektywa prowadzi
do odkrycia prawdziwego sensu ludzkiego cia³a. Aby uwypukliæ ca³¹ g³êbiê wspomnianego «poznania» Ojciec œwiêty odnosi je do odwiecznego zamys³u Stwórcy.
W ten sposób ukazuje prawdê o tym, i¿ jest ono wspólne i wzajemne, tak jak
bytowanie cz³owieka stworzonego przez Boga jako mê¿czyzna i niewiasta5. Od5

Por. Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Chrystus odwo³uje siê do
pocz¹tku, w: T. Styczeñ (red.), O Jana Paw³a II teologii cia³a, Lublin 1981, 68–78.
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krycie pierwotnej samotnoœci wœród œwiata istot ¿ywych, staje siê teraz fundamentem «jednoœci dwojga», która zawarta zosta³a przez Stwórcê w samej tajemnicy stworzenia (Rdz 1,27; 2,23)6. Dziêki jednoœci cielesnej potwierdzona
jest równie¿ sama istota niewiasty, któr¹ mê¿czyzna nazywa „matk¹ wszystkich ¿yj¹cych” (Rdz 3,20)7. Jak zauwa¿a Benedykt XVI, byt ludzki, jedyny
a jednoczeœnie podwójny, jest «miejscem» przenikania siê dwóch pierwiastków:
materialnego i duchowego. Rzeczywiœcie eros pragnie wyniesienia kobiety
i mê¿czyzny, w których dziêki cielesnej naturze skupione s¹ owe dwa elementy.
Jednak, by tego dokonaæ, wymaga ascezy, wyrzeczeñ, oczyszczenia i uzdrowienia (DCE 5).
Ukazuj¹c prawdziwy obraz mi³oœci, papie¿ odwo³uje siê do jednego z najbardziej znanych poematów Starego Testamentu – Pieœni nad Pieœniami (hebr.
Szir Haszirim, w Wulgacie Canticum canticorum). Spoœród wielu komentarzy
tego utworu wy³aniaj¹ siê dwa zasadnicze, krañcowo ró¿ne. Jeden z nich uznaje wspomniany utwór za ca³kowicie œwiecki, opisuj¹cy wy³¹cznie doznania
zmys³owe, a wiêc za poemat przedstawiaj¹cy mi³oœæ kobiety i mê¿czyzny w sposób naturalistyczny. Drugi natomiast wskazuje na obecny w nim symbolizm,
który pozwala w nim dostrzec obraz oblubieñczego zwi¹zku Boga z Izraelem,
Chrystusa z Koœcio³em, Boga z ludem odkupionym czy te¿ Boga i Dziewicy
z Nazaretu8. Ojciec œwiêty podziela stanowisko interpretatorów uznaj¹cych
utwór za antologiê pieœni mi³osnych, które powsta³y na izraelskie zaœlubiny.
Ich zadanie sprowadza siê do wys³awiania mi³oœci ma³¿eñskiej podczas uroczystoœci weselnej.
W omawianym przez nas dokumencie Benedykt XVI wskazuje na pewn¹
intuicjê zawart¹ w Pieœni nad pieœniami. Zarówno literatura chrzeœcijañska,
jak i judaistyczna, odczytuje w niej przeczucie, ¿e dziêki mi³oœci kobiety i mê¿czyzny mo¿liwe jest rozpoznanie i doœwiadczenie istoty komunii cz³owieka z Bogiem. W owym doœwiadczeniu wyra¿a siê istota wiary biblijnej – istnieje zjednoczenie z Bogiem, które nie prowadzi do zatopienia siê w anonimowym oceanie boskoœci, ale jest relacj¹ rodz¹c¹ mi³oœæ. W tym zwi¹zku Bóg i cz³owiek
pozostaj¹ sob¹ mimo ca³kowitego zjednoczenia. Jak mówi œwiêty Pawe³: „Ten
zaœ, kto siê ³¹czy z Panem, jest z Nim jednym duchem” (1 Kor 6, 17).
6

7

8

Por. R. Szmydki, Kobieta w œwietle wypowiedzi Nauczycielskiego Urzêdu Koœcio³a,
Ateneum Kap³añskie 80 (1988) 474, 202–203.
Por. Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Chrystus odwo³uje siê do
pocz¹tku, 68–78.
Por. M. Œnieciñski, Od Ewy do Marii Magdaleny. Szkice o kobietach w Biblii,
Wroc³aw 1998, 144.
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Znamienny jest fakt, i¿ w tekœcie ksiêgi u¿yto dwóch ró¿nych s³ów na okreœlenie «mi³oœci». Jako pierwsze pojawia siê s³owo dodim – liczba mnoga, wyra¿aj¹ca mi³oœæ jeszcze niepewn¹, w sytuacji bli¿ej nieokreœlonego poszukiwania. Nastêpnie zastêpuje je s³owo ahaba, które grecki przek³ad Starego Testamentu oddaje s³owem agape. To ostanie sta³o siê wyra¿eniem typowym dla
biblijnego pojêcia mi³oœci. Jest to termin przeciwny mi³oœci nieokreœlonej i jeszcze poszukuj¹cej. Wskazuje na relacjê, która charakteryzuje siê odkryciem
drugiego cz³owieka i przezwyciê¿a dominuj¹cy dot¹d charakter egoistyczny.
W ten sposób staje siê trosk¹ cz³owieka i s³u¿b¹ dla dobra kochanej osoby. Nie
d¹¿y ju¿ do odnalezienia siebie ani upojenia szczêœciem. Przeciwnie, „nie szuka
swego”, jest otwarta na poœwiêcenia, co wiêcej, poszukuje ich (1 Kor 13, 4).
Dynamizm mi³oœci przejawia siê w poszukiwaniu definitywnoœci. Mi³oœæ pragnie wy³¹cznoœci – wybiera tê jedn¹ jedyn¹ osobê. Poniewa¿ obejmuje ca³oœæ
istnienia w ka¿dym jego wymiarze, tak¿e w wymiarze czasu, d¹¿y do wiecznoœci. Papie¿ potwierdza, ¿e mi³oœæ jest «ekstaz¹», ale ekstaz¹ rozumian¹ jako
trwa³y dar z samego siebie. Jest to dar, który umo¿liwia odkrycie swej godnoœci, a nawet Boga. Zgodnie z Chrystusowym nauczaniem ka¿dy, kto pragnie
zachowaæ swe ¿ycie, utraci je, natomiast ten, kto utraci swe ¿ycie, zachowa je9.
Jest to droga ziarna pszenicy padaj¹cego w ziemiê i obumieraj¹cego, które
dziêki temu przynosi obfity owoc, a wiêc droga samego Chrystusa, wiod¹ca
przez krzy¿ do zmartwychwstania (DCE 6). Tylko „Chrystus (...) objawia w pe³ni
cz³owieka samemu cz³owiekowi”10. Prawda o kobiecie i mê¿czyŸnie stworzonych na «obraz i podobieñstwo Bo¿e», osadzona w doœwiadczeniu wszystkich
ludzi, stanowi owo misterium, które objawia siê ostatecznie dopiero w S³owie
wcielonym. Kluczem do zrozumienia kim jest cz³owiek, jaki jest sens ludzkiego
istnienia, a tak¿e odkrycia samej istoty mi³oœci jest osobista ofiara i mi³oœæ
Boga-Cz³owieka.
W tej czêœci swych rozwa¿añ Benedykt XVI stawia zasadnicze pytanie: czy
przes³anie o mi³oœci g³oszone przez Bibliê i Tradycjê Koœcio³a ma jakikolwiek
zwi¹zek z powszechnym doœwiadczeniem ludzkiej mi³oœci? Aby udzieliæ na nie
odpowiedzi, Ojciec œwiêty odwo³uje siê do dwóch zasadniczych s³ów: eros – okreœlenie odnosz¹ce siê do mi³oœci «ziemskiej» i agape – pojêcie oznaczaj¹ce mi³oœæ
wyrastaj¹c¹ na fundamencie wiary, która j¹ formuje. W dyskusji filozoficznoteologicznej te dwa pojêcia czêsto by³y sobie przeciwstawiane. Po jednej stronie
9
10

Por. £k 17, 33; Mt 10,39; 16, 25; Mk 8, 35; £k 9, 24; J 12, 25.
KDK 22. Ta myœl Soboru Watykañskiego II zosta³a rozwiniêta przez Jana Paw³a II
w Encyklice Redemptor hominis, 10.
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znajdowa³a siê mi³oœæ «zstêpuj¹ca», ofiarna – typowa dla chrzeœcijañstwa. Jako
jej przeciwieñstwo wskazywano mi³oœæ «wstêpuj¹c¹», po¿¹dliw¹, charakterystyczn¹ zw³aszcza dla filozofii greckiej. Radykaln¹ form¹ owego przeciwstawienia pozostaje twierdzenie, i¿ sama istota chrzeœcijañstwa oderwana jest od
fundamentalnych relacji ludzkiej egzystencji i stanowi dla siebie wyizolowany
œwiat. Mo¿na go podziwiaæ, ale jest to œwiat zupe³nie obcy cz³owiekowi. Jak
zauwa¿a papie¿ w omawianym przez nas dokumencie, nie da siê nigdy definitywnie oddzieliæ mi³oœci «wstêpuj¹cej» od «zstêpuj¹cej». Przeciwnie, aby coraz
pe³niej realizowa³a siê jej prawdziwa natura, konieczne jest w³aœciwe zespolenie erosa i agape w jednej rzeczywistoœci mi³oœci (DCE 7). Pocz¹tkowa fascynacja ze wzglêdu na wielk¹ obietnicê szczêœcia, charakterystyczna dla erosa,
w stopniowym zbli¿aniu siê do drugiego pozbawia go pytañ o samego siebie.
Dostrzegamy tutaj niezwyk³y moment, kiedy pojawia siê coraz wiêksze pragnienie szczêœcia drugiej osoby. To w³aœnie ono umo¿liwia odkrycie sensu cz³owieczeñstwa, które osi¹ga sw¹ pe³niê przez bezinteresowny dar z siebie11. W ten
sposób eros zostaje wyniesiony, spe³nia siê jego w³asna natura, gdy¿ w³¹cza siê
w niego moment agape. Soborowa nauka o cz³owieku, zgodnie z któr¹ niewiasta i mê¿czyzna s¹ jedynymi w œwiecie stworzeniami chcianymi przez Boga dla
nich samych, pozwala zrozumieæ, na czym polega sens bycia istot¹ ludzk¹.
Jednoczeœnie uzmys³awia wartoœæ osobowego daru12. Z nauczania Soboru Watykañskiego II wyp³ywa jeszcze jedna prawda, któr¹ akcentuje Benedykt
XVI w omawianym przez nas dokumencie: cz³owiek, który pragnie obdarowywaæ mi³oœci¹ sam musi otrzymywaæ j¹ w darze. Jest to wyraŸne nawi¹zanie do
s³ów samego Jezusa, który naucza, ¿e ka¿dy, kto wierzy w Niego, mo¿e staæ siê
Ÿród³em wody ¿ywej (J 7, 37-38). Jednak, aby siê nim staæ, sam musi piæ z tego
jedynego, prawdziwego Ÿród³a, którym jest Jezus Chrystus. Z Jego przebitego
serca wyp³ywa mi³oœæ samego Boga (J 19, 34) (DCE 7).
Jako szczególne miejsce, potwierdzaj¹ce nierozerwalnoœæ po³¹czenia erosa
– poszukuj¹cego Boga – z agape – przekazuj¹c¹ dar otrzymany, wskazuje Ojciec œwiêty historiê patriarchy Jakuba. W swoich rozwa¿aniach odwo³uje siê
on do interpretacji tego fragmentu zawartej w Regule Pasterskiej Grzegorza
Wielkiego. Opuszczaj¹c dom rodzinny Jakub zatrzymuje siê w Betel, gdzie podczas snu objawia mu siê Bóg w wizji drabiny Jakubowej (Rdz 28, 12; J 1, 51).
Z tego wydarzenia œwiêty Grzegorz wyprowadza wniosek o koniecznoœci zakorzenienia w kontemplacji. Dopiero wówczas mo¿liwe jest uto¿samienie siê pa11
12

Por. KDK 24.
Por. Jan Pawe³ II, Mulieris dignitatem, w: A. Sporniak (red.), Listy Pasterskie Ojca
œwiêtego Jana Paw³a II, Kraków1997, 200 (odt¹d skrót: MD).
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sterza z potrzebami bliŸnich. Jako przyk³ad wskazuje osobê Moj¿esza, który
wci¹¿ powraca do powierzonego sobie ludu. Dziêki niezwyk³ej rozmowie z Jahwe mo¿e byæ do dyspozycji swych braci opuszczaj¹c œwiêty namiot. Podczas
gdy wewn¹trz namiotu spotkania doœwiadcza zachwytu w kontemplacji, na
zewn¹trz przynaglaj¹ go potrzeby cierpi¹cych braci. Podobnie Aposto³ narodów porwany ku górze a¿ do najwy¿szych tajemnic Bo¿ych, kiedy zstêpuje,
mo¿e staæ siê wszystkim dla wszystkich (2 Kor 12, 2–4; 1 Kor 9, 22). Jak zauwa¿a papie¿, «mi³oœæ» stanowi jedn¹ rzeczywistoœæ posiadaj¹c¹ ró¿ne wymiary, z których jeden lub drugi mo¿e bardziej dochodziæ do g³osu. Kiedy eros
i agape oddalaj¹ siê zupe³nie od siebie, powstaje ograniczona forma mi³oœci lub
jej karykatura. W ten sposób bardzo wyraŸnie zarysowuje siê b³¹d myœlicieli
zarzucaj¹cych chrzeœcijañstwu tworzenie œwiata oderwanego od ludzkiego zjawiska mi³oœci. Z Pisma œwiêtego, które jako jedn¹ z zasadniczych prawd g³osi
akceptacjê ca³ego cz³owieka, wyraŸnie wynika koniecznoœæ interwencji wiary
w ludzkie d¹¿enie do mi³oœci. Dziêki tej ingerencji szczególna relacja mê¿czyzny i kobiety zostaje oczyszczona, ukazuj¹c im swój pe³ny wymiar (DCE 8).
Z wiary biblijnej, która zajmuje szczególne miejsce w rozwa¿aniach Benedykta XVI, wyp³ywa zasadnicza nowoœæ widoczna w dwóch aspektach. Pierwszy z nich dotyczy obrazu Boga. W kulturach œwiata pozabiblijnego obraz boga
i bogów jest bardzo enigmatyczny i wewnêtrznie sprzeczny. Dziêki wierze, której fundament stanowi Bo¿e objawienie, mo¿liwe jest coraz pe³niejsze zrozumienie s³ów podstawowej modlitwy Izraela: „S³uchaj, Izraelu, Pan jest naszym
Bogiem – Pan jedynie” (Pwt 6, 4). Zag³êbiaj¹c siê w jej treœæ, stopniowo odkrywamy podstawow¹ prawdê o Bogu, który stanowi pocz¹tek i Ÿród³o stworzenia.
To Bóg stworzy³ œwiat nie posiadaj¹c ¿adnej materii13. Powo³a³ go do istnienia
za pomoc¹ s³owa, które od Niego posiada sw¹ duchow¹ moc. Bêd¹cy istot¹
duchow¹ Stwórca, w sposób ca³kowicie wolny wypowiada s³owo, daj¹c w ten
sposób pocz¹tek œwiatu materialnemu. Idea stworzenia, obecna równie¿ w dzie³ach pozabiblijnych, nie wskazuje wyraŸnie na jedynego prawdziwego Boga –
autora ca³ej rzeczywistoœci. Wy³¹cznie z Pisma œwiêtego jasno wynika, ¿e istnieje jedyny, prawdziwy Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który jest Panem wszystkich ludzi. Ka¿dy byt otrzyma³ od Niego swoje istnienie w okreœlonym czasie,
zgodnie z Jego odwiecznym zamys³em i wol¹14. Do prawdy tej odwo³uje siê
13

14

Czasownik odnoœny «bara» – «stworzy³» Biblia stosuje tylko do czynnoœci Boga.
Bior¹c pod uwagê kontekst dwóch pierwszych rozdzia³ów Ksiêgi Rodzaju nale¿y
go rozumieæ jako tworzenie, a nie przetwarzanie. – Por. J. Buxakowski, Stwórca
i Stworzenie, Pelplin 1998, 23.
Por. MD 6.
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Ojciec œwiêty w omawianym przez nas dokumencie, aby podkreœliæ drugi wa¿ny aspekt biblijnej wiary: Bóg kocha cz³owieka. W swoich rozwa¿aniach kontynuuje on naukê Soboru Watykañskiego II, który za Ÿród³o godnoœci ludzkiej
uznaje powo³anie kobiety i mê¿czyzny do uczestnictwa w ¿yciu Boga. Ju¿ od
swego pocz¹tku zapraszani s¹ oni do rozmowy ze Stwórc¹: istniej¹ bowiem
tylko dlatego, ¿e Bóg stworzy³ ich z mi³oœci i wci¹¿ z mi³oœci zachowuje. Dobrowolnie uznaj¹c tê mi³oœæ i powierzaj¹c siê swemu Stwórcy, ¿yj¹ w pe³ni, zgodnie z odwieczn¹ prawd¹, która zosta³a im objawiona15. Wy³¹cznie cz³owiek
wezwany jest do uczestniczenia w ¿yciu Bo¿ym przez poznanie i mi³oœæ16. To
w³aœnie niewiasta i mê¿czyzna s¹ tym „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chcia³ dla niego samego”17. Wœród wszystkich stworzeñ widzialnych,
tylko oni zdolni s¹ „do poznania i mi³owania swego Stwórcy”18. Bóg jedyny,
który jako pierwszy umi³owa³ wybrany przez siebie naród, mi³uje osobiœcie.
Mi³oœæ wybrania, któr¹ zosta³ obdarowany Izrael, jest jednoczeœnie drog¹ zmierzaj¹c¹ do uzdrowienia ca³ej ludzkoœci (DCE 9).
Ksiêgi prorockie, do których odwo³uje siê Benedykt XVI, opisuj¹ mi³oœæ
Boga jako szczególn¹ przestrzeñ zjednoczenia erosa z agape. Zw³aszcza Ozeasz
i Ezechiel przedstawiaj¹ tê niezwyk³¹ «namiêtnoœæ» Jahwe w stosunku do Izraela, pos³uguj¹c siê œmia³ymi obrazami erotycznymi. Relacjê Boga ze swym ludem opisuj¹ oni za pomoc¹ metafory narzeczeñstwa i ma³¿eñstwa. St¹d ba³wochwalstwo uwa¿ane jest za cudzo³óstwo i prostytucjê. W ten sposób w pismach prorockich przywo³any zostaje kult p³odnoœci z jego nadu¿yciami w sferze erosa, a jednoczeœnie ukazana jest wiernoœæ Boga wobec narodu wybranego. G³êbia mi³oœci Jahwe wyra¿a siê w ofiarowaniu Tory. Ten niepowtarzalny
dar umo¿liwia Izraelowi odkrycie prawdziwej natury cz³owieka i odnalezienie
drogi do pe³ni cz³owieczeñstwa. Wiernoœæ jedynemu Bogu pozwala doœwiadczyæ siebie samego jako mi³owanego przez Pana, a ¿ycie w prawdzie i sprawiedliwoœci prowadzi do odkrycia radoœci w Stwórcy. Odt¹d staje siê ona fundamentem ludzkiego szczêœcia. Jak mówi psalmista: „Gdy jestem z Tob¹, nie
cieszy mnie ziemia... Mnie zaœ dobrze jest byæ blisko Boga” (Ps 73, 25. 28).
Szczególnie Ksiêga Ozeasza ukazuje wymiar agape w mi³oœci Boga do cz³owieka. Jak zauwa¿a papie¿, Bóg mi³uje w sposób bezinteresowny, bez jakiejkolwiek ludzkiej zas³ugi. Jego namiêtna mi³oœæ bogata w przebaczenie nieskoñczenie przewy¿sza aspekt darmowoœci. Bóg nie wyrzeka siê narodu wybrane15
16
17
18

Por.
Por.
Por.
Por.

KDK 19.
KKK 356.
KDK 12.
tam¿e.
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go, mimo ¿e ten «cudzo³o¿y» i zrywa Przymierze. W ten w³aœnie sposób okazuje
siê, ¿e jest Bogiem, a nie cz³owiekiem: „Jak¿e ciê mogê porzuciæ, Efraimie, i jak
opuœciæ ciebie, Izraelu? ...Moje serce na to siê wzdryga i rozpalaj¹ siê moje
wnêtrznoœci. Nie chcê, aby wybuchn¹³ p³omieñ mego gniewu, i Efraima ju¿
wiêcej nie zniszczê, albowiem Bogiem jestem, nie cz³owiekiem; poœrodku ciebie
jestem Ja – Œwiêty” (Oz 11, 8–9). Ogrom mi³oœci zwraca siê przeciw Niemu
samemu, co staje siê tak bardzo widoczne w misterium krzy¿a. Bóg tak umi³owa³ cz³owieka, ¿e sam sta³ siê cz³owiekiem. Przyjmuj¹c nawet jego œmieræ,
pojedna³ sprawiedliwoœæ z mi³oœci¹ (DCE 10).
Drug¹ nowoœci¹ wiary biblijnej, do której nawi¹zuje encyklika Deus caritas est, wi¹¿¹c¹ siê w zasadniczy sposób z obrazem Boga, jest obraz cz³owieka.
Biblijne opowiadanie o stworzeniu mówi, ¿e pierwszy cz³owiek „by³ sam”
(Rdz 2,18) Mê¿czyzna, który odkrywa swoj¹ «odrêbnoœæ» od wszystkich istot
¿ywych, jest samotny w otaczaj¹cym go œwiecie. Uœwiadamia sobie, i¿ ¿adne ze
zwierz¹t nie mo¿e byæ partnerem dla niego (Rdz 2,19–20). Wtedy Pan Bóg
sprawi³, ¿e mê¿czyzna zasn¹³, „wyj¹³ jedno z jego ¿eber, a miejsce to zape³ni³
cia³em” (Rdz 2,21). Wyjmuj¹c «koœæ» z jego boku stworzy³ z niej niewiastê
(DCE 11). Powo³an¹ do istnienia kobietê mê¿czyzna natychmiast rozpoznaje
jako tê, która jest, „koœci¹ z jego koœci i cia³em z jego cia³a” (Rdz 2,23) . W ten
sposób uznaje, ¿e równie¿ ona jest cz³owiekiem. W t³umaczeniu dos³ownym
uznaje j¹ za sw¹ krewn¹ i w³aœnie dlatego nazywa «niewiast¹»19. Wspomniany
przekaz biblijny zawiera myœl o cz³owieku, który pozostaj¹c sam jest w jakiœ
sposób «niekompletny». W³aœnie w zjednoczeniu kobiety i mê¿czyzny komplementarnoœæ staje siê mo¿liwa. Bêd¹c równymi sobie w swej osobowej godnoœci,
uzupe³niaj¹ siê oni jako niewiasta i mê¿czyzna20. Zgodnie z odwiecznym zamiarem Boga, oboje zostali stworzeni «dla» siebie, a zatem «od pocz¹tku» Stwórca
powo³a³ ich do tej wspólnoty osób, w której jedno mo¿e byæ «pomoc¹» dla drugiego21. Podsumowaniem tekstu biblijnego opisuj¹cego stworzenie cz³owieka
jest proroctwo: „Dlatego to mê¿czyzna opuszcza swego ojca i matkê swoj¹ i ³¹-

19
20
21

Por. MD 6; 9.
Por. KKK 372.
Por. MD 7. Niewiasta, «wydobyta» z cia³a mê¿czyzny zostaje przyjêta przez niego
z radoœci¹ i pewnym zdumieniem. Dopiero ona zostaje rozpoznana jako odpowiednia «pomoc» dla mê¿czyzny: „koœæ z jego koœci i cia³o z jego cia³a”. W cz³owieczeñstwie, które zgodnie z odwiecznym zamys³em Stwórcy istnieje na dwa ró¿ne i wzajemnie dope³niaj¹ce siê sposoby, zachodzi komunia miêdzy tym, co «mêskie», a tym,
co «kobiece». – Por. Jan Pawe³ II, Jednoœæ dwojga, L’ Osservatore Romano (PL) 16
(1995) 8–9, 23.
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czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak œciœle, ¿e staj¹ siê jednym cia³em” (Rdz 2, 24). Wynika
z niego, ¿e kobieta i mê¿czyzna powo³ani s¹, by wspólnie wype³niaæ w³aœciwe
sobie funkcje i zadania, które siê wzajemnie uzupe³niaj¹. Maj¹ bytowaæ wzajemnie «jedno dla drugiego»22. Sens istnienia i dzia³ania cz³owieka mo¿e siê
urzeczywistniaæ jedynie jako «bezinteresowny dar z samego siebie». Ów dar
osi¹ga swe urzeczywistnienie w ma³¿eñstwie jako zjednoczenie osób (communio personarum)23. Niewiasta ma wspieraæ mê¿czyznê w tym, aby coraz pe³niej
realizowa³ swoje cz³owieczeñstwo, i wzajemnie, mê¿czyzna ma troszczyæ siê
o rozwój cz³owieczeñstwa niewiasty24. Jak zauwa¿a Ojciec œwiêty, opisuj¹cy
stworzenie cz³owieka biblijny fragment mówi o wpisaniu w ludzk¹ naturê d¹¿enia do odnalezienia w drugim dope³nienia swej ca³oœci. Zgodnie z Bo¿ym
zamys³em eros kieruje cz³owieka ku ma³¿eñstwu, które cechuje jednoœæ i nierozerwalnoœæ. Dopiero wówczas urzeczywistnia siê jego g³êbokie przeznaczenie.
Jedynie ma³¿eñstwo monogamiczne, które cechuje wy³¹cznoœæ i definitywnoœæ,
jest obrazem Boga monoteistycznego, bêd¹cego zarazem trynitarn¹ wspólnot¹
mi³oœci.

22

23

24

Por. R. Szmydki, Kobieta w œwietle wypowiedzi Nauczycielskiego Urzêdu Koœcio³a,
204.
Por. H. Wistuba, Kobieta w Koœciele i w œwiecie, Ateneum Kap³añskie 82 (1990)
487, 409.
Por. tam¿e.
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MI£OŒÆ MA£¯EÑSKA JAKO OBRAZ MI£OŒCI BOGA
REFLEKSJA NA KANWIE ENCYKLIKI BENEDYKTA XVI
DEUS CARITAS EST
„Mój mi³y jest mój, a ja mi³ego mego”
(Pnp 6,3)
Ma³¿eñstwo oparte na mi³oœci wy³¹cznej i definitywnej
staje siê obrazem relacji Boga z jego ludem,
i odwrotnie: sposób, w jaki mi³uje Bóg,
staje siê miar¹ ludzkiej mi³oœci
(Deus caritas est, 11)1

Zdanie Benedykta XVI, które przytaczam w motto niniejszego artyku³u,
jest tez¹ niezwykle znamienn¹. Najpierw nawi¹zuje ono do tradycji biblijnej.
Œcis³y zwi¹zek miêdzy erosem i ma³¿eñstwem wystêpuj¹cy w Biblii prawie nie
znajduje sobie podobnych w literaturze pozabiblijnej – pisze papie¿. Znajdziemy te¿ w nim doœæ wyraŸne powtórzenie nauczania Jana Paw³a II, który przekonywa³, i¿ mi³oœæ oblubieñcza jest t¹ pe³ni¹ mi³oœci, do której powo³any jest
ka¿dy cz³owiek, a realizowaæ j¹ mo¿e jako pe³ne oddanie siebie w darze z³o¿onym Bogu w dziewictwie lub wspó³ma³¿onkowi – w ma³¿eñstwie. W rzeczywistoœci – jak spróbujemy poni¿ej pokazaæ – nauczanie Jana Paw³a II i Benedykta XVI o mi³oœci w odniesieniu do ma³¿eñstwa – mimo pewnych ró¿nic – wzajemnie siê przenikaj¹ i uzupe³niaj¹.
Encyklika Benedykta XVI jest dla wspó³czesnego czytelnika dokumentem
doœæ niezwyk³ym. Oczekiwa³by on – byæ mo¿e – ch³odnej a systematycznej analizy zjawiska, ewentualnie, jeœli mia³oby ono mieæ konsekwencje moralne, kazuistycznego i jasnego sformu³owania co mu wolno, a czego nie. Takie nastawienie wielu wspó³czesnych ludzi, w tym te¿ katolików, mog³oby byæ tematem
odrêbnego opracowania. Papie¿ przedstawia zupe³nie inn¹ propozycjê. „Encyklika Benedykta XVI nie ma charakteru poliptyku, przedstawiaj¹cego temat
1

Benedykt XVI, Encyklika «Deus caritas est» o mi³oœci chrzeœcijañskiej (odt¹d skrót:
DCE).
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w jego ró¿nych wymiarach i z ró¿nych punktów widzenia. Przypomina raczej
imponuj¹cy renesansowy obraz o dwóch planach: na pierwszym, w górze, przedstawiona jest mi³oœæ Boga, a na drugim, w dole — odbicie tej mi³oœci w sercu
cz³owieka”2 – napisa³ po opublikowaniu dokumentu abp Angelo Amato, sekretarz Kongregacji Nauki Wiary.
Encyklika Deus caritas est nie jest w zasadzie dokumentem poœwiêconym
nauce o chrzeœcijañskim ma³¿eñstwie i rodzinie. Pokazuje ona raczej, jak mi³oœæ Boga ogarnia ka¿dego cz³owieka, niezale¿nie od jego stanu, i jakiej wymaga od niego odpowiedzi. Natychmiast jednak widzimy, ¿e nie mo¿e ona sprawy
ma³¿eñstwa pomin¹æ i musi siê z ni¹ zmierzyæ. Co wiêcej, papie¿ stawia pytanie niezwykle odwa¿ne. Czy mi³oœæ, która budzi siê miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, której dreszcz prze¿ywa ka¿da m³oda para, mi³oœæ, która pozwala pokonaæ trudnoœci codziennego ¿ycia i ³¹czy mê¿a i ¿onê nie tylko do grobowej deski, ale i poza grób, czy ta mi³oœæ, o której pisali wszyscy poeci od Wergiliusza
i Horacego przez Dantego, Shakespeare’a, Mickiewicza i Norwida a¿ po Leœmiana i Poœwiatowsk¹ – czy to jest ta sama mi³oœæ, o której pisze Jan aposto³,
a która jest imieniem Boga? Jeœli tak, to jak to mo¿liwe? A jeœli nie, to czym siê
ró¿ni¹? Próba odpowiedzi podjêta przez Benedykta XVI nawi¹zuje zarówno do
biblijnej jak i filozoficznej tradycji naszej kultury.
Pocz¹tkowe s³owa encykliki zaczerpn¹³ jej autor z Biblii, a konkretnie
z 1. Listu œw. Jana: «Bóg jest mi³oœci¹: kto trwa w mi³oœci, trwa w Bogu, a Bóg
trwa w nim» (1 J 4, 16). Tote¿ wydaje siê rzecz¹ naturaln¹, ¿e czytaj¹c ten
dokument, mo¿emy uwa¿aæ go za zachêtê i przewodnik do poszukiwania w s³owie Bo¿ym pe³nego zrozumienia ludzkiej mi³oœci, która okazuje siê tak nierozerwalnie spleciona z mi³oœci¹ Boga, ¿e oderwana od niej traci swój jakikolwiek blask i gubi siê sama w sobie. Ju¿ pierwszy akapit daje nam ogólne
pojêcie, w którym kierunku pójdzie odpowiedŸ papie¿a na pytanie, które na
pocz¹tku sformu³owaliœmy. Obraz Boga, który jest mi³oœci¹, poci¹ga za sob¹
obraz cz³owieka i jego drogi. Droga cz³owieka, stworzonego na obraz Boga ma
byæ przecie¿ drog¹ mi³oœci. Zatem taka wewnêtrzna wiêŸ pomiêdzy mi³oœci¹
ludzk¹ i mi³oœci¹ nadprzyrodzon¹ istnieje – Benedykt XVI stwierdza to i opisuje (DCE 1).
Papie¿ doskonale zapewne pamiêta s³owa pierwszej encykliki swojego poprzednika, Jana Paw³a II: „Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez mi³oœci. Cz³owiek pozostaje dla siebie istot¹ niezrozumia³¹, jego ¿ycie jest pozbawione sensu, jeœli nie
objawi mu siê Mi³oœæ, jeœli nie spotka siê z Mi³oœci¹, jeœli jej nie dotknie i nie
2

A. Amato, O Encyklice «Deus caritas est», „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie)
27(2006)8,42–43.
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uczyni w jakiœ sposób swoj¹, jeœli nie znajdzie w niej ¿ywego uczestnictwa”3.
Tak wiêc ogólna odpowiedŸ staje siê od pocz¹tku jasna. Mi³oœæ ludzka jest z Boga. Podobnie jak relacje miêdzy Bogiem a cz³owiekiem s¹ przedziwne i fascynuj¹ce, tak mi³oœæ Boga w niezwyk³y sposób bêdzie siê z mi³oœci¹ ludzk¹ przenikaæ. I to jest pierwszy temat, dotycz¹cy bezpoœrednio mi³oœci ma³¿eñskiej,
który przyjdzie nam podj¹æ.
Drugie pytanie, które stawia Benedykt XVI, jest jeszcze trudniejsze.
OdpowiedŸ na nie ma kapitalne znaczenie dla problematyki ma³¿eñstwa
i jego trwa³oœci. Czy mi³oœæ mo¿na przykazaæ? Albo czy mo¿na j¹ przysi¹c?
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e jest to niemo¿liwe. Skoro jednak Bóg nakazuje
mi³oœæ, to znaczy, ¿e mo¿e ona byæ nakazana, i skoro liturgia sakramentu
ma³¿eñstwa przewiduje przysiêgê, to mi³oœæ mo¿na przysi¹c. Benedykt XVI
stara siê na te dwa pytania odpowiedzieæ nie tylko kazuistyk¹, ale w sposób
jak najbardziej egzystencjalny, choæ mo¿e dla wspó³czesnego cz³owieka trochê nieoczekiwany. Podejmuje on mianowicie próbê odpowiedzi na pytanie,
jak to jest mo¿liwe.
Jednoœæ mi³oœci nie wyklucza ró¿nych odcieni znaczeniowych. Od ich analizy Benedykt XVI rozpoczyna swoje rozwa¿ania. Zauwa¿a w tym kontekœcie,
¿e termin „mi³oœæ” sta³ siê dziœ jednym ze s³ów najczêœciej u¿ywanych i nadu¿ywanych, którym nadajemy znaczenia zupe³nie ró¿ne. Pomijaj¹c te wszystkie
wypaczenia i nadu¿ycia, papie¿ zauwa¿a rzecz raczej niespodziewan¹: Jednak
w ca³ej tej wieloœci znaczeñ, mi³oœæ miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, w której cia³o
i dusza uczestnicz¹ w sposób nierozerwalny i w której przed istot¹ ludzk¹
otwiera siê obietnica szczêœcia, pozornie nie do odparcia, wy³ania siê jako wzór
mi³oœci w ca³ym tego s³owa znaczeniu, w porównaniu z którym na pierwszy
rzut oka ka¿dy inny rodzaj mi³oœci blednieje. I tu, po wymienieniu rozmaitych
innych odcieni znaczeniowych, jak mi³oœæ do rodziców i do ojczyzny, papie¿
powtarza zasadnicze pytanie: czy mi³oœæ, pomimo ca³ej ró¿norodnoœci swych
przejawów, ostatecznie jest tylko jedna, czy raczej u¿ywamy po prostu tylko
tego samego s³owa na okreœlenie ca³kowicie innych rzeczywistoœci? (DCE 2)
Z pomoc¹ przychodzi nam w tym miejscu tradycja filozoficzna, która pozwala na rozró¿nienie woli i uczuæ. Mi³oœæ pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, która
nie rodzi siê z myœli i woli cz³owieka, ale w pewien sposób mu siê narzuca,
staro¿ytna Grecja nazwa³a erosem (DCE 3). Interesuj¹ce jest kryterium przyjête do definicji owego „erosa”. Jest to zatem mi³oœæ uczuciowa, niezale¿na od
woli cz³owieka. Przypomina siê w tym kontekœcie rozró¿nienie Karola Wojty³y
„Jêzyk nasz w swej wielkiej precyzji odró¿nia dok³adnie prze¿ycie „ja chcê” od
3

Jan Pawe³ II, Redemptor hominis 10.
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prze¿ycia “chce mi siê”. W jednym i drugim zachodzi chcenie. A przecie¿ tylko
to pierwsze zawiera w sobie prawdziw¹ dynamikê woli”4.
Zapewne dlatego jêzyk Nowego Testamentu nigdy pojêcia „eros” nie stosuje. St¹d w³aœnie zrodzi³ siê sformu³owany przez Nietzschego zarzut przeciw
chrzeœcijañstwu, jakoby próbowa³o ono uœmierciæ erosa. Istotnie, Nowy Testament wprowadza inne pojêcie mi³oœci, wyra¿one greckim s³owem agaph. To
w³aœnie s³owo jest u¿yte w tytu³owym sformu³owaniu „Bóg jest mi³oœci¹”:
THR9DJDSKHVWLX Czy oznacza to uœmiercenie erosa, b¹dŸ zwrócenie siê przeciwko niemu, przeciw jego urokowi i szczêœciu, które z sob¹ niesie? Aby odpowiedzieæ na to pytanie, Benedykt XVI analizuje najpierw wizjê mi³oœci erotycznej w kulturze antycznej, zaczynaj¹c od staro¿ytnej Grecji, gdzie eros oznacza³
upojenie i opanowanie rozumu przez „boskie szaleñstwo”. Lapidarne ujêcie
takiego przyzwolenia na poddanie siê owej bezwolnej sile znajduje autor encykliki u Wergiliusza, który w Bukolikach napisa³: Omnia vincit amor et nos
cedamus amori. Papie¿ chce wiêc, byœmy dostrzegli, ¿e eros jako si³a nieuporz¹dkowana mo¿e byæ dla cz³owieka niszczycielski, co wyra¿a³o siê na przyk³ad w ba³wochwalczych kultach p³odnoœci, które – jak wiemy z Biblii – stanowi³y wielk¹ pokusê równie¿ dla Izraela.
Co ciekawe, odrzucenie tego ba³wochwalstwa nie oznacza dla Benedykta
XVI negacji erosa jako takiego. Papie¿ stanowczo siê przeciwstawia wspomnianej ju¿ tezie Fryderyka Nietschego. Z³ym nie jest sam eros, lecz k³amstwo na
jego temat, rozpowszechniane przez ojca k³amstwa w formie pokusy, prowadz¹cej do niszczycielskiego wypaczenia. Fa³szywe ubóstwienie erosa, które tu
ma miejsce, pozbawia go jego godnoœci, czyni go nieludzkim. (...) Tak wiêc staje
siê ewidentnym, ¿e eros potrzebuje dyscypliny, oczyszczenia, aby daæ cz³owiekowi nie chwilow¹ przyjemnoœæ, ale pewien przedsmak szczytu istnienia, tej szczêœliwoœci, do której d¹¿y ca³e nasze istnienie (DCE 4). W mi³oœci erotycznej
znajduje siê wiêc pewien odblask chwa³y Boga samego i tej szczêœliwoœci, któr¹
stworzenie tylko w Bogu mo¿e osi¹gn¹æ.
Tu nastêpuje pierwsze podsumowanie. W tym pobie¿nym spojrzeniu na
koncepcjê erosa w historii i dzisiaj dostrzegamy wyraŸnie dwie rzeczy: Przede
wszystkim to, ¿e istnieje jakaœ relacja miêdzy mi³oœci¹ i Boskoœci¹: mi³oœæ
obiecuje nieskoñczonoœæ, wiecznoœæ — jak¹œ rzeczywistoœæ wy¿sz¹ i ca³kowicie
inn¹ w stosunku do codziennoœci naszego istnienia. Okaza³o siê jednak równoczeœnie, ¿e drog¹ do tego celu nie jest po prostu poddanie siê instynktowi
(DCE 5). Chrzeœcijañstwo zatem – konkluduje Benedykt XVI – nie tylko nie
chce zabiæ mi³oœci erotycznej, nie tylko nie chce jej zniszczyæ, ale przez jej
4

K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1969, 113.
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oczyszczenie i osi¹gniêcie dojrza³oœci pragnie j¹ uzdrowiæ i przywróciæ jej ten
blask, który mia³a w Bo¿ym zamyœle, a który cz³owiek utraci³ przez sprzeniewierzenie siê Bogu.
Eros powinien przejœæ pewn¹ drogê oczyszczenia, drogê ascezy. Papie¿ nie
uchyla siê od pytania, jak tê ascezê kszta³towaæ. Odpowiedzi nale¿y, jego zdaniem, szukaæ w jednym z najpiêkniejszych utworów literatury mi³osnej, jaki kiedykolwiek zosta³ napisany. Mowa o biblijnej ksiêdze Pieœni nad Pieœniami. Jest
ona najbardziej chyba niezwyk³¹ ksiêg¹ kanonu tak chrzeœcijañskiego, jak i ¿ydowskiego. Zachwyt ¯ydów dla tej pieœni wyrazi³ rabbi Akiba w II w. po Chrystusie,
mówi¹c: Wszystek czas nie jest wart tego dnia, w którym Izraelowi dano Pieœñ
nad Pieœniami; wszystkie bowiem pieœni s¹ œwiête, lecz Pieœñ nad Pieœniami jest
najbardziej œwiêta ze œwiêtych5. Nad koncepcj¹ mi³oœci rozwiniêt¹ w tym utworze
przyjdzie nam siê d³u¿ej zatrzymaæ, tu bowiem uwidacznia siê to, co najpiêkniejsze w mi³oœci i ma³¿eñstwie. Tu równie¿ ods³ania siê najg³êbsza wiêŸ miêdzy
nauczaniem Jana Paw³a II a pierwsz¹ encyklik¹ jego nastêpcy.
Nie bez znaczenia wydaje siê tu okolicznoœæ, ¿e ksiêgê tê interpretowano
w dziejach teologii na dwa sposoby. Pierwsz¹ by³a interpretacja alegoryczna,
sprowadzaj¹ca siê do tego, ¿e utwór ten wyra¿a ostatecznie zwi¹zek Boga z Izraelem. Wspó³czeœni egzegeci zwracaj¹ wiêksz¹ uwagê na interpretacjê dos³own¹:
pieœñ jest pochwa³¹ ludzkiej mi³oœci, w³aœnie mi³oœci erotycznej, danej cz³owiekowi i zrz¹dzonej przez Boga. Do kwestii tej wrócimy po omówieniu rozwa¿añ
Benedykta XVI i analogicznych wypowiedzi Jana Paw³a II.
Benedykt XVI zaczyna swoj¹ analizê od wskazania na u¿ycie w tekœcie
biblijnym dwóch s³ów. Najpierw mamy s³owo « dodim » — liczba mnoga, która
wyra¿a mi³oœæ jeszcze niepewn¹, w sytuacji nieokreœlonego poszukiwania. To
s³owo zostaje potem zast¹pione s³owem « ahaba », które w przek³adzie greckim
Starego Testamentu jest oddane terminem o podobnym brzmieniu « agape »,
który jak widzieliœmy, sta³ siê wyra¿eniem charakterystycznym dla biblijnego
pojêcia mi³oœci. W przeciwieñstwie do mi³oœci nieokreœlonej i jeszcze poszukuj¹cej, ten termin wyra¿a doœwiadczenie mi³oœci, która teraz staje siê naprawdê
odkryciem drugiego cz³owieka, przezwyciê¿aj¹c charakter egoistyczny, który
przedtem by³ wyraŸnie dominuj¹cy. Teraz mi³oœæ staje siê trosk¹ cz³owieka
i pos³ug¹ dla drugiego. Nie szuka ju¿ samej siebie, zanurzenia w upojeniu
szczêœciem; poszukuje dobra osoby ukochanej: staje siê wyrzeczeniem, jest gotowa do poœwiêceñ, co wiêcej, poszukuje ich (DCE 6).
Gotowoœæ do poœwiêceñ, a nawet poszukiwanie wyrzeczenia w mi³oœci ³¹czy
siê z jej definitywnoœci¹. By dar z samego siebie mia³ wartoœæ, musi byæ ca³5

Cyt. za: W. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 2002, 289.
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kowity i nieodwracalny. Mi³oœæ ma³¿eñska wymaga definitywnoœci. W³aœnie
wchodzenie w definitywnoœæ jest drog¹ tego oczyszczenia, o którym by³a mowa.
Nale¿y do rozwoju mi³oœci, do wy¿szych jej poziomów, jej wewnêtrznych oczyszczeñ, fakt, ¿e teraz poszukuje ona definitywnoœci i to w podwójnym znaczeniu:
w sensie wy³¹cznoœci — tylko ta jedyna osoba — i w sensie « na zawsze ».
Mi³oœæ obejmuje ca³oœæ egzystencji w ka¿dym jej wymiarze, tak¿e w wymiarze
czasu. Nie mog³oby byæ inaczej, poniewa¿ jej obietnica ma na celu definitywnoœæ: mi³oœæ d¹¿y do wiecznoœci. Tak, mi³oœæ jest « ekstaz¹ », ale ekstaz¹ nie
w sensie chwili upojenia, lecz ekstaz¹ jako droga, trwa³e wychodzenie z « ja »
zamkniêtego w samym sobie, w kierunku wyzwolenia « ja », w darze z siebie
i w³aœnie tak w kierunku ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku
odkrycia Boga: « Kto bêdzie siê stara³ zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto je
straci, zachowa je » (£k 17, 33) — mówi Jezus (DCE 6).
W³aœnie w tym miejscu spotykamy zadziwiaj¹c¹ zbie¿noœæ z nauczaniem
Karola Wojty³y – jeszcze jako biskupa – o mi³oœci oblubieñczej jako najwy¿szej
formie mi³oœci, w której cz³owiek osi¹ga jej pe³niê. Wojty³a cytuje to samo zdanie
z Ewangelii, a nastêpnie t³umaczy: Istotnie, w problemie mi³oœci oblubieñczej
zawiera siê jakiœ g³êboki paradoks, nie werbalny tylko, ale na wskroœ realny;
s³owa Ewangelii wskazuj¹ na szczególn¹ rzeczywistoœæ i zawieraj¹ prawdê, która
realizuje siê w ¿yciu osoby. (...) Najpe³niejsza, a zarazem jakby najradykalniejsza
forma mi³oœci le¿y te¿ w tym, aby w³aœnie siebie daæ, aby to swoje nieprzekazywalne i nieodstêpne „ja” uczyniæ czyj¹œ w³asnoœci¹. Paradoks jest w tym wypadku podwójny i idzie w dwóch kierunkach: po pierwsze – ¿e mo¿na tak wyjœæ
z w³asnego „ja”, a po drugie – ¿e siê przy tym owego „ja” bynajmniej nie niszczy
i nie dewaluuje, ale wrêcz przeciwnie, rozwija siê je i bogaci w znaczeniu oczywiœcie ponad-fizycznym, w znaczeniu moralnym. Ewangelia akcentuje to bardzo
wyraziœcie i zdecydowanie: „straci – znajdzie”, „ocaliæ – straciæ”. Odkrywamy
w niej, jak widaæ, nie tylko sam¹ normê personalistyczn¹, ale równie¿ bardzo
szczegó³owe i œmia³e wskazania, które tê normê rozbudowuj¹ w ró¿nych kierunkach. Œwiat osób posiada swe w³asne prawa egzystencji i prawa rozwoju6.
Wróæmy jeszcze do Pieœni nad Pieœniami. Jan Pawe³ II poœwiêci³ tej ksiêdze kilka œrodowych katechez w cyklu poœwiêconym teologii cia³a, prowadzonym na pocz¹tku swojego pontyfikatu. Podzia³ pomiêdzy eros i agape, który
Benedykt XVI wprowadzi³ odwo³uj¹c siê (w czêœci dotycz¹cej erosa) do myœli
greckiej, Jan Pawe³ II wyprowadza ca³kowicie ze strof Pieœni na Pieœniami.
Wedle doœæ rozpowszechnionej opinii strofy Pieœni zosta³y doœæ szeroko otwarte
dla tego, co przywykliœmy okreœlaæ s³owem „eros”. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ów
6

Karol Wojty³a, Mi³oœæ i odpowiedzialnoœæ, Lublin 1982, 88–89.
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biblijny temat z ca³ym bezb³êdnym autentyzmem odtwarza ludzkie oblicze erosa, jego podmiotowy dynamizm, a zarazem jego granice i kres7.
Ta katecheza Jana Paw³a II zawiera obszerne cytaty z biblijnej Pieœni
i w pierwszej czêœci jest zachwytem papie¿a – poety, który potrafi³ „mi³owaæ
ludzk¹ mi³oœæ” – nad tym opisem mi³oœci, nie maj¹cym równego sobie w ca³ej
literaturze œwiatowej. Papie¿ ten czu³ to, co wyraziæ umiej¹ jedynie poeci, a co
lapidarnie uj¹³ Czes³aw Mi³osz, autor jednego z polskich przek³adów Pieœni
nad Pieœniami: Myœlê, ¿e Pieœñ dotyka najwiêkszej tajemnicy, jak¹ jest analogia pomiêdzy erotycznym zwi¹zkiem mê¿czyzny i kobiety a zwi¹zkiem cz³owieka z Bogiem. Brzmi to dla naszych uszu dziwnie, ale poezja religijna, czy Indii,
czy bli¿ej nas – mistyków hiszpañskich – traktuje to jako oczywiste. Pieœñ zwi¹za³a te dwie mi³oœci w jeden wêze³ wczeœniej, ni¿ to zrobi³a filozofia grecka
wyznaczaj¹c erosowi rolê wtajemniczonego przewodnika. Poniewa¿ nie s¹ to
sprawy mo¿liwe do wyra¿enia inaczej ni¿ przy pomocy symboli, maj¹ racjê ci,
którzy przywi¹zuj¹ wyj¹tkow¹ wagê do tej czêœci Pisma8.
Pod¹¿aj¹c dalej za rozwa¿aniami Jana Paw³a II dojdziemy do zasadniczej
czêœci teologicznego wywodu. Zrodzone z mi³oœci na gruncie „mowy cia³a” mêskie d¹¿enie jest szukaniem integralnego piêkna, szukaniem czystoœci wolnej
od wszelkiej skazy jest szukaniem doskona³oœci, w której zamyka siê jak gdyby
synteza piêkna cz³owieczego, piêkna duszy i cia³a. A je¿eli powy¿sze s³owa
oblubieñca zawieraj¹ w sobie jakby dalekie echo „pocz¹tku” – owego pierwszego szukania – d¹¿enia cz³owieka – mê¿czyzny, które zwraca go ku nieznanej
jeszcze sobie istocie, to o wiele bli¿ej wspó³brzmi¹ one w Liœcie do Efezjan,
gdzie Chrystus jako Oblubieniec Koœcio³a pragnie widzieæ sw¹ Oblubienicê
„bez skazy”, pragnie widzieæ j¹ „œwiêt¹ i nieskalan¹” (Ef. 5, 27). W Pieœni nad
Pieœniami ludzki eros ods³ania oblicze mi³oœci wci¹¿ szukaj¹cej i wci¹¿ jakby
niezaspokojonej. Poprzez strofy poematu idzie echo tego niepokoju9.
Jan Pawe³ II nawi¹zuje tu do wersów, w których bohaterka pieœni mówi
o swojej „chorobie z mi³oœci” (Pnp 5, 6.8). W kolejnych cytatach zauwa¿amy, jak
ów niepokój stale siê pog³êbia. Eros, jak widzieliœmy ju¿ uprzednio, przybiera
postaæ po¿¹dania, w którym oblubienica odnajduje poniek¹d sprawdzian mi³oœci oblubieñca. Dochodzimy wraz z Janem Paw³em II do s³ynnych strof:
Po³ó¿ miê jak pieczêæ na twoim sercu,
jak pieczêæ na twoim ramieniu,
7
8
9

Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Sakrament, Lublin 1998, 95 nn.
C. Mi³osz, Pieœñ nad pieœniami, w: Ksiêgi piêciu megilot, Kraków 1998, s. 21.
Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Sakrament, 95 nn.
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bo jak œmieræ potê¿na jest mi³oœæ,
a zazdroœæ jej nieprzejednana jak Szeol,
¿ar jej to ¿ar ognia,
p³omieñ Pañski.
Wody wielkie nie zdo³aj¹ ugasiæ mi³oœci, nie zatopi¹ jej rzeki.
Jeœliby kto odda³ za mi³oœæ ca³e bogactwo swego domu,
pogardz¹ nim tylko. (Pnp 8,6–7)
S³owa o œmierci – uczy Jan Pawe³ II – przedstawiaj¹ tu z jednej strony
niewyra¿aln¹ g³êbiê mi³osnego zjednoczenia, a z drugiej, ograniczenie erosa.
O tym samym ograniczeniu innym i byæ mo¿e jaœniejszym jêzykiem mówi Benedykt XVI. I dalej: Cia³o kryje w sobie perspektywê œmierci, której mi³oœæ nie
chce siê poddaæ. Jest ona bowiem, jak czytamy w Pieœni nad Pieœniami, „wielkim ¿arem”, którego „ugasiæ” nie zdo³aj¹ „wody wielkie”, ani „rzeki wielkie” nie
zdo³aj¹ zatopiæ. Wœród s³ów, jakie napisano na œwiecie na temat potêgi mi³oœci
– te s¹ chyba szczególnie trafne i piêkne10.
Obraz œmierci oznacza siêgniêcie do ostatecznych granic, co wiêcej, mi³oœæ
te granice przekracza i to nie tylko w tym sensie, ¿e trwa po œmierci, ale i w takim, ¿e potrafi siê przeobraziæ w mi³oœæ nadprzyrodzon¹, w której ukryta jest
istota obdarowywania drugiej osoby darem z siebie samego. Jan Pawe³ II prowadzi nas tutaj inn¹ drog¹ do tego samego punktu co Benedykt XVI: St¹paj¹c
po œcie¿kach s³ów, wydeptywanych strofami Pieœni nad Pieœniami, zdajemy siê
wiêc przybli¿aæ do tego wymiaru, w którym eros szuka dope³nienia jeszcze inn¹
prawd¹ mi³oœci. Kiedyœ – w œwietle Chrystusowej œmierci i zmartwychwstania
– prawdê tê wypowie Pawe³ z Tarsu s³owami Pierwszego Listu do Koryntian
Mi³oœæ cierpliwa jest, ³askawa jest.
Mi³oœæ nie zazdroœci, nie szuka poklasku, nie unosi siê pych¹;
nie dopuszcza siê bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi siê gniewem,
nie pamiêta z³ego;
nie cieszy siê z niesprawiedliwoœci,
lecz wspó³weseli siê z prawd¹.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pok³ada nadziejê,
wszystko przetrzyma.
Mi³oœæ nigdy nie ustaje,
10

Ibidem.
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[nie jest] jak proroctwa, które siê skoñcz¹,
albo jak dar jêzyków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie. (1Kor 13,4–8)
Oto konkluzja: mi³oœæ otwiera siê tu przed nami jakby w dwóch perspektywach: jakby to, w czym ludzki „eros” zamyka swój w³asny horyzont, otwiera³o
siê przez s³owa Paw³owe w innym jeszcze horyzoncie mi³oœci. Przemawia ona
innym jêzykiem, wy³ania siê jakby z innego wymiaru osoby i do innej wzywa
i zaprasza komunii osób. Mi³oœci tej nadano imiê „agape”11.
Eros staje siê agape. Tu jednak Benedykt XVI pójdzie krok dalej. U Boga
– powie – eros i agape stanowi¹ jedno. S¹ one jedn¹ mi³oœci¹, która mo¿e byæ
okreœlona jako eros, bêd¹cy jednak w pe³ni agape. Mi³oœæ Boga jest podobna do
mi³oœci oblubieñczej. St¹d te¿ stosunek Boga i Izraela przedstawiany jest wielokrotnie przez metafory narzeczeñstwa i ma³¿eñstwa. Benedykt XVI przywo³uje tu proroctwa Ozeasza i Ezechiela. Pamiêtaæ trzeba, ¿e Ozeasz wyprowadza swoj¹ koncepcjê z osobistych doœwiadczeñ ma³¿eñskich. Zdradzony przez
¿onê dochodzi do wniosku, ¿e jego ¿ycie odzwierciedla tragiczny zwi¹zek Boga
ze swoim ludem – Izraelem. Nie zdrada jednak, lecz wierna mi³oœæ Boga jest
istot¹ opowiadania Ozeasza. Ja sam przeto przywabiê j¹ i wyprowadzê na
pustyniê, by jej przemówiæ do serca. Oddam jej winnice i dolinê Nieszczêœcia
zamieniê w Bramê Nadziei. Tam bêdzie mi uleg³a jak za dni swej m³odoœci, jak
w czasie, gdy wysz³a z ziemi egipskiej. W owym dniu – mówi Jahwe – zwaæ
mnie bêdzie: Mój ma³¿onek, nie bêdzie mnie ju¿ zwa³a: Mój Baal (Oz 2, 16–18).
Najwa¿niejsze wydarzenie historii zbawienia Starego Przymierza, Exodus,
porównane zostaje zatem do miesi¹ca miodowego ma³¿onków. W nastêpnych
wersach znajdziemy niezwyk³¹ zapowiedŸ Nowego Przymierza: Poœlubiê ciê
na wieki, poœlubiê ciê w sprawiedliwoœci i prawie, dobroci i mi³oœci, poœlubiê
ciê i dochowam wiernoœci, a poznasz Jahwe (Oz 2,21–22).
Podobnie jest u Ezechiela. Tak¿e ten prorok zosta³ osobiœcie dotkniêty, ale
inaczej ni¿ Ozeasz: zmar³a jego ¿ona. Synu cz³owieczy, oto ja zabiorê ci nagle
radoœæ twoich oczu (...) Mówi³em do ludu rano, a ¿ona moja zmar³a wieczorem
(Ez 24, 16. 18). Swoim ¿yciem Ezechiel ilustruje nadchodz¹cy dramat wygnania. Bóg zabrania mu jednak p³akaæ i prze¿ywaæ ¿a³obê. Ma mówiæ natomiast
narodowi o grzechach i o karze za nie, pos³uguj¹c siê tym samym obrazem,
którego u¿ywa³ Ozeasz: obrazem cudzo³óstwa jako niewiernoœci Bogu. Obraz
ten zostaje przywo³any po to, by pokazaæ ¿e mi³oœæ posiada niepojête g³êbie
11

Ibidem.
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przebaczenia: Ale ja przypomnê sobie moje przymierze z tob¹ w dniach twej
m³odoœci i zawrê z tob¹ wieczne Przymierze. (...) Abyœ sobie przypomnia³a
i zawstydzi³a siê, i nie musia³a wiêcej otwieraæ swych ust ze wstydu, gdy
wybaczê ci wszystko coœ uczyni³a – wyrocznia Pana, Jahwe (Ez 16, 60.63).
Aspekt filozoficzny i historyczno-religijny, który trzeba uwypukliæ w tej biblijnej wizji – pisze papie¿ – to fakt, ¿e z jednej strony mamy do czynienia ze œciœle
metafizycznym obrazem Boga: Bóg jest w sensie absolutnym pierwotnym Ÿród³em wszelkiego istnienia; ale ta zasada stwórcza wszystkich rzeczy — Logos,
pierwotna przyczyna — jest jednoczeœnie kimœ, kto kocha z ca³¹ pasj¹ w³aœciw¹ prawdziwej mi³oœci. W ten sposób eros zostaje w najwy¿szym stopniu
uszlachetniony, a jednoczeœnie doznaje takiego oczyszczenia, ¿e stapia siê z agape
(DCE 10). W owej namiêtnej mi³oœci Bóg objawia cz³owiekowi zarówno swój
obraz, jak i obraz cz³owieka. Ma³¿eñstwo oparte na mi³oœci wy³¹cznej i definitywnej staje siê obrazem relacji Boga z jego ludem, i odwrotnie: sposób, w jaki
mi³uje Bóg, staje siê miar¹ ludzkiej mi³oœci (DCE 11).
Wobec tej symetrii staje siê oczywiste, ¿e ma³¿eñstwa nie mo¿na traktowaæ jako zwyk³ej miêdzyludzkiej umowy. To w³aœnie Benedykt XVI nazywa
nowoœci¹ wiary biblijnej. Ma³¿eñstwo jest drog¹ i obrazem prawdziwego zjednoczenia z Bogiem. Jest zatem œwi¹tyni¹ Boga. Przestroga z 1Kor 3,16-17 brzmi
w tym kontekœcie wstrz¹saj¹co: Czy¿ nie wiecie, ¿eœcie œwi¹tyni¹ Boga i ¿e
Duch Bo¿y mieszka w was? Je¿eli ktoœ zniszczy œwi¹tyniê Boga, tego zniszczy
Bóg. W nowym œwietle widzimy te¿ problem interpretacji Pieœni nad Pieœniami. Skoro mi³oœæ Boga i mi³oœæ ludzka s¹ w istocie jedn¹ i t¹ sam¹ mi³oœci¹, s¹
erosem, który ma siê przemieniaæ w agape, to interpretacja dos³owna staje siê
to¿sama z alegoryczn¹ i nie ma miêdzy nimi ró¿nicy.
Znamy ju¿ zatem odpowiedŸ na pierwsze z postawionych przez Benedykta
XVI pytañ o relacje mi³oœci ludzkiej i mi³oœci Boga. Rozwi¹zanie kwestii sygnalizowanej przez pytanie drugie znajduje on w zwróceniu uwagi na fakt, ¿e
mi³oœæ nie jest tylko uczuciem. Do jej dojrza³oœci nale¿y to, i¿ anga¿uje ona
ca³ego bez reszty cz³owieka i wszystkie potencjalne mo¿liwoœci, wraz z rozumem i wol¹. Jest to jednak proces, który pozostaje w ci¹g³ym rozwoju: mi³oœæ
nigdy nie jest «skoñczona» i spe³niona; mi³oœæ zmienia siê wraz z biegiem ¿ycia,
dojrzewa i w³aœnie dlatego pozostaje wierna samej sobie. Idem velle atque
idem nolle — chcieæ tego samego i wspólnie to samo odrzucaæ, to w³aœnie staro¿ytni uznali za prawdziw¹ treœæ mi³oœci: staæ siê podobnym jedno do drugiego, co prowadzi do wspólnoty pragnieñ i myœli. Historia mi³oœci miêdzy Bogiem a cz³owiekiem polega w³aœnie na fakcie, ¿e ta wspólnota woli wzrasta
w jednoœci myœli i uczuæ, i w ten sposób nasza wola i wola Boga staj¹ siê coraz
bardziej zbie¿ne: wola Bo¿a przestaje byæ dla mnie obc¹ wol¹, któr¹ narzucaj¹
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mi z zewn¹trz przykazania, ale staje siê moj¹ w³asn¹ wol¹, która wychodzi
z fundamentalnego doœwiadczenia tego, ¿e w rzeczywistoœci Bóg jest mi bardziej bliski ni¿ ja sam. W konsekwencji wzrasta nasze oddanie Bogu i Bóg
staje siê nasz¹ radoœci¹ (DCE 17). A dzieje siê tak dlatego, ¿e Bóg umi³owa³
pierwszy. Mi³oœæ mo¿e byæ zadana – bo zosta³a wczeœniej dana (DCE 14) – to
zdanie z jakimœ sensie streszcza ca³¹ myœl encykliki Benedykta XVI.
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WYNIESIENIE DO GODNOŒCI KARDYNALSKIEJ
(1952–1957) PRYMASA TYSI¥CLECIA

Nominacja kardynalska prymasa Wyszyñskiego
i zablokowanie mu wyjazdu do Rzymu
Pierwsza wiadomoœæ o nominacji kardynalskiej dotar³a do prymasa w Szczecinie. Kilka dni przedtem, mianowicie 26 XI 1952 r. zawita³ do Gniezna, sk¹d po
za³atwieniu bie¿¹cych spraw administracyjnych i duszpasterskich wyruszy³
w sobotê 29 listopada via Poznañ–Gorzów do Szczecina. W Poznaniu spotka³ siê
z abpem Walentym Dymkiem, w Gorzowie z pracownikami miejscowej kurii,
i o godz. 17.30 dotar³ do Szczecina, zatrzymuj¹c siê w klasztorze ojców jezuitów
przy ulicy Pocztowej. Ju¿ oko³o pó³ godziny póŸniej powita³ go ks. infu³at Zygmunt Szel¹¿ek, wikariusz kapitulny administracji apostolskiej w Gorzowie
z grup¹ ksiê¿y i powo³uj¹c siê na informacjê Polskiego Radia z³o¿y³ ¿yczenia
„kardyna³owi szczeciñskiemu”. Oczywiœcie z uwagi na Ÿród³o informacji prymas
gratulacji nie przyj¹³ i radzi³ zachowaæ spokój. Dopiero nastêpnego dnia informacja radiowa zosta³a zweryfikowana, tzn. w niedzielê 30 XI przyby³ do Szczecina ks. dr Hieronim GoŸdziewicz z Sekretariatu Prymasa Polski z depesz¹
przes³an¹ przez mons. G. B. Montiniego, zawiadamiaj¹c¹, ¿e Ojciec œw. Pius
XII na tajnym konsystorzu wprowadzi 12 I nastêpnego roku prymasa do kolegium kardynalskiego. Wed³ug nominata nie by³o „chyba stosowniejszej pory
na tê wiadomoœæ”. Prymas myœla³ o nawale pracy pasterskiej w Szczecinie oraz
o wspomnianym ju¿ tle krakowskim i katowickim, o czym referowa³ przyby³y
ks. GoŸdziewicz. Uroczystego obwieszczenia wiernym dokona³ ks. infu³at Szel¹¿ek na wstêpie Mszy œw. o godz. 12 w koœciele œw. Jakuba, gdzie prymas
wyg³osi³ kazanie, w którym dawa³ wyraz wdziêcznoœci, m.in. Bogu, Koœcio³owi,
papie¿owi i rodzicom. Jeszcze tego samego dnia zosta³y wys³ane depesze dziêkczynne do Piusa XII i mons. Montiniego. W tê niedzielê prymas przemawia³ a¿
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12 razy. Koñcz¹c dzieñ zapisa³: „Radujê siê, ¿e Bóg da³ tak pracowity dzieñ
i pozwoli³ nim uczciæ pierwszy dzieñ kardynalski”1. Nastêpnego dnia (1 XII)
wraca³ t¹ sam¹ tras¹, docieraj¹c 3 grudnia do Warszawy. Rzecz zrozumia³a, ¿e
w nastêpne dni i tygodnie towarzyszy³o sk³adanie gratulacji. Jeszcze w drodze
do Warszawy, odpowiadaj¹c 2 XII na ¿yczenia duchowieñstwa gnieŸnieñskiego, wyrazi³ radoœæ z swojego wyniesienia i uwypukli³ wolê papie¿a okazania
³askawoœci Polsce katolickiej2 . 8 XII wyda³ odezwê do wiernych archidiecezji,
w której wyrazi³ przekonanie, ¿e godnoœæ kardynalska jest ze strony Stolicy
Œwiêtej wyrazem mi³oœci i uznania dla Polski katolickiej3. W podobnym duchu
wypowiedzia³ siê 14 XII w Opolu, mówi¹c, ¿e jego kardynalat jest nagrod¹ dla
Koœcio³a polskiego i narodu katolickiego za jego wiern¹ postawê wobec Koœcio³a4. 15 XII przyby³ na Jasn¹ Górê, i jak przysta³o na prymasa maryjnego, ofiarowa³ swej Matce swój kardynalat5.
Stosunek w³adz partyjno-pañstwowych PRL do nominacji zosta³ najpierw
przedstawiony na ³amach prasy. Gazety komunistyczne przyst¹pi³y od pierwszych dni do brutalnego ataku na Stolicê Apostolsk¹ i na osobê nominata.
W „Trybunie Ludu” z 8 XII ukaza³ siê artyku³ pod znamiennym tytu³em: „Polityczna wymowa watykañskiej nominacji”, w którym autor powi¹za³ nominacjê z antypolsk¹, imperialistyczn¹, odwetow¹, dywersyjn¹ i szpiegowsk¹ polityk¹ Watykanu. W³aœnie w tê politykê wpisuje siê nominacja prymasa i jest
tak naprawdê nagrod¹ za wybielanie antypolskiej polityki watykañskiej i samego Wyszyñskiego, w szczególnoœci zaœ w sprawie stabilizacji administracji
koœcielnej na Ziemiach Zachodnich. Kapelusz kardynalski jest zachêt¹ do piêtrzenia przeszkód na drodze umacniania pañstwa polskiego i pobudzi reakcyjn¹ czêœæ hierarchii do dzia³añ niezgodnych z polsk¹ racj¹ stanu. Jest to
manewr watykañski do s³u¿enia obcym interesom6. „Trybunie Ludu” wtórowa³o nastêpnego dnia „¯ycie Warszawy” w artykule pt. „Kapelusz kardynalski a polskie ziemie zachodnie”. Autor stwierdza, ¿e nominacja Wyszyñskiego
jest aktem politycznym i s³u¿y celom politycznym, w szczególnoœci zaœ antypolskiej polityce Watykanu, który utrzymuje stan tymczasowoœci administracji koœcielnej na ziemiach zachodnich, bowiem granice diecezji zachodnich nie

1

2
3
4
5
6

S. Wyszyñski, Pro memoria – Zapiski z lat 1948–1949 i 1952–1953. (Skrót Pro
memoria), Warszawa 2007, s. 370.
Ibidem, s. 371.
S. Wyszyñski, Listy pasterskie prymasa Polski 1946–1974, Paris 1975, s. 235.
S. Wyszyñski, Pro memoria, s. 381.
Ibidem, s. 382.
„Trybuna Ludu”, 1952, nr 342.
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pokrywaj¹ siê z granicami pañstwa. Prymas Wyszyñski zaœ wielokrotnie obiecywa³ za³atwiæ tê sprawê zgodnie z polsk¹ racj¹ stanu, ale zamiast skutecznego zaanga¿owania stale broni w sposób wykrêtny i ob³udny interesów watykañskich w stosunku do Polski. I w³aœnie dlatego zosta³ kardyna³em, aby go
zachêciæ i wzmocniæ do przeciwstawiania siê interesom Polski7. Te brudne ataki na kardyna³a bêd¹ powtarzaæ siê do roku 19568. Prymas odczu³ bardzo
boleœnie zarzut, jakoby nic nie zrobi³ na rzecz stabilizacji administracji koœcielnej na ziemiach zachodnich, a brak mo¿liwoœci obrony na ³amach prasy
nazwa³ nielojalnoœci¹ wobec niego9.
W tak zaognionej sytuacji przez prasê komunistyczn¹ niektórzy cz³onkowie episkopatu doradzali prymasowi niepodejmowania starañ o pozwolenie na
wyjazd na konsystorz10. Prymas nie poszed³ za t¹ sugesti¹ i dwukrotnie rozmawia³ z wicemarsza³kiem F. Mazurem11. Pierwsza rozmowa na ten temat odby³a
siê 23 XII w pa³acu w Wilanowie. Sprawa ewentualnego wyjazdu do Rzymu
by³a jednym z punktów programu spotkania. Prymas oœwiadczy³, ¿e ma obowi¹zek jechaæ po kapelusz kardynalski, a jego nieobecnoœæ wywo³a komentarze szkodliwe dla Polski. Prymas prosi³ swego rozmówcê o „stanowisko Rz¹du
i co bardziej Rz¹dowi odpowiada”12. F. Mazur najpierw oœwiadczy³, „¿e wyjazd
Ksiêdza Prymasa do Rzymu nie jest wskazany”. Uzasadnia³ zaœ takie w³aœnie
stanowisko rz¹du antypolsk¹ polityk¹ Watykanu, który zwi¹za³ siê z Waszyngtonem i dzia³a na szkodê Polski. Nominacja kardynalska prymasa jest w zamiarach Watykanu wsparciem do jego walki z rz¹dem, a wyjazd do Rzymu
pobudzi³by wrogie czynniki w Polsce do dzia³añ antyrz¹dowych. Bior¹c pod
uwagê w³aœnie tê sytuacjê równie¿ wyjazd prymasa by³by szkodliwy. Odpowiadaj¹c Mazurowi prymas odpar³ zarzut jakoby kapelusz kardynalski by³ spraw¹
polityczn¹, kreacja bowiem kardyna³ów jest czynnoœci¹ wewn¹trzkoœcieln¹,
nastêpnie zaœ oœwiadczy³, ¿e „choæ powinien byæ Rzymie, to jednak zastosuje
siê do stanowiska zajêtego przez rz¹d”. Jednak¿e opinia œwiatowa tê sytuacjê
oceni negatywnie dla rz¹du polskiego13.
7
8

9
10
11

12
13

„¯ycie Warszawy” 1952, nr 296.
M. P. Romaniuk, ¯ycie, twórczoœæ i pos³uga Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego, prymasa Polski, Warszawa 1994, T. I, s. 562. Bibliografia niektórych tytu³ów czasopism zob. s. 768 przyp. 1.
S. Wyszyñski, Pro memoria, s. 391.
Ibidem, s. 385; chodzi o m.in. bpa Klepacza i bpa Choromañskiego.
F. Mazur, cz³onek Biura Politycznego KC PZPR (1950–1956) odpowiedzialny za
sprawy zwi¹zane z Koœcio³em; w latach 1952–1956 wicemarsza³ek sejmu.
S. Wyszyñski, Pro memoria, s. 390.
Ibidem, s. 390–391. Relacja prymasa.
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Na pocz¹tku stycznia 1953 r. prymas zadecydowa³, ¿e nie pojedzie do Rzymu, zaœ 5 stycznia wys³a³ zawiadomienie o tym do Stolicy Apostolskiej14. Konsystorz kardynalski odby³ siê 12 I bez udzia³u prymasa, co nape³ni³o bólem
Piusa XII. Przemawiaj¹c w czasie uroczystoœci mówi³ o motywach nominacji
Wyszyñskiego: „… pragniemy, by wszyscy o tym wiedzieli, ¿e gdy zdecydowaliœmy siê podnieœæ Arcybiskupa Wyszyñskiego do godnoœci kardynalskiej, uczyniliœmy to nie tylko dlatego, by daæ pe³ne uznanie Arcybiskupowi, tak zas³u¿onemu dla Koœcio³a, ale równie¿ dlatego, by daæ wysokie uznanie i œwiadectwo
naszej gor¹cej i zawsze ¿ywej ojcowskiej mi³oœci dla najszlachetniejszego Narodu Polskiego, który na kartach historii chrzeœcijañstwa wypisa³ nawet w trudnych i burzliwych czasach rozdzia³y jaœniej¹cej chwa³y”15. Równie¿ tego samego dnia odby³o siê poœwiêcenie nowo odbudowanej rezydencji arcybiskupiej
w Warszawie, gdzie o godz. 12. zebra³o siê duchowieñstwo stolicy, Kapitu³a
Metropolitalna i szereg biskupów. Na tym zebraniu nie mog³o zbrakn¹æ akcentów rzymskich. Nawi¹za³ do nich bp Zakrzewski. Jako trzeci mówca wyst¹pi³
prymas, wi¹¿¹c uroczystoœci rzymskie z warszawskimi16.
Dwa dni po uroczystoœci rzymskiej prymas w rozmowie z wicemarsza³kiem Mazurem dokona³ oceny swojej nieobecnoœci na konsystorzu. Polska racja stanu wymaga³a jego obecnoœci w Rzymie, a poniewa¿ tak siê nie sta³o,
nastêpstwa s¹ szkodliwe dla sytuacji miêdzynarodowej Polski i jej polityki
wewnêtrznej. Wywo³uje z³e wra¿enie w œwiecie i Polsce. Pod znakiem zapytania stawia wiarygodnoœæ Porozumienia z14 IV 1950 r. Utrudnia prymasowi
obronê polskiej racji stanu na Ziemiach Odzyskanych i otrzymanie od Stolicy
Apostolskiej dalszych uprawnieñ specjalnych w celu za³atwienia koniecznych
spraw koœcielnych w Polsce17. Z powodu aresztowania prymasa sprawa odebrania oznak kardynalskich zosta³a na kilka lat zamro¿ona.

14
15

16

17

Ibidem, s. 401–402.
Cyt. za: M. P. Romaniuk, op. cit., 572; J. ¯aryn, Prymas Tysi¹clecia (w:) Miêdzy
integracj¹ a komunizmem. Spo³eczeñstwa i Koœcio³y Europy Œrodkowej. Materia³y
miêdzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin 8–9 czerwca 2001, Tuchów 2001,
s. 69.
S. Wyszyñski, Pro memoria, s. 406. Romaniuk pisze (s. 572), ¿e tego dnia prymas
przyj¹³ homagium od przyby³ych do rezydencji biskupów: A. W. Szlagowskiego,
A. Baraniaka, M. Klepacza, K. Niemiry, A. Paw³owskiego i T. Zakrzewskiego oraz
cz³onków kapitu³ metropolitalnej warszawskiej i kolegiackiej ³owickiej. Zapiski
kardyna³a nie zawieraj¹ wspomnianej informacji.
Ibidem, s. 407–408.
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Wyjazd do Rzymu
Musi zastanawiaæ, dlaczego prymas zwleka³ z podró¿¹ rzymsk¹. Dlaczego
po uwolnieniu z niewoli (26 X 1956) nast¹pi³o 6-miesiêczne odk³adanie podró¿y po kapelusz kardynalski? Pojawi³o siê przypuszczenie, ¿e prymas móg³ obawiaæ siê uniemo¿liwienia mu przez w³adze komunistyczne powrotu z Rzymu
do Polski, ¿e chcia³ byæ w Polsce w czasie wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 20 stycznia 1957 r. Wystarczy jednak uwa¿niej przypatrzyæ siê aktywnoœci politycznej i koœcielnej kardyna³a, aby zrozumieæ poœpiech dzia³añ
w kraju i niespieszenie siê z podró¿¹ do Watykanu. Jeszcze w Komañczy otrzyma³ on od przedstawicieli rz¹du PRL obietnice dotycz¹ce nowego u³o¿enia stosunków Koœció³-pañstwo, tzn. przywrócenie praw nale¿nych Koœcio³owi18. Równie¿ zbli¿aj¹ce siê 1000-lecie chrztu Polski wymaga³o niezw³ocznych dzia³añ
na polu duszpasterskim. Powracaj¹c zaœ do relacji Koœció³-pañstwo, ju¿ 8 XI
rozpoczê³y siê rozmowy w Komisji Mieszanej, które doprowadzi³y do uchylenia
dekretu z 9 II 1953 o obsadzaniu stanowisk koœcielnych, który totalnie parali¿owa³ autonomiê w³adz koœcielnych. Na Ziemiach Zachodnich objêli w³adzê
biskupi, którym do tego czasu odmawiano prawa do wykonywania jurysdykcji
koœcielnej. Przywrócono katechezê w szkole, duszpasterstwo w szpitalach i wiêzieniach. By³y wyniki w zakresie dzia³alnoœci katolickich wydawnictw, przywrócenia czasopism. Koœció³ nie otrzyma³ w pe³ni utraconych praw, np. nie
reaktywowano zlikwidowanych wydzia³ów teologicznych w uniwersytetach na
Warszawie i Krakowie. Program pracy duszpasterskiej do 1966 r., czyli program Wielkiej Nowenny przed tysi¹cleciem chrztu Polski prymas przygotowa³
w odosobnieniu, ale potrzeb¹ chwili by³o wprowadzenie go w ¿ycie. W kontekœcie aktualnych problemów duszpasterskich i koœcielnopañstwowych sprawa
dope³nienia obrzêdów kardynalskich zesz³a na dalszy plan, ale by³a po¿ywk¹
prasy krajowej i zagranicznej. Niew¹tpliwie przebieg podró¿y prymasa do Rzymu móg³by byæ przedmiotem oddzielnego opracowania, tym bardziej, ¿e sam
kardyna³ skrupulatnie notowa³ etapy swojej podró¿y, któr¹ te¿ relacjonowa³a
prasa krajowa i zagraniczna.
Dopiero 6 V 1957 r. nast¹pi³ wyjazd z Polski. Opuszczenie rezydencji odby³o
siê uroczyœcie. Prymas po¿egna³ siê z cz³onkami swojej rodziny i domownikami
oraz udzieli³ im arcypasterskiego b³ogos³awieñstwa, a nastêpnie uda³ siê na
Dworzec Gdañski. Tu w³adze rz¹dowe odda³y do dyspozycji prymasa wagon sypialny. Prymasowi towarzyszy³a skromna delegacja episkopatu – bp M. Klepacz
18

Z. Zieliñski, Koœció³ w Polsce 1944–2002, Radom 2003, s. 132-133.
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i bp Z. Choromañski oraz najbli¿si wspó³pracownicy – bp A. Baraniak, kierownik Sekretariatu Prymasa Polski oraz kapelan ks. dr W. Padacz. Na peronie
zebra³a siê liczna rzesza ¿egnaj¹ca prymasa. Poci¹g wyruszy³ o godz. 20.15. W Ursusie poci¹g przesuwa³ siê wolno wœród t³umu, zw³aszcza zgromadzonych robotników. Gor¹ce powitania towarzyszy³y prymasowi na ca³ej trasie przejazdu. Pierwsza d³u¿sza przerwa w itinerarium nast¹pi³a w Wiedniu. Aby unikn¹æ nat³oku
redaktorów i fotoreporterów na wiedeñskim Ostbahnhof, prymas wysiad³ ju¿
z poci¹gu niedaleko Wiednia na stacji Hohenau, gdzie powita³ go kard. Koenig.
W Wiedniu by³y rozmowy i by³o zwiedzanie miasta, m.in. Kahlenberg. 7 maja
o godz. 20.15 wyjecha³ z Wiednia, ¿egnany przez arcybiskupa Wiednia, nuncjusza abp. Dellepiano oraz Poloniê wiedeñsk¹. 8 maja na stacji granicznej Tarvisio
pozdrowi³ kardyna³a miejscowy proboszcz z przedstawicielami lokalnych w³adz.
W Udine powita³ go miejscowy ordynariusz G. Zaffonato. W Wenecji patriarcha
kard. A. Roncalli (póŸniejszy papie¿ Jan XXIII) z przedstawicielami w³adz podejmowa³ delegacjê polsk¹ kaw¹ na dworcu. Pozdrowienia miejscowego episkopatu
by³y na dworcach Bolonii, Florencji. Jeszcze tego samego dnia o godz. 20.00 poci¹g dojecha³ do rzymskiego dworca Termini. Prasa w³oska szacowa³a liczbê osób
zgromadzon¹ na dworcu na ok. 10 tysiêcy, co wydaje siê byæ przesadzone. Natomiast oficjalne powitanie by³o raczej skromne, bowiem wita³ delegacjê episkopatu mons. L. Poggi, specjalny wys³annik papie¿a Piusa XII, oraz Jan Druto –
ambasador PRL i Tadeusz Breza – radca kulturalny ambasady. Natomiast licznie stawi³a siê Polonia duchowna, m.in. abp J. Gawlina – opiekun emigracji
polskiej, pra³. B. Filipiak – audytor Roty Rzymskiej. Prymas zamieszka³ w klasztorze sióstr nazaretanek przy ul. Machiavelli19.
Pobyt w Rzymie i odebranie kapelusza kardynalskiego
Nastêpnego dnia bp Baraniak uda³ siê do Watykanu, aby prosiæ o ustalenie terminu audiencji u papie¿a. Równie¿ tego dnia ceremoniarz papieski Enrico Dante przyby³ do prymasa , aby jeszcze z nim omówiæ szczegó³y dotycz¹ce
uroczystoœci nadania kapelusza20. Prymas zaœ rozpocz¹³ seriê wizyt i rozmów

19

20

Itinerarium opisa³ M. G. Romaniuk, op. cit. T. II (1956), s. 69–71, korzystaj¹c
równie¿ z rêkopisu kard. Wyszyñskiego Pro memoria 1957. Istniej¹ jednak ró¿nice
w odniesieniu do relacji Kardyna³a, który pisze, ¿e abp Koenig powita³ go na dworcu w Hohenau (k. 173), w Wenecji by³a tylko kawa na dworcu. Nie ma wzmianki
o zwiedzaniu miasta na gondoli (k. 174).
S. Wyszyñski, Pro memoria 1957, k. 176. (MS w Archiwum Archidiecezjalnym
w GnieŸnie).
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w dykasteriach watykañskich. Ostatni jego pobyt w Rzymie by³ 6 lat temu.
Szereg spraw, które wydarzy³y siê w tym czasie w Polsce, interesowa³o dostojników watykañskich, którzy oczekiwali od prymasa wyjaœnieñ. By³y one zarówno natury koœcielnej, jak i politycznej. Przecie¿ by³y to czasy prze³omu:
koniec ery stalinowskiej i pocz¹tek nowej polityki W³adys³awa Gomu³ki. Zatem pobyt w Watykanie by³ pospo³u wizyt¹ ad limina i wrêczeniem oczekiwanego od dawna kapelusza.
Oczywiœcie najwa¿niejszym wydarzeniem by³a 14 maja audiencja prywatna u papie¿a, która trwa³a 45 minut. Wed³ug relacji prymasa rozpoczê³o j¹
10-minutowe przemówienie papie¿a, który mówi³ o „Porozumieniu”, z innych
zaœ spraw poruszono ideologiczny stosunek katolicyzmu i komunizmu21. M.P. Romaniuk pisze, ¿e treœci¹ spotkania by³y nastêpuj¹ce sprawy: motywy aresztowania prymasa; œlubowanie biskupów polskich na wiernoœæ PRL; nadzieje
Koœcio³a w zwi¹zku z reformami paŸdziernikowymi, ¿e Koœció³ mo¿e umocniæ
swoje znaczenie w PRL; program Wielkiej Nowenny przed Tysi¹cleciem Chrztu
Polski22. Jeszcze tego samego dnia prymas zanotowa³: „Po obiedzie usi³ujê przenieœæ na karty rozmowê z Ojcem œw. Nie przychodzi to ³atwo. Rozmowa jednak
by³a trudna, pomimo ca³ej dobroci Ojca œw., któr¹ chcia³ os³odziæ sercem swoim
i dobrymi oczami ca³¹ delikatnoœæ tematu”23.
Wracaj¹c do tematu, zanim dosz³o do samej uroczystoœci nadania kapelusza, odby³y siê spotkania z ceremoniarzem papieskim. H. Dante rozmawia³
9 maja z kardyna³em o ceremoniach zwi¹zanych z przyjêciem biretu i kapelusza oraz poruszy³ sprawê „possessio, tzn. przedstawi³ do wyboru kilka koœcio³ów tytularnych. Kardyna³ wybra³ Santa Maria in Trastevere i to z dwóch
powodów: by³ to tytu³ kard. Stanis³awa Hozjusza, a po wtóre dziœ kiedy Warmia znów jest polska, jest to najw³aœciwszy tytu³ dla prymasa Polski24. Mimo
pierwotnej decyzji Ojca œw. o udzieleniu przywileju objêcia koœcio³a tytularnego „per procuratorem”, papie¿ jednak zmieni³ zdanie i uczyni³ to osobiœcie z uwagi na polsk¹ opiniê publiczn¹25. 15 maja przedstawiciele Watykanu przyjechali
do prymasa, aby dokonaæ przymiarki biretu kardynalskiego i pierœcienia. Kardyna³ nie omieszka³ zauwa¿yæ, ¿e a¿ 4-osobowa delegacja by³a zupe³nie zbêdna
do tej przymiarki26.
21
22
23
24
25
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Ibidem, k. 186.
M.P. Romaniuk, op. cit., T. II, s. 72.
S. Wyszyñski, Pro memoria 1957, k.187.
Ibidem, k. 176,
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Procedury nadania kapelusza rozpoczê³y siê 17 maja. W kaplicy Kongregacji ds. Nadzwyczajnych Koœcio³a kard. Eugene Tisserant, dziekan Kolegium
Kardyna³ów, przyj¹³ od prymasa œlubowanie: wiary, wiernoœci i wype³niania
obowi¹zków kardynalskich27. Uroczyste przekazanie kapelusza kardynalskiego odby³o siê 18 maja. Sk³ada³o siê ono z dwóch czêœci: przed po³udniem papie¿
dokona³ aktu w Watykanie, po po³udniu zaœ dope³niono ceremonii w sali przyleg³ej do koœcio³a œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika przy via delle Botteghe
Oscure. O godz. 9.00 kard. Wyszyñski przyby³ na Cortile di S. Damaso w asyœcie mons. Antonio Caretty, szambelana papieskiego, bp. A. Baraniaka, dyrektora Sekretariatu Prymasa Polski, ks. W. Padacza, kapelana i ks. dr. Kazimierza Romaniuka. Na prymasa oczekiwa³a grupa pra³atów: Federico di Callori di
Vignale, dyrektor gabinetu papieskiego, Enrico Dante, ceremoniarz papieski,
Carlo Nassali Rocca di Corneliano, tajny sekretarz, Herubin Venucci i p. Antoneli – szambelan œwiecki. Tutaj równie¿ oczekiwali Polacy: abp Gawlina, biskupi Choromañski i Klepacz, ks. Filipiak, audytor Roty Rzymskiej, przedstawiciele zakonów: genera³ marianów o. W. Mroczek, o T. Szczurecki OP, o. L. Semkowski SJ, zaproszeni pra³aci: Staniszewski z Londynu, Lubowiecki z Niemiec, Tochowicz z Francji, Banaszak z Pary¿a, ks. prof. M¹czyñski z Rzymu
i inni. Uformowa³ siê pochód zmierzaj¹cy na II piêtro do kaplicy, gdzie kardyna³a przybrano w cappa magna podarowan¹ przez Ojca œw. Po krótkiej modlitwie procesja ruszy³a do ma³ej sali tronowej, gdzie na tronie zasiad³ Pius XII
w asyœcie abp. Diego Venini – tajny ja³mu¿nik papieski i bp Pietro Canisio van
Lierde – zakrystianin papieski i wikariusz generalny Watykanu. Do tej sali
zosta³ prowadzony prymas przez towarzysz¹cych mu pra³atów Federico di
Callori di Vignale, Enrico Dante, Carlo Nassali Rocca di Corneliano. Wchodz¹c
kardyna³ trzykrotnie siê uk³oni³ i nastêpnie klêcz¹c u stóp tronu poca³owa³
stopê Ojca œw., który go podniós³ z klêczek, obj¹³ za ramiona i z³o¿y³ poca³unek
pokoju. Nastêpnie na³o¿y³ na g³owê biret i kapelusz kardynalski, wypowiadaj¹c ³aciñsk¹ formu³ê:
„Na chwa³ê Boga Wszechmog¹cego, dla œwietnoœci œwiêtej Stolicy Apostolskiej przyjmij ten czerwony kapelusz – symbol szczególnej godnoœci kardynalskiej – na znak, ¿e dla wywy¿szenia Stolicy Œwiêtej, dla pokoju i ³adu
wœród narodów chrzeœcijañskich, dla wzrostu i zachowania Koœcio³a Rzymskiego, masz siê okazaæ nieustraszonym a¿ do wylania krwi, nie wy³¹czaj¹c
nawet œmierci”28.
27
28

M. P. Romaniuk, op. cit., T. II, s. 75.
Ibidem, s. 75–78. Zebrana bibliografia zob. s. 826, przyp. 148. Tekst formu³y: Wiadomoœci Archidiecezji Warszawskie, 1957, nr 10, s. 453.
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Wypowiedziawszy te s³owa Ojciec. œw. wrêczy³ kardyna³owi pierœcieñ z wygrawerowanymi g³owami aposto³ów Piotra i Paw³a i dokona³ ceremonii dwukrotnego nakreœlenia znaku krzy¿a na ustach, tzn. zamkniêcia i otwarcia ust,
co symbolizuje przekazanie tajemnic Koœcio³a oraz udzielenie prawa g³osu na
konsystorzach i kongregacjach watykañskich. Po chwili, wychodz¹c poza ceremonia³, powiedzia³: „Ka¿demu kardyna³owi tak mówiê, tak zalecam. Tobie,
mój bracie, raczej powinienem powiedzieæ: ten kapelusz kardynalski nale¿y ci
siê jako nagroda za to, a¿ do mêczeñstwa zastawi³eœ siê za wiarê, za Chrystusa
i za Koœció³”29.
Koñcz¹c ceremoniê Ojciec œw. przekaza³ prymasowi jako koœció³ tytularny
najstarsz¹ bazylikê maryjn¹ w mieœcie Santa Maria in Trastevere (na Zatybrzu). Papie¿ po udzieleniu b³ogos³awieñstwa osobom uczestnicz¹cym w ceremonii uda³ siê do prywatnych apartamentów. Ca³a ceremonia trwa³a oko³o
2 godz., natomiast czynnoœci papieskie nie d³u¿ej ni¿ 10 minut30.
Zwyczajowo nadanie kapeluszy kardynalskich odbywa siê publicznie
z udzia³em redaktorów, fotoreporterów, etc. Tym razem mia³o byæ inaczej. Uroczystoœæ mia³a mieæ charakter wewnêtrzny, prywatny. Prymas prosi³ o zachowanie prywatnej formy. Ale to nie by³ motyw zasadniczy. Wed³ug opinii prymasa równie¿ papie¿owi zale¿a³o na takiej formie. W³aœnie to by³ motyw istotny.
Papie¿ móg³by od³o¿yæ nadanie kapelusza Wyszyñskiemu do nastêpnego konsystorza, ale on nie chcia³ obecnie konsystorza i tym samym rozwia³ nadzieje
pra³atów rzymskich oczekuj¹cych wyniesienia do godnoœci kardynalskiej. Pojawienie siê Wyszyñskiego w Rzymie i jego spóŸniona kreacja kardynalska jak
gdyby wywo³ywa³a problem zwo³ania konsystorza. W tym punkcie zesz³y siê
interesy papie¿a i Wyszyñskiego31.
Druga czêœæ ceremonii odby³a siê o godz. 17. w nowej sali przyleg³ej do
koœcio³a œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika przy via delle Botteghe Oscure.
Przyby³a delegacja watykañska: Antonio Caretta, Carlo Nassali Rocca di Corneliano i inni. Prymas zaj¹³ miejsce na tronie. Carlo Nassali Rocca di Corneliano w otoczeniu pra³atów wrêczy³ prymasowi kapelusz kardynalski i wyg³osi³
podnios³¹ mowê, w której podkreœli³ zas³ugi prymasa, szacunek Ojca œw., znaczenie Koœcio³a polskiego dla Koœcio³a powszechnego, misjê Polski jako przedmurza chrzeœcijañstwa, wiernoœæ narodu wobec Koœcio³a i czeœæ dla Matki Bo¿ej. Po przemówieniu z³o¿y³ ho³d prymasowi. Nastêpnie przemówi³ prymas
w jêzyku w³oskim i polskim. W przemówieniu prymasa znalaz³y siê wyrazy
29
30
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Ibidem, 1979, nr 2–3, s. 56.
M. P. Romaniuk, op. cit., T. II, s. 78.
S. Wyszyñski, Pro memoria 1957, k. 196.
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wdziêcznoœci za nadanie godnoœci kardynalskiej, ¿e tak naprawdê to Polska
zosta³a wyró¿niona – Polonia semper fidelis, która to sobie wys³u¿y³a i obecnie
dozna³a wzmocnienia. Nastêpnie mówi³ o przygotowaniach do milenium, o programie Wielkiej Nowenny. Po przemówieniu obecni na uroczystoœci z³o¿yli ho³d
prymasowi, ca³uj¹c jego pierœcieñ32.
Nastêpnym aktem dope³niaj¹cym uroczystoœci by³o kanoniczne objêcie
bazyliki Santa Maria na Zatybrzu, dokonane 30 maja. W tym miejscu wystarczy przypomnieæ istotne informacje o koœciele tytularnym, który jest jednym
z najstarszych koœcio³ów rzymskich i najstarsz¹ bazylik¹ maryjn¹. Wnêtrze
romañskiej œwi¹tyni zawiera cenne zabytki, m.in. mozaiki z XII–XIII w. Wœród
nagrobków z epoki renesansu zas³uguje na uwagê grobowiec kard. Stanis³awa
Hozjusza, biskupa warmiñskiego, usytuowany obok g³ównego o³tarza.
Na uroczystoœæ przybyli przedstawiciele Stolicy Apostolskiej: abp Carinci,
abp Carlo Confalonieri, sekretarz Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów
Katolickich, mons. Enrico Dante, mons. Carlo Nassali Rocca di Corneliano,
mons. Luigi Poggi oraz biskupi polscy, rektorzy polskich misji, ksiê¿a studenci
i Polonia rzymska. Abp Carinci odczyta³ tekst bulli papieskiej, a nastêpnie
sporz¹dzono protokó³ kanonicznego objêcia tytu³u, który pierwszy podpisa³
prymas, a potem inni uczestnicy uroczystoœci. Nastêpnie kapitu³a bazyliki
z³o¿y³a ho³d. Po nim przemówi³ przedstawiciel kapitu³y, wyra¿aj¹c radoœæ z powodu otrzymania tak godnego prze³o¿onego. Odpowiadaj¹c prymas zapewnia³, ¿e w duchu bêdzie wraca³ do tego miejsca. Prosi³ równie¿ o modlitwê,
która bêdzie silniejsza, je¿eli po³¹czy siê j¹ z modlitw¹ tutaj i na Jasnej Górze.
Przemawiaj¹c zaœ do Polaków zebranych w koœciele, akcentowa³ jednoœæ Polski z Ojcem chrzeœcijañstwa i ¿e Polaków na obczyŸnie jednoczy i umacnia
Koœció³ Bo¿y33.
Nastêpnego dnia zapisa³ prymas: „Tak wiêc w wigiliê Królowej Œwiata
posiad³em najpiêkniejszy w Wiecznym Mieœcie tytu³ kardynalski (tzn. bazylikê)…34. Pius XII zaœ gratulowa³ 3 czerwca kardyna³owi za wyg³oszone kazanie
z s³uszn¹ ocen¹ dzisiejszych czasów i ¿e by³o ono dla s³uchaj¹cych najwiêkszym darem35. Przedstawiciele kapitu³y S. Maria in Trastevere zostali zaproszeni przez prymasa 12 czerwca na wieczerzê. Podczas tego spotkania otrzymali oni ofiarê w wysokoœci 1100 dolarów na kapitu³ê, bazylikê i schola canto32
33
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M. P. Romaniuk, op. cit., T. II, s. 84–85. Autor cytuje pismo z dnia 3 VI podpisane
przez mons. Angelo Dell’Acqua.

WYNIESIENIE DO GODNOŒCI KARDYNALSKIEJ...

341

rum36. Pod koniec pobytu rzymskiego, 16 czerwca, prymas celebrowa³ na Zatybrzu Mszê œw. z okazji Komunii generalnej dzieci, które przyby³y przybrane
w stroje do I Komunii œw. Msza œw. by³a czytana, ale obecni œpiewali na przemian w³oskie i polskie pieœni koœcielne. Do Komunii œw. przyst¹pi³o oko³o 600
osób. Po Mszy œw. odby³a siê ceremonia ca³owania rêki prymasa siedz¹cego na
fotelu. By³a to dla niego pewna nowoœæ obrzêdowa37.
Pobyt rzymski kardyna³a wype³niony by³ odwiedzaniem koœcio³ów, sk³adaniem
i przyjmowaniem wizyt. Dalek¹ podró¿ (3-8 VI) odby³ prymas wraz ze swoj¹ œwit¹
a¿ na Sycyliê odwiedzaj¹c po drodze Monte Cassino (polski cmentarz wojskowy
i koœció³ z klasztorem), Bari, Messynê, Etnê, Syrakuzy, Salerno, Amafi, Neapol,
Albano38. Wszêdzie wzbudza³ zainteresowanie i doznawa³ ciep³ego przyjêcia.
13 czerwca zosta³ przyjêty na audiencji po¿egnalnej przez Piusa XII. Rozmowa trwa³a 30 minut, by³a szczera i serdeczna. Prymas najpierw podziêkowa³ papie¿owi za ojcowskie przyjêcie, za kapelusz kardynalski, za piêkny tytu³
kardynalski (bazylikê), za cappa magna i za u¿yczenie samochodów na podró¿
do Syrakuz. Potem rozmowa dotyczy³a sytuacji Koœcio³a w Polsce. Prymas zapewnia³, ¿e Polska pozosta³a katolicka, chocia¿ rz¹d jest komunistyczny. Problemy komunizmu w Polsce i jego oddzia³ywanie w œwiecie stanowi³y wa¿ny
w¹tek rozmowy. Papie¿ zauwa¿y³, ¿e jakiekolwiek rozwi¹zanie stosunków na
linii Koœció³ – komunizm mo¿e okazaæ siê niebezpieczne dla œwiata, albowiem
prowadzi ono do przeœwiadczenia, ¿e jednak wspó³¿ycie Koœcio³a i komunizmu
jest mo¿liwe. W tym miejscu nie ma potrzeby rozwijaæ innych w¹tków tej rozmowy. Po audiencji prywatnej papie¿ przemówi³ do zebranego duchowieñstwa
i udzieli³ im swego b³ogos³awieñstwa39.
Wieczorem w przeddzieñ wyjazdu do Polski prymas rozmawiaj¹c z mons.
Luigi Poggi z Sekretariatu Stanu podzieli³ siê wra¿eniami, jakie odniós³ ze
spotkañ z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej. Rzecz zrozumia³a, ¿e bardzo
ciep³o mówi³ o papie¿u, ale krytykowa³ niektórych dygnitarzy watykañskich,
zarzucaj¹c im schematyzm prawniczy, brak rozumienia uwarunkowañ kulturo-historiozoficznych. Jego zdaniem Kurii Rzymskiej jest potrzebny szerszy
oddech, rozpiêcie gorsetu prawnokanonicznego, aby zbawczo o¿ywiæ Koœció³.
Konkluduj¹c zaœ uwagi, zapisa³: „Nie trzeba siê baæ tego, ¿e komunizm jest
mocniejszy od Ewangelii. Lêk nie jest zgodny z duchem nadziei apostolskiej”40.
36
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Podró¿ do Polski
17 czerwca odby³o siê po¿egnanie delegacji polskiej na dworcu Termini.
Przybyli: abp A. Dell’Aqua i mons. L. Poggi z Sekretariatu Stanu, ambasador
J. Druto, radca ambasady T. Breza, abp Gawlina oraz Polonia duchowna i œwiecka. Przed wagonem d³ugi szpaler (oko³o 200 osób), przewa¿nie jednak duchownych, ¿egnaj¹cy prymasa. O godz. 8.45 wyruszy³ poci¹g w kierunku Polski41.
Po drodze oczekiwali na dworcach przedstawiciele lokalnego spo³eczeñstwa.
W Florencji by³ La Pira. Przyszed³ z kwiatami i darami. W Bolonii wsiad³ do
poci¹gu kard. Giacomo Lercaro z kapelanem. Po¿egna³ prymasa w Ferrarze.
W Wenecji spotka³a go niespodzianka. Patriarcha Roncalli z prze³o¿onym dworca
zaprosili go na gondolê w celu zwiedzenia tej czêœci miasta. Zapraszaj¹c do
siebie prymasa mówi³: „Kardyna³owie s¹ braæmi”. Na trasie podró¿y w Conegliano, niewielkim mieœcie, oczekiwa³ na dworcu t³um ludzi. Na wielu stacjach
a¿ do Udine oczekiwali ludzie ¿ycz¹c Polsce pomyœlnoœci. Na dworcu wiedeñskim powita³ abp Koenig i nuncjusz apostolski. Przerwa w podró¿y42. W nuncjaturze Msza œw., œniadanie i wymiana myœli na temat Sekretariatu Stanu.
Nuncjusz podziela³ opiniê prymasa, ¿e brak kardyna³a sekretarza stanu obni¿a autorytet urzêdu. Gdy idzie o zrozumienie sytuacji œwiata, „nie wystarcz¹
szablony teoretyzmu”. „¯elazna kurtyna biegnie nie przez granice polityczne,
ale przez dusze” – zanotowa³ prymas43.
Podró¿ przez Polskê odbywa³a siê podobnie jak przez W³ochy. Na dworcu
w Zebrzydowicach oczekiwa³ katowicki biskup pomocniczy H. Bednorz, t³um
ludzi, orkiestra, zespó³ „Œl¹sk”. Gor¹ce powitania na innych stacjach: najwiêcej ludzi w Katowicach, w Czêstochowie – skromniej. Na terytorium Archidiecezji Warszawskiej najliczniej stawili siê diecezjanie w Skierniewicach i w Ursusie. Z powodu powitañ poci¹g zwalnia³ bieg. Na dworcu warszawskim oczekiwa³a delegacjê episkopatu ogromna rzesza ludzi. Z wielkim trudem, przez
t³um ludzi przeciska³ siê prymas do auta. Na placu dworcowym z powodu rzesz
ludzi samochód z prymasem d³ugo b³¹dzi³, zanim wydosta³ siê na ulicê44.
Prymas o godz. 9. odprawi³ Mszê œw. dziêkczynn¹. „Nigdy jeszcze nie by³o
tak ciasno i tak gor¹co w katedrze, jak dziœ – napisa³ prymas w swoim notatniku45. Oczekiwanie na kapelusz kardynalski trwa³o 4,5 roku, droga zaœ rozpoczê³a siê w Warszawie i tu siê zakoñczy³a.
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Studia Gnesnensia
Tom XXI (2007) 343–356

INSTRUKCJE S£U¯BOWE
DLA NI¯SZYCH I WY¯SZYCH URZÊDNIKÓW
KONSYSTORZY GENERALNYCH W GNIEŹNIE
I POZNANIU Z 1831 R.
Instrukcje, jak wskazuje tytu³, powsta³y w czasie unii personalnej Gniezna
i Poznania. Konsystorz a¿ do pocz¹tków XX w. by³ organem administracyjnos¹dowym. Pierwsi arcybiskupi gnieŸnieñscy i poznañscy (T. Gorzeñski, T. Wolicki, M. Dunin), wobec usi³owañ polityki pruskiej zmierzaj¹cej do zniesienia
archidiecezji gnieŸnieñskiej b¹dŸ stworzenia dla nich jednej centrali administracyjnej, g³ówn¹ uwagê skierowali na ratowanie bytu archidiecezji gnieŸnieñskiej, akcentuj¹c znaczenie osobnych konsystorzy dla obydwóch archidiecezji.
Jednak¿e rozrost spraw przedstawianych do rozstrzygniêcia ordynariusza
spowodowa³ powo³anie specjalnego urzêdu przy boku arcybiskupów. Ju¿ abp
Leon Przy³uski (1845–1865) zorganizowa³ na pocz¹tku swoich rz¹dów biuro
prezydialne, którego sk³ad personalny przedstawia³ siê skromnie. Abp M. Ledóchowski (1866–1886) powo³a³ Radê Ordynariatu, ale w czasie kulturkampfu
z powodu rozbicia administracji koœcielnej organ ten przesta³ istnieæ. Dopiero
od rz¹dów J. Dindera (1886–1890) Rada Ordynariatu sta³a siê naczelnym urzêdem dla obydwóch archidiecezji1.
Ten stan przetrwa³ do lat dwudziestych XX. Kard. E. Dalbor powo³a³ w 1920 r.
Arcybiskupi S¹d Duchowny z oficja³em na czele, powierzaj¹c mu w³adzê s¹dzenia na terenie archidiecezji. Nadal pozosta³ konsystorz jako organ administracyjny z wikariuszem generalnym na czele. Jego nastêpca, kard. August
Hlond poszed³ dalej, znosz¹c 31 I 1927 r. Ordynariat Arcybiskupi w Poznaniu,
jego zaœ kompetencje rozdzieli³ pomiêdzy konsystorze w Poznaniu i GnieŸnie
oraz Przyboczn¹ Kancelariê Prymasowsk¹ w Poznaniu2. Wczeœniejsza nazwa
Konsystorz Generalny zosta³a zamieniona na Kuriê Arcybiskupi¹.
1

2

S.Wilk, Archidiecezja gnieŸnieñska w II Rzeczypospolitej. Administracja archidiecezji pod rz¹dami prymasów kard. Edmunda Dalbora i kard. Augusta Hlonda,
Lublin 1987, s. 24–25.
Ibidem, s. 27; Zob. Cz. Pest, Kardyna³ Edmund Dalbor (1869–1926). Pierwszy
prymas Polski Odrodzonej, Poznañ 2004, s. 311–322.
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Dotychczasowa literatura nie interesowa³a siê mechanizmami dzia³ania urzêdów arcybiskupich w XIX. Praca B. Kumora na temat ustroju i organizacji Koœcio³a polskiego w okresie niewoli narodowej zawiera ogólne uwagi o urzêdach
koœcielnych, nie wnikaj¹c w szczegó³y3. Podobnie postêpuj¹ monografiœci zajmuj¹cy siê osobami arcybiskupów b¹dŸ dziejami archidiecezji. Stosunkowo najwiêcej materia³u do omawianego zagadnienia wnosi monografia S. Wilka na temat
administracji archidiecezji gnieŸnieñskiej w II Rzeczypospolitej, omawiaj¹c bowiem szczegó³owe zagadnienia, niejednokrotnie odnosi siê do stanu „ante quo”4.
Prezentowane instrukcje ods³aniaj¹ zakres kompetencji i sposób postêpowania urzêdników oraz drogi produkcji kancelaryjnej w centralnym urzêdzie
archidiecezjalnym. Stosowano je przez ca³y wiek XIX. Wiele jej przepisów znajduje zastosowanie do dzisiaj np.: II § 6; III a § 5,7; III b § 2; III c § 2, 3, 12, 13,
14; III d § 6, 7.
Instrukcje s¹ przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w GnieŸnie
w zespole akt: AKM I, sygn. 8. Kopiê wydawnicz¹ sporz¹dzono zgodnie z zasadami wydawania Ÿróde³ historycznych z XIX w. Wydawca instrukcji zmodernizowa³ pisowniê, natomiast pozostawi³ bez zmian terminy techniczne, np. munda, koncept, rubrum, portorium, ex officio etc., albowiem teksty s¹ adresowane
do przygotowanych czytelników i badaczy dziejów administracji koœcielnej.
Źród³o
Archiwum Archidiecezjalne w GnieŸnie
Zespó³: AKM I, sygn. 8

Opracowania
M. Banaszak, Marcin Dunin (w:) Na stolicy prymasowskiej w GnieŸnie i Poznaniu.
Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i II Rzeczypospolitej, praca
zbiorowa pod redakcj¹ F. Lenorta, Poznañ 1982, s. 121–159.
B. Kumor, Ustrój i organizacja Koœcio³a polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–
–1918, Kraków 1980.
Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. II, Poznañ 1964.
Cz. Pest, Kardyna³ Edmund Dalbor (1869–1926). Pierwszy prymas Polski Odrodzonej,
Poznañ 2004.
M. Sitarz, Kuria biskupia (w:) Encyklopedia katolicka, t. X, 2004, kol. 251–252.
3

4

B. Kumor, Ustrój i organizacja Koœcio³a polskiego w okresie niewoli narodowej
1772–1918, Kraków 1980.
Zob. przyp. 1.
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K. Œmigiel, S³ownik biograficzny arcybiskupów gnieŸnieñskich i prymasów Polski, Poznañ
E. Wileñska, Konsystorz (w:) Encyklopedia katolicka, t. IX, 2002, kol. 743–744.
Z. Zieliñski, Koœció³ katolicki w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim latach 1848–1865, Lublin
1973.

INSTRUKCJA S£U¯BOWA DLA URZÊDNIKÓW KONSYSTORZÓW
ARCYBISKUPICH GNIEŹNIEÑSKIEGO I POZNAÑSKIEGO
Rozdzia³ I. Systematyczne urz¹dzenie kancelarii
§. 1.
Kancelaria sk³ada siê z tych podw³adnych urzêdników, którzy siê trudni¹ ekspedycjami dekretów Colegii, i kontrol¹ interesów bêd¹cych w biegu.
§. 2.
Stosownie do tych zatrudnieñ dzieli siê kancelariê:
1. na kancelariê w œcis³ym tego wyrazu znaczeniu,
2. na sekretariat i
3. na dziennikarza (journalistê) czyli registraturê; co wszystko stanowi ca³oœæ pod
jednym dyrektorem zostaj¹c¹.
Rozdzia³ II. O obowi¹zkach urzêdników kancelaryjnych w ogólnoœci
§. 1.
Pierwszym obowi¹zkiem urzêdników kancelaryjnych jest wiernoœæ Arcybiskupowi,
staranie siê we wszystkim, aby przynosiæ diecezji w ka¿dym wzglêdzie korzyœæ, a chroniæ siê jak najbardziej, sprawienia tej¿e jakiegokolwiek uszczerbku b¹dŸ szkody.
§. 2.
Ka¿dy urzêdnik kancelarii jest obowi¹zany jak najœciœlej wype³niaæ obowi¹zki instrukcj¹ s³u¿bow¹ mu wskazane, niemniej byæ pos³usznym swoim bezpoœrednim prze³o¿onym, jakimi s¹: Arcybiskup i jego oficja³.
§. 3.
Wszyscy urzêdnicy kancelarii winni s¹ ka¿dego dnia, wyj¹wszy w dni niedzielne
i œwi¹teczne znajdowaæ siê w izbach s³u¿bowych od godziny 8 z rana i pracowaæ w nich
do godziny 12 – po po³udniu, od 1 czerwca do ostatniego wrzeœnia od godziny 3 do
godziny 6 – zaœ od 1 paŸdziernika do ostatniego maja od godziny 2 do godziny 5.
§. 4.
W dniach sesjonalnych, chocia¿ godzina s³u¿bowa up³ynie, musi przecie¿ jeden
z kancelistów, na którego kolej przypadnie, pozostaæ do ukoñczenia siê sesji, co te¿
registrator uczyniæ winien.
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§. 5.
W izbach s³u¿bowych nie mo¿e siê ¿aden urzêdnik jak¹kolwiek b¹dŸ obc¹ prac¹
zajmowaæ; tak¿e ¿aden obcy cz³owiek do tych¿e wpuszczonym byæ nie powinien. Kto
chce mówiæ z urzêdnikiem kancelarii w prywatnym interesie, musi takowego wyprosiæ
i nastêpnie z nim swój interes za³atwiæ.
§. 6.
Ka¿dy urzêdnik kancelarii obowi¹zany jest do zachowania najœciœlejszego sekretu
o powierzonych jemu interesach. Tym wiêc celem ka¿dy z nich przed oficja³em przysiêgê wykonaæ musi.
§. 7.
Bez wiadomoœci dyrektora kancelarii nie mo¿e ¿aden z urzêdników opuszczaæ godzin s³u¿bowych. Je¿eli który chorob¹ jest z³o¿ony i nie mo¿e przyjœæ pracowaæ, winien
jest natychmiast na piœmie lub ustnie przez drugiego wyt³umaczyæ siê. Pozwolenie oddalenia siê na kilka dni tylko Arcybiskup lub jego oficja³ udzieliæ mo¿e.
§. 8.
Z materia³ami piœmiennymi winien ka¿dy urzêdnik gospodarnie siê obchodziæ
i niepotrzebnie papieru nie psuæ. Równie¿ dane mu utensylia, jako to ka³amarz, piasielniczkê, linia³, no¿yczki itd. w dobrym stanie utrzymywaæ. Niezdatne do u¿ycia utensylia (rozumie siê zawsze bez winy urzêdników) maj¹ byæ na wniosek dyrektora kancelarii nowe sprawione.
§. 9.
Ka¿dy urzêdnik kancelarii winien sobie w domu przepisaæ niniejsz¹ instrukcjê
i mieæ j¹ w kancelarii, aby mog¹ce nast¹piæ póŸniej, w tej¿e odmiany w niej zapisaæ.
Nad uskutecznieniem tego paragrafu ma czuwaæ dyrektor kancelarii.
§. 10.
Odpisy tej¿e instrukcji maj¹ byæ uwa¿ane jako inwentarz ¿elazny, które ka¿dy
z urzêdników nastêpcy swemu do dalszego zachowania wrêczy.
Rozdzia³ III
O szczególnych obowi¹zkach urzêdników kancelarii
a. kancelistów
§. 1.
Kanceliœci winni czysto, bez b³êdów, czytelnie i ile mo¿noœci kaligraficznie pisaæ,
tak¿e w mundach ani skrobaæ, ani przekreœlaæ, ani nad wierszami dopisywaæ. Przy
mundach, które jednakowo¿ podobnego rodzaju b³êdy maj¹cy, dyrektor kancelarii os¹dziæ winien, czyli mog¹ takowe odejœæ lub te¿ drugi raz maj¹ byæ przepisane.
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§. 2.
Kancelista winien tak¿e na ekspedycji podpis czyli adres zrobiæ i gdzie wypadnie
pieni¹dze przy³¹czyæ, iloœæ takowych g³oskami wypisaæ.
§. 3.
Na ekspedycji maj¹cej aneks winien jest kancelista kreskê zrobiæ, ten¿e aneks,
je¿eli jest w kopii prostej z drugim przeczytaæ, albowiem za jego zgodnoœæ jest przepisuj¹cy odpowiedzialny.
§. 4.
Wszystkie ekspedycje z podpisem arcybiskupim lub konsystorskim do wy¿szych
magistratur i wy¿szych osób duchownych, cywilnych i wojskowych musz¹ byæ zakopertowane.
§. 5.
Przy adresie listu winien kancelista daæ bacznoœæ, na rubrum w koncepcie wyra¿one i takowe napisaæ. Gdyby zaœ ekspedient przez zapomnienie opuœci³, winien jest przepisuj¹cy udaæ siê o uzupe³nienie tego do dyrektora kancelarii. Gdy zaœ paczki bywaj¹
przesy³ane, winien jest kancelista takowe z registratury odebraæ, te¿ zapieczêtowaæ,
signa po³o¿yæ i podpisaæ.
§. 6.
Przy mundach, gdzie wypada œci¹gn¹æ przez pocztê jakowe szportle, je¿eli iloœæ
pieniêdzy nie jest na dole umieszczona, musi byæ numer oddany dyrektorowi kancelarii, który go nastêpnie kasjerowi do uzupe³nienia odda, poczem odebrawszy takowy
z kasy oddaje temu¿ samemu kanceliœcie, u którego by³ dawniej ten numer.
§. 7.
Munda wszystkie do przeczytania kanceliœci oddawaæ winni dyrektorowi, który po
przeczytaniu takowych, kontrasygnuje i po do³¹czeniu aneksów, daje je do podpisu. Jak
tylko munda od podpisu zwrócone bêd¹, obowi¹zany jest dyrektor kancelarii ka¿demu
resp. kanceliœcie jego munda bez konceptu zwróciæ, który takowe sk³ada, pieczêtuje
i ma staranie, aby natychmiast przez woŸnego na pocztê wziête zosta³y. Za to, aby
wszystko co ma byæ przes³ane odesz³o i nic z tego, co ma przy aktach pozostaæ, za³¹czone nie zosta³o, kancelista jest odpowiedzialny.
§. 8.
Gdy kancelista ma oddaæ koncept dyrektorowi kancelarii, winien jest wprzódy na
za³amku pod ca³ym pismem zapisaæ dzieñ, kiedy przepisane zosta³o mundum, przy
ka¿dej zaœ kresce oznaczaj¹cej do³¹czenie aneksu, musi byæ na znak zadoœæuczynienia
dekretowi factum zapisane. Oddawanie konceptów winno nast¹piæ po godzinach s³u¿bowych w po³udnie i na wieczór.
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§. 9.
Koncept oznaczony wyraŸnym cito, lub innym poœpiech w odmundowaniu oznaczaj¹cym, winien byæ w przeci¹gu 12 godzin wyekspediowany, a niekiedy prêdzej, pod³ug
tego, jak wymaga odchodzenie poczty, lub oczekiwanie umyœlnego pos³añca na odpis.
Wszystkie bie¿¹ce interesa powinny byæ w ci¹gu 6 dni wymundowane, przy obszernych zaœ daje siê czas 12 dni. Pod³ug tego pospiechu wymagaj¹ce interesa naprzód
powinny byæ odrabiane, potem inne pod³ug porz¹dku, jak by³y do kancelarii oddawane.
Je¿eli w przeci¹gu tego czasu nie mo¿e pracy swej kancelista wygotowaæ, winien jest
pisaæ i po godzinach zas³u¿bowych, a w ogólnoœci ka¿dego czasu znajdowaæ siê w biurze, kiedy do tego bêdzie powo³any.
b. O obowi¹zkach sekretarzy i ekspedientów
§. 1.
Obowi¹zkiem sekretarza jest ekspediowaæ, protoko³owaæ i kollacionowaæ.
§. 2.
Ze wzglêdu na formê konceptu nale¿y na nastêpuj¹ce rzeczy uwa¿aæ:
1: koncepta powinny byæ pisane na z³amanym arkuszu, lub te¿ na samym podaniu po
lewej stronie, je¿eli te¿ fracta pagina by³o pisane. Powinien siê zaczynaæ koncept
od datum, które siê po lewej stronie pisze, a gdyby ekspedycja na jednej stronie siê
skoñczy³a, winno byæ datum powtórnie na koñcu zapisane, a to ¿eby zaraz przepisuj¹cemu w oczy wpada³o i nie by³o potrzeby karty przewróciæ.
2: Na marginesie winien sekretarz zanotowaæ
a) Datum, kiedy odebra³ dekret do ekspedycji i kiedy go odda³,
b) Czyli interes ex officio siê wydaje, czyli ze szportlami. Przy ekspedycji wolnej od
portorium, k³adzie siê rubrum, pod jakim kod ma byæ do urzêdu pocztowego
przes³any.
d) Przy rekwizycjach, w których jest wyznaczony termin, powinno byæ na marginesie zakonotowane „Notetur terminus”, kiedy zaœ w dekrecie nie masz oznaczonego terminu, natenczas w ekspedycji zostawia siê pró¿ne miejsce, które decernent zape³ni.
Z reszt¹ co do innych ogólnych powinnoœci sekretarz ma te¿ same co i decernent.
Videantur przeto instrukcje decernenta.
§. 3.
Sekretarza obowi¹zkiem jest pisaæ tak¿e protoko³y z osobami przez Collegium wskazane. Protoko³y te po przeczytaniu ich interesantom, musz¹ byæ przez nich podpisane,
lub je¿eli pisaæ nie umiej¹, trzema krzy¿ykami w miejsce podpisu oznaczone. Po zakoñczeniu protoko³u, pod wyrazami „ actum ut supra” podpisuje sekretarz swoje nazwisko.
Robi¹c sekretarz protokó³ z polecenia Praesidii albo Collegii, winien jest z supplikantami grzecznie, jak na urzêdnika wypada, obchodziæ siê, nie obruszaæ siê, ani siê
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gniewem unosiæ, lecz dok³adnie o przedmiocie proœby powzi¹œæ wiadomoœæ i tak rzecz
ca³¹ opisaæ, aby wskutek tego protoko³u dobrze postanowienia wydane byæ mog³y.
c. O obowi¹zkach registratora
§. 1.
Dzienniki, które registrator utrzymywaæ powinien tak musz¹ byæ urz¹dzone, aby
w ka¿dym momencie mo¿na dok³adnie wiedzieæ, gdzie ka¿de podanie zrobione do konsystorza, znajduje siê. Dlatego powinny byæ utrzymywane dwa dzienniki pod³ug podanego od konsystorza schematu, jeden do reskryptów, drugi do innego rodzaju pism.
§. 2.
Registrator winien w dzienniku swoim tak d³ugo prowadziæ kontrolê i wiedzieæ
gdzie siê znajduje jakikolwiek interes (piece) do za³atwienia, a¿ dopóki takowy wyekspediowany z kancelarii przez dyrektora nie zostanie mu oddany. Od dnia przypisania
zaœ kanceliœcie przez dyrektora kancelarii jakowej piecy, zostaje takowa pod kontrol¹
tego¿ dyrektora, który na ten koniec prowadzi osobny dziennik. Tej¿e kontroli podlega
numer, a¿ do dnia odejœcia mundum.
§. 3.
Prezentowane pisma przez Arcybiskupa lub jego oficja³a odbiera registrator, na
których daje numer dziennika, wpisuje potem w ten¿e w rubryki w³aœciwe datum i praesentatum, nazwisko decernenta i w krótkoœci treœæ podania. Numera dziennika reskryptowego, dla rozró¿nienia ich od innych powinny byæ oznaczone g³osk¹ R. Pieca
oznaczona przy prezentowaniu wyrazem citissime, naprzód powinna byæ w dziennik
wci¹gniêta i natychmiast z aktami decernentowi przes³ana.
Liczbê aneksów winien jest registrator na piesie zapisaæ, gdyby zaœ przez omy³kê
nie zosta³y od interesantów przes³ane, ma na tej¿e piesie brak ich zakonotowaæ. Nieprezentowane rzeczy, wyj¹wszy doniesienia registratury i raporta ex officio, nie mog¹
byæ do dziennika wci¹gane.
§. 4.
Dzieñ przed sesj¹ winien jest registrator ka¿demu decernentowi rzeczy do jego
decernatu nale¿¹ce przes³aæ, od którego odrobione numera odbiera i takowe do rewizji
odsy³a. Gdy od rewizji przyjd¹ numera, takowe winien registrator z dziennika g³ównego wykreœliæ i je¿eli dekreta nie maj¹ byæ kasie lub komu innemu w konsystorzu przed³o¿one, na kancelariê je zapisze i do podzia³u kancelistom, dyrektorowi odda. Piesy,
które kasie lub jakiemu cz³onkowi bywaj¹ do z³o¿enia raportu przek³adane, powinny
po uskutecznieniu tego, nowy numer otrzymaæ i byæ napowrót decernentowi przes³ane.
§. 5.
Dla lepszej kontroli, winien jest tak¿e registrator w osobnej ksi¹¿ce dla ka¿dego
decernenta maj¹cej siê zrobiæ, zapisywaæ numera na sesjê id¹ce. Takowe na sesje odsy³a i potem numera odrobione z tej¿e ksi¹¿ki wykreœlaæ, zapisuj¹c dzieñ ich oddania.
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§. 6.
Dekreta, które br. manu maj¹ byæ odsy³ane z numerami do sk³adania raportu, id¹
przez registraturê do kancelarii. Registrator jednakowo¿ powinien sobie zapisaæ treœæ
podania i dekretu i dla wiadomoœci a¿ do zwrotu takowego, zachowaæ. Tê notacjê winien registrator zrobiæ, chocia¿by to w dekrecie nie sta³o. Od tych przepisów s¹ wyjête
takowe interesa, które br. manu wskutek dekretu do jakichkolwiek w³adz przesy³ane,
albo te¿ podaj¹cym ich podania z odpowiedzi¹ na marginesie zapisanym zwracane bywaj¹. Tym kancelaria zajmowaæ siê winna.
Dekreta, na mocy których odpisy lub wyj¹tki do akt zrobione byæ maj¹, aby je na
nowo przed³o¿yæ, id¹ do registratora, którego jest obowi¹zkiem takowe odpisy robiæ.
Do przepisywania takiej roboty registratora nie kto inny, jak tylko ten¿e jest obowi¹zany.
Je¿eli jest zadekretowane na koncepcie, ¿e pieca po jej odmundowaniu albo decernentowi, albo komu innemu trzeciemu ma byæ napowrót prze³o¿ona, natenczas na takowej, k³adzie siê nowy numer dziennika i potem komu siê nale¿y oddaje.
Dekreta wydawane do registratury wzglêdem udzielenia wiadomoœci z dziennika,
szczególniej wzglêdem ekscytatoriów, winny byæ w 24 godzinach uskutecznione.
§. 7.
Registrator nie powinien ¿adnego numeru dopóty wymazywaæ z dziennika, dopóki
zupe³nie nie jest ukoñczony.
§. 8.
Podzia³ referatów mo¿e tylko Praesidium rozporz¹dziæ. Je¿eli zachoruje który z decernentów, albo za pozwoleniem wyjedzie, natenczas winien registrator jemu przypadaj¹ce numera pomiêdzy innych podzieliæ. Na koñcu ka¿dego miesi¹ca winien jest registrator zrobiæ listê rzeczy nieodrobionych i takow¹ dyrektorowi kancelarii oddaæ, który
j¹ referentowi wrêczy. ¯eby zaœ ¿aden numer opuszczonym nie by³, nad tym registrator
czuwaæ winien.
§. 9.
Obowi¹zkiem jest registratora w trzy tygodnie po up³ynionym ka¿dym miesi¹cu
zrobiæ wypis numerów z dziennika, które przez referenta, kasê itd. nie s¹ jeszcze w miesi¹cach poprzednich odrobione i takowe Praesidio przed³o¿yæ.
§. 10.
Gdy ju¿ numer ze wszystkim jest odrobiony, natenczas wymazuje go registrator
z dziennika g³ównego, rubrum akt, do których idzie, w nim zapisuje, poczem takowy do
akt wk³ada i do wszycia oddaje.
§. 11.
Obowi¹zkiem jest registratora do ka¿dej piecy id¹cej do referenta, akta do³¹czyæ,
i na tych¿e obwolucie numer zapisaæ, który potem po wyekspediowaniu rzeczy i po jej
do akt wszyciu przekreœla siê na znak, ¿e ju¿ jest odrobiony.
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§. 12.
Winien jest tak¿e registrator utrzymywaæ ksiêgê, w której maj¹ byæ wszystkie
akta ju¿ za³o¿one i za³o¿yæ siê maj¹ce zapisane pod³ug numerów, które siê tak¿e i na
ogonku (etykiecie) pod rubrum akt zanotuje.
§. 13.
Przesy³aj¹c registrator akta referentowi, obowi¹zany jest takowych rubrum sobie
zakonotowaæ, niemniej dzieñ, kiedy je przesy³a, aby na ka¿de zapytanie móg³ wiedzieæ,
gdzie s¹ akta. Po odes³aniu akt do registratury, winien jest takowe z konotacji swej
wykreœliæ i dzieñ zwrotu zapisaæ.
§. 14.
Akta maj¹ce siê odsy³aæ referentom powinny byæ zawsze kompletne, i gdyby jakowa dawniejsza pieca maj¹ca zwi¹zek z przesy³aj¹cym siê numerem nie by³a jeszcze
odrobiona i u innego referenta siê znajdowa³a, zwrotu jej ¿¹daæ winien, do nowej piecy
do³¹czyæ i tak skompletowane akta przes³aæ. Po odrobieniu zaœ nowego numera musi
byæ ten¿e z odebranym dawniejszym numerem i aktami napowrót oddany referentowi,
od którego by³ wziêty.
d. O obowi¹zkach dyrektora kancelarii czyli regenta konsystorskiego
§. 1.
Ogólne obowi¹zki dyrektora kancelarii s¹ nastêpuj¹ce:
a) Winien mieæ dozór bezpoœredni nad ca³¹ kancelari¹, jako te¿ nad kursorem;
b) Mieæ dozór nad wszystkimi sprzêtami kancelaryjnymi czuwaæ, aby wszêdzie porz¹dek, czystoœæ i ochêdóstwo zachowane by³o, ¿eby izby wszystkie co dzieñ opalane i w œwiat³o opatrzone by³y;
c) Kontrolowaæ ca³y persona³ wzglêdem obchodzenia siê gospodarskiego z materia³ami piœmiennymi i innymi sprzêtami;
d) Kupowaæ wszystkie materia³y piœmienne, drzewo, œwiece i inne utensylia kancelaryjne;
e) Przy konsystorzu poznañskim prowadziæ dziennik prezydialny, utrzymywaæ registraturê Praesidii i wszystkie do tej¿e nale¿¹ce ekspedycje przepisywaæ.
§. 2.
W szczególnoœci zaœ
ad. a) Kancelarii dyrektor, jako bezpoœredni prze³o¿ony nad wszystkimi urzêdnikami kancelarii, a wiêc sekretarzem, dziennikarzem, kancelistami itd. jest obowi¹zany
tych, którzy by siê w swych obowi¹zkach opuszczali, napominaæ i do zadoœæuczynienia
powinnoœciom zachêcaæ, gdyby zaœ to wszystko nic nie pomog³o, obowi¹zany jest o takowych przestêpuj¹cych prawa Praesidio zrobiæ doniesienie.
Dyrektor kancelarii jest odpowiedzialnym Praesidio za szybki bieg rzeczy, od dnia
wydanego dekretu.
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ad. b) We wzglêdzie na utensylia winien jest dyrektor kancelarii spis inwentarza
utrzymywaæ.
Ten zaœ ma byæ uwa¿any:
1. jako osobisty
2. jako wspólny
3. jako do u¿ytku jeszcze nie oddany.
Za osobisty jest odpowiedzialny ka¿dy urzêdnik, za wspólny wszyscy razem, za
rezerwowany zaœ sam dyrektor kancelarii.
W inwentarzu powinien ka¿dy ten, który utensylia ma sobie oddane, kwitowaæ
z posiadania takowych i za rzetelne wrêczenie takowego swemu nastêpcy, w³aœciwym
maj¹tkiem zarêczyæ.
Praesidium nie bêdzie mia³o ¿adnego wzglêdu na podania szczegó³owych urzêdników wzglêdem reparacji lub uzupe³niania inwentarza, albowiem dla kontroli i ca³kowitoœci takowego inwentarza, podobne wnioski li tylko przez dyrektora kancelarii zrobione byæ mog¹, którego tak¿e jest obowi¹zkiem, od czasu do czasu utensylia rewidowaæ.
ad. e) Jak ma byæ registratura prezydialna urz¹dzona, winien w tym wzglêdzie
z Praesidio ustn¹ lub na piœmie odebraæ instrukcj¹.
§. 3.
Dyrektor kancelarii winien tak¿e utrzymywaæ rejestra dochodów i rozchodów kasy
konsystorskiej, i tym koñcem rachunki prowadziæ.
§. 4.
Obowi¹zkiem dyrektora bêdzie koncepta do mundowania kancelistom oddawaæ
i pomiêdzy nich takowe rozdawaæ. Tym koñcem winien jest prowadziæ dziennik dla
ka¿dego kancelisty osobny, w którym do przepisywania oddane numera ma wci¹gaæ
i dzieñ wrêczenia tych¿e jako te¿ oddania mundum, konotowaæ.
§. 5.
Tylko te numera, na których dekreta zupe³nie s¹ ukoñczone mog¹ byæ w dziennik
dyrektora wci¹gane, gdy zaœ albo dekret nieukoñczony lub te¿ braknie aneksów, powinien dyrektor napowrót numer oddaæ registraturze, która takowy komu wypada do
uzupe³nienia przed³o¿y.
§. 6.
Nim munda do podpisu oddane zostan¹, winien jest dyrektor kancelarii takowe
przeczytaæ, aneksy, je¿eli s¹ do mundum, do³¹czyæ i potem te¿ kontrasygnowaæ przez
podpisanie swego nazwiska na dole po prawej stronie. Kontrasygnowanie to znaczy, ¿e
dyrektor zarêcza za zgodnoœæ mundum z konceptem.
Po uzupe³nieniu tego, oddaæ winien munda do ich podpisu, a potem do zapieczêtowania ka¿demu respect. kanceliœcie. Je¿eli siê znajd¹ poprawki, lub wielkie b³êdy w mundum, albo te¿ takowe nieporz¹dnie i nieczytelnie jest napisane, winien je jest dyrektor
kancelarii do powtórnego przepisania w³aœciwemu kanceliœcie zwróciæ.
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§. 7.
W przypadku, je¿eli dyrektor kancelarii znajdzie jakowe niedok³adnoœci, lub niezgodnoœæ z po³o¿eniem akt, winien jest takowy decernentowi zwróciæ, napisawszy przyczynê tego na marginesie.
§. 8.
Dyrektor kancelarii jest tak¿e obowi¹zany akta formalne ka¿dego urzêdnika konsystorskiego utrzymywaæ i dekreta do nich robione wszywaæ. Akta te maj¹ byæ pod
osobnym zamkniêciem.
§. 9.
Kary za niedope³nienie powinnoœci urzêdników ustanowione sam dyrektor œci¹ga,
doniós³szy za ka¿dym razem o tym Praesidio. Doniesienia te maj¹ byæ brane do akt
personalnych.
Rozdzia³ IV. O karach
§. 1.
Ktokolwiek z ni¿szych urzêdników bez wiedzy dyrektora kancelarii nie przybêdzie
do pracy na godziny s³u¿bowe, musi kary na dzieñ jeden z³oty zap³aciæ.
§. 2.
Niedope³nienie przepisanych w powy¿szych paragrafach formalnoœci w ka¿dym
wydarzonym przypadku podlega karze 2 sgr. 6 fen: podobnie¿ gdy po podpisaniu mundum jakowy b³¹d w nim znalezionym bêdzie natenczas dyrektor kancelarii winien bêdzie zap³aciæ 1sgr. kary.
§. 3.
Je¿eli który z kancelistów numera mu oddane, przez d³u¿szy czas, ni¿eli w § 9.
Rozdz: III jest wskazane, nieodmundowane zatrzyma, natenczas za ka¿dy p³aci karê 2
sgr. Za numer zaœ wyrazem pilno oznaczony 3 sgr. Kto zaœ numer jakowy zagubi wziêtym bêdzie w karê 3 Talu.
§. 4.
Registrator je¿eli nie bêdzie reprodukowa³ numerów w czasie dekretem oznaczonym, a najwiêcej we dwa tygodnie po up³ynieniu tego terminu, zap³aci karê 2 sgr. Kara
ta za dekretem decernenta ma byæ œci¹gana.
§. 5.
Kary te co kwarta³ maj¹ byæ od pensji odtr¹cone, wprzód jednakowo¿ szczegó³owy
spis takowych dyrektor kancelarii Praesidio podaæ powinien, które w miarê okolicznoœci, kary darowaæ, te¿ zmniejszyæ, lub ca³kowicie odtr¹ciæ jest mocen.
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§. 6.
Zadysponowanie pieniêdzmi za karê œci¹gnionymi do Praesidium nale¿y.
Poznañ dnia 16. wrzeœnia 1831.
Arcybiskup GnieŸnieñski i Poznañski.
Dunin.

***
Instrukcja dla wy¿szych urzêdników Konsystorzów
GnieŸnieñskiego i Poznañskiego
§. 1.
Pod wyrazem wy¿szych urzêdników konsystorskich rozumie siê: oficja³, dwaj radcy, syndyk i event: przybrani asesorowie zasiadaj¹cy in Collegio.
§. 2.
Obowi¹zkiem wymienionych urzêdników jest: interesa Archidiecezji rozpoznawaæ,
takowe na sesji referowaæ, a po otrzymanej decyzji, rezolucje in externo wypracowaæ.
§. 3.
Sesje powinny siê dwa razy na tydzieñ odbywaæ, na nich prezyduje oficja³ lub
w jego niebytnoœci pierwszy z radców, interesa decyduj¹ siê wiêkszoœci¹ g³osów i ka¿dy
z referuj¹cych odpowiedzialnym jest za dekret konsystorski.
§. 4.
Jakim sposobem maj¹ byæ dekreta pisane wskazuj¹ to przepisy dla sekretarzy
w instrukcji dla ni¿szych urzêdników wydanej.
§. 5.
Sesje odbywaæ siê bêd¹ w izbie konsystorskiej na ten cel przeznaczonej, w lecie to
jest: od Wielkiejnocy a¿ do Œw. Micha³a o godzinie trzeciej; w zimie, czyli od Œw. Micha³a
do Wielkiejnocy o godzinie drugiej; w Konsystorzu GnieŸnieñskim we wtorek i w pi¹tek; w Poznañskim w œrodê i sobotê. W razie przeszkody od³o¿y siê sesjê na najbli¿szy
dzieñ powszedni.
§. 6.
Na sesjach przedstawione bêd¹ interesa naprzód przez asesorów, potem przez syndyka, dalej przez radców drugiego i pierwszego, na koniec przez oficja³a. Rozumie siê
zaœ samo przez siê, ¿e podczas sesji i w przedstawianiu na niej interesów, w ¿adne zbyt
¿ywe spory wchodziæ nie wypada.
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§. 7.
Oficja³ przeznacza referaty radcom i asesorom pod³ug dekanatów, to zaœ przypisywanie zostawia siê do woli oficja³a, który nawet mo¿e nale¿¹cy referat do jednego
z decernentów drugiemu do odrobienia przypisaæ, tak jednak, ¿e gdyby tego po³o¿enie
interesu wymaga³o, winien oficja³ wprzód zasiêgn¹æ, je¿eli to byæ mo¿e decyzji Arcypasterza.
§. 8.
To¿ samo siê tak¿e rozumie, ¿e oficja³ przypisuje referaty s¹dowe radcom i asesorom do wypracowania, sam jednak¿e na tym referacie obowi¹zany jest po zrewidowaniu jego, lub te¿ odczytaniu jego relacji na sesji, podpisaæ siê w dowód przyjêcia. Wolno
te¿ jest oficja³owi przypisaæ sobie referaty s¹dowe, które mu siê podobaæ bêd¹, a które
je¿eliby os¹dzi³ za rzecz potrzebn¹, mo¿e wypracowaæ sam przez siebie.
§. 9.
W ksi¹¿ce przez registratora sporz¹dzonej, w której numera na sesji przedstawiaæ
siê maj¹ce, s¹ wypisane, winien jest rezyduj¹cy numera odreferowane o³ówkiem czerwonym naznaczyæ, w dowód ¿e takowe interesa zdecydowane zosta³y.
§. 10.
Na sesjach powinni siê wszyscy referuj¹cy znajdowaæ, i to pod kar¹ porz¹dkow¹
jednego talara, za uchybienie ka¿dej sesji wyj¹wszy, gdyby któremu z nich choroba
przeszkodzi³a, o czym prezyduj¹cemu donieœæ winien.
§. 11.
Referuj¹cy interesów bez sesji sami decydowaæ nie mog¹, a gdyby nag³oœæ interesu
tego wymaga³a nale¿y zasiêgn¹æ w tej mierze opinii oficja³a, lub jego zastêpcy; a je¿eliby ten¿e interes by³ w referacie oficja³a samo siê rozumie, ¿e go mo¿e ekstra sesjonem
wyekspediowaæ.
§. 12.
Oficja³a obowi¹zkiem jest rewidowaæ wszystkie interesa i one kontrasygnowaæ (parafowaæ), przemundowane podpisywaæ, a gdyby mu okolicznoœci nie dozwoli³y tego uzupe³niæ, zast¹pi go z kolei radca.
§. 13.
Oficja³ powinien tak¿e prezydowaæ na egzaminach approbandorum i instituendorum, lub zleciæ ten obowi¹zek jednemu z radców.
§. 14.
Ca³e Collegium konsystorza obowi¹zuje siê, aby odrobione numera wraz z aktami
do nich nale¿¹cymi registraturze przesy³ane bywa³y.
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§. 15.
Ka¿dy cz³onek Collegii winien z³o¿yæ przysiêgê pod³ug za³¹czaj¹cej siê formy, jako
sumiennie interesa jemu powierzone odrabiaæ bêdzie i ¿e zachowa u siebie sekret o tej
rzeczy, która takowego wymagaæ bêdzie.
§. 16.
Jakie s¹ atrybucje oficja³a, patent jemu przez Arcybiskupa dany wskazuje, które
w razie niebytnoœci jego, przechodz¹ na prezyduj¹cego w Collegium radcê.
§. 17.
Równie jak inni referenci syndyk konsystorski obowi¹zany jest tak¿e na sesji bywaæ w konsystorzu raz w tydzieñ, i nale¿¹ce do niego interesa na niej referowaæ.
W Poznaniu dnia 24. paŸdziernika 1831.
Arcybiskup GnieŸnieñski i Poznañski
Dunin.
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KWESTIA KASZUBSKA W ŒWIETLE
POMORSKIEJ PRASY POLSKIEJ
W LATACH 1850–1890
Kwastia kaszubska, podjêta w pomorskiej prasie polskiej w latach 1850–
–-1890, posiada stosunkowo skromne odzwierciedlenie w dotychczasowej literaturze historycznej przedmiotu. Autorzy zajmuj¹cy siê tematyk¹ kaszubsk¹ nie
analizowali jej szerzej pod k¹tem oœwietlenia we wspomnianej prasie polskiej1.
Niniejszy artyku³ jest prób¹ rozwiniêcia i podsumowania wspomnianej
tematyki. Cezura pocz¹tkowa – rok 1850 oznacza rozpoczêcie nowej sytuacji
politycznej – okres po Wioœnie Ludów, a koñcowa – rok 1890 zakoñczenie sprawowania urzêdu kanclerza przez Ottona Bismarcka, którego okres rz¹dów stanowi³ swoist¹ epokê polityczn¹ w dziejach Niemiec i nie tylko.
G³ównym celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie kwestii kaszubskiej w kontekœcie ukazania zwi¹zku zachodz¹cego miêdzy ni¹ a polskoœci¹,
maj¹c¹ odzwierciedlenie na ³amach poszczególnych organów prasowych Prus
Zachodnich w latach 1850–1890.
Terenami zamieszkanymi przez Kaszubów na Pomorzu w XIX wieku by³y
rejony pó³nocnej i zachodniej po³owy regencji gdañskiej w Prusach Zachodnich
(Regierungsbezirk Danzig) oraz tereny wschodniej czêœci regencji koszaliñskiej
(Regierungsbezirk Coeslin) na Pomorzu Zachodnim2.
W regencji gdañskiej Kaszubi zamieszkiwali ca³kowicie powiaty: wejherowski (Neustadter Kreis) oraz kartuski (Carthauser Kreis); w powiecie kartuskim spotkaæ mo¿na by³o nieliczne osady niemieckie ko³o Kie³pina i Przeja1

2

J. Borzyszkowski, Istota ruchu kaszubskiego i jego przemiany od po³owy XIX wieku po wspó³czesnoœæ, Gdañsk 1982; ten¿e, Mity Kaszubów, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, Wroc³aw 1996, s. 113–130; ten¿e, Literatura polska i kaszubska, w: Historia Pomorza, t. IV (1850–1918), cz. II. Polityka i kultura pod red.
S. Salmonowicza, Toruñ 2002, s. 378–391; A. Bukowski, Florian Ceynowa twórca
regionalizmu kaszubskiego. Szkic literacki, Gdañsk–Bydgoszcz–Szczecin 1947; ten¿e, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznañ 1950.
O. Kolberg, Dzie³a wszystkie, t. 39: Pomorze, Wroc³aw–Poznañ 1965, s. 312.
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zna (Rheinfeld)3. Doœæ licznie zamieszkiwali Kaszubi tak¿e powiat koœcierzyñski (Kreis Behrendt)4.
Powiat starogardzki po³o¿ony na po³udniowym wschodzie od powiatu koœcierzyñskiego uchodzi³ za czysto polski (oprócz osadnictwa niemieckiego)5.
Kaszubi zamieszkiwali tak¿e w Prusach Zachodnich pó³nocno-zachodni¹ po³owê powiatu chojnickiego oraz przyleg³e parafie: konarzyñsk¹ i borzyskowsk¹
powiatu cz³uchowskiego (Schlochauer Kreis)6.
O. Kolberg poda³, ¿e liczba ludnoœci narodowoœci kaszubskiej wynosi³a
w omawianym okresie oko³o dwustu tysiêcy7. Na to¿samoœæ narodow¹ Kaszubów du¿y wp³yw mia³a wyznawana przez nich religia – na Pomorzu Zachodnim od XVII wieku protestantyzm, w Prusach Zachodnich od XV wieku katolicyzm8. Katolicyzm Kaszubów w Prusach Zachodnich da³ w konsekwencji opór
germanizacji i sta³ siê synonimem „polskoœci”. W tym duchu dzia³a³o duchowieñstwo katolickie9. Przeciwnie by³o na Pomorzu Zachodnim – protestantyzm
przybli¿y³ Kaszubom kulturê niemieck¹10.
Sprawa kaszubska, a konkretnie kwestia ruchu kaszubskiego, pojawi³a
siê szerzej w perspektywie historycznej dopiero w po³owie XIX wieku, wyrastaj¹c na arenie wydarzeñ Wiosny Ludów. Wydarzenia te pobudzi³y wœród ludów i narodów „upoœledzonych” pod wzglêdem wolnoœciowym (przede wszystkim narodów s³owiañskich w po³udniowo-wschodniej Europie) wzrost aspiracji
narodowo-niepodleg³oœciowych. Kwestia kaszubska pojawi³a siê w kontekœcie
antagonizmu polsko-niemieckiego. Od wieków Kaszubi ¿yli w krêgu oddzia³ywania wp³ywów kultury niemieckiej i polskiej. W drugiej po³owie XIX wieku
wp³ywy kultury niemieckiej na pó³nocnych kresach polskich sta³y siê silniejsze11. W zwi¹zku z powy¿szym nast¹pi³a realna mo¿liwoœæ ca³kowitej germanizacji ziem kaszubskich – jak to siê sta³o na wschodnich terenach Pomorza
Zachodniego. W walce o oblicze narodowe tych ziem, a tym samym spowolnienie postêpów germanizacji, wystêpowa³ w³aœnie ruch kaszubski. Ruch ten nie
zawsze akceptowany by³ przez przywództwo polskiego ruchu narodowego w Pru3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 313.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 316.
Tam¿e, s. 320–321.
Tam¿e, s. 321.
Tam¿e.
J. Borzyszkowski, Istota ruchu, s. 12–13; A. Bukowski, Regionalizm kaszubski,
s. 24.
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sach Zachodnich, poniewa¿ wymusza³ miêdzy innymi modyfikacjê wzorców i programów narodowego dzia³ania12.
Regionalizm kaszubski, kszta³tuj¹cy siê od po³owy XIX wieku, jak poda³
J. Borzyszkowski, by³ wyrazem d¹¿eñ inteligencji kaszubskiej13. Jednak Kaszubi z okolic pó³nocnych w tym okresie jako ca³oœæ tworzyli jeszcze spo³ecznoœæ nieokreœlon¹ narodowoœciowo.
Próby o¿ywienia narodowego na Kaszubach w drugiej po³owie XIX wieku
przynosi³y nie do koñca zadawalaj¹ce efekty, a wynika³o to miêdzy innymi
z faktu, i¿ inspiratorami tego o¿ywienia byli w wiêkszoœci ludzie z zewn¹trz,
których w dodatku by³o bardzo ma³o. O niepowodzeniu tym decydowa³ tak¿e
w wielu przypadkach fakt braku akceptacji specyficznej mentalnoœci oraz kultury Kaszubów przez inspiratorów ruchu narodowego14. Skutecznoœæ wspomnianych dzia³añ utrudnia³ tak¿e brak aktywnej elity na Kaszubach, tj. duchowieñstwa i ziemiañstwa – zaanga¿owanej w polskim ruchu narodowym15. Ostatecznie wiêc najwiêksze postêpy w aktywizacji ruchu narodowego na Kaszubach nast¹pi³y w akcji wyborczej do sejmu pruskiego oraz parlamentu niemieckiego. Teren Kaszub stanowi³ jeden z pomniejszych okrêgów wyborczych,
w którym wygrywali polscy kandydaci16.
W interesuj¹cym nas chronologicznie okresie (tj. w latach 1850-1890) wyró¿niæ mo¿na w ruchu kaszubskim dwa stanowiska pod k¹tem kwestii narodowej. Stanowisko pierwsze, tzw. s³owiano-kaszubskie, reprezentowane przez
Floriana Ceynowê (1817–1881) charakteryzowa³o siê d¹¿eniem do zachowania
kultury kaszubskiej (opieraj¹c siê na ch³opstwie) przy obudzeniu s³owiañskiej
œwiadomoœci tej czêœci Pomorza17. Dzia³alnoœæ ta mia³a na celu stanowiæ skuteczny orê¿ w walce z germanizacj¹. Fakt zaakcentowania nagle istnienia sprawy kaszubskiej przez F. Ceynowê spowodowa³ oskar¿enia tego ruchu przez
czêœæ ówczesnych polskich dzia³aczy narodowych o d¹¿enia separatystyczne
Kaszub18. Wyrazem zaanga¿owania siê F. Ceynowy w rozwój ruchu kaszubskiego by³a wydana w latach 1850-1851 literatura poœwiêcona tej tematyce19.
12
13
14
15
16
17
18
19

J. Borzyszkowski, Istota ruchu, s. 13.
Tam¿e, s. 10.
Tam¿e, s. 13.
Tam¿e, s. 12.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 14–15.
A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, s. 25–26.
Tam¿e, s. 27 – by³y to publikacje: Ksi¹¿eczka dlo Kasebov, Gdañsk 1850; Kile s³ow
wó Kaszebach e jich zemi, Kraków 1850; Rozmova Polocha s Kaszeb¹, Gdañsk
1850; Trze rozprave, Kraków 1851.
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Drug¹ postaw¹ przeciwstawn¹ pogl¹dom F. Cejnowy reprezentowa³ jego
przeciwnik ideowy – Hieronim Derdowski (1852–1902)20. Postawa ta mia³a
charakter polono-kaszubski. Pewien wp³yw na niego wywiera³ wydawca „Gazety Toruñskiej” – Ignacy Danielewski (1829–1907)21. Wed³ug H. Derdowskiego narzecze kaszubskie: jest tylko s³abym odcieniem gwary mazowieckiej
w zwi¹zku z czym Kaszubi nie potrzebuj¹ osobnej literatury22. Literatur¹ ich
jest literatura polska. H. Derdowski nie odmawia³ jednak Kaszubom ca³kowicie ich odrêbnoœci – pielêgnowanie jej mia³o sprowadzaæ siê do tworzenia literatury regionalnej. H. Derdowski by³ autorem utworów, które na trwa³e wyznaczy³y nale¿ne mu miejsce w kulturze kaszubskiej. Najbardziej twórczym
epizodem w jego ¿yciu by³ okres pobytu w Toruniu (1879–1885)23; powsta³y
wtedy: ,O Panu Czorliñskim, co do Pucka po sece jecha³ (1880); W powietrzu
(1880); Kaszube pod Widnem (1883); Walek na jarmarku (1883); Wracanie ¿ydów
do Palestyny i wejœcie do obiecanej ziemi (1884); Jasiek z Kniei (1885)24. Z okresu pobytu zaœ w Ameryce (powsta³e do 1890 roku) pochodz¹ utwory: Jasiek
z Kniei i Szymek z Wiela w podró¿y do Ameryki – fragment zamieszczony w „Wiarusie” w roku 1889 (maj¹cy byæ dalsz¹ czêœci¹: Jaœka z Kniei)25. W Ameryce
ponownie wyda³: Walka na jarmarku (1890) i Kaszubów pod Widnem (1890)26.
Chronologicznie rzecz bior¹c, pierwszy obszerniejszy artyku³ w prasie polskiej Prus Zachodnich omawianego okresu, poruszaj¹cy kwestiê kaszubsk¹,
zamieszczony zosta³ w numerze 14. „Szko³y Narodowej” z 1850 roku27. Jest to
odpowiedŸ autora – podpisanego jako: „Ch³op z Ziemi Mirachowskiej” na
artyku³ (list), poœwiêcony Kaszubom i zamieszczony w numerze 10 tego pisma z 1850 roku. Autor artyku³u zamieszczonego w numerze 14. pisma pod20
21
22
23
24
25
26
27

J. Borzyszkowski, Istota ruchu, s. 20.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 21.
A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, s. 51.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 59.
Tam¿e, s. 58.
Do Autora dwóch artyku³ów w narzeczu kaszubskiem pisanych w Szkole Narodowej,
„Szko³a Narodowa”, nr 14 (4 IV 1850), s. 1–3 – pseudonimem ,,Wójkasin’’ pos³ugiwa³
siê dr Florian Ceynowa – patrz: Nowy naród, „Nadwiœlanin”, nr 124 (27 X 1865), s. 1;
w numerze 10. i 11. „Szko³y Narodowej” z 1850 roku Florian Ceynowa zamieœci³ dwa
artyku³y pt: Kaszebji do Polochów i Wó narodowosce. A wo movje, które zapocz¹tkowa³y gwa³town¹ polemikê na temat to¿samoœci narodowej Kaszubów, gdy¿ zawarte w
nich by³y pewne w¹tki œwiadcz¹ce o separatyzmie Kaszubów – patrz: J. Borzyszkowski, Istota ruchu, s. 15; A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, s. 24 –26.
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kreœla³ polskoœæ Kaszubów – apeluj¹c do czytelników, aby: nie uwa¿ali tego
artyku³u (tj. zamieszczonego w numerze 10. pisma – przypis autora) za wyraz sposobu myœlenia Kaszubów, tylko za w³asny podpisanego Wójkasina
(pseudonim F. Ceynowy)28. Kwestiê przynale¿noœci narodowoœciowej Kaszubów w polemice z wymienionym Wójkasinem autor postawi³ nastêpuj¹co:
Je¿eliœ prawym Kaszub¹ i kochasz ziomków twoich, pracuj nad polepszeniem ich po³o¿enia smutnego, bo je¿eli gdzie, to tam pracowników potrzeba,
ale tak, aby im na korzyœæ, a nie na szkodê wysz³o. Pracuj w duchu polskim,
bo Kaszubi Polacy. Je¿eli mi tego nie wierzysz, to siê ich samych spytaj,
a powiedz¹ Ci to samo. Jako takich ich wiêc uwa¿aj, a nie za zupe³nie odrêbny szczep s³owiañski, jak ich wystawiasz, k³ad¹c ich obok Czechów, Moskali i innych29. Jak widaæ autor uwa¿a³ Kaszubów za Polaków. tego pisma
z 1850 roku – z F. Ceynow¹ polemizowa³ pewien ch³op z Ziemi Mirachowskiej: Pewien ch³op z ziemi Mirachowskiej wystêpuje przeciw Wójkasinowi,
¿e ten¿e Wójkasin, napisawszy dwa listy po kaszubsku, w Szkó³ce Narodowej powiedzia³, ¿e Kaszuby nie rozumiej¹ pisemek Polskich i ¿e przeto dla
nich po kaszubsku pisaæ nale¿y. Kaszuby zaœ rozumiej¹ po Polsku, bo siê
i na ksi¹¿kach Polskich modl¹ i Polskich ksiê¿y na kazaniach s³uchaj¹. A ¿e
Kaszuby ma³o pisemek Polskich czytaj¹, to pochodzi st¹d, ¿e u nich ma³o
Polskich panów i ¿e nie ma kogo, coby im o Polskich pisemkach powiedzia³30. Wspomniany wy¿ej autor wskazywa³ na znajomoœæ wœród Kaszubów
kultury i jêzyka polskiego.
Kolejne pismo Prus Zachodnich – ,,Nadwiœlanin” – sytuacjê na Kaszubach w 1858 roku przedstawi³o nastêpuj¹co: Kaszubi maj¹ to nieszczêœcie,
¿e ich, jak wiadomo, odleglejsze strony polskie za zniemczanych uwa¿aj¹.
Nie, to wielka pomy³ka my zachowujemy sumienie nie tylko uczucia, ale
nawet i jêzyk, choæ bardzo pokaleczony przodków naszych […] Po zniesieniu
u nas szkó³ Jezuickich nie tylko jêzyk polski po szko³ach przesta³ byæ wyk³adowym, ale od tego czasu a¿ do roku 1848 w ¿adnych instytutach naukowych go nawet nie uczono wyj¹wszy seminaria i szkó³ki elementarne, gdzie
je¿eli nauczyciel by³ Polak, uczy³ przynajmniej po polsku czytaæ, ale i to
rzadko siê wydarza³o31. Autor wspomnianej korespondencji (podpisany jako
28

29
30
31

Do Autora dwóch artyku³ów w narzeczu kaszubskim pisanych w Szkole Narodowej, ,,Szko³a Narodowa’’, nr 14 (4 IV 1850), s. 1.
Tam¿e, s. 2.
Przegl¹d pism Ludowych., „Biedaczek”,nr 2 (10 IV 1850), s. 2.
Korespondencya „Nadwiœlanina” z Pomorza, dnia 1 maja 1858, „Nadwiœlanin”,
nr 34 (7 V 1858), s. 4.
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,,Pomorzanin”) nie uwa¿a³ Kaszubów za grupê zgermanizowan¹, Kaszubi kultywowali wed³ug niego jêzyk polski, lecz dalsze postêpy polonizacyjne utrudnia³ m.in. brak mo¿liwoœci nauczania w jêzyku polskim. Nik³e postêpy polonizacyjne na Kaszubach wspomniany korespondent upatrywa³ tak¿e w s³aboœci
liczebnej szlachty polskiej na tych terenach. Wziê³o siê to g³ównie st¹d, ¿e jak
poda³: Niektóre familie powymiera³y, niektóre przesiedli³y siê do Kongresówki
lub innych okolic dawnej Polski, a najwiêksza czêœæ podupad³a32.
O solidarnoœci ludnoœci kaszubskiej z narodem polskim (przejawia³a siê
ona, m.in. w pamiêci ludnoœci kaszubskiej o ofiarach polskich, w wydarzeniach
1861 roku w Warszawie) traktuje relacja korespondenta podpisanego jako ,,Kaszuba’’. Napisa³ on nastêpuj¹co na temat wspomnianych wydarzeñ: Za dusze
tych nieszczêœliwych, albo mo¿e szczêœliwych zebra³o siê wiele ludu kaszubskiego w Koœcierzynie, nie tylko, aby Boga o ich zbawienie prosiæ, ale aby oddaæ
ho³d cnocie i mi³oœci Ojczyzny. W sercach wszystkich odezwa³a siê jedna myœlkochaj Braci-i-ratuj Braci33.
,,Nadwiœlanin” na swoich ³amach podejmowa³ i analizowa³ tak¿e kwestiê
zastoju w dziedzinie gospodarki (stagnacja, jeœli chodzi o dzia³alnoœæ towarzystw
rolniczych) oraz kultury (miêdzy innymi przejmowanie jêzyka i kultury niemieckiej przez Kaszubów) na Kaszubach34. Na uwagê zas³uguje artyku³ pt. „Nowy
Naród”, w którym redakcja polemizowa³a z dzia³alnoœci¹ F. Ceynowy, d¹¿¹cego
do za³o¿enia osobnego towarzystwa przemys³owego i utworzenia kaszubsko-s³owiañskiego narodu: którego granic¹ p. Ceynowa a¿ do Noteci zakreœlaæ siê zdaje35. Redakcja podsumowa³a ten aspekt dzia³alnoœci F. Ceynowy chc¹cego utworzyæ „autonomiczny” naród kaszubski nastêpuj¹co: Tak¿e zachcianki zdro¿ne
i tyle potêpienia godne, ile niedorzeczne. Nale¿a³oby siê coprêdzej zastanowiæ
i poprzestaæ usi³owañ, które tchn¹ œwiêtojursko-moskiewsk¹ etnografi¹36. Redakcja ponadto nie zgadza³a siê z treœci¹ publikacji F. Ceynowy (dotycz¹c¹ Kaszub – ich ortografii, itd.), co tak¿e zaakcentowa³a w wymienionym artykule37.
32
33

34

35

36
37

Tam¿e.
Korespondencya „Nadwiœlanin” […] Koœcierzyna, dnia 17 marca 1861, „Nadwiœlanin”, nr 32 (22 III 1861), s. 3.
Korespondencya Nadwiœlanina z Kaszub, 29 sierpnia, „Nadwiœlanin”, nr 100 (1 IX
1865), s. 1.
Nowy Naród, „Nadwiœlanin”, nr 124 (27 X 1865), s. 1 – o fakcie za³o¿enia takiego
towarzystwa poinformowana zosta³a redakcja: „Z Pomorza Kaszubskiego. Po nowym roku zawi¹¿e siê w Oliwie „Tovarzestwo przemestove kaszubsko-s³ovjnskjeho narode. S. B. z Jastarnje. C. F. z Bukovca. ¯. J. ze S³avószena.”
Nowy Naród, „Nadwiœlanin”, nr 124 (27 X 1865), s. 1.
Tam¿e.
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Kolejne pismo Prus Zachodnich – „Przyjaciel Ludu” – kwestiê to¿samoœci
narodowej Kaszubów z polskoœci¹ poruszy³o szerzej w artykule pt. Z Kaszub.
Korespondent podkreœli³ w nim: Jest tam ko³o Gdañska nad samym brzegiem
morskim kawa³ piaszczystego i leœnego kraju, który siê nazywa Kaszuby. Mieszka
tam poczciwy lud polski, zwany od wiek wieków Kaszubami. Wiêc sobie miarkujcie tam od Poznania, ¿e Kaszubi prawdziwi to szczerzy Polacy i po polsku
mówi¹ i czuj¹38. Redakcja uznawa³a wiêc lud kaszubski za Polaków. Artyku³y
poœwiêcone kwestii kaszubskiej zamieszczone zosta³y tak¿e w roczniku 1870
tego pisma. Redakcja scharakteryzowa³a w nich lud kaszubski, zwracaj¹c równie¿ uwagê na jego wady, miêdzy innymi na szerz¹ce siê wœród nich pijañstwo
oraz niegospodarnoœæ39.
Kolejne pismo – „Gazeta Toruñska” ju¿ w roczniku 1867 zamieœci³a cykl
artyku³ów poœwiêconych Kaszubom, ich kulturze, historii40. Mia³y one zapoznaæ czytelników szczegó³owiej z dziejami Kaszub, gdy¿ jak podano, w spo³eczeñstwie funkcjonuj¹ na ich temat ró¿ne opinie co do ich postawy narodowoœciowej41. Tymczasem Kaszubi jak zauwa¿y³ M. Chamot wykazywali sympatiê
do jêzyka polskiego42.
Kwestiê miêdzy innymi przynale¿noœci narzecza kaszubskiego do jêzyka
polskiego podjê³a „Gazeta Toruñska” w artykule pt. Dwa rozporz¹dzenia43.
O identyfikowaniu narzecza kaszubskiego z jêzykiem polskim traktuje
równie¿ artyku³ zamieszczony w roczniku 1869 „Gazety Toruñskiej” w którym
to redakcja zrelacjonowa³a wyst¹pienie pos³a polskiego S. Thokarskiego w sejmie pruskim przeciwko osobnemu traktowaniu jêzyka kaszubskiego przy
uchwaleniu aktów prawnych odnoœnie do szkolnictwa w Prusach Zachodnich44.
38
39

40

41

42

43
44

Z Kaszub, „Przyjaciel Ludu”, nr 26 (28 VI 1861), s. 2–3.
Z Brus, „Przyjaciel Ludu”, nr 13 (1 IV 1870), s. 2; Z Brus, „Przyjaciel Ludu”, nr 14
(8 IV 1870), s. 2.
Z Kaszub, „Gazeta Toruñska”, nr 111 (14 V 1867), s. 2–3; Z Kaszub, „Gazeta Toruñska”, nr 112 (15 V 1867), s. 2–3; Z Kaszub, „Gazeta Toruñska”, nr 113 (16 V
1867), s. 2-3; Z Kaszub, „Gazeta Toruñska”, nr 114 (17 V 1867), s. 2–3; Z Kaszub,
„Gazeta Toruñska”, nr 115 (18 V 1867), s. 2.
Z Kaszub, „Gazeta Toruñska”, nr 111 (14 V 1867), s. 2: „[...]Jedni spogl¹daj¹ na nich
jako na doœwiadczonych stra¿ników polskoœci, wynosz¹ ich pod niebiosa, ale nic dla
nich nie czyni¹; drudzy uwa¿aj¹ ich za Niemców cia³em i dusz¹, a nie mog¹c sobie
rezultatu ostatnich wyborów z lat ostatnich wyt³umaczyæ, przypisuj¹ go z jednej
strony brakowi inteligencyi, z drugiej oba³amuceniu przez ksiê¿y katolickich. [...]”.
M. Chamot, Entuzjazm i zw¹tpienie. Obraz w³asny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864–1914, Toruñ 2003, s. 198.
Dwa rozporz¹dzenia, „Gazeta Toruñska”, nr 205 (4 IX 1868), s. 3–4.
Z Kaszub, w marcu, „Gazeta Toruñska”, nr 56 (10 III 1869), s. 2–3.
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W roczniku 1876 redakcja „Gazety Toruñskiej” zamieœci³a dwustronicowy
artyku³ poœwiêcony historii, geografii i kulturze Kaszub napisany przez H. Derdowskiego45. Autor wyrazi³ w artykule miêdzy innymi ¿yczenie dotycz¹ce przybli¿enia znajomoœci archeologii i etnografii Kaszub: Mamy nadziejê, i¿ p. Dzia³owski, jako g³ówny fundator mniemanego Towarzystwa (Towarzystwa Naukowego Toruñskiego – przypis autora), przyczyni siê do szczegó³owego poznania
kraju naszego pod wzglêdem archeologicznym i etnograficznym46.
W jednym z kolejnych artyku³ów poœwiêconych kwestii kaszubskiej „Gazeta Toruñska” zamieœci³a korespondencjê z Kaszub, w której autor (H. D.-H.
Derdowski) polemizowa³ z korespondentem, który jako g³ównego winowajcê
w zmniejszaniu siê wp³ywów polonizmu wœród ludnoœci na Kaszubach wskazywa³ na: gminy i dwory polskie47. W swoim sprzeciwie wobec powy¿szego oskar¿enia autor – H. Derdowski broni³ dzia³alnoœci szlachty polskiej na Kaszubach
na rzecz polskoœci nastêpuj¹co: Jest to nonsens wyg³oszony bez wszelkiego zastanowienia. Wierzaj mi, zacny pedagogu, ¿e gdyby nie te dwory polskie, du¿oby nasza sprawa utraci³a48.
O postêpach germanizacji na Kaszubach traktuje korespondencja zamieszczona w „Gazecie Toruñskiej” w roku 187749.
„Gazeta Toruñska” zamieœci³a tak¿e relacjê korespondenta spod Wejherowa, który jako jedn¹ z przyczyn postêpów germanizacji wœród Kaszubów w powiecie wejherowskim i kartuskim poda³ brak odpowiedniej oœwiaty wœród tej
ludnoœci, jej konserwatyzm oraz brak polskich warstw przywódczych50.
Wyrazem zainteresowania tematyk¹ kaszubsk¹ przez „Gazetê Toruñsk¹”
by³ cykl artyku³ów dotycz¹cych historii Kaszubów pt. O Kaszubach. Dwa odczyty A. Donimirskiego51.
45
46
47

48
49

50

51

Lud polski nad Ba³tykiem, „Gazeta Toruñska”, nr 300 (30 XII 1876), s. 2–3.
Tam¿e, s. 2.
Korespondencye Gazety Toruñskiej. Che³m¿a, 26 stycznia, „Gazeta Toruñska”,
nr 22 (28 I 1877), s. 1–2.
Tam¿e, s. 1.
Wiadomoœci potoczne. Toruñ, 9 lutego, „Gazeta Toruñska”, nr 33 (11 II 1877), s. 4
– by³a to korespondencja z ziemi malborskiej.
Korespondencye „Gazety Toruñskiej”. Spod Wejherowa, 8 grudnia, „Gazeta Toruñska”, nr 284 (11 XII 1887), s. 3 – korespondent wspomnia³, ¿e równie¿ Koœció³
katolicki maj¹cy pewien wp³yw na ludnoœæ kaszubsk¹ sk³ada siê w wiêkszej czêœci
z Niemców.
Cykl artyku³ów pt. O Kaszubach. Dwa odczyty A. Donimirskiego zamieszczony zosta³ w nastêpuj¹cych numerach „Gazety Toruñskiej” z 1890 roku: „Gazeta Toruñska”, nr 25 (31 I 1890), s. 2–3; „Gazeta Toruñska”, nr 26 (1 II 1890), s. 2–3; „Gazeta
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Kwestia przynale¿noœci narodowej Kaszubów by³a bardzo rzadko prezentowana na ³amach kolejnego pisma – „Pielgrzyma”. Istotniejszy artyku³, który
dotyczy wymienionej problematyki, zamieszczony zosta³ w roczniku 1885 tego
pisma52. Przedstawiono w nim kwestiê germanizacji Kaszubów w powiatach:
lêborskim, s³upskim i bytowskim widzian¹ oczami korespondenta
– autora artyku³u; przytoczy³ on w niej m.in. czêœæ rozprawy H. Derdowskiego
zamieszczon¹ w czasopiœmie „Przegl¹d Polski”, a dotycz¹c¹ germanizacji Kaszubów tych ziem przez koœció³ ewangelicki53. Ponadto korespondent przytoczy³ liczne przypadki germanizacji Kaszubów przez szko³ê, Koœció³, administracjê (germanizacja nazwisk), a swoje wywody zakoñczy³ nastêpuj¹co: oœwiadczamy, ¿eœmy po staremu Polakami, ¿e w nas ani krzty nie ma niemieckiego54.
Kolejne, chronologicznie rzecz bior¹c, wychodz¹ce pismo Prus Zachodnichtoruñski „Przyjaciel’’ bardzo rzadko podejmowa³o na swoich ³amach sprawê
dotycz¹c¹ sporów o to¿samoœæ narodow¹ Kaszubów. Wyrazem zainteresowania
tematyk¹ kaszubsk¹ by³y korespondencje z tych terenów zamieszczone na
³amach tego pisma55.

52

53
54

55

Toruñska”, nr 27 (2 II 1890), s. 2–3; „Gazeta Toruñska”, nr 28 (4 II 1890), s. 2-3;
„Gazeta Toruñska”, nr 29 (5 II 1890), s. 2–3; „Gazeta Toruñska”, nr 30 (6 II 1890),
s. 2–3; „Gazeta Toruñska”, nr 31 (7 II 1890), s. 2–3; „Gazeta Toruñska”, nr 32 (8 II
1890), s. 2–3; „Gazeta Toruñska”, nr 34 (11 II 1890), s. 2–3; „Gazeta Toruñska”,
nr 35 (12 II 1890), s. 2–3; „Gazeta Toruñska”, nr 36 (13 II 1890), s. 2–3; „Gazeta
Toruñska”, nr 38 (15 II 1890), s. 2–3; „Gazeta Toruñska”, nr 39 (16 II 1890), s. 2–3.
Jest to artyku³-korespondencja: Listy od przyjació³ Pielgrzyma. Z naszych stron.
[...] Z Kaszub znad granicy Pomorskiej, „Pielgrzym”, nr 30 (10 III 1885), s. 3.
Tam¿e.
Tam¿e – jak poda³ korespondent: „[...]Starzy nie zniemczeni Kabatkowie, nazywaj¹ jêzyk polski jêzykiem œwiêtym i u ka¿dego z nich znajdziesz bibliê polsk¹,
polskie œpiewniki i kazania ksiêdza D¹browskiego. Gdy ju¿ nie maj¹ nikogo w rodzinie, coby, umia³ czytaæ z ksi¹¿ek polskich, ka¿¹ je sobie w³o¿yæ w trumnê. [...]”.
Np. Z Kaszub, „Przyjaciel”, nr 8 (26 I 1888), s. 1 – w korespondencji tej autor
skar¿y³ siê m. in. na postêpuj¹c¹ germanizacjê Kaszubów oraz brak wœród nich
warstwy przywódczej, która by jej skutecznie przeciwdzia³a³a. Autor zapyta³ „Przyjaciela” o radê w sprawie ewentualnej pomocy w tej kwestii A. Kalksteina z Pluskowês. „Przyjaciel” odpowiedzia³ na swoich ³amach nastêpuj¹co: „[...] Panu Antoniemu Kalksteinowi dajcie pokój, bo go Pan Bóg chorob¹ nawiedzi³, wiêc choæby
pragn¹³ i chcia³, dla choroby przybyæ do was nie mo¿e. Módlcie siê o zdrowie dla
niego, a gdy jego Bóg pocieszy, to bêdzie móg³ on pocieszyæ i Was. Zreszt¹ nauczcie
siê ju¿ raz sami o sobie radziæ, sami zgromadzenia zwo³ywaæ i odbywaæ, boæ panów
mo¿e wnet ju¿ wcale nie bêdzie. [...]”.(s. 1); Listy do „Przyjaciela”. Z Kaszub 27
listopada, „Przyjaciel”, nr 97 (4 XII 1890), s. 2.
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Jak wynika z przedstawionego wy¿ej materia³u, kwestia kaszubska znalaz³a stosunkowo du¿y oddŸwiêk w polskiej prasie Prus Zachodnich w latach
1850–1890, co nale¿y uznaæ za jej wielk¹ zas³ugê. Wszystkie pisma polityczne
Prus Zachodnich uznawa³y Kaszubów za lud polski zamieszczaj¹c na swoich
³amach tematykê poœwiêcon¹ ich kulturze, historii; bêd¹c przeciwnymi traktowaniu Kaszub jako narodu odrêbnego. Najwiêcej miejsca kwestii kaszubskiej
poœwiêci³a na swoich ³amach ,,Gazeta Toruñska’’, najmniej natomiast (z pism
politycznych) ,,Pielgrzym” oraz ,,Przyjaciel”. Prasa polska dostrzega³a s³aboœci
ruchu kaszubskiego, m.in. podatnoœæ Kaszubów na wp³ywy kultury i jêzyka
niemieckiego. Do przyczyn tych s³aboœci zalicza³a najczêœciej: brak odpowiedniej oœwiaty wœród ludu kaszubskiego, jego nadmierny konserwatyzm, wreszcie brak wœród Kaszubów odpowiednio prê¿nych warstw przywódczych.

P R AW O K A N O N I C Z N E

Ks. Aleksander SOBCZAK

Studia Gnesnensia
Tom XXI (2007) 367–376

MA£¯EÑSTWA POTAJEMNE
JAKO JEDNA Z G£ÓWNYCH PRZYCZYN
WPROWADZENIA OBOWI¥ZKOWEJ KANONICZNEJ
FORMY ZAWARCIA MA£¯EÑSTWA
PRZEZ SOBÓR TRYDENCKI
Jednym z podstawowych zagadnieñ, które rozwa¿ano w czasie Soboru
Trydenckiego by³a w³adza Koœcio³a do ustanawiania obowi¹zkowej zewnêtrznej formy zawierania ma³¿eñstw, uniewa¿niaj¹c jednoczeœnie zwi¹zki, które nie podporz¹dkuj¹ siê temu. Warto jednak podkreœliæ, ¿e w trakcie dyskusji soborowych, wymagania znaku sakramentalnego nie by³y powodem wprowadzenia obowi¹zkowej formy kanonicznej zawierania ma³¿eñstwa, lecz praktyczne problemy spo³eczne, które powstawa³y w wyniku prawdziwej plagi ma³¿eñstw potajemnych. Wiêcej jeszcze, wobec Ojców, którzy sprzeciwiali siê nowemu prawodawstwu, zwolennicy wprowadzenia dla wszystkich publicznej, koœcielnej formy zawarcia ma³¿eñstwa
wysuwali argumenty typu praktycznego, np. prawo Koœcio³a do ustanawiania przeszkód ma³¿eñskich, a nie typu doktrynalnego, jeœli chodzi o znak
sakramentalny1.
Koœció³ przed Trydentem wielokrotnie potwierdza³ zasadê, ¿e ma³¿eñstwo
zarówno naturalne jak i sakramentalne jest zawierane jedynie przez wzajemn¹ zgodê stron. Jednak¿e szereg nadu¿yæ, jakie mia³y miejsce w ci¹gu wieków w zwi¹zku z t¹ zasad¹, wymog³y na Koœciele wprowadzenie obowi¹zkowej kanonicznej formy zawierania ma³¿eñstwa. Odt¹d wielowiekowe i ró¿norodne zwyczaje zawierania ma³¿eñstw w ró¿nych regionach œwiata zosta³y
zast¹pione przez jedn¹ obowi¹zkow¹ formê. Ma³¿eñstwa potajemne praktycznie przesta³y istnieæ.
1

Por. Concilium Tridentinum, Diariorum. Actorum. Epistularum. Tractatuum nova
collectio edidit Societas Goerresiana, t. 9, Friburgii Brisgoviae 21965, s. 642.
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1. Pojêcie ma³¿eñstwa potajemnego
W ci¹gu wieków pojêcie ma³¿eñstwa potajemnego w pewien sposób ró¿ni³o
siê i podlega³o ewolucji. W pierwszych wiekach Koœcio³a potajemnym nazywano ma³¿eñstwo zawierane bez przepisanych w danej spo³ecznoœci religijnych
formalnoœci – g³ównie liturgicznych, a tak¿e ma³¿eñstwo zawierane bez œwiadków i st¹d niemo¿liwe do udowodnienia w zakresie zewnêtrznym. Sobór Laterañski IV, aby ukróciæ ten proceder, nakaza³ uprzednie upublicznienie zamiaru zawarcia ma³¿eñstwa poprzez g³oszenie zapowiedzi – tak wiêc w tym czasie
potajemnym nazywano ma³¿eñstwo zawierane bez tych zapowiedzi. Ca³y czas
jednak, pomimo dotkliwych kar, ma³¿eñstwa potajemne by³y wa¿ne. Sobór Trydencki nazwa³ potajemnym ma³¿eñstwo zawierane bez zachowania – wprowadzonej przez ten Sobór dekretem Tametsi – obowi¹zkowej formy prawnej wymaganej do wa¿noœci tego zwi¹zku. W sensie œcis³ym nie by³y to jednak ma³¿eñstwa potajemne, lecz bardziej usi³owane, gdy¿ je¿eli nie zachowano formy
kanonicznej, takie ma³¿eñstwo by³o niewa¿ne. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e
forma kanoniczna wprowadzona przez Sobór Trydencki by³a obowi¹zkowa jedynie w tych krajach, w których uchwa³y soborowe zosta³y promulgowane przez
odpowiedni¹ w³adzê pañstwow¹. Tak wiêc, w niektórych krajach obowi¹zywa³y dotychczasowe, czêsto zwyczajowe normy.
Pod pojêciem ma³¿eñstwa potajemnego rozumiano:
– Ma³¿eñstwo zawierane prywatnie bez œwiadków i z tego powodu nie by³o
znane na zewn¹trz, oprócz samych zainteresowanych stron;
– Ma³¿eñstwo zawierane wobec œwiadków, ale bez interwencji Koœcio³a – by³y
to ma³¿eñstwa zawierane w gronie rodzinnym;
– Ma³¿eñstwo, które mog³o zostaæ udowodnione na zewn¹trz, ale które by³o zawierane bez lokalnych formalnoœci wymaganych do „godziwoœci” tego zwi¹zku;
– Ma³¿eñstwo zawierane bez wyg³oszenia zapowiedzi nakazanych przez Sobór Laterañski IV;
– Ma³¿eñstwo zawierane przy sprzeciwie Koœcio³a albo bez zgody biskupa.
Z powodu ró¿norodnoœci pojêcia ma³¿eñstwa potajemnego przy jego okreœlaniu w ró¿nych epokach historycznych zawsze nale¿y najpierw sprecyzowaæ,
w jakim sensie jest o nim mowa.
2. Historyczna ewolucja ma³¿eñstw potajemnych
Doktryna chrzeœcijañska na temat ma³¿eñstwa i rodziny, choæ wnios³a
wiele nowych elementów, rodzi³a siê jednak pod wp³ywem idei staro¿yt-
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nych2. Pierwotny Koœció³ akceptowa³ zwyczajowe formy zawierania ma³¿eñstwa i nie ustala³ dla chrzeœcijan innych praw i rytów w tym zakresie.
¯¹dano jedynie, by tradycyjne, rodzinne ceremonie œlubne by³y pozbawione elementów niezgodnych z duchem chrzeœcijañstwa, a wiêc wró¿b i ofiar
sk³adanych bogom, a przede wszystkim domagano siê za œw. Paw³em, by
ma³¿eñstwo zawieraæ w Panu, tzn. z osob¹ ochrzczon¹3. Równie¿ w sprawach moralnoœci ma³¿eñskiej Koœció³ mia³ odmienne zdanie ni¿ wiele staro¿ytnych spo³eczeñstw.
Chocia¿ ma³¿eñstwo nie by³o traktowane jako coœ zupe³nie œwieckiego,
jednak¿e uczestniczenie kleru w jego zawieraniu by³o traktowana jako coœ
zbêdnego. Sprawy zwi¹zane z samym ma³¿eñstwem, œlubem, wyborem narzeczonych zale¿a³y jedynie od rodziny, praw i zwyczajów miejscowych. W tym
wszystkim ogromne znaczenie mia³ zawsze ojciec rodziny. On by³ odpowiedzialny za ¿ycie moralne tych wszystkich, którzy zamieszkiwali pod dachem jego domu i on wybiera³ odpowiedniego wspó³ma³¿onka dla swoich
dzieci.
Pocz¹tku koœcielnej liturgii zawierania ma³¿eñstwa nale¿y szukaæ w zwyczajach, jakie panowa³y w chrzeœcijañskich rodzinach: biskup albo kap³an szed³
sk³adaæ ¿yczenia rodzinie, w której zawierano ma³¿eñstwo. Niekiedy równie¿,
bior¹c przyk³ad z narzeczonych z Kany Galilejskiej, zapraszano biskupa na
obrzêd zawierania ma³¿eñstwa. Jako coœ naturalnego, nowi ma³¿onkowie prosili biskupa, aby pob³ogos³awi³ ich zwi¹zek. W IV wieku ten zwyczaj rozrós³ siê
i przybra³ obraz kompletnej ceremonii koœcielnej. Tak¿e z tej epoki pochodz¹
pierwsze œwiadectwa, które mówi¹ o liturgii b³ogos³awieñstwa œlubnego. Dok³adny opis takiej ceremonii posiadamy z pocz¹tków V wieku. Ceremonia mia³a miejsce w koœciele. Ojciec prowadzi³ wszystkich zaproszonych przed o³tarz.
Tam biskup b³ogos³awi³ zwi¹zek odmawiaj¹c improwizowan¹ modlitwê i przykrywaj¹c m³od¹ parê welonem. W tym samym wieku ta liturgia jest w³¹czana
do Mszy Œwiêtej. Od papie¿a Miko³aja I (858-867) nowi ma³¿onkowie prezentuj¹ swoje dary w czasie tej Mszy i przyjmuj¹ Komuniê Œwiêt¹. Po roku 1000
Msza Œwiêta mia³a miejsce po zawarciu kontraktu ma³¿eñskiego przed koœcio³em albo w jego portyku4.
Pomimo tego, ca³a ta liturgia nie by³a obowi¹zkowa dla wiernych. Wiêcej
jeszcze, odmawiano jej tym wszystkim, którzy nie prowadzili przyk³adnego
2
3

4

Por. J. Carreras, Las bodas, sexo, fiesta y derecho (DIF 15), Madrid 1994, s. 169–172.
Por. J. Grzeœkowiak, Etapy rozwoju liturgii sakramentu ma³¿eñstwa na Zachodzie
do XII wieku, Vox Patrum 5(1985), z. 8–9, s. 296.
Tam¿e, s. 228–230.
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¿ycia wiary lub, którzy bêd¹c wdow¹ lub wdowcem zawierali drugie ma³¿eñstwo. Tak wiêc, nie ma w tej epoce ¿adnego obowi¹zku zawierania ma³¿eñstwa
wed³ug koœcielnego rytua³u.
Pomimo ró¿norodnoœci rytów zawierania ma³¿eñstwa, Koœció³ czu³ siê zawsze odpowiedzialny za ma³¿eñstwa i dlatego pojawiaj¹ siê w tej epoce niektóre przepisy dotycz¹ce jego zawierania. Na przyk³ad, pojawiaj¹ siê przeszkody
do zawierania ma³¿eñstwa (uprowadzenie, pokrewieñstwo)5.
Unifikacjê i romanizacjê ró¿norodnych praw i zwyczajów dotycz¹cych ma³¿eñstwa mo¿emy obserwowaæ na prze³omie VIII i IX wieku. Pocz¹tek tego nast¹pi³ w VIII wieku za panowania Pepina Ma³ego. Zarówno prawo cywilne jak
i normy koœcielne kara³y przekroczenie prawa kanonicznego, które zabrania³o
pewnych zwi¹zków. W ten sam sposób, oba prawa broni³y pewnych formalnoœci, które nak³ada³o prawo lokalne albo ogólne. To wszystko mia³o jeden, jedyny cel: broniæ ma³¿eñstwo przed ró¿nymi nadu¿yciami i nieregularnoœciami.
Z tego samego powodu, Koœció³ w tej epoce zacz¹³ mocno naciskaæ na zachowanie prawnej i publicznej formy zawierania ma³¿eñstwa, chocia¿ na pocz¹tku
nie by³o wa¿ne, czy to by³a forma cywilna czy koœcielna. Z czasem zaczyna
dominowaæ forma kanoniczna.
W sensie œcis³ym formê kanoniczn¹ zawierania ma³¿eñstwa wprowadzi³y
apokryficzne pisma Pseudo-Izydora. Ta kompilacja Dekreta³ów (ok. r. 845) mia³a
jednoczeœnie cele koœcielne i polityczne, d¹¿y³a do odnowy moralnej i religijnej
Koœcio³a frankoñskiego, który broni³ nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa, naciska³
na przeszkody pokrewieñstwa i walczy³ przeciwko pladze porwañ. Z tych samych powodów k³ad³ akcent na formalnoœci cywilne. Autorzy tej kompilacji,
aby bardziej uwiarygodniæ swe dzie³o, przypisali fa³szywie poszczególne dokumenty wczeœniejszym papie¿om albo ustawodawstwu cywilnemu. Te apokry5

Pierwsze œwiadectwa o zakazie zawierania ma³¿eñstwa pomiêdzy krewnymi mamy
z wieku VI. Por. Kanony Synodu w Agde (Francja), 10.09.506, can. 14: «De incestis
coniunctionibus nihil prorsus veniae reservamus, nisi cum adulterium separatione
sanaverint. Incestos vero nec ullo coniugii nomine praevalendos», w: Enchiridion
Familiae, Textos del Magisterio Pontificio y Conciliar sobre el Matrimonio y la
Familia (Siglos I a XX), t. 1, Madrid 1992, s. 33 (w dalszej czêœci bêdziemy cytowali jako: EF).
Z tej samej epoki pochodz¹ teksty przeciwko uprowadzeniu. Por. List Hortatur
nos, pap. œw. Symaka, do Cezarego, biskupa Arls (Francja), 6.11.513, n.26: «Raptoris igitur viduarum et virginum pro inmanitate tanti facenoris detestamur, illos
vehementius persequendo, qui Deo sacratas virginis vel volentis vel invitas matrimonio suo sociare temptaverint; quos pro tam nefandissimi criminis atrociatate
a commonione suspendi praecipimus», Ef, t. I, s. 34.
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ficzne pisma, uwa¿ane za autentyczne do wieku XV, by³y w³¹czone do Dekretu
Gracjana, które by³o Prawem Kanonicznym Œredniowiecza. Konsekwentnie,
sta³o siê kanonicznie obowi¹zkowe b³ogos³awieñstwo œlubne, a cywilne formy
zawierania ma³¿eñstwa w³¹czono jako czêœæ Prawa Koœcielnego6. Wszystko to
jednak nie by³o obowi¹zkowe do wa¿noœci zwi¹zku, chocia¿ w niektórych regionach lokalne synody próbowa³y na³o¿yæ obowi¹zek b³ogos³awieñstwa kap³añskiego pod groŸb¹ niewa¿noœci ma³¿eñstwa. Tak nakazuje np. kanon 1 Synodu w Winchester (Anglia) z 1.04.1076 r.7
Tak wiêc wiek XI i XII koñcz¹ d³ug¹ drogê formacji liturgii ma³¿eñskiej
i zobowi¹zanie wszystkich do przestrzegania jej. Nie by³o to wynikiem jakiegoœ reklamowania jurysdykcji przez Koœció³, ale pewn¹ rzeczywistoœci¹, która
powstawa³a powoli, na przestrzeni wieków.
Reasumuj¹c, koœcielna celebracja ma³¿eñstwa w wieku XI i XII wygl¹da³a
nastêpuj¹co: przed wejœciem do koœcio³a kap³an prosi³ o wyra¿enie wzajemnej
zgody narzeczonych. Nastêpnie rodzice oddawali swoj¹ córkê mê¿owi. Dalej
ofiarowywano posag b³ogos³awi¹c obr¹czki i zak³adaj¹c je na palce. Na koniec
kap³an b³ogos³awi³ zwi¹zek. Po tej ca³ej celebracji wszyscy procesyjnie wchodzili do koœcio³a, aby uczestniczyæ we Mszy Œwiêtej, w czasie której mia³o miejsce na³o¿enie welonu i specjalne b³ogos³awieñstwo. Koñcz¹c Mszê Œwiêt¹ udawano siê czasem, aby pob³ogos³awiæ sypialniê nowych ma³¿onków8.
W ten sposób koœcielna liturgia zintegrowa³a ca³¹ seriê œwieckich zwyczajów. Rzeczy, symbole, cywilne akty prawne, obr¹czki, posag, na³o¿enie welonu
itp., przedmioty i zwyczaje pochodz¹ce od plemion germañskich, celtyckich,
frankoñskich, lombardzkich i innych, stworzy³y liturgiê Koœcio³a. Wp³yw na to
mia³y tak¿e w czêœci prawa i zwyczaje greckie i rzymskie albo orientalne, g³ównie
za przyczyn¹ hiszpañskich Wizygotów.
Nale¿y jednak ca³y czas pamiêtaæ, ¿e w tej epoce wszystkie konsekwencje
zwi¹zane z zawarciem ma³¿eñstwa, np. jego nierozerwalnoœæ nie by³y uzale¿nione od tego, czy ma³¿eñstwo zosta³o zawarte wed³ug formy koœcielnej czy te¿ zgodnie
z miejscowymi prawami lub zwyczajami. Jedynie walczy siê zdecydowanie przeciwko ma³¿eñstwom potajemnym, chocia¿ ma³¿eñstwa te by³y wa¿ne.

6

7

8

Por. E. Schillebeeckx, El matrimonio realidad terrena y misterio de salvación,
Salamanca 1968, s. 235–237.
Por. kanon 1 Synodu w Winchester (Anglia), 1.04.1076: «...Praeterea statutum est,
ut nullus filiam suam, vel cognatam det alicui absque benedictione sacerdotali: si
aliter fecerit, non ut legitimum coniugium, sed ut fornicatorium iudicabitur», Ef,
t. I, s. 100–101.
Por. E. Schillebeeckx, El matrimonio..., dz. cyt., s. 244.
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Coraz czêœciej od wieku IX Koœció³ naciska³ na to, aby ma³¿eñstwa by³y
zawierane publicznie. Piêtnowa³ natomiast wszystkie inne zwi¹zki. OdpowiedŸ
papie¿a Miko³aja I skierowana do Bu³garów jest œwiadectwem tego9.
Aby walczyæ przeciwko coraz czêœciej wystêpuj¹cym ma³¿eñstwom potajemnym papie¿ Aleksander III (1159–1181) ob³o¿y³ je anatem¹ i nakaza³, aby
zgoda ma³¿eñska by³a wyra¿ana publicznie wobec œwiadków.
Nowym zewnêtrznym elementem wymaganym do zawarcia ma³¿eñstwa
by³y zapowiedzi, nakazane przez papie¿a Innocentego III (1198–1216) w trakcie Soboru Laterañskiego IV (1215): „Dlatego, postêpuj¹c œladami naszych poprzedników, zakazujemy ca³kowicie ma³¿eñstw potajemnych i zabraniamy, by
jakikolwiek kap³an oœmieli³ siê przy nich asystowaæ. Rozszerzaj¹c na wszystkie
regiony szczególny zwyczaj gdzieniegdzie przyjêty, postanawiamy, ¿e prezbiterzy maj¹ publicznie w koœcio³ach og³aszaæ o zawieranych ma³¿eñstwach wskazuj¹c termin, do którego ka¿dy, chc¹cy i mog¹cy, mo¿e przedstawiæ prawn¹
przeszkodê”10.
Norma Soboru Laterañskiego IV by³a jednak bardzo niedoskona³a: nie
okreœla³a, ile zapowiedzi mia³o byæ wyg³oszonych; ani, co robiæ, gdy narzeczeni
nale¿eli do ró¿nych parafii, albo gdy jedna ze stron pochodzi³a z innego kraju.
Nie by³o równie¿ jasne, czy zapowiedzi mia³y byæ wyg³aszane jedynie przed
zawarciem ma³¿eñstwa czy równie¿ przed zarêczynami. By³o jednak bardzo
jasne, ¿e zapowiedzi nie narusza³y istotnych elementów ma³¿eñstwa: zapowiedzi by³y wymagane do godziwoœci ma³¿eñstwa, a nie do jego wa¿noœci.
3. Wa¿noœæ ma³¿eñstw potajemnych
Prawo i kanonistyka w tym okresie nie uzale¿nia³y wa¿noœci ma³¿eñstwa
od zachowania pewnych okreœlonych formalnoœci albo uroczystych celebracji
tego zwi¹zku. Uznawano wa¿noœæ ma³¿eñstw nawet zawieranych bez ¿adnej
uroczystej formy i bez b³ogos³awieñstwa kap³añskiego. Wystarczy³o, ¿e osoby
zdolne do zawarcia ma³¿eñstwa wyrazi³y zgodê ma³¿eñsk¹ poprzez s³owa dotycz¹ce teraŸniejszoœci (verba de presenti). Doktryna ta ró¿ni³a siê mocno od

9

10

Miko³aj I, OdpowiedŸ Bu³garom Ad consulta vestra, 13.11.866, cap.III: «Sufficiat
secundum leges solus eorum consensus, de quorum coniunctionibus agitur. Qui
consensus si solus in nuptiis forte defuerit, cetera omnia etiam cum ipso coitu
celebrata frustrantur, Iohanne Chrysostomo magno doctore testante, qui ait: <Matrimonium non facit coitus, sed voluntas>, Ef, t. I, s. 84.
Sobór Laterañski IV, Konstytucje, 51,2–3, w: Dokumenty Soborów Powszechnych,
t. II, Kraków 2002, s. 293.
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doktryny Koœcio³a Wschodniego, który uznawa³ jedynie za wa¿ne te ma³¿eñstwa, które by³y zawierane wed³ug formy uroczystej i które otrzyma³y kap³añskie b³ogos³awieñstwo. Tutaj znakiem sakramentalnym by³o kap³añskie b³ogos³awieñstwo.
Papie¿ Aleksander III uzna³, ¿e bez wzglêdu na formê, ma³¿eñstwa potajemne s¹ wa¿ne, jeœli tylko jest mo¿liwe ich udowodnienie przez œwiadków. Jak
natomiast wygl¹da sprawa, jeœli nie by³oby mo¿liwe takie udowodnienie? Jeden z biskupów (Beauvais) poprosi³ w takim wypadku Aleksandra III o dyspensê od ma³¿eñstwa potajemnego. Aleksander III odpowiedzia³, ¿e nie widzi
mo¿liwoœci zastosowania tutaj dyspensy; Koœció³ nikogo nie mo¿e zmuszaæ do
¿ycia w ma³¿eñstwie, ale jeœli ci, którzy zawarli ma³¿eñstwo potajemne chc¹
upubliczniæ swój zwi¹zek, nale¿y ich traktowaæ tak, jakby zawarli ma³¿eñstwo
in facie Ecclesiae. Gdy natomiast tego nie chc¹ uczyniæ, zawsze – jeœli rzeczywiœcie zosta³o zawarte ma³¿eñstwo potajemne – bêdzie ono obowi¹zywa³o strony w zakresie wewnêtrznym.
Papie¿ Aleksander III uznawa³ równie¿ za wa¿ne takie ma³¿eñstwa, które
by³y zawierane wbrew przepisom prawa. Jedynie przeszkoda zrywaj¹ca mog³a
sprawiæ, ¿e takie ma³¿eñstwa by³y uznawane za nieby³e. W przypadku zawierania ma³¿eñstwa z naruszeniem prawa, papie¿ nakazywa³ na³o¿enie odpowiedniej pokuty, ale ma³¿eñstwa takie by³y uznawane za wa¿ne. Kap³an, który
pob³ogos³awi³ takie ma³¿eñstwo, powinien zostaæ pozbawiony w przysz³oœci
takiego prawa.
Upublicznione ma³¿eñstwa potajemne by³y – jeœli chodzi o wa¿noœæ – tak
samo wa¿ne jak zawierane in facie Ecclesiae i to nie od momentu upublicznienia, ale od chwili jego zawarcia.
W rzeczywistoœci wiêc Sobór Laterañski IV nie nakaza³ zawierania ma³¿eñstwa w obecnoœci œwiadków, ale jedynie g³oszenie zapowiedzi i publiczne
zawieranie ma³¿eñstwa, aby nie by³y one potajemne.
Wiele synodów lokalnych próbowa³o tê sprawê regulowaæ w ró¿norodny
sposób. Synod z Salzbourga z roku 1291 nie nakazywa³ zawierania ma³¿eñstwa w obecnoœci kap³ana. Nak³ada³ jednak karê ekskomuniki, jeœli ma³¿eñstwo nie by³o zawierane w obecnoœci szeœciu osób, trzech z nich powinno byæ
mê¿czyznami, godnymi wiary, mieszkañcami parafii. Zaznacza jednak, ¿e w ci¹gu miesi¹ca ma³¿onkowie powinni zg³osiæ fakt zawarcia ma³¿eñstwa swemu
proboszczowi.
Wa¿noœæ ma³¿eñstw potajemnych by³a wiêc faktem. Nikt tego nie podwa¿a³. Koœció³ stara³ siê jednak wprowadziæ zwyczaj zawierania ma³¿eñstwa in
facie Ecclesiae, w obecnoœci œwiadków, po wyg³oszeniu zapowiedzi i z kap³añskim b³ogos³awieñstwem. Nakazanie takiej formy jako obowi¹zkowej, chocia¿
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bez negowania wa¿noœci, przyczyni³o siê do rozpowszechnienia zawierania
ma³¿eñstwa wobec Koœcio³a, ale nie by³a to nigdy sprawa powszechna. Ma³¿eñstwa potajemne by³y zawierane w dalszym ci¹gu, sprawiaj¹c wielokrotnie
problemy. By³o przy tym wiele nadu¿yæ, gdy¿ wielokrotnie nie by³o ¿adnych
dowodów zewnêtrznych na zawarcie takiego ma³¿eñstwa. By³a to konsekwencja tego, ¿e Koœció³ broni³ w sposób absolutny ius connubii, osobistego prawa,
którego prawodawca nie móg³ ograniczaæ normami prawa pozytywnego.
4. Z³o ma³¿eñstw potajemnych
Nie zawsze ma³¿eñstwa potajemne by³y zawierane w sposób godny sakramentu. Lokalne synody niejednokrotnie wystêpowa³y przeciwko ma³¿eñstwom
zawieranym w karczmach, w trakcie publicznych œwi¹t i zabaw czy jako ¿art.
Godnoœæ sakramentu tego nie dopuszcza³a. Zakazuje siê tak¿e zawierania
ma³¿eñstwa noc¹, skrycie. Okolicznoœci te sprawiaj¹, ¿e ma³¿eñstwo w ten sposób zawarte trudno by³oby odró¿niæ od zwyk³ego konkubinatu. Zawierane bez
œwiadków poci¹ga³o za sob¹ inne niebezpieczeñstwo: jeden z ma³¿onków móg³
opuœciæ drugiego, i skoro nie by³o ¿adnego zewnêtrznego dowodu, móg³ zawrzeæ
inne ma³¿eñstwo in facie Ecclesiae. W takim razie drugie ma³¿eñstwo by³o
cudzo³óstwem w oczach Bo¿ych.
Jeœli chodzi o dzieci zrodzone w ma³¿eñstwach potajemnych by³y one uwa¿ane za dzieci prawego pochodzenia, gdy¿ narodzi³y siê w ma³¿eñstwie – zawartym niegodziwie – ale zawartym wa¿nie.
5. Walka z ma³¿eñstwami potajemnymi
Walka z ma³¿eñstwami potajemnymi przybra³a na sile za pontyfikatu Aleksandra III. Wczeœniej pojawia³y siê równie¿ rozporz¹dzenia lokalnych synodów, które chcia³y zlikwidowaæ ten sposób zawierania ma³¿eñstwa. Jako przyk³ad mo¿na tutaj podaæ kanon 1 Synodu w Winchester (Anglia) z 1076 r.11
Synod ten nakazywa³, pod groŸb¹ niewa¿noœci, b³ogos³awieñstwo kap³añskie.
Jeœli ktoœ zawar³by ma³¿eñstwo bez takiego b³ogos³awieñstwa, zwi¹zek ten
mia³ byæ traktowany jako zwyk³e cudzo³óstwo, a nie ma³¿eñstwo. Inny angielski synod w Westminster z 1173 r. zakazywa³ ma³¿eñstw potajemnych; ma³11

Por. kanon 1 Synodu w Winchester (Anglia), 1.04.1076: «...Praeterea statutum est,
ut nullus filiam suam, vel cognatam det alicui absque benedictione sacerdotali: si
aliter fecerit, non ut legitimum coniugium, sed ut fornicatorium iudicabitur» Ef,
t. I, s. 100–101.
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¿eñstwa powinny byæ zawierane wobec Koœcio³a. Biskup Pary¿a w trakcie synodu w 1196 r. nakaza³ kap³anom, pod kar¹ ekskomuniki, g³oszenie zapowiedzi przez trzy niedziele lub trzy œwiêta obowi¹zkowe. W konsekwencji ma³¿eñstwo powinno byæ zawierane nie w jakimkolwiek miejscu, lecz w parafii, w której ¿yli narzeczeni.
6. Kary za zawieranie ma³¿eñstw potajemnych
Do koñca œredniowiecza ma³¿eñstwa potajemne by³y karane bardzo rzadko. Synody lokalne próbowa³y czasami na³o¿yæ kary bardziej surowe. Wspomniany ju¿ Synod Paryski z 1196 r. nak³ada³ karê ekskomuniki za nie wyg³oszenie zapowiedzi; podobna kara spotyka³a kap³ana, który pob³ogos³awi³ ma³¿eñstwo potajemne, a tak¿e samych zawieraj¹cych. Taki zwi¹zek nie by³ traktowany jako prawdziwe ma³¿eñstwo, a dzieci by³y traktowane jako nieprawego pochodzenia.
Sobór Laterañski IV zastosowa³ podobne rozwi¹zanie, jeœli chodzi o zapowiedzi, ale nie przej¹³ surowych sankcji. Jeœli chodzi bowiem o zawieraj¹cych
ma³¿eñstwo potajemne nak³ada³ jedynie pokutê. Nie przeszkadza³o to jednak
w niektórych regionach Koœcio³a nak³adaæ ekskomunikê na podobne zwi¹zki.
Synod z Salisbury nakaza³, ¿e nale¿y odbyæ pielgrzymkê do Rzymu, aby uzyskaæ przebaczenie. Synod z Westminster z 1240 r. nakaza³, oprócz ekskomuniki, cztery razy w ci¹gu roku, w bramie katedry, biczowaæ tego rodzaju ma³¿onków, codziennie w drzwiach swojego koœcio³a parafialnego oraz nak³ada³ karê
pieniê¿n¹ ustalon¹ przez biskupa.
Tak wiêc karano tego rodzaju ma³¿eñstwa, ale by³y one ca³y czas wa¿ne;
nie zak³adano jednak wa¿noœci, jeœli nie by³o ¿adnego dowodu w zakresie zewnêtrznym. Jeœli jedna ze stron lub obydwoje negowali fakt zawarcia takiego
ma³¿eñstwa i nie by³o ¿adnego zewnêtrznego dowodu, Koœció³ nie nakazywa³
im wspólnego ¿ycia. Inn¹ spraw¹ by³o to, ¿e jeœli faktycznie zawarto to ma³¿eñstwo, wówczas obowi¹zywa³o ono w sumieniu.
7. Prawna forma zawarcia ma³¿eñstwa
wprowadzona przez Sobór Trydencki
W wieku X/XI sytuacja doprowadzi³a do tego, ¿e Koœció³ obj¹³ praktycznie
ca³¹ jurysdykcjê nad wszystkimi sprawami zwi¹zanymi z ma³¿eñstwem. Jednak¿e Koœció³ nigdy nie próbowa³ ustanawiaæ oficjalnej formy zawierania ma³¿eñstwa obowi¹zkowej dla wszystkich. Karano bardzo surowo niektóre zwi¹zki, np. ma³¿eñstwa potajemne, ale te zwi¹zki by³y wa¿ne. Z czasem jednak
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plaga ma³¿eñstw potajemnych, ³¹cznie z wielk¹ liczb¹ przeszkód do zawarcia
zwi¹zku, przyczyni³y siê do du¿ej niepewnoœci z punktu widzenia prawnego.
Dlatego te¿, aby ustanowiæ jakieœ jasne normy prawne pozwalaj¹ce stwierdziæ
wa¿noœæ ma³¿eñstwa, Ojcowie Soboru Trydenckiego czuli siê zobowi¹zani do
reakcji12. Chocia¿ by³o wiele w¹tpliwoœci i dyskusji na ten temat, ostatecznie
zaaprobowano koœcieln¹ formê prawn¹ konieczn¹ do zawarcia ma³¿eñstwa.
Forma ta by³a obowi¹zkowa do wa¿noœci zwi¹zku. Odt¹d ma³¿eñstwo pomiêdzy ochrzczonymi nie by³o wa¿ne, jeœli nie zosta³o zawarte w obecnoœci proboszcza albo innego kap³ana przez niego delegowanego i wobec co najmniej
dwóch œwiadków13. Nale¿a³o równie¿ odnotowaæ ten fakt w koœcielnej ksiêdze
prowadzonej do tego celu. Obecnoœæ kap³ana by³a czysto pasywna; kap³an by³
jedynie œwiadkiem kwalifikowanym. Dlatego wystarcza³a jedynie jego obecnoœæ, chocia¿by nawet nie wyra¿a³ zgody na ten zwi¹zek. Obecnoœæ pasywna,
przypadkowa, albo nawet z przymusu, jest wystarczaj¹ca. Ojcowie Soboru zadecydowali tak¿e, ¿e ta forma bêdzie obowi¹zywaæ tylko na tych terenach, na
których dokumenty soborowe zostan¹ oficjalnie promulgowane. Dlatego w ca³ym Koœciele, po Soborze, istnia³a podwójna praktyka. Tam, gdzie normy te
zosta³y promulgowane, forma kanoniczna zawarcia ma³¿eñstwa by³a obowi¹zkowa, ale tam, gdzie tego nie dokonano, obowi¹zywa³y poprzednie zwyczaje
i normy. Ta sytuacja nie by³a wiêc jednoznaczna. Dlatego dekret Ne Temere
z 2 sierpnia 1907 r. daje nowe dyspozycje w tej materii14. Wed³ug tego dekretu,
forma kanoniczna jest obowi¹zkowa w ca³ym Koœciele i dla wszystkich katolików, nawet, gdy zawieraj¹ ma³¿eñstwa mieszane. Aby ukróciæ nowe nadu¿ycia, np. ma³¿eñstwa przez zaskoczenie, wymaga tak¿e aktywnej obecnoœci kap³ana: odt¹d musi braæ czynny udzia³ w ceremonii i musi pytaæ o wzajemn¹
zgodê narzeczonych.

12

13
14

Doktrynê Soboru Trydenckiego, dyskusje soborowe itp., mo¿emy skonsultowaæ w:
E. Tejero, El matrimonio, misterio y signo. Siglos XIV–XVI, Pamplona 1971,
s. 325–358.
Por. Dekret Tametsi, Sesja XXIV, 11.11.1563, cap.1,1–4: Ef, t. I, s. 147–149.
Por. Ef, t. I, s. 615–617.
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Studia Gnesnensia
Tom XXI (2007) 377–386

KONSEKWENCJE PRAWNE
WOBEC JAWNOGRZESZNIKÓW
Na pierwszy rzut oka tak sformu³owany temat, a w³aœciwie u¿yte w nim
s³owo jawnogrzesznik wydaje siê tr¹ciæ myszk¹. W mentalnoœci obecnego œwiata, przy tendencji odchodzenia od jakiegokolwiek grzechu, to s³owo wydaje siê
mocno nieaktualne. Tymczasem obowi¹zuj¹ce prawo kanoniczne zna je bardzo
dobrze i czêsto siê nim pos³uguje. Chocia¿ dla pe³nej uczciwoœci, nale¿y sprecyzowaæ, ¿e w prawie kanonicznym nie stanowi siê o jawnogrzesznikach, ale
o osobach ¿yj¹cych w jawnym grzechu ciê¿kim. Taki zabieg s³owny zapewne
zosta³ podyktowany trosk¹ o godnoœæ osoby i unikniecie sformu³owania, które
w obecnych czasach mo¿e wydawaæ siê obraŸliwe. Tym niemniej chodzi w gruncie
rzeczy o to samo.
KPK 1983 wierny swojej powœci¹gliwoœci odnoœnie do definiowania czegokolwiek, powstrzyma³ siê konsekwentnie od definiowania jawnogrzeszników
czy jak wola³by personalizm chrzeœcijañski od definiowania jawnego grzechu
ciê¿kiego. „Kij w mrowisko” zosta³ jednak w³o¿ony i to przez trzy dykasterie
Kurii Rzymskiej. Tym bardziej wiêc problem wart jest uwagi. Dnia 24 czerwca
2000 r. Papieska Rada do Spraw Interpretacji Tekstów Prawnych w ³¹cznoœci
z Kongregacj¹ Nauki Wiary i Kongregacj¹ do Spraw Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów opublikowa³y Deklaracjê dotycz¹c¹ wiernych, którzy siê rozwiedli i zawarli powtórne zwi¹zki ma³¿eñskie.1 Dziêki tej wypowiedzi wskazano, kto nale¿y do kategorii ¿yj¹cego w jawnym grzechu ciê¿kim i jakie dotykaj¹ go konsekwencje.
Definicja jawnego grzechu ciê¿kiego zosta³a zawarta w pkt. 2 wskazanej
Deklaracji. Jej autorzy wskazali w niej, ¿e sytuacja jawnego grzechu ciê¿kiego
w rozumieniu prawa kanonicznego jest jasna. Ma ona miejsce, gdy zostaj¹
spe³nione równoczeœnie trzy warunki. S¹ nimi mianowicie: grzech ciê¿ki, rozumiany obiektywnie (a nie jedynie subiektywnie – tzn. odczytywany w sumie1

Tekst angielski Deklaracji w.: http://vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
intrptxt/documents/rc_pc_interptxt_doc_20000706_declaration_en.html, 2005-0327, godz. 18:05, Zob. tak¿e A. Sobczak, Komunia œwiêta osób ¿yj¹cych w powtórnym cywilnym zwi¹zku, WAG 8–9 (2000) 593–597.
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niu poszczególnego grzesznika); uparta trwa³oœæ ze strony trwaj¹cego w tym
grzechu; zewnêtrzny charakter sytuacji ciê¿kiego grzechu habitualnego.2
W³aœciwym adresatem tej deklaracji – jak zosta³o to ju¿ wy¿ej zaznaczone
– by³y osoby rozwiedzione i ¿yj¹ce w powtórnych zwi¹zkach ma³¿eñskich. Autorzy omawianej Deklaracji podkreœlili z naciskiem, ¿e wbrew szerz¹cym siê
opiniom takie osoby nale¿y uznaæ za ¿yj¹ce w jawnym grzechu ciê¿kim. Ten
fakt zosta³ mocno wyakcentowany.
Na temat osób rozwiedzionych i ¿yj¹cych w powtórnych zwi¹zkach ma³¿eñskich Stolica Apostolska wypowiada³a siê tak¿e wczeœniej. Omawiana Deklaracja nie jest wiêc zaskoczeniem. Uczyni³ to m.in. Biskup Rzymu Jan Pawe³
II w Adhortacji Apostolskiej z dnia 22 listopada 1981 r. Familiaris Consortio.
Czytamy w niej, ¿e.: „Koœció³ jednak na nowo potwierdza swoj¹ praktykê, opart¹
na Piœmie Œwiêtym, niedopuszczania do Komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny zwi¹zek ma³¿eñski. Nie mog¹ byæ dopuszczeni
do Komunii œwiêtej od chwili, gdy ich stan i sposób ¿ycia obiektywnie zaprzeczaj¹ tej wiêzi mi³oœci miêdzy Chrystusem i Koœcio³em, któr¹ wyra¿a i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny szczególny motyw duszpasterski: dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadza³oby wiernych w b³¹d lub powodowa³oby zamêt, co do nauki Koœcio³a o nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa”.3 To stanowisko zosta³o wyra¿one ponadto w Katechizmie Koœcio³a Katolickiego z dnia
11 paŸdziernika 1992 r.4 oraz w Liœcie Kongregacji Nauki Wiary z dnia 14 wrze-

2

The phrase „and others who obstinately persist in manifest grave sin” is clear and
must be understood in a manner that does not distort its sense so as to render the
norm inapplicable. The three required conditions are:

a) grave sin, understood objectively, being that the minister of Communion would
not be able to judge from subjective imputability;
b) obstinate persistence, which means the existence of an objective situation of sin that
endures in time and which the will of the individual member of the faithful does not
bring to an end, no other requirements (attitude of defiance, prior warning, etc.)
being necessary to establish the fundamental gravity of the situation in the Church;
c) the manifest character of the situation of grave habitual sin.
3
FC 84.
4
KKK 1650: „W wielu krajach s¹ obecnie liczni katolicy, którzy na podstawie prawa
cywilnego decyduj¹ siê na rozwód i zawieraj¹ cywilnie nowy zwi¹zek. Koœció³, bêd¹c wierny s³owom Jezusa Chrystusa: „Kto oddala ¿onê swoj¹, a bierze inn¹, pope³nia cudzo³óstwo wzglêdem niej. I jeœli ¿ona opuœci swego mê¿a, a wyjdzie za
innego, pope³nia cudzo³óstwo” (Mk 10, 11–12), nie mo¿e uznaæ nowego zwi¹zku za
wa¿ny, jeœli wa¿ne by³o pierwsze ma³¿eñstwo. Jeœli rozwiedzeni zawarli cywilnie
drugi zwi¹zek ma³¿eñski, znajduj¹ siê w sytuacji, która obiektywnie wykracza
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œnia 1994 r.5 Sytuacja prawna osób rozwiedzionych, które zawar³y powtórny
zwi¹zek ma³¿eñski jest analogiczna w skutkach do sytuacji: ma³¿eñstwa na
próbê, wolnych zwi¹zków bez ¿adnej publicznej wiêzi, katolików zwi¹zanych
tylko wêz³em cywilnym. Ich tak¿e nie wolno w rozumieniu cytowanego punktu
Familiaris Consortio dopuœciæ do Komunii eucharystycznej.6
Dziêki podanym przez Stolicê Apostolsk¹ warunkom okreœlaj¹cym osobê
¿yj¹c¹ w jawnym grzechu ciê¿kim mo¿na stwierdziæ, ¿e do omawianej kategorii nale¿¹ tak¿e ci wierni, którzy pozostaj¹ w oczywistej niezgodzie z innymi
zasadami moralnoœci chrzeœcijañskiej7, trwaj¹c w niej w sposób habitualny. Do
grupy osób ¿yj¹cych w jawnym grzechu ciê¿kim nie nale¿¹ wiêc tylko rozwiedzeni i ¿yj¹cy w powtórnych zwi¹zkach. Dla porównania warto wiedzieæ, ¿e
KPK z 1917 r., definiuj¹c osoby ¿yj¹ce w jawnym grzechu ciê¿kim, odsy³a³ do
Rytua³u z 1614 r., gdzie do takich osób zaliczano: lichwiarzy, wró¿bitów, nierz¹dnice i konkubinariuszy.
Celem wskazanej Deklaracji by³a interpretacja kan. 915 KPK. Jej autorzy wskazali w niej jedn¹ z wielu konsekwencji dotycz¹cych jawnogrzeszników. Norma wskazanego kanonu domaga siê od szafarza Eucharystii, aby
odmówi³ osobom ¿yj¹cym w jawnym grzechu ciê¿kim udzielenia tego sakramentu. Dokonuj¹c szerszej analizy niniejszego problemu, warto wskazaæ tak¿e na inne konsekwencje, jakie prawo kanoniczne przewiduje wobec jawnogrzeszników. Zosta³y one w sposób ogólny zasygnalizowane w KKK.8 Zostan¹
one teraz przedstawione.

5

6

7

8

przeciw prawu Bo¿emu. Dlatego nie mog¹ oni przystêpowaæ do Komunii eucharystycznej tak d³ugo, jak d³ugo trwa ta sytuacja. Z tego samego powodu nie mog¹ oni
pe³niæ pewnych funkcji koœcielnych”.
„Wierny, który ¿yje na sta³e na sposób ma³¿eñski z osob¹, która nie jest prawowit¹
ma³¿onk¹ albo prawowitym mê¿em, nie mo¿e przystêpowaæ do Komunii œwiêtej”,
tekst polski w.: L’Osservatore Romano, wydanie polskie 15 (1994) nr 11, s. 49–51.
Kongregacja Nauki Wiary wypowiedzia³a siê na ten temat tak¿e wczeœniej, w Liœcie z dnia 11 kwietnia 1973 r. skierowanym do biskupów w sprawie nauczania
Koœcio³a o nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa. Tekst polski w: E. Sztafrowski, Posoborowe Prawodawstwo Koœcielne, t. 7, z. 2, Warszawa 1977, s. 197–199, cyt. za: W. Góralski, Problem udzia³u w ¿yciu sakramentalnym osób ¿yj¹cych w niekanonicznych zwi¹zkach ma³¿eñskich, RNP, tom XIV, zeszyt 2 (2004), s. 100.
M. Pastuszko, Najœwiêtsza Eucharystia wed³ug Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana
Paw³a II, Kielce 1997, s. 153.
P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz, Uœwiêcaj¹ce zadanie Koœcio³a.
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Lublin 1986, s. 120.
KKK 1650.
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1. Odmowa udzielenia Eucharystii
Odmowê udzielenia Eucharystii prawodawca powszechny normuje w kan.
915 KPK i co zosta³o zaznaczone wy¿ej w Deklaracji z dnia 24 czerwca 2000 r.
Wskazany kan. 915 stanowi, ¿e: „Do Komunii œwiêtej nie nale¿y dopuszczaæ [...]
osób trwaj¹cych z uporem w jawnym grzechu ciê¿kim”. Norma ta jest adresowana do szafarza, który ma obowi¹zek pomin¹æ takie osoby w rozdawaniu Komunii
œwiêtej.9 ¯yj¹cy w grzechu ciê¿kim jawnym tylko zatem poœrednio s¹ adresatami
niniejszej zasady prawa. Tacy wierni, odczytuj¹c i uznaj¹c stan swojego w³asnego ¿ycia w swoim sumieniu, maj¹ obowi¹zek powstrzymania siê od przyjêcia
Komunii œwiêtej. Taka decyzja – jak wynika z tenoru niniejszej normy prawnej –
nie zosta³a jednak pozostawiona tylko im samym. Z racji na godnoœæ najwiêkszego daru, jaki ma Koœció³, decyzja o tym, kto mo¿e przyst¹piæ do Eucharystii,
nale¿y w gruncie rzeczy do szafarza tego sakramentu i to nawet do tego stopnia,
¿e ma on obowi¹zek, aby widz¹c osobê bêd¹c¹ w jawnym grzechu ciê¿kim i podchodz¹c¹ do przyjêcia Komunii œwiêtej, odmówiæ jej udzielenia tego sakramentu.
Nale¿y wiêc mocno zaakcentowaæ, ¿e bezpoœrednim (i w sensie œcis³ym – jedynym) adresatem kan. 915 jest szafarz, a nie wierny przyjmuj¹cy Eucharystiê.
Do osób bêd¹cych w grzechu ciê¿kim, ale niejawnym prawodawca zwraca
siê w kan. 916. Na zasadzie przeciwieñstwa, nale¿y stwierdziæ, ¿e grzech ciê¿ki niejawny, jest takim, który nie spe³nia kryteriów zdefiniowanych przez autorów wskazanej Deklaracji. Osoby, które pope³ni³y grzech ciê¿ki niejawny,
maj¹c œwiadomoœæ stanu, w którym siê znalaz³y, maj¹ obowi¹zek same powstrzymaæ siê od przyjêcia Eucharystii. Norma tego kanonu jest skierowana
tym razem do osoby ¿yj¹cej w grzechu ciê¿kim, a nie do szafarza. Kan. 916
stanowi bowiem, ¿e: „Kto ma œwiadomoœæ grzechu ciê¿kiego, nie powinien bez
sakramentalnej spowiedzi odprawiaæ Mszy œwiêtej ani przyjmowaæ Komunii
œwiêtej, chyba ¿e istnieje powa¿na racja i nie ma sposobnoœci wyspowiadania
siê. W takim jednak wypadku ma pamiêtaæ o tym, ¿e jest obowi¹zany wzbudziæ akt ¿alu doskona³ego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania siê
jak najszybciej”. St¹d, gdyby nawet szafarz wiedzia³ o tym, ¿e wierny zamierzaj¹cy przyj¹æ Komuniê œwiêt¹ jest w grzechu ciê¿kim niejawnym, nie mo¿e
odmówiæ udzielenia mu komunii œw.10
9

10

J. Huels, Komentarz do kan. 915, w.: J. Beal, J. Coriden, T. Green, The new Commentary on the Code of Canon Law, New York 2000, s. 1110.
Por. P. Hemperek, Komentarz do kan. 916, w: P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz, Komentarz..., s. 120.
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Co powinien zrobiæ szafarz zanim odmówi udzielenia Eucharystii?
Cytowana Deklaracja z dnia 24 czerwca 2000 roku, wskazuje w pkt. 3 na
troskê pastersk¹, jaka powinna cechowaæ prze³o¿onego koœcielnego w przypadku odmowy udzielenia Eucharystii. Jest on mianowicie zobowi¹zany do podjêcia wysi³ku polegaj¹cego na wyt³umaczeniu niemo¿noœci przyst¹pienia do Komunii eucharystycznej przez niniejsze osoby. Gdyby chodzi³o o inne osoby, ni¿
¿yj¹ce w zwi¹zku niesakramentalnym, w celu upewnienia siê o uporze w trwaniu w grzechu ciê¿kim, duszpasterz ma obowi¹zek zwróciæ siê do osoby i nakazaæ jej zaprzestania trwania w takiej sytuacji z zagro¿eniem odmowy udzielenia Eucharystii.11 Ostatecznie, gdyby jednak podjête wysi³ki nie da³y efektu,
szafarz musi odmówiæ udzielenia Eucharystii. W praktyce wiêc, widz¹c tak¹
osobê zbli¿aj¹c¹ siê wraz z innymi w procesji Eucharystycznej szafarz ma obowi¹zek odes³aæ j¹ z powrotem, nie udzielaj¹c jej Komunii œwiêtej Takiej sytuacji nie mo¿e zmieniæ nawet to, ¿e taka osoba mog³aby usi³owaæ zamkn¹æ usta
szafarzowi poprzez wyznanie mu swojej sytuacji w konfesjonale, mimo ¿e i tak
nie mog³aby otrzymaæ sakramentalnego rozgrzeszenia. Szafarz bazuje bowiem
w takim przypadku na wczeœniejszej rozmowie, któr¹ ma – jak wskaza³ autor
deklaracji – obowi¹zek przeprowadziæ. By³oby dobrze, aby taka rozmowa zosta³a przeprowadzona w obecnoœci œwiadka, który móg³by j¹ potwierdziæ i zagwarantowaæ, ¿e mia³a ona rzeczywiœcie miejsce. Œwiadek stanowi³by rêkojmiê dla szafarza, ¿e odmowa udzielenia Eucharystii mia³a miejsce po wczeœniejszym upomnieniu.
Autorzy Deklaracji wskazuj¹ w jej pkt. 4, ¿e ¿aden koœcielny autorytet
i w ¿adnym przypadku nie mo¿e zdyspensowaæ szafarza Eucharystii z obowi¹zku
odmówienia takim osobom udzielenia Komunii œwiêtej Kongregacje zastrzeg³y
ponadto, ¿e ¿aden autorytet nie mo¿e wydaæ norm przeciwnych temu zakazowi.
Wyj¹tek od zasady. Kiedy ¿yj¹cy w grzechu ciê¿kim jawnym
mog¹ korzystaæ z Eucharystii?
Niniejszy zakaz nie jest jednak bezwzglêdny. Wyj¹tek mo¿e dotyczyæ tylko
i wy³¹cznie wiernych rozwiedzionych i ¿yj¹cych w powtórnych zwi¹zkach. Prawo kanoniczne nie przewiduje mo¿liwoœci dopuszczenia do Eucharystii innych
jawnych grzeszników. Jan Pawe³ II we wskazanej adhortacji (FC), w tym samym jej numerze, wskazuje na mo¿liwoœæ, w której takie osoby mog¹ przystê11
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powaæ do Eucharystii. Czytamy tam, ¿e: „Pojednanie w sakramencie pokuty –
które otworzy³oby drogê do Komunii eucharystycznej – mo¿e byæ dostêpne jedynie dla tych, którzy ¿a³uj¹c, ¿e naruszyli znak Przymierza i wiernoœci Chrystusowi, s¹ szczerze gotowi na tak¹ formê ¿ycia, która nie stoi w sprzecznoœci
z nierozerwalnoœci¹ ma³¿eñstwa. Oznacza to konkretnie, ¿e gdy mê¿czyzna i kobieta, którzy dla wa¿nych powodów – jak na przyk³ad wychowania dzieci – nie
mog¹c uczyniæ zadoœæ obowi¹zkowi rozstania siê, postanawiaj¹ ¿yæ w pe³nej
wstrzemiêŸliwoœci, czyli powstrzymywaæ siê od aktów, które przys³uguj¹ jedynie ma³¿onkom”. Ta sama regu³a zosta³a przypomniana we wskazanym numerze Katechizmu Koœcio³a Katolickiego i w omawianym Liœcie Kongregacji Nauki Wiary. Prawodawca umo¿liwia przyjmowanie Eucharystii przez osoby ¿yj¹ce
w powtórnych zwi¹zkach niesakramentalnych, gdy zajd¹ dwa warunki. Pierwszym z nich jest wa¿ny powód, który usprawiedliwia ¿ycie w omawianym zwi¹zku. Takim mo¿e byæ, jak podaj¹ dokumenty Koœcio³a, wychowanie wspólnych
dzieci. Jest to przyk³ad najbardziej czytelny, ale nie wyklucza innych, które
chocia¿ nie zosta³y wyliczone, musz¹ byæ równie powa¿ne.
Drugim warunkiem jest zobowi¹zanie, jakie maj¹ podj¹æ omawiane osoby.
Maj¹ one mianowicie powstrzymaæ siê od aktów ma³¿eñskich. Adhortacja nie
wskazuje na podmiot, który mia³by odebraæ takie zobowi¹zanie. Nie jest jasne,
kto ma nim byæ. Czy ma byæ nim prze³o¿ony zewnêtrzny (ordynariusz miejsca
czy w³asny proboszcz), czy wystarczaj¹cy jest spowiednik (forum wewnêtrzne).
Wydaje siê zatem, ¿e ta kwestia nie jest wystarczaj¹co jasno uregulowana i warto
by³oby to uczyniæ przynajmniej czasowo na gruncie prawa partykularnego ka¿dej
diecezji. Wydaje siê te¿ po¿yteczne, aby tacy ma³¿onkowie otrzymali od swoich
prze³o¿onych koœcielnych (np. proboszczów) stosowny dokument na piœmie, który
zawiera³by tak¹ zgodê i by³by tym samym zewnêtrznym uwiarygodnieniem
mo¿liwoœci przyjmowania Eucharystii.
Wed³ug wskazanego Listu Kongregacji Nauki Wiary z dnia 14 wrzeœnia
1994 roku osoby, które ¿yj¹ w zwi¹zkach niesakramentalnych, a które podjê³y
siê omawianego zobowi¹zania winny przystêpowaæ do sakramentów tak, aby
nie budziæ zgorszenia wspólnoty koœcielnej. Nie wskazuje siê tutaj na wymóg
przyjmowania sakramentów poza swoj¹ parafi¹ (co jednak wydaje siê rozwi¹zaniem najlepszym), a jedynie mówi siê o trosce dotycz¹cej unikniêcia zgorszenia.
Nale¿y wiêc zwróciæ uwagê, ¿e omawiany wyj¹tek nie dotyczy wszystkich
ma³¿eñstw cywilnych. Musz¹ byæ to zwi¹zki powtórne, a nie pierwsze. Nie chodzi wiêc o ka¿dy zwi¹zek tylko cywilny, albo zwi¹zek faktyczny. Ponadto musi
zaistnieæ powód, jaki zosta³ okreœlony jako powa¿ny, a przyk³adowo wskazany,
jako wychowanie wspólnych dzieci. Nale¿y wnioskowaæ, ¿e mo¿liwe s¹ tak¿e inne,
ale musz¹ byæ równie powa¿ne. S¹dzê, ¿e trudno by³oby jednak wskazaæ inne.
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2. Zakaz wykonywania funkcji chrzestnego i œwiadka bierzmowania
Katalog wymagañ, jakie stawia siê maj¹cym pe³niæ rolê chrzestnego, prawodawca zawar³ w kan. 874. Odnoœnie do zadania œwiadka bierzmowania, prawo
nakazuje stosowaæ te same kryteria, jakie stawia odnoœnie do chrzestnych. Poœród nich jest mowa o tym, ¿e wymaga siê, aby chrzestny prowadzi³ ¿ycie zgodne
z wiar¹.12 Chocia¿ wprost nie stanowi siê, ¿e z takiej mo¿liwoœci s¹ wykluczeni
jawni grzesznicy, to poœrednio regu³a ta wynika z tenoru normy prawnej. St¹d
osoby ¿yj¹ce w grzechu ciê¿kim jawnym nie mog¹ zostaæ dopuszczone do tych
zadañ. Wymóg taki jest usprawiedliwiony przez cele, jakie przyœwiecaj¹ zadaniu
chrzestnego lub œwiadka bierzmowania. Kan. 872 stanowi o zadaniu chrzestnego,
¿e: „ma doros³emu towarzyszyæ w chrzeœcijañskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz
z rodzicami przestawiaæ do chrztu oraz pomagaæ, ¿eby ochrzczony prowadzi³ ¿ycie
chrzeœcijañskie odpowiadaj¹ce przyjêtemu sakramentowi i wype³nia³ z³¹czone
z nim obowi¹zki”. Natomiast œwiadek bierzmowania, wed³ug kan. 892 ma: „troszczyæ siê, a¿eby bierzmowany postêpowa³ jako prawdziwy œwiadek Chrystusa i wiernie wype³nia³ obowi¹zki zwi¹zane z tym sakramentem”.13
3. Odmowa pogrzebu katolickiego
Prawo kanoniczne w kan. 1184 redaguje katalog osób, którym nale¿y odmówiæ pogrzebu katolickiego, jeœli przed œmierci¹ nie da³y ¿adnych oznak pokuty. Wœród nich wylicza siê wprost jawnych grzeszników, którym nie mo¿na
przyznaæ pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych. Wykluczenie publicznego zgorszenia wiernych, jak nale¿y wywnioskowaæ, otwiera mo¿liwoœæ udzielenia pogrzebu katolickiego ¿yj¹cym w grzechu ciê¿kim jawnym. Zbyt ³atwe
stosowanie tej klauzuli mo¿e prowadziæ do du¿ego zamieszania w kszta³towaniu zdrowych postaw wiernych.
Po wtóre, odmowa udzielenia pogrzebu musi byæ podyktowana przekonaniem duszpasterza, ¿e wierny nie okaza³ ¿adnych oznak pokuty. St¹d zawsze,
jak stanowi kan. 1184 §2: „Gdy powstaje jakaœ w¹tpliwoœæ, nale¿y siê zwróciæ
do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji nale¿y siê dostosowaæ”.14 Wska12

13
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P. Hemperek, Komentarz do kan. 874, w: P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a,
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zana w normie prawnej w¹tpliwoœæ zak³ada w sobie istnienie zarówno argumentów za, jak i przeciw pogrzebowi. W¹tpliwoœæ nie istnieje, gdy wszystkie
argumenty œwiadcz¹ o braku okazania ¿alu. Sytuacja jest tym bardziej oczywista, gdy duszpasterz postrzegaj¹c zbli¿aj¹cy siê kres ¿ycia wiernego, bêd¹cego
w grzechu ciê¿kim jawnym, sam podejmuj¹c kroki w celu pojednania go z Chrystusem, spotyka siê wprost z odmow¹. Jako dowód okazania oznak ¿alu, wskazuje siê jako wystarczaj¹ce, wed³ug doktryny prawa kanonicznego, oœwiadczenie jednego œwiadka.15 Okazanie ¿alu mo¿e mieæ miejsce w jakiejkolwiek, nawet najprostszej formie. Mo¿e ono polegaæ nie tylko na formie oczywistej, za
któr¹ nale¿y uznaæ to, ¿e umieraj¹cy poprosi³ o kap³ana (chocia¿ ten nie zd¹¿y³
przybyæ), ale tak¿e na tym, ¿e uca³owa³ krzy¿, wyrazi³ ¿al za grzechy.
W przypadku osób rozwiedzionych, które zawar³y powtórny zwi¹zek cywilny, sytuacja mo¿e byæ rzeczywiœcie bardzo ró¿na. Jak pokazuje praktyka
¿yciowa, wœród takich par, s¹ takie, które staraj¹ siê prze¿ywaæ swoje ¿ycie
w pokorze i czêsto uczestnicz¹ na miarê swoich mo¿liwoœci w ¿yciu Koœcio³a.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e daj¹ oznaki pokuty i to nie tylko w ostatnim momencie swojego ¿ycia. Oprócz nich s¹ te¿ i tacy, którzy ¿yj¹ w zwi¹zkach niesakramentalnych i nie wykazuj¹ w swoim postêpowaniu oznak ¿alu. Jeœli nie
oka¿¹ ich nawet w momencie œmierci, stanowi¹ najoczywistszy przyk³ad dla
kan. 1184.
4. Zakaz uczestniczenia w ¿yciu publicznym Koœcio³a
Udzia³ w ¿yciu publicznym Koœcio³a wymaga od wiernych przejrzystej postawy moralnej. Takiej wymaga siê od katechetów, wiernych wykonuj¹cych
funkcje liturgiczne czy od cz³onków stowarzyszeñ publicznych. Prawo kanoniczne w przypadku wszystkich tych osób nie domaga siê wprost, aby udzia³
w ¿yciu publicznym Koœcio³a by³ niedostêpny dla osób ¿yj¹cych w jawnym grzechu ciê¿kim. Stawiaj¹c wymagania wiernym w tej dziedzinie, poœrednio ¿¹da
od nich postawy, która wyklucza taki stan.
Jeœli chodzi o katechetów, prawo kanoniczne w kan. 804 § 2 nak³ada na
ordynariusza miejsca obowi¹zek wyznaczania takich osób, które odznaczaj¹
siê m.in. zdrow¹ nauk¹ i œwiadectwem ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Jeœli chodzi o udzia³ wiernych w stowarzyszeniach publicznych, to prawodawca w kan. 316 ogranicza prawo cz³onkostwa wiernym, którzy publicznie odst¹pili od wiary katolickiej albo zerwali wspólnotê koœcieln¹ lub podlegaj¹ eks15

H. Reinhardt, Komentarz do kan. 1184, w: K. Lüdicke, Münstericher Kommentar
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komunice na³o¿onej wyrokiem lub zdeklarowanej. W doktrynie prawa kanonicznego wskazuje siê, ¿e taki zakaz mo¿e jednak zawieraæ prawo partykularne.16
Podobnie sprawa przedstawia siê, jeœli chodzi o wiernych wykonuj¹cych
funkcje liturgiczne. Prawo kanoniczne w kan. 230 § 1 i 910 § 2 pozostawia
dookreœleniu przez poszczególne Konferencje Biskupie wymagañ, jakim maj¹
sprostaæ wierni pe³ni¹cy pos³ugê lektora czy akolity (czy te¿ nadzwyczajnego
szafarza Komunii œwiêtej). Odnoœnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii
œwiêtej Konferencja Episkopatu Polski wyda³a w tej materii Instrukcjê z dnia
2 maja 1990 r. W pkt. 2 Konferencja domaga siê, aby kandydat do takiego
urzêdu cechowa³ siê nieskazitelnym ¿yciem moralnym, pobo¿noœci¹ i powa¿aniem wœród duchowieñstwa i wiernych.17
Wszystkie te wskazane uprzednio wymagania, jak nale¿y domniemywaæ,
wykluczaj¹ stan ¿ycia w jawnym grzechu ciê¿kim.
Wnioski
Przez osoby ¿yj¹ce w jawnym grzechu ciê¿kim nale¿y rozumieæ te, których
postawa wyczerpuje trzy warunki wskazane przez Stolicê Apostolsk¹. S¹ nimi:
stan grzechu ciê¿kiego i to rozumiany obiektywnie, uparta trwa³oœæ w tym
grzechu oraz wymiar zewnêtrzny. Do takich osób bêd¹ zatem nale¿eæ osoby
pozostaj¹ce w oczywistej niezgodnoœci z zasadami katolickiej wiary czy moralnoœci. Wœród nich znajduj¹ siê osoby rozwiedzione, które zawar³y powtórny
zwi¹zek ma³¿eñski oraz inne ¿yj¹ce na wzór ma³¿onków.
Prawo kanoniczne wskazuje na cztery skutki prawne takiego stanu. Jest
nim przede wszystkim niedopuszczenie ich do Eucharystii (po uprzedniej rozmowie i wyjaœnieniu). Po drugie zakaz wype³niania funkcji chrzestnego i œwiadka bierzmowania, po trzecie – jeœli nie okazali wczeœniej ¿alu – zakaz udzielenia pogrzebu koœcielnego. Ostatnim ograniczeniem jest zakaz uczestniczenia
w ¿yciu publicznym Koœcio³a.
Prawo kanoniczne wskazuje na wyj¹tek umo¿liwiaj¹cy osobom rozwiedzionym i ¿yj¹cym w powtórnych zwi¹zkach cywilnych na przyst¹pienie do Eucha-
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rystii. Jest nim po pierwsze powa¿ny powód – jakim jest wychowanie wspólnych dzieci oraz po wtóre deklaracja powstrzymania siê od wspó³¿ycia cielesnego. Zwyk³a chêæ bycia razem przez takie osoby nie jest wystarczaj¹ca. Ten
casus wymaga uzupe³nienia przez prawne akty wykonawcze. Nale¿y mianowicie wskazaæ na podmiot, który mia³by wydawaæ tak¹ zgodê i na jej formê jej
udzielenia.
ZUSAMMENFASSUNG
Der Heilige Stuhl in seiner Erklärung vom 24 Juni 2000 über die Kommunion für
wiederverheiratet Geschiedene hat die Situation einer offenkundigen schweren Sünde
definiert. In der Meinung des Rechtes ist sie klar und anerkannt, wenn drei Bedingungen
stattfinden. Sie sind: Die schwere Sünde im objektiven Sinn, das hartnäckige Verharren
und der offenkundige Charakter der Situation der schweren habituellen Sünde. Der
Codex zieht die Konsequenzen für die Gläubigen, die in dieser Situation leben. Man
darf sie nicht zur Kommunion zulassen, sie dürfen nicht den Patendienstes der Taufe
und der Firmung übernehmen und wenn sie nicht vor dem Tod irgendwelche Zeichen
der Reue gegeben haben, ist das Begräbnis für sie zu verweigern. Außerdem gibt es für
sie keine Möglichkeit im offenkundigen Leben der Kirche teilzunehmen.

RECENZJE

Recenzja rozprawy habilitacyjnej: K. Lijka, Rewaloryzacja roli pascha³u w odnowionej liturgii Wigilii Paschalnej, Poznañ 2007, 296ss.
Rozprawa habilitacyjna ks. dra Kazimierza Lijki OMI Rewaloryzacja roli
pascha³u w odnowionej liturgii Wigilii Paschalnej (Poznañ 2007, s. 296) zostanie z pewnoœci¹ zauwa¿ona jako wa¿ne uzupe³nienie „luki” wydawniczej w problematyce odnosz¹cej siê do liturgicznych obchodów paschalnych.
Ka¿dy teolog, a tak¿e cz³owiek wierz¹cy przyzna, ¿e Triduum Paschalne
stanowi apogeum obchodów roku liturgicznego (zob. Kongr. Kultu Bo¿ego, List
okólny o przygotowaniu i obchodzeniu œwi¹t wielkanocnych, z dnia 16 stycznia
1988, art. 2: „Szczyt ca³ego roku liturgicznego jaœnieje w œwiêtym, paschalnym
Triduum Mêki i Zmartwychwstania Chrystusa…”, a tak¿e art. 38: „Najwiêksze misteria odkupienia ludzkiego Koœció³ obchodzi co roku od wieczornej Mszy
Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pañskiej a¿ do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania…, w tym czasie uobecnia siê i dokonuje misterium Paschy, to jest
przejœcie Pana z tego œwiata do Ojca”).
Temat i problematyka rozprawy stanowi¹ wa¿ne i oryginalne novum w polskiej literaturze liturgicznej, jakkolwiek liturgia œwiat³a jest oczywiœcie zawsze obecna we wszelkich pracach naukowych traktuj¹cych o obchodach Triduum Sacrum. To, co jednak wyró¿nia rozprawê o. Lijki od innych autorów
„dotykaj¹cych” problematykê roli pascha³u w liturgii Wigilii Paschalnej (zob.
np. prace R. Amieta, A. J. McGregora. P. M. Girarda, H. Schmidta, H. Zwecka,
G. Fuchsa, itd.), to dog³êbne, „ca³oœciowe”, wieloaspektowe spojrzenie okiem
naukowca na znaczenie i walor pascha³u (i liturgii œwiat³a), które stanowi¹
wa¿n¹ czêœæ obchodów Wigilii Paschalnej. Autor, zgodnie z logik¹ tematu, przeprowadza najpierw rzetelne, historyczne studium ukazuj¹ce pocz¹tki pojawienia siê œwiecy paschalnej, jej pochwa³y i jej mistyczno-symbolicznego znaczenia w liturgii okresu IV wieku. Autor z godn¹ podziwu swad¹ pos³uguje siê
tutaj zarówno Ÿród³ami patrystycznymi (zob. dzie³a takich autorów jak np.
Pseudo Alkuin, Raban Maur, Anastazy Bibliotekarz, Orygenes, Hipolit Rzymski, itd.), jak te¿ liturgicznymi (np. sakramentarze z VIII w., Ordines Romani,
Pontyfika³y z XII i XIII w., itd.). Swoje historyczne poszukiwania nad „historycznym” pascha³em doprowadza Autor poprzez reformy Piusa XII (Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus – 1956), Msza³ Paw³a VI (1970), a¿ po ostatnie
doprecyzowania obrzêdowe zawarte w Caeremoniale episcoporum z roku 1984,

388

Studia Gnesnensia T. XXI

a tak¿e w Mszale z roku 2002. Powy¿sze historyczne poszukiwania stanowi¹
treœæ rozdzia³u pierwszego.
Rozdzia³ II rozprawy analizuje znaki umieszczane na paschale oraz towarzysz¹ce im wypowiadane formu³y modlitewne. Analiza ta doprowadza Autora
do syntetycznego wniosku, ¿e maj¹ one uczestnikowi tych obrzêdów przybli¿yæ
podstawow¹ rolê pascha³u w liturgii Wigilii Paschalnej, czyli jego zbawczy
i eschatyczny wymiar.
Zapalony, gorej¹cy pascha³ (treœæ III rozdzia³u) ukazuje Chrystusa jako œwiat³oœæ œwiata, jako Tego, który rozprasza ciemnoœci zagra¿aj¹ce cz³owiekowi.
Kolejny rozdzia³ analizuje (w wielorakim wymiarze) Orêdzie Wielkanocne, które jako hymn pochwalny ku czci pascha³u stanowi uwieñczenie obrzêdu
liturgii œwiat³a Wigilii Paschalnej.
Ostatni rozdzia³ omawia relacjê miêdzy chrztem jako sakramentem paschalnym a rol¹ pascha³u w obrzêdach „chrzcielnych” (procesja do chrzcielnicy,
poœwiêcenie czy b³ogos³awienie wody chrzcielnej, zapalanie œwiec neofitów od
pascha³u) Wigilii Paschalnej.
Na czym polega oryginalnoœæ i wartoœæ rozprawy habilitacyjnej ks. K. Lijki? Na to proste pytanie znajdziemy równie¿ przekonywaj¹c¹ odpowiedŸ.
Autor z obszernych, obfitych, tradycyjnych, biblijnych, pe³nych symboliki
obrzêdów celebracji Triduum Paschalnego przybli¿a nam zaledwie jeden, szczególnie jednak wa¿ny element rytualny z Wigilii Paschalnej, mianowicie pascha³ i obrzêdy oraz symbolikê z nim zwi¹zan¹. Autor umieszcza przy tym pascha³ w przebogatym kontekœcie historycznym, patrystycznym, liturgicznym,
teologicznym i paschalnym. Istnieje, jak wiadomo, doœæ obfita literatura liturgiczna odnosz¹ca siê do obchodów Triduum Sacrum, a zw³aszcza Wigilii Paschalnej (zob. np. prace takich autorów, jak: C. Braga, A. Bugnini, A. Elberti,
H. Schmidt, itd.). Z ³atwoœci¹ zauwa¿amy jednak¿e, ¿e ks. dr K. Lijka OMI
zaprezentowa³ niezwykle rzeteln¹ monografiê na temat jednego zaledwie szczegó³u z Wigilii Paschalnej, mianowicie ukaza³ wyj¹tkow¹, oryginaln¹, pe³n¹
symboliki rolê pascha³u w odnowionej, posoborowej liturgii. Aby, zgodnie z tematem rozprawy przekonaæ czytelnika, ¿e dokona³a siê tutaj swoista jego „rewaloryzacja”, Autor zaimponowa³ znajomoœci¹ istotnych i obfitych Ÿróde³ patrystyczno-liturgicznych oraz uzasadni³ to bogat¹ literatur¹ przedmiotu. Recenzent z przyjemnoœci¹ zauwa¿a swadê i kompetencjê Autora, który precyzyjnie i kompetentnie przeprowadza nas przez doœæ z³o¿one dzieje „liturgii œwiat³a”, od staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej, a¿ po trzecie wydanie Msza³u Paw³a VI
(2002 r.). Znajomoœæ bowiem dziejów pascha³u jest niezbêdna dla zrozumienia
jego symboliki i sensu religijnego. G³êboko przeanalizowane przez Autora
wszystkie szczegó³y obrzêdowe towarzysz¹ce „liturgii œwiat³a” Wigilii Paschal-
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nej, pozwalaj¹ o. K. Lijce na uwypuklenie g³ównych tematów teologiczno-liturgicznych, które jakoby g³osi i przepowiada pascha³. Autor przybli¿a to nam
poprzez bardzo syntetyczne, trafne, prawie ¿e poetycko sformu³owane tytu³y
rozdzia³ów: pascha³ zbawczy, eschatyczny, gorej¹cy, wychwalany, chrzcielny.
Rzetelnoœæ studium o. dra K. Lijki OMI potwierdzaj¹ równie¿ obfite (prawie pó³tora tysi¹ca!) przypisy, czêsto nawarstwione, zdradzaj¹ce znajomoœæ nie
tylko jêzyków klasycznych („warsztatowych” dla historyka liturgii), ale tak¿e
najwa¿niejszych, wspó³czesnych jêzyków, którymi wyra¿a siê posoborowa dyscyplina liturgiczna.
Recenzent mia³by kilka delikatnych pytañ zwi¹zanych z materi¹ rozprawy. By³oby mo¿e ubogaceniem dla znajomoœci dziejów pascha³u uwzglêdnienie
jego roli na tle polskich zwyczajów liturgicznych, zw³aszcza w czasach staropolskich, zarówno w okresie przedtrydenckim, jak te¿ po Tridentinum. Znane
by³y przecie¿ polskie zwyczaje liturgiczne zwi¹zane z obchodami Triduum Sacrum (zob. np. pracê F. Ma³aczyñskiego, Misterium Paschalne w Polsce. Polskie zwyczaje liturgiczne w Œwiête Triduum ukrzy¿owania, pogrzebu i zmartwychwstania Chrystusa, Kraków 2006). Jesteœmy przekonani, ¿e Autor
w oparciu o takie Ÿród³a liturgiczne, jak: Ordinale Plocense (XIV w.), Agenda…
ecclesiae metropolitanae Gnesnensis (1512), Agenda seu ritus caeremoniarum…
ex decreto Synodi Petricoviensis (1591–1592) = tzw. Agenda Powodowskiego,
Rituale Sacramentorum… ex decreto Synodi Provincialis Petricoviensis (1631)
= tzw. Rytua³ Piotrkowski, itd., – móg³by bardzo wzbogaciæ 1. rozdzia³ (historyczny) o proprium Poloniae odnoœnie do polskich zwyczajów liturgicznych
zwi¹zanych z pascha³em.
Rozdzia³ historyczny (rozdz. I) dla perfekcyjnego dope³nienia faktów zwi¹zanych z reform¹ obrzêdów Triduum Sacrum z roku 1951, mo¿na by szerzej
ubogaciæ (aktualnie jeszcze) trudno dostêpnymi Ÿród³ami dawnej Kongregacji
Rytów na temat zamierzonej przez Piusa XII generalnej reformy liturgicznej,
w tym tak¿e odnowy obrzêdów Wielkiej Soboty (tak przewa¿nie wtedy okreœlano Wigiliê Paschaln¹). Decyzje bowiem z lat 1951–1956, które Autor omawia
i komentuje w swej rozprawie na s. 51–53 oraz 173–174, by³y konsekwencj¹
wykonania postulatów w tej materii przygotowanej przez tzw. Commissio piana, a zawartymi w Memoria sulla riforma liturgica, Citta del Vaticano 1948,
s. 67–76 (nn. 66–74) oraz w Supplemento II (do powy¿szej Memoria) z roku
1950, s. 20–22 (nn. 66–74).
Ostatnia, ma³a „uszczypliwoœæ” recenzenta dotyczy drobiazgu metodologicznego. Pastoralne, bardzo s³uszne postulaty natury praktycznej, które Autor zg³asza (s. 55–57) pod adresem niektórych celebransów, którzy stosuj¹ niekiedy w liturgii drewniane pascha³y (z metalowymi, sprê¿ynuj¹cymi wk³ada-
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mi olejowymi, czasami wyrabianymi z tworzyw sztucznych, obklejanymi „pobo¿nymi” obrazkami, itd.) – mo¿na by dla „uwolnienia” rozdzia³u historycznego od zbêdnych „dodatków”, przenieœæ np. do zakoñczenia.
Powy¿sze drobne spostrze¿enia nie maj¹ zamiaru pomniejszyæ waloru publikacji o. K. Lijki, gdy¿ stanowi ona znaczne (i znacz¹ce) wydarzenie w liturgicznej materii prezentowanego zagadnienia. Omówiona przez nas publikacja
nasycona jest bowiem tak obfit¹ i przekonywaj¹c¹ faktografi¹, rzetelnie udokumentowan¹, ¿e d³ugo jeszcze bêdzie ona uwa¿ana za Ÿród³o do badañ nad
obrzêdami Wigilii Paschalnej, a w szczególnoœci nad wyj¹tkow¹ i oryginaln¹
rol¹ liturgii pascha³u.
Ks. Jerzy Stefañski

Carlo Ciattini, Prezbiter a nauka spo³eczna Koœcio³a, t³um. ks. Arkadiusz Wuwer, Ksiêgarnia œw. Jacka, Katowice 2007, ss. 152.
Od 1989 roku na rynku wydawniczym w Polsce zauwa¿a siê wzrost publikacji z zakresu katolickiej nauki spo³ecznej, które bez w¹tpienia przyczyniaj¹
siê do popularyzacji tej wa¿nej dziedziny koœcielnego nauczania, co tak naprawdê by³o wielkim pragnieniem Jana Paw³a II. Taki stan rzeczy to wynik
przemian zapocz¹tkowanych zburzeniem muru berliñskiego i rozpadu porz¹dku ukszta³towanego przez uk³ad ja³tañski. Od tego czasu wielu zwolenników
budowy demokratycznego ³adu, zw³aszcza w krajach postkomunistycznych,
poszukuje w nauce spo³ecznej Koœcio³a nie tylko inspiracji do dzia³ania, ale
tak¿e konkretnych wskazañ i zasad. Co wiêcej, papie¿ Jan Pawe³ II zwróci³
uwagê, ¿e upowszechnianie nauki spo³ecznej Koœcio³a wchodzi w zakres misji
ewangelizacyjnej Koœcio³a i stanowi „istotn¹ czêœæ orêdzia chrzeœcijañskiego”
(SRS 41; CA 4). W nurt upowszechniania doktryny spo³ecznej Koœcio³a wpisuje
siê tak¿e ksi¹¿ka Carlo Ciattiniego, pt. Prezbiter a nauka spo³eczna Koœcio³a,
w t³um. ks. Arkadiusza Wuwera, wydana przez Ksiêgarniê œw. Jacka w Katowicach w 2007 r., ss.152. Praca ta w³¹cza siê w d³ugotrwa³¹ dyskusjê na temat
miejsca i roli Koœcio³a w ¿yciu publicznym, a zw³aszcza znaczenia pos³ugi prezbiterów na p³aszczyŸnie spo³ecznej.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów poprzedzonych wykazem skrótów, przedmow¹ i wstêpem oraz z zamieszczonej na koñcu bibliografii. W przedmowie Georgio Campanini stwierdza, ¿e prezentowana praca zarysowuje nowe
scenariusze, wy³aniaj¹ce siê z badañ Autora, odnoœnie do relacji pomiêdzy duchowieñstwem a nauk¹ spo³eczn¹ Koœcio³a. Ciattini poszukuje bowiem drogi
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poœredniej pomiêdzy dwoma skrajnoœciami, a mianowicie miêdzy „zbyt siln¹
i przesadn¹ obecnoœci¹ we wszystkich dziedzinach, a wiêc tak¿e w œrodowisku
polityczno-spo³ecznym; a przesadnym dystansem wobec wszystkiego, co wi¹¿e
siê ze sfer¹ polityczn¹” (s.11). Maj¹c to na uwadze Campanini dalej zauwa¿a,
¿e praca Ciattiniego proponuje poszukiwanie odpowiedzi, która z jednej strony uwzglêdni „koniecznoœæ posiadania przez prezbitera precyzyjnej i odpowiednio pog³êbionej znajomoœci nauczania spo³ecznego Koœcio³a”, a z drugiej
strony wyznaczy pewn¹ granicê, „której prezbiter nigdy nie powinien przekroczyæ. Jest to granica osobistego i bezpoœredniego zaanga¿owania w sferê polityki” (s. 12).
Wartym uwagi jest wstêp autora, w którym wyjaœnia on cel napisania ksi¹¿ki. Jest nim poszukiwanie w naukowej refleksji cech, które okreœlaj¹ prezbitera „w jego s³u¿bie wspólnocie” (s. 16), zw³aszcza na odcinku zapoznawania jej
z bogatym dziedzictwem nauki spo³ecznej Koœcio³a.
Zasadnicza czêœæ treœciowa prezentowanej pracy zawarta jest w siedmiu
rozdzia³ach. Dwa pierwsze s³u¿¹ autorowi do zaprezentowania czytelnikowi,
w ogromnym skrócie, zasadniczych zagadnieñ katolickiej nauki spo³ecznej. Przy
czym w pierwszym rozdziale, pt. Nauka spo³eczna Koœcio³a (ss. 17–32), Ciattini omawia kolejno Ÿród³a katolickiej nauki spo³ecznej, jej status epistemologiczny, historyczny rozwój, wyra¿aj¹cy siê w dwóch cechach: ci¹g³oœci i nowoœci, a tak¿e przytacza definicjê sformu³owan¹ przez Jana Paw³a II w encyklice
Sollicitudo rei socialis. Z kolei w drugim rozdziale, Zasady i wartoœci nauki
spo³ecznej Koœcio³a (ss. 33–44), autor prezentuje g³ówne zasady tej dyscypliny
naukowej, referuj¹c po kolei: zasadê personalizmu, solidarnoœci, dobra wspólnego, pomocniczoœci, uczestnictwa i powszechnego przeznaczenia dóbr.
Trzeci, najbardziej obszerny rozdzia³, zatytu³owany Pos³uga prezbitera a nauka spo³eczna Koœcio³a, zawiera wiele nowatorskich przemyœleñ, którymi autor dzieli siê z czytelnikiem. Ciattini w swojej refleksji wychodzi od wskazania
osoby biskupa, który w powierzonej diecezji, wed³ug koœcielnego magisterium,
jest pierwszym odpowiedzialnym za g³oszenie doktryny spo³ecznej Koœcio³a.
W wype³nianiu tego zadania nieodzown¹ okazuje siê pomoc prezbiterów, którzy, jako wspó³pracownicy biskupa, bardziej skutecznie docieraj¹ z treœci¹ nauki spo³ecznej do wiernych, powierzonych ich pasterskiej trosce. Dlatego szczególne miejsce przypisuje autor parafii, jako wspólnocie wierz¹cych, która jest
naprawdê „pierwszym miejscem spotkania kap³ana z problemami, obawami,
cierpieniami, niesprawiedliwoœciami i nadziejami ludzi” (s. 48). Tak jak biskup
w diecezji, tak proboszcz w parafii, powinien byæ tym, który motywuje wiernych œwieckich zarówno do œwiêtoœci i czynnego udzia³u w pos³annictwie ewangelizacyjnym Koœcio³a, jak równie¿ „do chrzeœcijañskiego animowania rzeczy-
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wistoœci ziemskich” (s. 51). Ciattini, wspominaj¹c o tym wa¿nym obowi¹zku,
zwraca uwagê, ¿e wszystkie enuncjacje spo³eczne papie¿y, poczynaj¹c od Leona XIII, akcentowa³y koniecznoœæ zaanga¿owania duchowieñstwa w szerzenie doktryny spo³ecznej Koœcio³a i zwiastowanie jej treœci koœcielnemu laikatowi, by ten podj¹³ siê trudu organizacji ¿ycia spo³ecznego i zarazem przyczynia³
siê do ulepszania rozmaitych struktur œwieckich. W tym miejscu warto przytoczyæ trafne stwierdzenie autora, ¿e „cz³owiek uczy siê doktryny spo³ecznej Koœcio³a tylko tam, gdzie j¹ siê realizuje, gdzie dojrzewaj¹ doœwiadczenia ewangelizacyjne i nastêpuje humanizacja rzeczywistoœci spo³ecznej” (s.49).
W dalszej czêœci tego rozdzia³u Ciattini podkreœla charakterystyczny rys
katolickiej nauki spo³ecznej, którym jest orientacja duszpasterska. Ten fakt,
co warto w tym miejscu wspomnieæ, mocno akcentuje wydane w 2004 roku
Kompendium nauki spo³ecznej Koœcio³a. St¹d trzeba powiedzieæ, ¿e nauka ta
to dyscyplina teoretyczno-praktyczna, która w³¹cza siê w misjê ewangelizacyjn¹ Koœcio³a w s³u¿bie ka¿dego cz³owieka. Nowe czasy i nowa sytuacja œwiatowa pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia stawiaj¹ przed katolick¹ nauk¹ spo³eczn¹
nowe wyzwania, które ³¹cz¹ siê z koniecznoœci¹ przeciwstawiania siê „kulturze zbudowanej przede wszystkim na kategoriach sukcesu, zysku, niepohamowanego opanowania œwiata przez nauki œcis³e, a wiêc w istocie kulturze bazuj¹cej na praktycznoœci” (s. 58). Chodzi bowiem o obronê cz³owieka przed now¹
form¹ materializmu, zwan¹ konsumpcjonizmem, czyli w konsekwencji o podjêcie troski o poszanowanie i dowartoœciowanie godnoœci cz³owieka, co jest przecie¿ celem nauki spo³ecznej Koœcio³a. Da³ temu dobitnie wyraz autor omawianej publikacji, gdy stwierdzi³: „W centrum ¿ycia Koœcio³a, w jego relacji do
œwiata znajduje siê globalna s³u¿ba cz³owiekowi” (s. 61). Uwzglêdniaj¹c tê prawdê Ciattini stawia przez kap³anami postulat permanentnej formacji w zakresie nauki spo³ecznej Koœcio³a, która ma polegaæ z jednej strony na pog³êbianiu
historycznego dziedzictwa i doktrynalnych korzeni, a z drugiej na aktualizacji
tego nauczania oraz na podnoszeniu poziomu w³asnej kultury spo³ecznej. Postulat wspomnianej formacji ³¹czy siê z koniecznoœci¹ nabycia przez prezbitera zdolnoœci sprostania nowym wyzwaniom, w obliczu których powinien on
wyjœæ z pomoc¹ wierz¹cym „w po³¹czeniu wiary i ¿ycia w nowych scenariuszach po-nowoczesnoœci” (s. 62).
Kolejne trzy rozdzia³y ukazuj¹ pos³ugê prezbitera w s³u¿bie rodziny, w s³u¿bie promocji praw cz³owieka i jego obecnoœci w przestrzeni politycznej oraz
w œwiecie pracy. I tak w rozdziale czwartym, zatytu³owanym Prezbiter w s³u¿bie rodziny (ss. 83–97), autor nie tylko przypomina g³ówne prawdy dotycz¹ce
istoty ma³¿eñstwa i rodziny oraz zadania spo³eczne tej podstawowej wspólnoty
¿ycia i mi³oœci, do których zalicza prokreacjê i wychowanie, ale tak¿e jasno
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precyzuje obowi¹zki duchowieñstwa odnoœnie do œwiadczenia pomocy w ukierunkowywaniu rodzin do postrzegania i prze¿ywania w³asnego ¿ycia w œwietle
Ewangelii. Chodzi bowiem, jak trafnie stwierdzi³ Ciattini, o „ukszta³towanie
rodzin mocnych w wierze, profesjonalnie przygotowanych, które s¹ i pozostaj¹
pierwszymi nauczycielami i miejscami formacji” (s. 94).
Prezbiter, prawa cz³owieka i polityka to tytu³ pi¹tego rozdzia³u pracy
(ss. 98–112), w którym zaakcentowano, ¿e zadaniem kap³ana nie jest bezpoœrednie uczestnictwo w instytucjach politycznych, ale nieustanne proklamowanie prawdy o nienaruszalnej godnoœci ka¿dego cz³owieka, która „jest w istocie niezniszczaln¹ w³asnoœci¹ ka¿dej istoty ludzkiej” (s. 98). Realizacja tego
zadania, widoczna w obronie i promocji praw cz³owieka, wydaje siê koniecznoœci¹ w kontekœcie, jak¿e dziœ czêstego, redukowania osoby ludzkiej „jedynie do
wymiaru ekonomicznego i ujmowania jej rozwoju tylko w kategoriach gospodarczych” (s. 99). Powo³anie prezbitera, jak zauwa¿y autor, urzeczywistnia siê
zatem w harmonijnej wspó³pracy z wiernymi œwieckimi, w celu budowania
pañstwa ziemskiego „w œwietle i si³a Ewangelii” (s. 98), dziêki czemu obywatel
odnajdzie w nim w³aœciwe i godne miejsce.
Szósty rozdzia³, maj¹cy tytu³ Prezbiter a œwiat pracy (ss.113–123), ukazuje kap³ana, jako g³osiciela prawdy o transcendentnym, personalistycznym i solidarnoœciowym wymiarze ludzkiej pracy. Zadaniem prezbitera jest zatem d¹¿enie do prze³amywania w mentalnoœci wiernych b³êdnego, redukcjonistycznego rozumienia pracy ludzkiej, któr¹ ujmuje siê coraz czêœciej „w kategoriach
celowoœci wy³¹cznie ekonomicznej” (s. 115).
Ostatni rozdzia³ prezentowanego dzie³a nosi tytu³ Prezbiter g³osicielem
i œwiadkiem nauki spo³ecznej Koœcio³a w nowej ewangelizacji (ss. 124–136).
Autor podkreœla rolê prezbitera w dziele nowej ewangelizacji, która wynika
z samej to¿samoœci kap³añskiej i polega na „wychowywaniu do wspólnoty”
(s. 126), bêd¹cej – jak stwierdza Ciattini – „uprzywilejowanym miejscem” jego
pos³ugi w wymiarze duszpasterskim (s. 127). Z tym pierwszym zadaniem –
ci¹g³ego budowania wspólnoty przez s³owo Bo¿e – ³¹czy siê poniek¹d krok drugi, zmierzaj¹cy w kierunku podjêcia przez prezbitera troski o stworzenie nowej
spo³ecznoœci, przenikniêtej duchem ewangelicznych wartoœci, s³u¿by i braterskiej mi³oœci. Wreszcie recenzowana praca podkreœla, ¿e trzecim krokiem na
drodze budowania wspólnoty i przenikania jej nowym wymiarem ¿ycia, jest
podjêcie trudu na rzecz umacniania jej jednoœci. Zadanie prezbitera w dziele
nowej ewangelizacji i w s³u¿bie na rzecz promocji nauki spo³ecznej Koœcio³a
mo¿na streœciæ do gromadzenia wspólnoty wierz¹cych na g³oszeniu S³owa, dziêki
mocy którego dokonuje siê autentyczne nawrócenie, a w konsekwencji podjêcie
w œwietle wiary „pracy nad przekszta³caniem œwiata” (s. 133).
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Nie sposób w krótkiej nocie recenzyjnej omówiæ wszystkich zagadnieñ, jakie Ciattini podejmuje na kartach ksi¹¿ki. Wystarczy wspomnieæ o takich kwestiach, jak: potrzeba wprowadzenia sta³ej formacji spo³ecznej prezbiterów, powrotu do tzw. Tygodni Spo³ecznych i docenienia tej cennej inicjatywy, zaanga¿owania siê w duszpasterstwo ludzi pracy i duszpasterstwo rodzin, podkreœlania znaczenia nowej formy w³asnoœci. Jak widaæ ta niezbyt obszerna praca, bo
licz¹ca zaledwie 152 strony, porusza wiele aktualnych problemów z zakresu
nauki spo³ecznej Koœcio³a i ukazuje w ich œwietle niezast¹pion¹ wrêcz rolê
prezbiterów w uwra¿liwianiu wiernych œwieckich na szeroko ujmowan¹ problematykê spo³eczn¹.
Lektura prezentowanej ksi¹¿ki stanowi nie tylko przydatny drogowskaz
dla kap³anów, ukazuj¹cy, w jaki sposób wcielaæ w realia ¿ycia trudne prawdy
doktryny spo³ecznej Koœcio³a, ale tak¿e mo¿e okazaæ siê przydatn¹ pomoc¹ dla
wiernych œwieckich w ich formacji chrzeœcijañsko-spo³ecznej. Warto zatem po
tê pozycjê siêgn¹æ i wykorzystaæ j¹ zarówno w procesie spo³ecznej autoformacji, jak i duszpasterskiej pos³udze w parafii.
Ks. Tomasz G³uszak

R. Dawkins, Bóg urojony, Warszawa 2007, ss. 520.
Problematyka Boga jest wci¹¿ obecna w dyskusjach o charakterze naukowym, œwiatopogl¹dowym, religijnym i egzystencjalnym. Ka¿dy cz³owiek, prêdzej czy póŸniej, musi siê ustosunkowaæ do rodz¹cych siê pytañ na temat istnienia lub natury Boga. Jak pokazuje historia myœli ludzkiej, skala mo¿liwoœci
jest szeroka: ateizm (zaprzecza istnieniu Boga), panteizm (kwestionuje osobowy i transcendentny charakter Boga), agnostycyzm (stwierdza niemo¿liwoœæ
probacji b¹dŸ negacji Boga), teizm (uznaje istnienie Boga osobowego i transcendentnego). Ksi¹¿ka R. Dawkinsa The God Delusion, która w jêzyku angielskim ukaza³a siê w 2006 roku, wpisuje siê w nurt ¿ywio³owej, aczkolwiek nie
nowej i nowatorskiej, dyskusji o Bogu, a co za tym idzie, o religii. Polskiego
przek³adu Boga urojonego dokona³ Piotr J. Szwajcar.
Autor jest profesorem katedry Public Understanding of Science i popularyzatorem ewolucji i socjobiologii. Przez wielu komentatorów zosta³ uznany za
jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych intelektualistów, obok Umberto Eco
i Noama Chomsky’ego. Tak wielki autorytet i popularnoœæ same w sobie stanowi¹ swoisty magnes, aby zapoznaæ siê ze stanowiskiem wielkiego uczonego
w kwestiach Boga, wiary, religii. Tym bardziej, ¿e tytu³ ksi¹¿ki jest wyj¹tkowo
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atrakcyjny i niekonwencjonalny. Czytelnik od razu zadaje sobie pytanie, czy
Dawkins ukazuj¹c i demaskuj¹c Boga urojonego uka¿e Boga prawdziwego?
Nic bardziej mylnego. Intencja autora jest z za³o¿enia zupe³nie inna. Dawkins
jest zadeklarowanym i otwartym ateist¹, który krytykuje teoriê kreacji (teoriê
inteligentnego projektu) i wykazuje prawomocnoœæ ateizmu w oparciu o teoriê
ewolucji.
Tytu³ dzie³a nawi¹zuje do wypowiedzi Phillipa E. Johnsona: „Historia darwinizmu to historia wyzwolenia ludzkoœci z urojenia, i¿ jej losy wyznacza jakaœ
wy¿sza moc”. Urojenie to nic innego jak „fa³szywe przekonania, utrzymuj¹ce
siê mimo silnych przeciwnych dowodów, czêsto oznaka zaburzeñ psychicznych”.
Dla kogo zatem jest adresowana ta ksi¹¿ka? Dla zdrowych czy chorych? Dla
ateistów czy teistów? Dla naukowców czy ignorantów? W³aœciwie dla wszystkich, którzy maj¹ „otwarty umys³”. Dla zdrowych, aby wiedzieli, ¿e s¹ zdrowi
i spokojnie ¿yli. Dla chorych, aby uznali, ¿e s¹ chorzy i poddali siê leczeniu. Dla
ateistów, aby utwierdzili siê w swojej niewierze i byli z niej dumni. Dla teistów,
aby po uczciwej i dok³adnej lekturze stali siê ateistami. Dla naukowców, aby
trwali przy nauce i byli œwiadomi swej misji. Dla ignorantów, aby poznali prawdê, poniewa¿ ona daje prawdziw¹ wolnoœæ. Jak zastrzega jednak sam Dawkins
wyj¹tek stanowi¹ fundamentaliœci religijni, poniewa¿ „do zatwardzia³ych teistów nie przemówi¹ ¿adne argumenty, gdy¿ trwaj¹ca od najm³odszych lat indoktrynacja […] ca³kowicie ich uodporni³a” (s. 17). Tacy ludzie, zdaniem autora nie powinni czytaæ tej ksi¹¿ki, gdy¿ bêdzie to tylko strata czasu. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e cel ksi¹¿ki jest ambitny i wielowymiarowy, od edukacyjnego po
terapeutyczny. Ostatecznie autorowi chodzi o to, aby wyleczyæ ludzkoœæ z religii. „Jeœli jedna osoba ma urojenia, mówimy o chorobie psychicznej. Gdy wielu
ludzi ma urojenia, nazywamy to Religi¹” (s. 16).
Przedmiotem refleksji zawartej na kartach tego bestsellera nie jest wbrew
pozorom Bóg, lecz religia jako taka i relacje miêdzy nauk¹ a religi¹. Dawkins
stawia w tej kwestii tezê diametralnie ró¿n¹ od tej, któr¹ wyrazi³ w swoje
encyklice Fides et ratio Jan Pawe³ II (nauka i wiara, aczkolwiek nie s¹ do
siebie sprowadzalne, to jednak dope³niaj¹ siê, wzbogacaj¹ i tworz¹ harmonijn¹
ca³oœæ), a mianowicie: istnieje faktyczna sprzecznoœæ miêdzy nauk¹ i wiar¹,
która zwalnia od myœlenia oraz stoi w opozycji do nauki i metody naukowej.
Z tego punktu widzenia Dawkins dokona³ przeciwstawienia teorii ewolucji teorii
kreacji. Uzna³, ¿e teiœci odrzucaj¹ teoriê ewolucji, co daje podstawê prawdziwemu naukowcowi, aby odrzuciæ teoriê kreacji, a przez to religiê i Boga. Tu wydaje siê tkwiæ zasadniczy b³¹d w ca³ym wywodzie autora, poniewa¿ Koœció³ nie
odrzuca teorii ewolucji i nie dostrzega ani zagro¿eñ dla kreacjonizmu, ani
sprzecznoœci z biblijnym opisem stworzenia (wystarczy przeczytaæ wypowiedzi
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Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a na ten temat, a zw³aszcza nauczanie dwóch
ostatnich papie¿y). Problem polega na tym, ¿e autor ksi¹¿ki dostrzega tak¹
sprzecznoœæ i na niej buduje swój argument przeciwko kreacjonizmowi, aby
w dalszej czêœci „udowodniæ”, ¿e nie ma Boga, a religia jest wymys³em cz³owieka, który po prostu albo nie myœli, albo ulega urojeniom.
Postmodernizm niesie ze sob¹ miêdzy innymi trzy zagro¿enia: ateizm –
cz³owiek sam sobie wystarczy, redukcjonizm – wszystko da siê wyjaœniæ przy
pomocy praw materii, idea samozbawienia – cz³owiek sam siebie stwarza, tworzy i zbawia. Wydaje siê, ¿e te trzy paradygmaty stanowi¹ podwalinê dla pogl¹dów Dawkinsa. Dlatego z ca³¹ otwartoœci¹ i przekonaniem stara siê on zachêciæ ludzi myœl¹cych, „by porzucili religijny na³óg” (s. 17). Zdaniem Dawkinsa cz³owiek religijny to cz³owiek nieracjonalny, niemyœl¹cy. Racjonalizm jest tu
przypisany tylko ateiœcie, poniewa¿ ateizm „oznacza w³aœciw¹ niezale¿noœæ
myœlenia, a w istocie w³aœciwe myœlenie w ogóle” (s. 14).
Jak twierdzi sam autor, ksi¹¿ka opiera siê na czterech filarach proponowanej œwiadomoœci: mo¿na byæ szczêœliwym, zrównowa¿onym oraz moralnie
i intelektualnie spe³nionym ateist¹ (s. 9); nale¿y opieraæ swoje przekonania na
potêdze takich intelektualnych narzêdzi jak model doboru naturalnego (s. 12);
religia nie jest czymœ wrodzonym, lecz jest rezultatem indoktrynacji w okresie
dzieciñstwa (s.13); nale¿y byæ dumnym z tego, ¿e jest siê ateist¹, poniewa¿
ateizm niemal we wszystkich przypadkach uto¿samia siê z prawdziwym, naukowym myœleniem (s.14).
Rozdzia³y pierwszy i dziesi¹ty na ró¿ne sposoby staraj¹ siê ukazaæ, jak
zrozumienie wspania³oœci œwiata mo¿e spe³niaæ swoje funkcje bez odwo³ywania siê do Boga (s. 33–56; 461–502). W rozdziale drugim dowiadujemy siê, ¿e
„hipoteza Boga” jest niczym innym, jak pewn¹ naukow¹ hipotez¹ dotycz¹c¹
wszechœwiata, któr¹ nale¿y traktowaæ sceptycznie, jak ka¿d¹ inn¹ hipotezê
(s. 57–116). Przekonaniu czytelnika, ¿e dotychczasowe „dowody” (powody) na
istnienie Boga s¹ argumentami bardzo w¹tpliwej jakoœci s³u¿y rozdzia³ trzeci
(s. 117–160). Kolejny, czwarty stanowi dowodzenie, ¿e Darwinowska teoria doboru naturalnego (teoria ewolucji) w znacznie mniej karko³omny sposób, a przy
tym ze zniewalaj¹c¹ elegancj¹, rozprawia siê z iluzj¹ projektu, czyli teori¹ kreacji (s. 161–224). Rozdzia³ pi¹ty mo¿e uchodziæ za ateistyczne za³o¿enie, ¿e
religia nie jest koniecznoœci¹ i jedyn¹ mo¿liwoœci¹, która wyjaœnia wszechœwiat (s. 225–286). Bardzo kontrowersyjne tezy prezentuj¹ rozdzia³y szósty
i siódmy, w których autor stoi na stanowisku, ¿e ¿adna religia nie jest podstaw¹ moralnoœci, a do bycia dobrym absolutnie nie jest potrzebny Bóg (s. 287–
–320; 321–376). Rozdzia³ ósmy ma charakter wartoœciuj¹cy religiê, która – jak
przekonuje Dawkins – z istoty nie jest fenomenem dobrym, lecz wywo³uje w¹t-
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pliwe i niepotrzebne skutki (s. 377–414). Sprawie relacji, jaka istnieje miêdzy
religi¹ a dzieæmi, poœwiêcony jest rozdzia³ dziewi¹ty. To tu pada stwierdzenie,
¿e dzieci s¹ ofiarami indoktrynacji religijnej, na skutek czego zniewala siê ich
umys³y. St¹d postulat, aby wprowadziæ zakaz nauczania religii i teorii kreacji,
która zniewala umys³y dzieci (s. 415–502).
Ksi¹¿ka, jak informuje wydawca, zyska³a niezwyk³¹ popularnoœæ. Iloœæ
sprzedanych egzemplarzy przekroczy³a ju¿ milion. Z pewnoœci¹ budzi skrajne
emocje i oceny na ca³ym œwiecie, a tym samym zmusza do osobistej refleksji
i polemik przedstawicieli nauki, wyznawców ró¿nych religii, teologów i filozofów. Tak¿e w Polsce ju¿ podjêto dyskusjê wokó³ problemów poruszonych w Bogu
urojonym (Pracownia Pytañ Granicznych UAM, zob. www.graniczne.amu.edu.pl/
dawkins.html). Z t¹ wa¿n¹ pozycj¹ nie trzeba/nie mo¿na siê zgadzaæ, ale nale¿y siê z ni¹ zapoznaæ, poniewa¿ zawiera pogl¹dy, wobec których nie sposób
pozostaæ obojêtnym. Dla wyk³adowców i studentów teologii i filozofii ksi¹¿ka
Dawkinsa powinna stanowiæ obowi¹zkow¹ lekturê, poniewa¿ jej tematem jest
Bóg i religia. To jest wystarczaj¹cy i zasadniczy powód, aby zapoznaæ siê z treœci¹ tej publikacji.
Na uwagê zas³uguje stanowisko Dawkinsa, ¿e cz³owiek winien uczciwie
podchodziæ do spraw wiary lub niewiary. To jest prawie zgodne z biblijnym
podejœciem, w którym wzywa siê do bycia zimnym albo gor¹cym. „Letnioœæ”
wi¹¿e siê bowiem z po³owicznoœci¹, brakiem konsekwencji i niezdecydowaniem.
Jak czytamy: „Jest wielu ludzi, którzy w g³êbi serca zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
w gruncie rzeczy s¹ ateistami, lecz nie wa¿¹ siê do tego otwarcie przyznaæ
nawet przed swoj¹ rodzin¹, czy – tak te¿ bywa – nawet przed samym sob¹”
(s. 14). Nie wiem, czy wielu jest takich ludzi, ale zgodziæ siê nale¿y, i¿ tacy
z pewnoœci¹ s¹. To w Polsce uku³o siê niegdyœ wyra¿enie „wierz¹cy niepraktykuj¹cy”. Dzisiaj nale¿a³oby raczej mówiæ o „niewierz¹cych praktykuj¹cych”. Ci
z pewnoœci¹ winni przemyœleæ swoj¹ postawê i dokonaæ wyboru fundamentalnego w kwestii Boga i religii. Byæ mo¿e Bóg urojony jest skierowany przede
wszystkim do nich.
Autor jako wybitny naukowiec wyg³asza w ksi¹¿ce swoje credo: „Gdyby
wszystkie dowody œwiata przemawia³y za kreacjonizmem, przyzna³bym to jako
pierwszy i natychmiast zmieni³bym pogl¹dy. Tak jak dziœ rzeczy siê maj¹,
wszystkie œwiadectwa (a jest ich nieprzebrana iloœæ) przemawiaj¹ jednak za
ewolucj¹” (s. 28). Otó¿ dziœ rzeczy tak siê nie maj¹! Po pierwsze, nikt nie zdoby³
(i nie zdobêdzie raczej) dowodów przemawiaj¹cych definitywnie za kreacjonizmem lub za ewolucjonizmem. Oba stanowiska s¹ jedynie hipotezami, których
nie jesteœmy w stanie zweryfikowaæ czy sfalsyfikowaæ. Ich status poznawczy
jest taki sam. Ich wybór to nie kwestia niepow¹tpiewalnej wiedzy, lecz nieza-
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chwianej wiary, w tym tak¿e wiary ateisty, ¿e nie ma Boga. Po drugie, nie
istnieje w religii, przynajmniej we wspó³czesnym katolicyzmie, sugerowany
i zak³adany konflikt miêdzy ewolucj¹ a kreacj¹. W tej kwestii nie ma alternatywy (albo albo), lecz koniunkcja (i to i tamto). Klasycznym przyk³adem takiej
koniunkcji jest podejœcie do tego zagadnienia P. Teilharda de Chardin. Parafrazuj¹c wyznanie Dawkinsa chcia³oby siê powiedzieæ: „Gdyby wszystkie dowody œwiata przemawia³y za sprzecznoœci¹ miêdzy kreacjonizmem i ewolucjonizmem, przyzna³bym to jako pierwszy i natychmiast zmieni³bym pogl¹dy”. Po
uwa¿nym i wnikliwym przeczytaniu ksi¹¿ki nie zmieni³em ani swojej wiedzy,
ani swojej wiary – nie sta³em siê ateist¹. Wrêcz przeciwnie, dumny jestem ze
swojej religijnoœci, jak dumny jest ze swojego ateizmu Dawkins. Wspó³czuje
jedynie tym i takim wierz¹cym, którzy uwa¿aj¹ siê za ludzi religijnych, a przyznaj¹ racjê ateizmowi. „Wiara jest dla mnie wa¿niejsza ni¿ zakon” – napisa³
w swojej ksi¹¿ce Przed Bogiem S. Obirek. Tymczasem komentuj¹c publikacjê
Dawkinsa ten sam autor stwierdza: „Dla mnie linia podzia³u nie przebiega
pomiêdzy wierz¹cymi a niewierz¹cymi, ale pomiêdzy spójnoœci¹ b¹dŸ jej brakiem w wywodzie ka¿dej ze stron. W chwili obecnej to w³aœnie ateiœci s¹ w stanie skonstruowaæ spójny model œwiatopogl¹dowy, w którym ani Bóg, ani mit
nie s¹ potrzebne” (komentarz z ok³adki polskiego wydania ksi¹¿ki Dawkinsa).
Byæ mo¿e chodzi w³aœnie o to, ¿e wa¿niejsza od zakonu jest wiara, lecz najwa¿niejsza jest „spólnoœæ” logiczna? Dla mnie jako filozofa i teologa, ba, jako cz³owieka religijnego, logika nie jest najwa¿niejsza. I nie dlatego, ¿e j¹ lekcewa¿ê
lub pomijam w swoim myœleniu, lecz dlatego, ¿e rzeczywistoœæ wymyka siê
logice i j¹ przerasta (obraz jest wiêkszy ni¿ rama).
Dawkins rozpoczyna swoj¹ ksi¹¿kê zapytaniem: „Czy nie starczy, ¿e ogród
jest piêkny? Czy musz¹ w nim jeszcze mieszkaæ wró¿ki?”. Jestem przekonany,
¿e ludziom nie wystarczy, aby œwiat by³ piêkny. Cz³owiek chce, aby by³ sensowny, aby ludzkie ¿ycie mia³o swoje znaczenie. To nie jest kwestia estetyki,
lecz ontologii. Dlatego istnieje Bóg, a tym samym religia. Bez Niego ¿ycie
ostatecznie ma niewielkie znaczenie, jeœli w ogóle ma. Bez Niego w ogóle nie
by³oby ¿ycia – jak wierzy teista, zwolennik kreacjonizmu. Póki co, nikt nie
udowodni³, ¿e jest inaczej. To, co zawar³ w swojej ksi¹¿ce Dawkins nie jest
¿adnym dowodem, lecz postulatem wielkiego uczonego, który nie potrafi siê
pogodziæ z faktem, ¿e fenomen Boga nie jest mu dostêpny na drodze empirii.
Ale o tym ka¿dy musi przekonaæ siê sam w spotkaniu z ksi¹¿k¹, w tym przypadku „urojon¹”.
Ks. Waldemar Szczerbiñski
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Jerzy Dadaczyñski, Matematyka w oczach filozofa. Jedenaœcie artyku³ów z filozofii matematyki, Tarnów 2002, ss. 256.
Prezentowana publikacja koncentruje swoj¹ uwagê na wybranych momentach filozoficznych towarzysz¹cych badaniom matematycznym. Te ostatnie
bowiem – pomimo tego, i¿ metodycznie poprawnie toczone s¹ w obrêbie samej
matematyki – w wyj¹tkowy sposób sk³aniaj¹ do refleksji filozoficznej. O ile
aktywnoœæ matematyka nabiera rzetelnego, twórczego charakteru, o tyle czêsto ods³ania siê jakaœ tajemnica dotychczas b¹dŸ nieujawniona i jako taka
niedostrzegalna, b¹dŸ przeczuwana ju¿ wczeœniej, której jednak znaczenie by³o
jeszcze niewyeksplikowane. Wystarczy w tym miejscu odwo³aæ siê do przyk³adu badañ pitagorejczyków. Wszak¿e odkrycie niewymiernoœci by³o bardo donios³ym, ale i destrukcyjnym wydarzeniem w matematyce i – szerzej – w myœli
staro¿ytnej. Zburzy³o ca³¹ koncepcjê pitagorejczyków. Byli oni przekonani...¿e
podstawowym budulcem rzeczywistoœci, poszukiwanym „arche” (w zale¿noœci
od interpretacji: materialnym b¹dŸ po raz pierwszy w dziejach, formalnym)
jest liczba. Skoro jednak stosunku dwu odcinków nie da³o siê przedstawiæ jako
stosunku dwu liczb naturalnych, to stanowisko ontologiczne pitagorejczyków
musia³o upaœæ (s. 14, przyp. 4). Okaza³o siê wiêc, i¿ wykroczenie poza dotychczasowy stan wiedzy matematycznej da³o skutki filozoficzne. Akceptuj¹c rygorystycznie suwerennoœæ matematycznej metodologii, nie mo¿na jednak nie
zwróciæ uwagi na to, i¿ ta dziedzina wiedzy zawiera pewne momenty, które
natarczywie domagaj¹ siê filozoficznego wyjaœnienia. Wydaje siê, i¿ ten zwi¹zek matematyki z filozofi¹ zosta³ bardzo wyraŸnie ujawniony w omawianej
publikacji.
W Matematyce w oczach filozofa nie mamy do czynienia oczywiœcie z ¿adnym systematycznym i ca³oœciowym dyskursem z zakresu filozofii matematyki. Praca przecie¿ stanowi zestaw kilkunastu artyku³ów Dadaczyñskiego. Jednoczeœnie jednak koncentruj¹ siê one na tych momentach w dziejach matematyki, kiedy ta prze¿ywa³a okreœlone kryzysy. Te ostatnie w istotny sposób ujawnia³y problematykê zwi¹zan¹ z samymi podstawami matematyki i tym samym stanowi³y zasadniczy motyw filozoficznej refleksji. St¹d skupienie uwagi
autora na tych¿e momentach pozwala wnikn¹æ czytelnikowi w najbardziej znacz¹ce elementy filozofii matematyki. Tym bardziej, i¿ pewne w¹tki omawiane
s¹ kilkakrotnie, co pog³êbia wartoœæ Matematyki w oczach filozofa. Spróbujmy
wnikn¹æ w zakres poruszanych zagadnieñ.
Za swoiste wprowadzenie w rozwa¿ania obecne w publikacji mo¿na uznaæ
pierwszy artyku³ pt. Koncepcja nieskoñczonoœci w matematyce i filozofii an-
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tycznej. To tutaj pojawia siê problematyka nieskoñczonoœci, która tak bardzo
przykuwa³a uwagê myœlicieli staro¿ytnych. Autor w przystêpny sposób wprowadza czytelnika w niuanse znaczeniowe towarzysz¹ce uœwiadomieniu sobie
idei nieskoñczonoœci potencjalnej i aktualnej. Pierwsza z wymienionych, tzn.
nieskoñczonoœæ potencjalna uzyska³a od Arystotelesa paradygmat zarówno
w mo¿liwoœci tworzenia ci¹gu kolejnych liczb naturalnych (1,2,3,...) jak i w mo¿liwoœci nieskoñczonego podzia³u odcinka na kolejne jego czêœci. Arystoteles
poda³ równie¿ paradygmat nieskoñczonoœci aktualnej. Uwa¿a³ bowiem – jak
twierdzi Dadaczyñski – ¿e mo¿na próbowaæ sobie wyobraziæ wszystkie elementy ci¹gu liczb naturalnych oraz – co wydaje siê trudniejsze – wszystkie czêœci
niepodzielne linii, jako dane w ich kompletnej ca³oœci... Nieskoñczonoœæ aktualna zaœ to wieloœæ, której nie trzeba powiêkszaæ...to wieloœæ, która sk³ada siê
ju¿, teraz (a wiêc aktualnie), z nieskoñczenie wielu elementów (s. 27n).
Problem nieskoñczonoœci ujawni³ swoj¹ g³êbiê i szczególn¹ opornoœæ wobec
prób jego rozwi¹zania, zw³aszcza w kontekœcie niewspó³miernoœci, kwadratury ko³a, ci¹g³oœci, czy w aporiach Zenona z Elei. Dadaczyñski skupi³ siê na
aporii miary, dychotomii oraz paradoksie Achillesa. W³aœnie na ich przyk³adzie stara³ siê pokazaæ, i¿ zbiory aktualnie nieskoñczone funkcjonowa³y w œwiadomoœci antycznych matematyków. Poruszaj¹ce siê cia³o wszak¿e – podobnie
zreszt¹ jak i Achilles goni¹cy ¿ó³wia – musia³o niejako dokonaæ przeliczenia
nieskoñczenie wielu odcinków. Myœl zatem o zbiorze aktualnie nieskoñczonym
towarzyszy³a refleksji koncentruj¹cej siê na eleackich aporiach. Jednak¿e ujawnione w zwi¹zku z tym paradoksalne wnioski – o tym, ¿e Achilles nigdy nie
dogoni ¿ó³wia, poruszaj¹ce siê cia³o nigdy nie osi¹gnie kresu swej drogi, a poruszaj¹ce siê masy w aporii stadionu wskazuj¹, i¿ w dwóch odcinkach (o d³ugoœci a oraz 2a) zawiera siê tyle samo niepodzielnych fragmentów przestrzeni –
doprowadzi³y do antycznego zanegowania obecnoœci zbiorów aktualnie nieskoñczonych. Skoro te ostatnie rodzi³y nierozwi¹zywalne paradoksy, to nale¿a³o
zakwestionowaæ aktualn¹ nieskoñczonoœæ, akceptuj¹c jednoczeœnie myœl Anaksagorasa, i¿ w ma³ym nie istnieje najmniejsze, lecz zawsze jest jeszcze mniejsze
(s. 26). Nie potrafi¹c siê wyzwoliæ ze staro¿ytnego aksjomatu, i¿ ca³oœæ musi
byæ wiêksza od czêœci, akceptowano jedynie – przynajmniej takie stanowisko
by³o dominuj¹ce – sprecyzowan¹ (aczkolwiek nigdy nie zdefiniowan¹) arystotelesowsk¹ nieskoñczonoœæ potencjaln¹. Dadaczyñski jednak zwraca uwagê, i¿
warunkowany bezradnoœci¹ rozumu wobec aporii eleackich lêk przed nieskoñczonoœci¹ nie by³ zupe³ny. O tym w³aœnie traktuje kolejny artyku³: Akceptacja
nieskoñczonoœci aktualnej u œw. Augustyna.
Okazuje siê tutaj, i¿ kontekst religijny – polemika z niechrzeœcijanami,
wyeksplikowana wyraŸnie przez autora Matematyki – motywuje œw. Augusty-
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na do akceptacji aktualnoœci nieskoñczonej. Pope³ni³ on wprawdzie b³¹d o charakterze definicyjnym, wskutek czego jego przyk³adowy zbiór nieskoñczony
(zbiór liczb naturalnych) nie spe³nia przyjêtego przez niego samego kryterium
nieskoñczonoœci, tzn. braku nadzbioru w³aœciwego. Wszak¿e zgodnie z jego
stwierdzeniem – twierdzi Dadaczyñski – z którego wywiedziono augustiañsk¹
definicjê zbioru nieskoñczonego, wiedzê Bo¿¹ (pewn¹ jednoœæ, ca³oœæ) mo¿na
traktowaæ jako zbiór wszystkich liczb naturalnych i jeszcze innych elementów,
które nie by³y liczbami naturalnymi (s. 42, przypis 22). Pomimo jednak swego
b³êdu niezaprzeczaln¹ wartoœci¹ koncepcji augustiañskiej w kwestii nieskoñczonoœci sta³o siê odwa¿ne – na tle antycznych obaw przed aktualn¹ nieskoñczonoœci¹ – uznanie, i¿ nieskoñczonoœæ nie towarzyszy tylko owemu myœlowemu, ci¹g³emu dzieleniu odcinka czy dodawaniu jednostek do ostatniego wyrazu dowolnego ci¹gu liczb (kiedy ma ona wymiar jedynie potencjalny), lecz ¿e
stanowi ona znamiê zbioru liczb naturalnych jako danych na raz, danych w gotowej postaci. Mo¿na by metaforycznie stwierdziæ, i¿ ów zbiór liczb naturalnych j u ¿ jest i jest równoczeœnie nieskoñczony i uwieñczony. I ten gotowy zbiór
– zgodny z arystotelesowskim paradygmatem nieskoñczonoœci aktualnej – jest
znany Bogu. Œw. Augustyn stwierdza: tak wiêc nieskoñczonoœæ liczby, aczkolwiek ¿adna liczba nie mo¿e wyraziæ liczb nieskoñczonych, nie jest niepojêta dla
Tego, którego zdolnoœæ pojmowania wykracza poza wszelk¹ liczbê (cytujê za:
Dadaczyñski, op. cit., s. 43).
Dwa kolejne artyku³y (Metoda matematyki wed³ug Bernarda Bolzano oraz
Filozofia matematyki Immanuela Kanta w oczach m³odego Bernarda Bolzano)
rekonstruuj¹ wybrane momenty metody matematyki postulowane przez Bernarda Bolzano, jak równie¿ ujawniaj¹ stosunek ostatniego do kantowskiej filozofii matematyki. W pierwszym artykule Dadaczyñski zwraca uwagê na cenn¹
antycypacjê przez Bolzano istotnych momentów wspó³czesnej metodologii matematyki. Wskazuje tutaj na bolzanowskie propozycje przedstawiania pe³nej
listy pojêæ pierwotnych (których definicja winna odbiegaæ od klasycznych standardów a bardziej ma przypominaæ definicjê uwik³an¹), jak równie¿ koniecznoœæ precyzyjnego ustalenia aksjomatów; aksjomatów, które powinny byæ nawzajem wobec siebie niezale¿ne a dziêki którym – postêpuj¹c zgodnie z przedstawionymi regu³ami dowodzenia – mo¿na by sformu³owaæ prawdy dowiedliwe. Matematyka bolzanowska – w kontekœcie przekonania Bolzano o jej zupe³noœci, o mo¿liwoœci poznawczego dotarcia do daj¹cych siê udowodniæ pozaaksjomatycznych twierdzeñ – jest przejawem optymizmu epistemologicznego B. Bolzano (s. 61). Ów optymizm – jak siê zdaje – w istotny sposób zwi¹zany by³
z ontologicznym za³o¿eniem o istnieniu obiektywnego i uporz¹dkowanego „królestwa prawdy”, zbioru obiektywnie istniej¹cych s¹dów prawdziwych (s. 51).
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Swoistym uzupe³nieniem prezentacji nawatorstwa metodologii matematyki
Bolzano jest Filozofia matematyki Immanuela Kanta w oczach m³odego Bernarda Bolzano. Dadaczyñski ukazuje w tym artykule konsekwentne wyzwalanie
siê Bolzano z wp³ywów kantyzmu i ujawnia jego odchodzenie od koncepcji matematyki, jako dziedziny domagaj¹cej siê jakiejœ formy naocznoœci. Bolzano
wprawdzie uznawa³ apriorycznoœæ czasu i przestrzeni, które s¹ apriorycznymi
formami „umiejscowionymi” w podmiocie poznaj¹cym, który nak³ada je na wra¿enia pochodz¹ce z rzeczy „samych w sobie” (s. 85), jednak równoczeœnie kwestionowa³ to, aby by³y one – zgodnie z Kantem – wyobra¿eniami. Skoro wszystkie wyobra¿enia maj¹ byæ empiryczne – a tak w³aœnie twierdzi³ Bolzano – to
uznanie, i¿ s¹dom matematycznym towarzyszy wyobra¿enie znaczy³oby, i¿ owe
s¹dy s¹ empiryczne! Dla Bolzano natomiast podstaw¹ s¹dów matematycznych
nie by³y wyobra¿enia, a w³aœnie pojêcia. Odchodzi³ on od kantowskiego postulatu konstruowania przedmiotu matematycznego na rzecz niesprzecznoœci jako
warunku nie tylko koniecznego istnienia obiektu matematycznego (to uznawa³
tak¿e Kant), lecz i wystarczaj¹cego (co by³o ju¿ motywem antykantowskim).
Ostatecznie zreszt¹ porzuci³ zupe³nie syntetycznoœæ s¹dów matematycznych na
rzecz ich analitycznoœci. W tym miejscu dotykamy motywu ³¹cz¹cego przedstawiany artyku³ z poprzednim. Wszak¿e – uznaje Dadaczyñski – jego wyk³ad jest
w wielu aspektach na wskroœ nowoczesn¹ prezentacj¹ metody aksjomatycznodedukcyjnej w matematyce, natomiast zdania pochodne matematyki s¹ wy³¹cznie konsekwencjami aksjomatów. Ca³a wiedza matematyczna zawarta jest w aksjomatach (s. 87). Kontekst metodologiczny okazuje siê wiêc czynnikiem integruj¹cym oba artyku³y poœwiêcone filozofii matematyki Bolzano.
Po krótkiej wypowiedzi sugeruj¹cej, ¿e ju¿ w latach trzydziestych XIX w.
Bolzano zdefiniowa³ liczby naturalne (Czy Gottlob Frege pierwszy zdefiniowa³
liczby naturalne?) Dadaczyñski koncentruje swoj¹ uwagê na badaniach Cantora. Obszerne analizy zawarte s¹ w Heurystyce teorii mnogoœci Georga Cantora, Swoistoœci matematyki w ujêciu Georga Cantora oraz w artykule Koncepcja matematyki Georga Cantora a idea logicyzmu. Na tym etapie zawartoœci
prezentowanej publikacji mamy znowu do czynienia z problematyk¹ nieskoñczonoœci, która tym razem ujawnia siê we wspó³czesnym kontekœcie teorii
mnogoœci. Dadaczyñski nie tylko przybli¿a istotne momenty cantorowskiej
matematycznej koncepcji, lecz wskazuje na ich ontologiczny fundament. Czytelnik napotyka cantorowsk¹ klasyfikacjê nieskoñczonoœci i istotne znamiê
nieskoñczonoœci aktualnej (transfinitum), polegaj¹ce na jej powiêkszalnoœci
i ograniczonoœci, jak równie¿ zasady heurystyczne Cantora i ich zastosowanie.
Dadczyñski podkreœla tutaj zw³aszcza wp³yw normy heurystycznej: traktowaæ
wieloœci nieskoñczone tak d³ugo, jak to tylko mo¿liwe, jak zbiory skoñczone

RECENZJE I OMÓWIENIA

403

(s. 120), na okreœlanie mocy zbiorów pozaskoñczonych przy pomocy liczb porz¹dkowych, konstrukcjê pozaskoñczonych liczb porz¹dkowych czy sformu³owanie w postaci algebraicznej hipotezy continuum. W zasadach heurystycznych Cantora ujawnia siê zreszt¹ jego finityzm, czyli tendencja do eliminacji
z zakresu matematyki wy³¹cznie zagadnieñ nieskoñczonoœci absolutnej i akceptacji pozaskoñczonoœci jako przedmiotu badañ matematyki, przy jednoczesnym traktowaniu „transfinitum” jako tego, co skoñczone (s. 140). Istotnym
wk³adem Dadaczyñskiego w refleksjê nad cantorowskimi badaniami sta³a siê
konstatacja, i¿ kryterium matematycznoœci teorii by³a u Cantora jej sprowadzalnoœæ do arytmetyki liczb naturalnych (a po roku 1884 do teorii mnogoœci),
jak równie¿ ustalenie, ¿e twórca teorii mnogoœci antycypowa³ niektóre elementy nowoczesnego logicyzmu. Je¿eli bowiem mamy œwiadomoœæ, ¿e dla twórców
logicyzmu istotne znaczenie mia³a idea systematyzacji matematyki – czyli faktycznie arytmetyzacja matematyki – to znalezienie przez Cantora modelu dla
teorii liczb rzeczywistych w dziedzinie liczb wymiernych istotnie przyczyni³o
siê do powstania kierunku logicyzmu w badaniach podstaw matematyki (s. 197).
Dadaczyñski zreszt¹ wyraŸnie stwierdzi, ¿e ostatecznie – je¿eli potraktuje siê
teoriê mnogoœci jako dyscyplinê nie nale¿¹c¹ do logiki – mo¿na twierdziæ, ¿e
logicyœci zrealizowali pomys³ G. Cantora – redukcji matematyki dziewiêtnastowiecznej do teorii mnogoœci (s. 207).
Teoria mnogoœci by³a przedmiotem rozwa¿añ autora jeszcze w innym, szerszym kontekœcie. Przekonany, i¿ teoria mnogoœci i antynomie teoriomnogoœciowe sta³y u podstaw kryzysu odnosz¹cego siê do samych fundamentów matematyki, stara siê uzasadniæ tezê, i¿ próby likwidacji antynomii doprowadzi³y
do ukonstytuowania siê drugiego logicyzmu, intuicjonizmu i formalizmu. W artykule o znamienitym tytule Antynomie teoriomnogoœciowe a powstanie klasycznych kierunków badania podstaw matematyki Dadaczyñski skoncentrowa³ siê zw³aszcza na antynomii Russella i antynomii zbioru podzbiorów, które
zachwia³y planem Fregego, aby uznaæ teoriê mnogoœci za podstawow¹ dyscyplinê matematyczn¹. Nawi¹zuj¹c do nich i przedstawiaj¹c sekwencjê badañ
zmierzaj¹cych do likwidacji antynomii przybli¿a czytelnikowi znaczenie aksjomatu wyró¿niania E. Zermelo, dowodów nieistnienia zbiorów rodz¹cych antynomie (zbioru uniwersalnego, zbioru wszystkich liczb kardynalnych, porz¹dkowych, itp.), specyfikê prostej teorii typów czy charakterystyczne dla intuicjonistów odrzucenie zarówno teorii mnogoœci, jak i nieskoñczonoœci aktualnej. Tym samym teoria mnogoœci ujawnia tutaj swoje dalsze konsekwencje
matematyczne i filozoficzne.
Koñcz¹c prezentacjê podjêtej przez Dadaczyñskiego refleksji w zakresie
filozofii matematyki dodaæ musimy, i¿ intuicjonizm, logicyzm i formalizm za-
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prezentowane zosta³y nie tylko w kontekœcie teorii mnogoœci, lecz równie¿ poprzez okreœlone relacje z filozofi¹ Kanta (Filozofia matematyki Immanuela
Kanta jako punkt odniesienia filozofii matematyki stowarzyszonych z klasycznymi kierunkami badañ podstaw matematyki). Tê ostatni¹ bowiem autor uzna³
za na tyle donios³¹ dla filozofii matematyki, i¿ w³aœnie w niej dopatrywa³ siê
Ÿróde³ pewnych motywów obecnych w formalizmie, intuicjonizmie czy logicyzmie. Ca³¹ publikacjê zamyka Psychologia analityczna Carla Gustawa Junga
a skrajny realizm w ontologii matematyki..
Omawiana pozycja nie zawiera pe³nej prezentacji dziejów filozofii matematyki. Stanowi¹c jedynie zbiór artyku³ów nie wyczerpuje standardów publikacji maj¹cej na celu syntetyczne ujêcie owej filozofii. A przecie¿ niew¹tpliwie
praca ta przybli¿a czytelnikowi istotne etapy refleksji filozoficznej zwi¹zanej
z badaniami matematycznymi i pomimo swej ró¿norodnoœci zdaje siê zawieraæ
motyw przewijaj¹cy siê przez wiêkszoœæ artyku³ów. Tym motywem jest problem nieskoñczonoœci. Warto na nim zatrzymaæ siê. Wydaje siê bowiem, i¿ w³aœnie jego obecnoœæ – a nie tylko przedstawienie wybranych minionych i wspó³czesnych kierunków filozofii matematyki – decyduje o wartoœci pracy Dadaczyñskiego i mo¿e sk³aniaæ do dalszych przemyœleñ.
Zauwa¿amy, i¿ nieskoñczonoœæ w zadziwiaj¹cy sposób towarzyszy refleksji
cz³owieka. Nie jest czymœ drugorzêdnym i przypadkowym, lecz posiada zastanawiaj¹c¹ trwa³oœæ. Artyku³y Dadaczyñskiego ujawniaj¹ w³aœnie ten fenomen.
Wystarczy na chwilê powróciæ do staro¿ytnoœci, aby uœwiadomiæ sobie, i¿ ju¿
wówczas idea nieskoñczonoœci by³a obecna w œwiadomoœci zarówno matematyków jak i filozofów. Okazywa³o siê, ¿e wszechœwiat nie spe³nia standardów
pitagorejskiej harmonii. Te standardy by³y wyraŸne. Wszak¿e w ich koncepcji
ca³y wszechœwiat jest harmoni¹ i liczb¹...jest to œwiat, w którym przeciwstawne sobie elementy zosta³y zestrojone w harmonii; jest to œwiat ukonstytuowany
przez liczbê, liczb¹ i wed³ug liczby, i to nie tylko jako ca³oœæ, ale tak¿e ka¿da
jego poszczególna rzecz w nim zawarta (G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej,
t. I, Od pocz¹tków do Sokratesa, Lublin 1994, s. 117, 116). Wydawa³o siê zatem, i¿ harmonia przenika rzeczywistoœæ, a jednym z jej wyrazów by³y odpowiednie liczbowe proporcje. Wbrew jednak tej optymistycznej wizji odkryto, ¿e
stosunek a/b, przek¹tnej kwadratu do boku jednostkowego, mo¿na by³o przybli¿aæ kolejnymi u³amkami dziesiêtnymi... Ci¹g takich przybli¿eñ by³ jednak
ci¹giem – a wiêc i zbiorem nieskoñczonym (Dadaczyñski, op. cit., s. 14). Nieskoñczonoœæ pojawi³a siê w matematyce i nie da³a siê z niej ju¿ wiarygodnie
i ostatecznie usun¹æ. Jak bardzo przeniknê³a do œwiadomoœci antycznej œwiadczyæ mog¹ eleackie antynomie, które mia³y uzasadniæ jedynoœæ bytu i jego nieruchomoœæ. Zenon z Elei postawi³ akcent na nieskoñczonoœci tak zdecydowa-
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nie, i¿ myœl staro¿ytnych nie potrafi³a uporaæ siê z jej g³êbi¹. Rozwi¹zaniem
przecie¿ nie by³o demokrytejskie zatomizowanie rzeczywistoœci, które umieœci³o niepodzielne i wieczne atomy w pró¿ni umo¿liwiaj¹cej im ruch. Je¿eli bowiem atomy mia³y pewn¹ miarê, to sensownym pozostawa³o pytanie, czy nie
s¹ one podzielne i czy owe czêœci nie maj¹ mniejszych miar ni¿ same atomy.
Wydaje siê, i¿ klasyczne arystotelesowskie odrzucenie nieskoñczonoœci aktualnej – jako œrodek maj¹cy chroniæ przed paradoksami – i pozostawienie matematykom nieskoñczonoœci potencjalnej równie¿ ujawnia œwiadomoœæ tajemniczoœci nieskoñczonoœci. Nawet je¿eli Arystoteles poprzestawa³ na nieskoñczonoœci potencjalnej (zawieraj¹cej w sobie tylko skoñczon¹ iloœæ elementów)
i uznawa³, i¿ jest ona wystarczaj¹ca w aktywnoœci matematycznej – a tym
samym wp³yn¹³ na ukszta³towanie postaw finistyczych – to przecie¿ nie sposób by³o ju¿ ogo³ociæ refleksjê matematyczn¹ z idei nieskoñczonoœci. Jak pisze
Dadaczyñski matematyka od czasów antycznych potrzebuje jakiejœ formy nieskoñczonoœci (s. 31).
Uznanie, i¿ rysem istotnym continuum, jest mo¿liwoœæ n i e s k o ñ c z o n e j podzielnoœci elementów tej¿e wielkoœci ci¹g³ej na kolejne – daj¹ce siê dzieliæ dalej – elementy (paradygmat nieskoñczonoœci potencjalnej) jest równie¿
potwierdzeniem obecnoœci idei nieskoñczonoœci. Nawet, je¿eli stanowi ona pewn¹
– pos³u¿my siê metafor¹ – stonowan¹ nieskoñczonoœæ, to przecie¿ ujawnia siê
w niej specyficzne jej znamiê: trwa³a obecnoœæ i niemo¿liwoœæ jej unikniêcia
w matematycznej refleksji jako idei czegoœ, co nie znajduje dope³nienia i ostatecznego wyczerpania i wobec czego ludzki umys³ doœwiadcza pewnego, w³asnego ograniczenia.
A przecie¿ owo stonowanie nieskoñczonoœci nie by³o jedynym podejœciem
do problemu. Jak pisze Dadaczyñski w innym miejscu, byli równie¿ filozofowie, którzy uwa¿ali, ¿e mo¿na przyj¹æ istnienie zbiorów aktualnie nieskoñczonych, w konsekwencji twierdzili, ¿e continuum sk³ada siê z aktualnie nieskoñczonej liczby elementów (punktów nierozci¹g³ych) (J. Dadaczyñski, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001, s. 276). Byli myœliciele, którzy nie ulegli wspomnianemu ju¿ lêkowi przed nieskoñczonoœci¹ i uznawali
obecnoœæ nieskoñczonoœci aktualnej. Dadaczyñski zwraca uwagê g³ównie na
Cantora, lecz i œw. Augustyn zosta³ zdecydowanie przywo³any w tym kontekœcie. Warto zreszt¹ dodaæ, i¿ twórca teorii mnogoœci w trakcie dyskusji z przeciwnikami pos³ugiwania siê zbiorami nieskoñczonymi w matematyce, skupionymi wokó³ Kroneckera, powo³a³ siê na dziewiêtnasty rozdzia³ dwunastej ksiêgi monumentalnego dzie³a „O pañstwie Bo¿ym” biskupa Hippony… Przyczyn¹
by³o w³aœnie poszukiwanie autorytetów potwierdzaj¹cych istnienie nieskoñczonoœci aktualnej (J. Dadaczyñski, Matematyka w oczach filozofa, s. 35).
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Zauwa¿amy zatem, i¿ idea nieskoñczonoœci wystêpowa³a równie¿ w nieco
mocniejszej formie ni¿ nieskoñczonoœæ potencjalna. Wspó³czeœnie klasycznym
jej wyrazicielem sta³ siê w³aœnie Cantor, który radykalnie wprowadzi³ j¹ w kontekst matematyczny i podj¹³ siê wydobycia jej matematycznych aspektów. Pos³ugiwanie siê nierównolicznymi zbiorami nieskoñczonymi liczb naturalnych
i rzeczywistych ujawni³o pewien optymizm poznawczy Cantora, który odnosi³
siê tak¿e do kontekstu twierdzenia nazwanego jego imieniem. Równie¿ zbiór
wszystkich podzbiorów danego zbioru – maj¹cy wiêc wiêksz¹ moc ni¿ ten ostatni
– dawa³ siê poznawaæ matematycznie. Pojawi³y siê pozaskoñczone liczby porz¹dkowe czy pozaskoñczone liczby kardynalne.
Tylko wobec nieskoñczonoœci absolutnej nastêpowa³o ograniczenie owego
cantorowskiego matematycznego optymizmu. Jak pisze Dadaczyñski nieskoñczonosæ absolutna – w odró¿nieniu od „transfinitum”– by³a niepowiêkszalna...
Nie istnia³ zbiór o wiêkszej mocy ni¿ owo „maximum”, a zatem by³o ono nieograniczone. Tak scharakteryzowana nieskoñczonoœæ absolutna stanowi³a przedmiot poznania teologii spekulatywnej (s.112n.). Poza ni¹ jednak – poza Bo¿¹
nieskoñczonoœci¹ – ka¿da inna poddawa³a siê matematycznej refleksji. Jak
twierdzi – w klasycznej ju¿ wypowiedzi – Hilbert z raju, który stworzy³ nam
Cantor, nikomu nie wolno nas wypêdziæ (cytujê za: K.Wójtowicz, Platonizm
matematyczny. Studium filozofii matematyki Kurta Gödla, Tarnów 2002, s. 80).
Idea nieskoñczonoœci przewija siê u Dadaczyñskiego tak¿e w kontekœcie
refleksji innych myœlicieli. Mamy w tym momencie na uwadze zw³aszcza Kanta, którego myœl pojawia siê w kilku miejscach omawianej pracy. Autor Matematyki poœwieci³ oddzielny artyku³, a Kantowska myœl niew¹tpliwie ró¿ni³a
siê w wielu momentach od istotnych pomys³ów Cantora. Ten ostatni nie by³
sk³onny traktowaæ niesprzecznoœci jako jedynego i wystarczaj¹cego kryterium
istnienia w matematyce. By³ przekonany, ¿e pojêciom matematycznym przys³uguje, obok rzeczywistoœci immanentnej (w umyœle matematyka), tak¿e rzeczywistoœæ pozasubiekywna. Œwiadczy o tym jego przeœwiadczenie, ¿e matematyk
nie wynajduje, nie tworzy przedmiotów matematycznych, lecz je odkrywa (R. Murawski, G. Cantora filozofia teorii mnogoœci, „Studia Filozoficzne”, 1984, nr 11–
–12, s. 76). WyraŸnym motywem platoñskim u Cantora by³ równie¿ izomorfizm intrasubiektywnej sfery rzeczywistoœci (obiektywnie istniej¹ce pojêcia) i
transubiektywnej, która obejmowa³a nie tylko realne przedmioty okreœlone
czasowo i przestrzennie, lecz równie¿ pozaczasowe i pozaprzestrzenne zbiory
przypominaj¹ce platoñskie idee. Owe obiektywizuj¹ce w¹tki platoñskie matematyki cantorowskiej odró¿nia³y j¹ od ujêcia Kanta. Dla tego ostatniego wszak¿e
dominuj¹ce znaczenie posiada³a naocznoœæ i mo¿liwoœæ konstrukcji obiektów
matematycznych. Punkt ciê¿koœci nie tkwi³ w rzeczywistoœci pozapodmioto-
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wej, lecz w³aœnie w apriorycznych formach zmys³owoœci. Skoro czas i przestrzeñ – a wiêc sfery, o których traktuje arytmetyka i geometria – nie mia³y ju¿
wymiaru obiektywnej pozapodmiotowoœci, to znaczy, i¿ matematyka uleg³a
specyficznemu zrelatywizowaniu wobec podmiotu. Dadaczyñski twierdzi, ¿e
partykularne przedmioty matematyki, takie chocia¿by, jak liczby czy te¿ figury
geometryczne, nie istniej¹ poza podmiotem poznaj¹cym. S¹ one konstruowane
przez poznaj¹cy podmiot w intuicji, czyli apriorycznej naocznoœci (J. Dadaczyñski, op. cit., s. 210). Cezura wiêc pomiêdzy cantorowsk¹ pozapodmiotowoœci¹ matematyki i kantowsk¹ podmiotowoœci¹ jest wyraŸna.
Odnajdujemy jednak motyw ³¹cz¹cy Kanta i Cantora. Jest nim wspomniana ju¿ nieskoñczonoœæ. Kant mianowicie uznawa³, i¿ pojêcie nieskoñczonoœci
aktualnej wcale nie jest pojêciem wewnêtrznie sprzecznym. Nie da siê, co prawda, urzeczywistniæ desygnatu tego¿ pojêcia w taki sposób, aby w apriorycznej
naocznoœci ujawni³ siê jako obiekt. Jego konstrukcja jest niemo¿liwa. Pomimo
tego kantowski rozum – podobnie jak w przypadku idei Boga, duszy czy œwiata
(kosmosu) – nieustannie wykracza sw¹ aktywnoœci¹ poza wszelkie mo¿liwe
doœwiadczenie i poza horyzont naocznoœci (równie¿ czystej). Stosuj¹c pewn¹
metaforê mo¿emy powiedzieæ, ¿e œwiadomoœæ ludzka nie zadowala siê fragmentarycznym poznaniem i d¹¿y – wik³aj¹c siê przy tym ci¹gle w nierozwiazywalne antynomie – do obcowania z jednolitoœci¹ zaspokajaj¹c¹ poznawcze aspiracje. Höffe powie, ¿e spójnoœæ uzyskujemy dopiero wówczas, gdy pozwalamy,
by przewodzi³y nami przedstawienia pewnej absolutnej ca³oœci, idee rozumu.
Dziêki ideom pojêcia i s¹dy uzyskane z doœwiadczenia zostaj¹ uporz¹dkowane
pod k¹tem zupe³noœci (O. Höffe, Immanuel Kant, t³. A. M. Kaniowski, Warszawa 1994, s. 163). Znamienite okazuje siê zatem to, i¿ Kant, pomimo swego
konceptualizmu w ontologii matematyki, pomimo uznania, ¿e warunkiem koniecznym dla istnienia przedmiotu matematycznego jest nie tylko niesprzecznoœæ jego pojêcia, lecz tak¿e mo¿liwoœæ jego naocznoœciowej konstrukcji znajduje miejsce na ideê nieskoñczonoœci aktualnej. To donios³e matematycznie pojêcie jest wprawdzie niesprzeczne, lecz jednoczeœnie niemo¿liwe do naocznoœciowego ujawnienia swego przedmiotu. Dominacja postulatu konstrukcji w apriorycznej naocznoœci winna raczej os³abiæ pozycjê tego¿ pojêcia, a tymczasem
jego obecnoœæ zdaje siê stanowiæ istotne znamiê œwiadomoœciowej aktywnoœci.
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na to, ¿e problem nieskoñczonosci
towarzyszy³ tak¿e Leibnizowi. Uznawa³ on, ¿e istnieje nieskoñczenie wiele przedmiotów. Tak bardzo opowiadam siê za hipotez¹ faktycznej nieskoñczonoœci –
twierdzi³ twórca monadologii – ¿e zamiast przyj¹æ, ¿e natura jej nie znosi – jak
siê powszechnie twierdzi – utrzymujê, ¿e wszêdzie siê z ni¹ styka, aby lepiej
realizowaæ doskona³oœci swego autora. Tak wiêc wierzê, i¿ nie ma ¿adnej cz¹st-
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ki materii, która by nie by³a, nie powiem, podzielna, lecz faktycznie podzielona;
i w konsekwencji najmniejsz¹ cz¹stkê nale¿y uwa¿aæ za œwiat pe³en nieskoñczonoœci ró¿nych stworzeñ (cyt. za: F. Copleston, Historia filozofii, t. 4, t³. J. Marzêcki, Warszawa 1995, s. 300). Jednoczeœnie Lebniz zdawa³ sobie sprawê z niebezpieczeñstw zwi¹zanych z klasycznymi przedcantorowskimi paradoksami
nieskoñczonoœci. Dlatego w³aœnie dokona³ znacz¹cego rozró¿nienia w obrêbie
wieloœci nieskoñczonych. Owo zró¿nicowanie mia³o na celu z jednej strony obronê
monadologicznej ontologii, której istotnym momentem by³a obecnoœæ nieskoñczonoœci aktualnej, zaœ z drugiej unikniêcie wspomnianych antynomii. Uzna³
on mianowicie, ¿e wieloœci rodz¹ce paradoksy nie by³y zbiorami i nie mo¿na
by³o ich traktowaæ jako okreœlonych bytów. Za zbiory wiêc w optyce Leibniza
nie mog³y uchodziæ wieloœci równoliczne z wieloœci¹ liczb naturalnych ani te¿
wieloœci mocniejsze. Dadaczynski wyraŸnie podkreœla, ¿e w jego pracy przyjêto, ¿e w przedcantorowskiej tradycji filozoficznej – zgodnie z sugesti¹ G. W.
Leibniza – nie traktowano wymienionych wieloœci jak zbiorów, ale – jak G. W.
Leibniz – przyjmowano aktualne istnienie nieskoñczenie wielu przedmiotów
(J. Dadaczyñski, op. cit., s. 102, przypis 9). Autor omawianej Matematyki zwraca
zreszt¹ uwagê na szczególn¹ antycypacjê przez Leibniza cantorowskiej metody unikniêcia antynomii Burali-Fortiego („ograniczania rozmiaru”) – wieloœci
„zbyt liczne” nie by³y zbiorami, a jako takie nie generowa³y paradoksów.
Omawiaj¹c pracê Dadaczyñskiego eksponujemy ideê nieskoñczonoœci,
w której dostrzegamy specyficzny motyw z jednej strony ³¹cz¹cy poszczególne
fragmenty badañ Dadaczyñskiego, zaœ z drugiej stanowi¹cy o szczególnej wartoœci Matematyki w oczach filozofa. Idea ta w bardziej b¹dŸ mniej wyraŸny
sposób towarzyszy rozwa¿aniom autora. Kolejnym potwierdzeniem powy¿szego mo¿e byæ refleksja nad podstawami matematyki dokonana ju¿ wspó³czeœnie
przez Hilberta. W niej bowiem w pewien sposób odnajdujemy w¹tki obecne
zarówno u Leibniza jak i u Kanta. Wszak¿e tylko – pisze Dadaczyñski – pozornie mog³oby siê wydawaæ, ¿e stanowisko formalizmu w podstawach matematyki stoi wy³¹cznie na przed³u¿eniu linii rozwojowej wyznaczonej jeszcze przez
G.W. Leibniza, który postulowa³ wprowadzenie generalnie w nauce – a zatem
i matematyce – jêzyka formalnego... Obiektami matematyki by³yby zatem same
formalne znaki. By³oby to stanowisko nominalizmu w ontologii matematyki
(s. 220). Co prawda na poziomie formalizacji i konstrukcji teorii dowodu (metamatematyki) faktycznie stanowisko Hilberta mo¿na by okreœliæ jako metodologiczny nominalizm (formu³y matematyki pozbawione s¹ znaczeñ), jednak
w odniesieniu do ontologii i epistemologii matematyki finistycznej ujawnia siê
jego kantyzm. Wyra¿a siê to m.in. w uznaniu, i¿ liczby naturalne s¹ konstrukcjami ludzkiego umys³u oraz w tezie, ¿e s¹dy o tych¿e matematycznych obiek-
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tach s¹ apriorycznymi s¹dami syntetycznymi (wbrew leibnizañskiej idei logicyzmu, wedle której twierdzenia matematyki jako analityczne da siê wyprowadziæ z logiki). Hilbert jednak nawi¹za³ do Kanta w jeszcze jednym istotnym
momencie. Otó¿ D. Hilbert postanowi³ broniæ matematyki z nieskoñczonoœci¹
aktualn¹... Jest ona bowiem w³aœnie ide¹ rozumu w sensie kantowskim, pojêciem, dla którego nie sposób znaleŸæ rzeczowej podstawy (s. 222).
Obecnoœæ ostatniego myœliciela sk³ania nas do jeszcze jednej refleksji zwi¹zanej z lektur¹ zestawu artyku³ów Dadaczyñskiego. Otó¿, dziêki nim czytelnik uzyskuje pewne spektrum) wspó³czesnych dominuj¹cych stanowisk w zakresie ontologii matematyki. Koncentruj¹c swoj¹ uwagê zw³aszcza na kantowskiej filozofii matematyki i teorii mnogoœci Dadaczyñski zdo³a³ przybli¿yæ istotne
momenty logicyzmu, intuicjonizmu i formalizmu. Dziêki temu tendencja do
wyprowadzania ca³ej matematyki z logiki i uznanie jej s¹dów za analityczne
(cechuj¹ca logicyzm), uznawanie istnienia tylko takich przedmiotów matematycznych, których konstrukcja zostaje wyjaœniona i ograniczenie zasadnoœci
prawa wy³¹czonego œrodka (obecne w intuicjonizmie) czy optymizm Hilberta
odnoœnie do mo¿liwoœci udowodnienia niesprzecznoœci matematyki (zachwiany twierdzeniami Gödla), sta³y siê bli¿sze czytelnikowi omawianej pozycji.
Koñcz¹c nasze rozwa¿ania skupione wokó³ pracy Dadaczyñskiego warto
zwróciæ uwagê na jeszcze jeden element. Uznaliœmy, i¿ idea nieskoñczonoœci
obecna jest w wiêkszoœci analiz. Je¿eli zgodzimy siê – postêpuj¹c za Dadaczyñskim – ¿e antynomie teoriomnogoœciowe wywo³a³y istotny kryzys w podstawach matematyki i wœród uprawiaj¹cych filozofiê matematyki (s. 243), jak
równie¿ ¿e kryzys ów zaowocowa³ burzliw¹ dyskusj¹ i wyodrêbnieniem siê
trzech kierunków badania podstaw matematyki (s. 243), to mo¿emy uznaæ, i¿
nasze sugestie zyskuj¹ na zasadnoœci. Logicyzm, intuicjonizm i formalizm stanowi¹ bowiem okreœlon¹ reakcjê na paradoksy istotnie zwi¹zane z nieskoñczonoœci¹ tkwi¹c¹ w teorii mnogoœci. W takim kontekœcie mo¿emy uznaæ, i¿ prezentacja wspomnianych kierunków – nawet je¿eli wprost nie odnosi siê do
nieskoñczonoœci – przenikniêta jest równie¿ ukryt¹ obecnoœci¹ idei nieskoñczonoœci; idei, która w naszej ocenie unifikuje ca³oœæ badañ Dadaczyñskiego
i decyduje o jej szczególnej wartoœci.
W tym momencie nasuwa siê jeszcze jedna uwaga. Praca Dadaczyñskiego
stanowiæ mo¿e okreœlony asumpt do ogólniejszej refleksji nad istot¹ relacji pomiêdzy filozofi¹ a innymi sferami aktywnoœci poznawczej cz³owieka. Wszak¿e Matematyka w oryginalny sposób ujawnia œcis³y zwi¹zek matematyki i filozofii. Mo¿liwe jest oczywiœcie uprawianie tej pierwszej jedynie w jej obrêbie
i w dystansie wobec namys³u filozoficznego. Czo³owy bourbakista Jean Dieudonné twierdzi – zauwa¿a ¯yciñski – i¿ nawet wœród samych matematyków
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jedynie 5% interesuje siê problematyk¹ podstaw matematyki. Zdaniem Dieudonnégo pozosta³e 95% koncentruje uwagê badawcz¹ na wycinkowych zagadnieniach, nie zwracaj¹c uwagi na g³êbokie przeobra¿enia w dziedzinie metamatematyki (J. ¯yciñski, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, Kraków 1985,
s. 123n). Jednak¿e takie podejœcie nie rozwi¹zuje problemów tkwi¹cych niejako u samych podstaw matematyki, których nie sposób pomin¹æ; problemów
ujawniaj¹cych siê zw³aszcza w okresach prze³omowych dla dziejów samej matematyki, kiedy kontrowersje stawa³y siê szczególnie wyraŸne. Dadaczyñski
ju¿ we wstêpie zaznaczy³, ¿e w³aœnie te debaty toczone w okresach kryzysowych przez filozofuj¹cych matematyków i matematyków bêd¹cych równoczeœnie filozofami ujawnia³y „ontologiczne zaanga¿owanie” matematyki (J. Dadaczyñski, op. cit., s. 9). Wydaje siê, i¿ ta ostatnia posiada niejako sfery –
pos³u¿my siê metafor¹ – zanurzone w filozoficznym horyzoncie. Pytanie o sposób istnienia przedmiotów matematycznych czy o naturê nieskoñczonoœci zawsze bêdzie towarzyszy³o pog³êbionej refleksji zarówno matematycznej, jak
i filozoficznej. Szczególnie p³odne dla obu wydaje siê ich oryginalne po³¹czenie. Takim jest niew¹tpliwie aktywnoœæ poznawcza Cantora, tak wielorako
omówiona przez Dadaczyñskiego. W kontekœcie zwi¹zków ³¹cz¹cych filozofiê
z matematyk¹ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e redukowane s¹ one w istocie do maj¹cej
charakter „sprzê¿enia zwrotnego” relacji ontologia – teoria mnogoœci. Ontologia dostarcza teorii mnogoœci podstawowych pojêæ. Na skutek tego pojêcia
pochodne posiadaj¹ podobny stopieñ ogólnoœci, jak pojêcia ontologiczne. Dlatego te¿ teoria mnogoœci stanowi czêœæ ontologii (s. 186). U podstaw cantorowskich badañ odnajdujemy wspomnian¹ ju¿ problematykê zarówno statusu
obiektów matematycznych, jak i ideê nieskoñczonoœci. To zdaje siê potwierdzaæ, ¿e matematyka potrzebuje filozoficznego zakorzenienia. Brak ostatniego
sprzyja specyficznemu jej sp³yceniu. Nawet je¿eli mamy œwiadomoœæ licznych
fundamentalnych (u podstaw) kontrowersji, to owo zakorzenienie staje siê
postulatem koniecznym. W tym kontekœcie warto jeszcze raz odwo³aæ siê do
wypowiedzi ¯yciñskiego, który twierdzi, i¿ odpowiedzi na podstawowe pytania dotycz¹ce matematyki jako ca³oœci mo¿na uzyskaæ dopiero w wyniku osobowego „commitment, którego przejawem jest przyjêcie okreœlonych pogl¹dów
z zakresu epistemologii czy ontologii matematyki (J. ¯yciñski, Teizm, s. 125).
Je¿eli zgodzimy siê z tym stwierdzeniem – przystaj¹cym do sugestii Dadaczyñskiego o ontologicznym zaanga¿owaniu matematyki – to mo¿e warto odnieœæ je do optyki, w której prezentowaliœmy Matematykê. Wielokrotnie przecie¿ zwracaliœmy uwagê na obecnoœæ idei nieskoñczonoœci przewijaj¹cej siê
przez pracê Dadaczyñskiego. Byæ mo¿e w tym fakcie odnaleŸæ mo¿na pewn¹
istotn¹ inspiracjê dla filozofii matematyki.
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Skoro owa idea wykazuje wyj¹tkow¹ trwa³oœæ; skoro nieustannie towarzyszy ona matematycznej refleksji (nawet w postaci opozycji kierowanej przeciwko niej, tak jak jest to w przypadku zwolenników konstruktywizmu, którzy
odrzucaj¹ nieskoñczonoœæ aktualn¹); skoro obecna jest w filozoficznym spojrzeniu na matematykê, to byæ mo¿e dotykamy tutaj istotnej konstatacji ontologicznej. Byæ mo¿e ta idea nie jest ¿adn¹ zasad¹ jednocz¹c¹ nasze doœwiadczenie,
postulatem rozumu, konstruktem œwiadomoœci, konwencj¹ czy po¿yteczn¹ (b¹dŸ
niepotrzebn¹) fikcj¹. Byæ mo¿e jest ona rzeczywiœcie tym, co istnieje obiektywnie i niezale¿nie od aktywnoœci œwiadomoœci, niezale¿nie od czasu i przestrzeni, a jako takie jestestwo zawsze bêdzie motywowa³o poznaj¹cy podmiot do namys³u. Byæ mo¿e zatem wskazuje ona nieustannie na idealn¹ sferê istnienia –
sferê, w której jest zreszt¹ miejsce na inne idee, a tak¿e na przedmioty matematyczne; sferê, której obecnoœæ odsy³a³a by nas ju¿ w stronê metafizyki.
Waldemar Kmiecikowski

Maciej Smolak, Filozofia cz³owieka u Romana Ingardena, Kraków
2003, ss. 220.
Antropologia filozoficzna nigdy nie zosta³a u Romana Ingardena ujêta w sposób zwarty i wyczerpuj¹cy. Ingarden nie zdo³a³ nadaæ w³asnym przemyœleniom
z zakresu filozofii cz³owieka postaci gotowej. Niew¹tpliwym jednak faktem jest
to, i¿ jego filozoficzna pasja poznawcza kierowa³a siê tak¿e w stronê cz³owieka;
niew¹tpliwe jest równie¿ i to, i¿ w³aœnie wobec problemu specyfiki ludzkiej
egzystencji Ingarden pozby³ siê swego ontologicznego, analitycznego dystansu
i w pewnym osobistym zaanga¿owaniu podj¹³ rozwa¿ania zawarte w Ksi¹¿eczce o cz³owieku. Wydaje siê, i¿ ten wybitny ontolog kontekst antropologiczny
uznawa³ za szczególny w swojej twórczoœci i nadawa³ mu nieco odmienny –
przynajmniej czêœciowo – charakter od kontekstów badañ kierowanych w stronê innej problematyki. Istotn¹ czêœci¹ Ingardenowskiej wizji cz³owieka s¹ oczywiœcie te uwagi, które pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z badaniami koncentruj¹cymi
siê wokó³ sporu z Husserlem, czyli sporu o status egzystencjalny œwiata realnego. Ingarden wypracowuj¹c wyj¹tkowo œcis³¹ terminologiê ontologiczn¹ (korelatywnie do stopnia wnikliwoœci w ujawnianiu zawartoœci idei ró¿nych przedmiotów ewentualnie istniej¹cych w ró¿ny sposób) nie móg³ zignorowaæ swych
wyników i nie odnieœæ ich do cz³owieka. Skoro ten ostatni okazywa³ siê swoj¹
budow¹ czy sposobem istnienia nieco podobny do innych przedmiotów, to ustalenia ich dotycz¹ce – osi¹gniête w drodze ontologicznego badania – odnosi³y
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w oczywisty sposób tak¿e do egzystencji i formalnej struktury cz³owieka. Jednoczeœnie jednak Ingarden sferê antropologiczn¹ ujawni³ w nieco odmiennej
optyce; optyce bardziej osobistej i – powiedzielibyœmy – bardziej intymnej. Mamy
oczywiœcie tutaj na uwadze eksplikacjê zawartoœci treœciowej fenomenu cz³owieka. Inaczej mówi¹c – komplementarne do wyników ontologicznych odnosz¹cych siê do takiego przedmiotu, jakim jest cz³owiek, okaza³y siê ustalenia
ukazuj¹ce g³êbiê ludzkiej oryginalnoœci, w ¿aden sposób nie daj¹ce siê wyczerpaæ w spojrzeniu ch³odnej, analitycznej spekulacji. Wydaje siê, i¿ oba te momenty trafnie uchwyci³ i zrekonstruowa³ w swoich badaniach Maciej Smolak.
Warto zatem w kilku zdaniach przyjrzeæ siê Ingardenowskiemu cz³owiekowi,
przedstawionemu w Filozofii cz³owieka u Romana Ingardena.
Smolak w wyczerpuj¹cy i wnikliwy sposób dokonuje eksplikacji ontologicznych ustaleñ Ingardena dotycz¹cych bytu ludzkiego. Podczas lektury dwóch
pierwszych rozdzia³ów (Ontologiczne podstawy teorii cz³owieka i Budowa cz³owieka) spotykamy siê z cz³owiekiem ujmowanym jako szczególny przedmiot
istniej¹cy w sposób autonomiczny, który pod wzglêdem formalnym stanowi
podmiot w³asnoœci jakoœciowo okreœlony wyj¹tkow¹ materi¹ nazywan¹ przez
Ingardena natur¹ konstytutywn¹. Stanowi¹c taki przedmiot realny, jest tym,
czemu nic nie brakuje, co stanowi w sobie pe³n¹ – wyczerpuj¹c¹ – ca³oœæ, która
jest w sobie zamkniêta. Owa ca³oœciowoœæ ludzkiego przedmiotu, szczególne
zamkniêcie – czy domkniêcie – nie oznacza oczywiœcie stratusu przedmiotu nie
ulegaj¹cego ¿adnej zmianie, lecz jest zwi¹zane z brakiem tego, co znamionuje
Ingardenowskie przedmioty intencjonalne. Te ostatnie bowiem posiadaj¹ w swej
strukturze znamienity rys, tzn. miejsca niedookreœlenia sprawiaj¹ce, i¿ nie
mo¿na o takich przedmiotach nigdy ostatecznie skonstatowaæ, ¿e s¹ one ju¿
wype³nione do koñca swoj¹ bytowoœci¹. Bytowoœæ intencjonalna bowiem zawsze ujawnia siê jako zawieraj¹ca w sobie pewne momenty pod wzglêdem treœciowym niejasne, niesprecyzowane, a wiêc i niegotowe. Cz³owiek wyobra¿ony
czy te¿ przedstawiony w jakiejœ powieœci – a wiêc wyczerpuj¹cy znamiona Ingardenowskiego przedmiotu intencjonalnego – nigdy nie bêdzie posiada³ ca³kowitego (zupe³nego, nasyconego) zestawu w³asnych w³asnoœci, chocia¿by wskutek tego, ¿e nasze wyobra¿enie b¹dŸ tekst literacki nie uwzglêdni³y wyrazu
mi³osnego zachwytu pojawiaj¹cego siê na jego twarzy. Natomiast cz³owiek realny jako przedmiot samoistny zawsze uposa¿ony jest treœciowo w sposób zupe³ny. I w optyce Ingardenowskiej taki przedmiot zawsze mo¿e ulegaæ zmianie.
Wszak¿e nie jest przedmiotem nie nabywaj¹cym nowych w³asnoœci i nie jest
przedmiotem niezmiennym. Obdarzony jest bowiem szczególnym rodzajem
w³asnej natury konstytutywnej. O ile w przypadku matematycznych przedmiotów idealnych – o istnieniu których Ingarden by³ przekonany – mówimy
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o niezmiennoœci trójk¹tnoœci, ko³owoœci czy rombowoœci – a wiêc tego, co uznajemy za najbardziej osobiste i konstytutywne materialne znamiê przedmiotu –
o tyle w przypadku cz³owieka jego natura mo¿e ulegaæ okreœlonym modyfikacjom, które w ¿adnej mierze nie naruszaj¹ to¿samoœci ludzkiego bytu. Nie stanowi¹ one zamiany intymnej (w³asnej, osobowej, mojej) natury na inn¹. S¹
bowiem tylko kolejn¹ faz¹ ujawniania tego, co pod wzglêdem jakoœciowym ju¿
by³o i jest zawarte w owej naturze, a wiêc faz¹, w której ujawnia siê i ucieleœnia doskonalej i bardziej wyraziste to, co od pocz¹tku istnienia danego cz³owieka obdarzonego t¹ oto natur¹ konstytutywn¹ w tej¿e naturze by³o zawarte.
Tak rozumiany cz³owiek zostaje w dalszej fazie rekonstrukcji dokonywanej
przez Smolaka ujawniony jako przedmiot wtopiony w up³yw czasu, który podziela z innymi przedmiotami realnymi tzw. szczelinowoœæ istnienia (owo szczególne tkwienie w szczelinie teraŸniejszoœci zawartej pomiêdzy przesz³oœci¹
a przysz³oœci¹), a jednoczeœnie przezwyciê¿a owo czasowe ograniczenie. Posiada wszak¿e zadziwiaj¹c¹ umiejêtnoœæ – ograniczonego oczywiœcie – transcendowania w³asnej aktualnoœci poprzez mo¿liwoœæ intencjonalnego (œwiadomoœciowego) wgl¹du we w³asn¹ przesz³oœæ i oczekiwania na nadchodz¹ce z przysz³oœci wydarzenia. Wszystko to sprawia, i¿ przedmiot osobowy znamionuje
szczególna bytowa dwoistoœæ wyra¿aj¹ca siê z jednej strony w uczestniczeniu
w czasowej dziejowoœci, z drugiej natomiast – w pewnym pokonywaniu negatywnoœci zwi¹zanej z up³ywem czasu.
Ten wyj¹tkowy przedmiot zostaje opisany dalej przez Smolaka poprzez
kontekst takich momentów charakterystycznych dla cz³owieka jak œwiadomoœæ,
dusza czy cia³o. Okazuje siê tutaj, i¿ œwiadomoœæ maj¹ca formê strumienia
prze¿yæ, którego Ÿród³em jest czyste ja jest œciœle zwi¹zana z ludzk¹ dusz¹,
czyli z pewn¹ konkretnoœci¹ psychiczn¹. W tej zadziwiaj¹cej jednoœci odnajdujemy okreœlone dyspozycje psychiczne, momenty charakterologiczne, si³y czy
w³adze psychiczne. Ingardenowski cz³owiek zatem jawi siê w pewnej œwiadomoœciowej zwartoœci. Nie jest bowiem jakoœ abstrakcyjnie sformalizowany i zamkniêty w obrêbie czystego ja rozumianego jako okreœlony bezjakoœciowy biegun identycznoœci, z którego jedynie wyp³ywaj¹ – w nieustannym œwiadomoœciowym ruchu – kolejne prze¿ycia buduj¹ce wspomniany ju¿ strumieñ. W g³êbi osoby ludzkiej odkrywamy bowiem jednoœæ psychiczno-duchow¹, której specyficzne ca³oœciowe zroœniêcie sprawia, i¿ uprawnione jest mówienie o konkretnym ja; o ja, które jest obdarzone okreœlonymi zdolnoœciami, umiejêtnoœciami
i posiada konkretny temperament oraz sk³onnoœci do okreœlonych postaw czy
zachowañ. Tak rozumiana osobowa konkretnoœæ jest konstytuowana poprzez
jedyn¹ i niepowtarzaln¹ naturê konstytutywn¹. To w³aœnie owa haecceitas
decyduje o tym, i¿ ka¿dy cz³owiek nie tylko posiada momenty gatunkowe –
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wspólne wszystkim ludziom – lecz ¿e jest wyposa¿ony w najbardziej intymnej
g³êbi swego jestestwa w jedyn¹ (tê oto) konstytutywn¹ jakoœæ; jakoœæ, która
jest zawsze moja; jakoœæ, która decyduje o mojej niepowtarzalnoœci i oryginalnoœci. Ingardenowski cz³owiek nie jest jednak tylko sfer¹ duchow¹ i psychiczn¹.
Jego jednoœæ budowana jest tak¿e poprzez cia³o. I ten w¹tek równie¿ zosta³
interesuj¹co podjêty przez Smolaka.
Dziêki prezentacji autora pracy ujawnia siê Ingardenowska optyka, w której mamy do czynienia nie tylko z nieco przyrodniczym spojrzeniem na ludzki
organizm jako na z³o¿ony system wzglêdnie izolowany (czêœciowo otwarty i czêœciowo zamkniêty, co sprawia, i¿ przyjmuj¹c czêœæ wp³ywów otoczenia jednoczeœnie izoluje siê od innych), lecz tak¿e z fenomenologicznym wgl¹dem w oryginalnoœæ ludzkiej cielesnoœci. Wszak¿e cia³o cz³owieka nie jest wobec niego samego czymœ zewnêtrznym czy pewn¹ drug¹ rzeczywistoœci¹, ale stanowi z nim jednoœæ; jednoœæ intymn¹, pe³n¹ i pozbawion¹ jakiegoœ rozdzielenia. Ingardenowski
cz³owiek dotyka siebie samego jako osobowego ja, które jest wtopione w cielesnoœæ i które dziêki tej ostatniej mo¿e otwieraæ siê na wszystko to, co znajduje siê
na zewn¹trz niego samego; otwieraæ jako niepowtarzalna jednoœæ cielesno-psychiczna-duchowa. W tej zaœ ca³oœci dominuj¹c¹ pozycjê zajmuje owo osobowe ja,
które zdaje siê stanowiæ najbardziej dynamiczne, podmiotowe i Ÿród³owe centrum tak rozumianego monadycznego bytu. Uwagi odnosz¹ce siê do problematyki owego centrum osobowego zamykaj¹ drugi rozdzia³ i stanowi¹ jednoczeœnie
kontekst ³¹cz¹cy z rozdzia³em trzecim traktuj¹cym ju¿ o to¿samoœci osoby.
To¿samoœæ cz³owieka stanowi kolejny wnikliwy etap rozwa¿añ Smolaka.
Wiernie rekonstruuje on refleksjê Ingardena skoncentrowan¹ na problematyce
identycznoœci osoby ludzkiej. Napotykamy tutaj na takie momenty cz³owieka
jako przedmiotu trwaj¹cego w czasie jak soboœæ, jego jednoœæ czy owo szczególne
pozostawanie sob¹ pomimo up³ywaj¹cego czasu. Wszystkie one zwi¹zane s¹
z zasadniczym faktem – tak bardzo eksponowanym przez Ingardena – i¿ cz³owiek, pomimo wielorakich zmian zachodz¹cych w czasie jego ¿ycia skutkuj¹cych nieustannym przekszta³caniem jego bytowoœci, zawsze pozostaje tym samym osobowym jestestwem; jestestwem, które obdarzone w³aœnie t¹ oto natur¹
konstytutywn¹ trwa jako ten oto cz³owiek. I ka¿dy ten oto – jedyny i niepowtarzalny – cz³owiek, zachowuj¹c w³asn¹ identycznoœæ, podlega jednoczeœnie ci¹g³ym zmianom, które nie mog¹ jednak naruszyæ materii jego natury konstytutywnej. Bez wzglêdu na zakres zmian dokonuj¹cych siê w jego ¿yciu – bez wzglêdu
na modyfikacje charakterologiczne czy intelektualne – zawsze pozostanie tym
samym (chocia¿ nie zawsze takim samym) cz³owiekiem! Je¿eli zmiana obejmie
jego sposób zachowania, myœlenia czy odnoszenia siê do szeroko rozumianej
rzeczywistoœci, to dzieje siê to tylko dlatego, i¿ mo¿liwoœæ takowych zmian tkwi-
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³a po prostu od samego pocz¹tku jego istnienia w intymnoœci jego natury konstytutywnej. Jednoczeœnie nie jest tak, i¿ bytowoœæ cz³owieka jest ostatecznie
zdeterminowana jego natur¹, a on sam pozbawiony jest podmiotowoœci czy suwerennoœci. Ingardenowski cz³owiek bowiem kszta³tuje samego siebie. Osobowe ja – owo faktyczne Ÿród³o i fundament ¿ycia osobowego – poprzez w³asne
decyzje i sposób odnoszenia siê do rzeczywistoœci ma wp³yw na kszta³towanie
samego siebie; ma wp³yw na ujawnianie i rozwijanie tych a nie innych potencja³ów tkwi¹cych w sposób utajony w nim samym. Tym sposobem dochodzimy do
problemu ujêtego przez Smolaka w rozdziale czwartym (Wolnoœæ cz³owieka).
Okazuje siê bowiem, i¿ cz³owiek buduje w³asn¹ to¿samoœæ poprzez wolne
odnoszenie siê do sfery aksjologicznej. Tylko ten kontekst dzia³añ pozwala mu
zachowaæ w³asn¹ oryginalnoœæ i kszta³towaæ samego siebie; w³asn¹ g³êbiê osobowego ja. Ingardenowski cz³owiek jest jestestwem, które jest zdolne do podejmowania œwiadomych, celowych i faktycznie motywowanych decyzj¹ w³asnego ja (osobowego centrum) dzia³añ. O ile cz³owiek zupe³nie w³ada sob¹,
o tyle mo¿e podejmowaæ dzia³ania w sposób wolny, a te jednoczeœnie w sposób
szczególny specyfikuj¹ pozytywnie jego samego i buduj¹ jego ja. Tylko takie
wolne czyny umo¿liwiaj¹ mu immanentne scalanie siê, ow¹ oryginaln¹, ontyczn¹, osobow¹ unifikacjê, dziêki której cz³owiek w sposób rzetelny osi¹ga
w³asn¹ to¿samoœæ; to¿samoœæ wynikaj¹c¹ ju¿ nie tylko z tego, i¿ scalenie dokonuje siê prozaicznie dziêki haecceitas, która otula niejako wszystkie jakoœciowe momenty cz³owieka i nadaje mu jednolite znamiê, lecz to¿samoœæ zwi¹zan¹
ze œwiadom¹ aktywnoœci¹ ja i wyrastaj¹c¹ z owej aktywnoœci. Ta dzia³aniowoœæ cz³owieka oczywiœcie musi byæ przenikniêta wewnêtrznym sensem i najbardziej fundamentalnym motywem, który znajduje siê niejako u podstaw
wolnej decyzji osobowego ja. Ten motyw Ingardenowski cz³owiek odnajduje we
wspomnianej ju¿ sferze aksjologicznej.
Autor omawianej pracy rekonstruuje pogl¹dy Ingardena odnosz¹ce siê do
problematyki wartoœci. Jego uwagi koncentruj¹ siê na formie, materii i sposobie
istnienia wartoœci. Podejmuj¹ one tak¿e kwestiê idealnej jakoœci wartoœci, idei
wartoœci i wreszcie wartoœci ju¿ skonkretyzowanych, czyli takich, które znamionuj¹ ju¿ konkretne ludzkie dzia³ania i osoby podejmuj¹ce owe dzia³ania. Sygnalizuj¹c trafnie szereg Ingardenowskich niejasnoœci, zwraca uwagê, ¿e istotnym
momentem wartoœci jest ich postulatywnoœæ, tzn. nie daj¹ce siê bli¿ej opisaæ ich
roszczenie do urzeczywistnienia. Inaczej mówi¹c, najbardziej znamienitym i oryginalnym rysem wartoœci jest ich – pos³u¿my siê metafor¹ – domaganie siê faktycznego wkroczenia w byt. Wartoœæ niejako domaga siê tego, aby przesta³a oczekiwaæ na swe pe³ne wkroczenie w rzeczywistoœæ ludzk¹, a przybraæ mog³a postaæ
wartoœci konkretnej i faktycznie ju¿ tkwi¹cej w sferze otaczaj¹cej cz³owieka.
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W tym momencie Ingardenowska aksjologia przenika siê z jego antropologi¹. Wszak¿e postulatywnoœæ wartoœci odsy³a do tego, kto mo¿e sprostaæ owemu roszczeniu, a który czyni¹c to, konstytuuje siebie samego i kszta³tuje w³asne, osobowe, najbardziej intymne ja. O tyle wiêc w dzia³aniu cz³owieka odkryjemy najbardziej zasadniczy sens, o ile bêdzie to ludzka aktywnoœæ motywowana dostrze¿eniem obiektywnego ³adu aksjologicznego i chêci¹ jego skonkretyzowania. Cz³owiek w najbardziej pozytywnym sensie buduje swoj¹ to¿samoœæ
wówczas, kiedy dostrzega wspomniane roszczenie wartoœci i je urzeczywistnia.
Smolak zdecydowanie eksponuje fakt, i¿ Ingardenowski cz³owiek jest odpowiedzialny za w³asne przylgniêcie do wartoœci i ich konkretyzowanie a jednoczeœnie za – osi¹gniête dziêki temu – rozwijanie siebie samego, który to proces
mo¿liwy jest tylko w kontekœcie aksjologicznego zaanga¿owania. Pisze bowiem,
i¿ odpowiedzialnoœæ stanowi istotn¹, podstawow¹ i fundamentaln¹ strukturê
podmiotowoœci (s. 11), a tak¿e, i¿ mo¿na by powiedzieæ, ¿e w swej podstawie, na
miarê swych mo¿liwoœci cz³owiek „ju¿” jest odpowiedzialny za powierzone mu
zadanie tworzenia siebie w perspektywie pomna¿ania dobra w œwiecie (s. 147).
W optyce Smolaka Ingardenowski cz³owiek jawi siê wiêc jako ten, który jest
bytem aksjologicznym i który z w³asnej ludzkiej natury – w myœl sensu g³êbi
swej podmiotowoœci – jest jestestwem odpowiedzialnym.
Filozofia cz³owieka u Romana Ingardena niew¹tpliwie jest prac¹ zas³uguj¹c¹ na uwagê. We wszechstronny sposób ukazuje Ingardenowskie pogl¹dy
antropologiczne i trafnie wi¹¿e zagadnienie statusu cz³owieka z kontekstem
wartoœci (zw³aszcza moralnych). Czytelnik tej pozycji zyska stosunkowo spójn¹
i wyczerpuj¹c¹ wizjê Ingardenowskiej koncepcji cz³owieka. Ta zasadniczo streszcza siê w konstatacji: bêd¹c od samego pocz¹tku cz³owiekiem, stajê siê nim
w pe³ni wówczas, kiedy odnoszê siê do wartoœci moralnych, dziêki czemu moje
osobowe „ja” osi¹ga optymalny stan ontyczny; dziêki czemu „ja” staje siê najbardziej w³asne i przepe³nione osobowym cz³owieczeñstwem. W kontekœcie tego
mo¿na jednak sformu³owaæ pewn¹ w¹tpliwoœæ wobec sposobu ujêcia tej problematyki przez Smolaka. Spróbujemy poœwieciæ naszej w¹tpliwoœci kilka zdañ.
Smolak zdecydowanie akcentuje odpowiedzialnoœæ jako najbardziej fundamentaln¹ kategoriê antropologiczn¹ Ingardena. To ona zdaje siê konstytuowaæ
jego osobisty – przenikniêty soboœci¹ – rdzeñ. To w³aœnie ona stanowi szczególne wyzwanie dla cz³owieka i to dziêki niej cz³owiek mo¿e w pe³ni budowaæ
w³asn¹ to¿samoœæ. Wszak¿e cz³owiek jest w szczególny sposób wyró¿niony, o czym
œwiadczy jego zdolnoœæ do prowadzenia wartoœciowego ¿ycia oraz jego odpowiedzialnoœæ za œwiat i samego siebie ( s. 141); wszak¿e – jak twierdzi Smolak
– jest odpowiedzialny za œwiat, w którym ¿yje, za ca³e swoje ¿ycie, za swoje
poniechania i mo¿liwoœci, które siê przed nim wy³aniaj¹ (s. 144). Wszystko to
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niew¹tpliwie œwiadczy – w opinii autora niniejszych w¹tpliwoœci – o trafnym
wobec Ingardena podkreœleniu przez Smolaka antropologicznego znaczenia
kategorii odpowiedzialnoœci. Ta bowiem z pewnoœci¹ pe³ni funkcjê zasadnicz¹.
Cz³owiek buduje swój byt jako jestestwo aksjologiczne! Jednoczeœnie jednak –
jak siê zdaje – to nie ona sama jest podstaw¹ Ingardenowskiego wyjaœniania
tajemnicy ludzkiej egzystencji. To nie ona stoi u podstaw konstytucji ludzkiej
– osobistej, intymnej i g³êbokiej – soboœci. Odpowiedzialnoœæ oczywiœcie mnie
przenika i stanowi wrêcz moment konstytutywny (i tutaj Smolak ma racjê),
lecz ona o tyle tylko ma sens, o ile istnieje obiektywna racja, wobec której –
i dla której – mo¿na mówiæ o odpowiedzialnoœci; o ile istnieje to, co zdaje siê
rodziæ i stanowiæ specyficzne Ÿród³o owej mojej odpowiedzialnoœci. Wszak¿e
tylko dlatego mogê mówiæ o odpowiedzialnoœci, o ile – pos³u¿my siê metafor¹ –
s³yszê g³os wartoœci domagaj¹cej siê urzeczywistnienia! Bez nich nie ma odpowiedzialnoœci! Ingarden przecie¿ wprost powie, ¿e w tym w³aœnie momencie,
gdy ju¿ zaczynam byæ za coœ odpowiedzialny, widaæ, ¿e w grê wchodz¹ wartoœci natury moralnej, a nie innej (R. Ingarden, Wyk³ady z etyki, Warszawa 1989,
s. 219). Mo¿na wiêc uznaæ, i¿ to kontekst wartoœci – które z jednej strony w specyficzny sposób roszcz¹ sobie pretensje do ich faktycznej realizacji, a z drugiej
strony poprzez dzia³anie cz³owieka zaczynaj¹ budowaæ faktyczn¹ jego przestrzeñ aksjologiczn¹ – rodz¹ sytuacjê odpowiedzialnoœci. O ile zatem trafnie
sugeruje Smolak, i¿ Ingarden eksponuje rolê kategorii odpowiedzialnoœci w antropologii, o tyle zmieniony ju¿ akcent wobec refleksji Ingardena dostrzec mo¿na w sugestii, i¿ to odpowiedzialnoœæ jest podstawow¹ struktur¹ podmiotowoœci. Odpowiedzialnoœæ nie tyle zdaje siê mnie konstytuowaæ i stanowiæ Ÿród³o
mego ruchu ku wartoœciom (poniewa¿ jestem odpowiedzialny, to dochowujê
wiernoœci wartoœci), ile jest podmiotow¹ odpowiedzi¹ na obecnoœæ sfery aksjologicznej (poniewa¿ wartoœæ „domaga” siê odpowiedzi, stajê siê odpowiedzialny). Nacisk u Ingardena zdaje siê byæ w³aœnie po³o¿ony na wartoœæ, która wik³a mnie w odpowiedzialnoœæ. To wartoœæ zdaje siê byæ w tym kontekœcie czymœ
nadrzêdnie motywuj¹cym i to ona czyni mnie odpowiedzialnym! Ingarden o ludzkim dzia³aniu i jego wyniku przecie¿ mówi, i¿ kiedy s¹ one absolutnie neutralne co do wartoœci (i to w jakiejkolwiek dziedzinie wartoœci, nie tylko w sferze
wartoœci moralnych), sprawca jest wprawdzie zawsze ich twórc¹, ale samo to
nie pozwala, by siê wy³oni³o pytanie o jego odpowiedzialnoœæ za coœ (R. Ingarden, Ksi¹¿eczka o cz³owieku, Kraków 1987, s. 81). Je¿eli tak w³aœnie jest, znaczy to, i¿ bêd¹c zdolnym do odpowiedzialnoœci (dziêki mojej aksjologicznie ukierunkowanej naturze), stajê siê f a k t y c z n i e odpowiedzialnym tylko wówczas, gdy wchodzê w pozytywn¹ – b¹dŸ negatywn¹ – relacjê z przestrzeni¹
aksjologiczn¹.
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Przeniesienie akcentu dokonane przez Smolaka zdaje siê skutkowaæ tak¿e
pewn¹ – aczkolwiek tylko subtelnie zarysowan¹ – u¿ytecznoœci¹ wartoœci. W sposobie analiz autora – pomimo tego, i¿ nieustannie stara siê on unikaæ podejrzeñ o nieco pragmatyczny status wartoœci – sfera wartoœci staje siê niejako
okazj¹ (œrodkiem?) do budowania trwa³ego osobowego rdzenia. Wartoœæ nie
tyle staje siê celem samym w sobie, ile czymœ, co pozwala cz³owiekowi w pe³ni
urzeczywistniæ w³asn¹ osobow¹, intymn¹ soboœæ. Taki przecie¿ wydŸwiêk mo¿na odnaleŸæ w wypowiedzi Smolaka, który twierdzi, i¿ przede wszystkim muszê dochowaæ wiernoœci danym w przesz³oœci przyrzeczeniom, obietnicom i zobowi¹zaniom.(…) W poczuciu samoodpowiedzialnoœci muszê raczej czyniæ
wszystko, co w mojej mocy, by wytropiæ siebie i rozjaœniæ motywy mojego postêpowania (M. Smolak, op. cit., s.173). Pewnym potwierdzeniem nieco instrumentalnego oblicza Ingardenowskich wartoœci w pracy Smolaka mo¿e byæ konstatacja o wartoœciach, i¿ przecie¿ to one sprawiaj¹, ¿e ¿ycie cz³owieka nabiera
kolorytu i blasku. To one rozbudzaj¹ w nim ró¿norodne têsknoty, a przede
wszystkim ugruntowane w nim pragnienie czynienia dobra…(s. 201). Wydaje
siê przecie¿, i¿ wiernym winieniem byæ nie tyle wobec moich przesz³ych decyzji, lecz wobec… pozytywnych wartoœci; wobec tego, k u czemu – obiektywnie
aksjologicznie i trafnie – intencjonalnie odnosi³o siê moje przyrzeczenie, obietnica i zobowi¹zanie. Podobnie i same wartoœci jeszcze wcale nie umo¿liwiaj¹
tego, aby moje ¿ycie nabiera³o kolorytu i blasku, tylko owo ¿ycie nabiera kolorytu i blasku przy okazji tego, i¿ moje osobowe ja wykracza w stronê wartoœci
i faktycznie je urzeczywistnia i wtapia w ludzk¹ rzeczywistoœæ; w ludzkie otoczenie! One tylko (a¿!) pozwalaj¹ na powstanie owego kolorytu i blasku, lecz
nie s¹ œrodkiem, który to umo¿liwia. Ten blask i koloryt zdaje siê byæ bardziej
darem dochowania wiernoœci wobec wartoœci, a nie celem osi¹ganym dziêki
wartoœciom. Przesuwaj¹c akcent bardziej – w opinii autora recenzji – w stronê
samego Ingardena, wolno chyba wyraziæ w¹tpliwoœæ, czy rzeczywiœcie (jak pisze Smolak w Postscriptum) odpowiedzialnoœæ jest oœrodkiem, wokó³ którego
koncentruje siê refleksja antropologiczna Ingardena (s. 212), czy mo¿e raczej
tym oœrodkiem jest sfera aksjologiczna, wobec której dopiero cz³owiek s t a j e
siê odpowiedzialny.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, i¿ powy¿sze uwagi s¹ jedynie zestawem pewnych
refleksji skupionych wokó³ wybranych momentów zawartych w badaniach
Smolaka i stanowi¹ bardziej wyraz okreœlonej interpretacji Ingardenowskiej
antropologii i aksjologii dokonanej przez autora niniejszej recenzji ni¿ wyraz
przeœwiadczenia, i¿ interpretacja Ingardenowskiej antropologii z uznaniem
odpowiedzialnoœci za fundamentaln¹ strukturê podmiotowoœci stanowi niezgodnoœæ wobec samego Ingardena. Skoro bowiem Ingarden nie zdo³a³ dokonaæ syn-
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tetycznego wyk³adu w³asnej antropologii i nie ukoñczy³ pe³nego opisu jej zwi¹zków z aksjologi¹, to ka¿da próba uchwycenia najbardziej istotnych momentów
takiej filozoficznej refleksji ujawni zaanga¿owanie jej autora i stanowiæ bêdzie
nie tylko rekonstrukcjê Ingardenowskiej koncepcji, lecz przenikniêta bêdzie
interpretacyjnym schematem. Byæ mo¿e zatem powy¿sze uwagi odnosz¹ce siê
do ujêcia Smolaka stanowi¹ w³aœnie wyraz okreœlonej interpretacji zwi¹zanej
po prostu z nieco odmiennym roz³o¿eniem akcentów, ni¿ to uczyni³ autor Filozofii cz³owieka; interpretacji nie bardziej uzasadnionej ni¿ ta, której dokona³
Smolak. Gdyby zaœ bardziej wnikliwe badania potwierdzi³y merytorycznoœæ
uwag autora obecnego opracowania, nie zmieni³oby to oczywiœcie zasadniczej
pozytywnej oceny omawianej pozycji.
Wszak¿e umo¿liwia ona niew¹tpliwie zapoznanie siê z ca³okszta³tem rozwa¿añ Ingardena odnosz¹cych siê do cz³owieka; cz³owieka, o którym mo¿na
powiedzieæ, i¿ jako obdarzony t¹ sam¹ natur¹ konstytutywn¹ od pocz¹tku swego
istnienia zawsze pozostaje tym samym bytem; cz³owieka, którego egzystencja
nie jest jednak nigdy w pe³ni zamkniêta i domkniêta. Bowiem Ingardenowski
cz³owiek, bêd¹c ci¹gle tym samym, powo³any jest poprzez w³asn¹ naturê do
w³asnej konstytucji i w³asnego stawania siê. Jest tym, kto nieustannie transcenduje aktualnoœæ siebie samego i wykracza ponad w³asn¹ czasowoœæ, która
nieustannie usi³uje poch³on¹æ go. Jest równie¿ tym, który dokonuje owego cz³owieczego (i ograniczonego) trwania wbrew czasowi nie tylko poprzez intencjonalne wykraczanie we w³asn¹ przesz³oœæ i przysz³oœæ, ale poprzez zwi¹zanie
siê z przestrzeni¹ aksjologiczn¹. To ostatnia staje siê jego przeznaczeniem i
czymœ konstytutywnym dla niego. Dochowuj¹c jej wiernoœci – ws³uchuj¹c siê
w ni¹ i przylegaj¹c do niej – obdarowany zostaje budowaniem w³asnej to¿samoœci. Cz³owieczy ruch k u sferze wartoœci pozwala na wype³nienie jego powo³ania: na ujawnienie pe³ni samego siebie i uzyskanie identycznoœci poprzez
przenikniête soboœci¹ osobowe ja. Wszak¿e taki ton odnajdujemy w klasycznej
ju¿ wypowiedzi Ingardena – cytowanej równie¿ przez Smolaka – wedle której
jestem si³¹, co chce byæ wolna. (…) Trwaæ i byæ wolna mo¿e tylko wtedy, gdy
siebie sam¹ dobrowolnie odda na wytwarzanie dobra, piêkna i prawdy. Wówczas dopiero istnieje (op. cit., s. 203).
Mo¿na tylko ¿a³owaæ, i¿ Ingarenowski cz³owiek ¿yje w przestrzeni, w której Bóg jest niezauwa¿alny, a wœród wartoœci Ingarden nie znalaz³ wartoœci
religijnych1.
Waldemar Kmiecikowski
1

Por. W. Kmiecikowski, Ingardenowska koncepcja czasu i osoby drog¹ do nieobecnego Boga, [w:] Filozofia chrzeœcijañska. T. II. Osoba i czas, Poznañ 2005, ss. 63–89.
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Ks. prof. dr hab. Kazimierz Œmigiel, Archidiecezja GnieŸnieñska
w œwietle sprawozdañ duszpasterskich 1950–1981, Bydgoszcz 2007,
ss. 492.
Duszpasterstwo, czyli dzia³alnoœæ zbawcza Koœcio³a winna stanowiæ zawsze centralne miejsce badañ i analiz osób odpowiadaj¹cych za ¿ycie i rozwój
wspólnoty wierz¹cych. W procesie tym mo¿na bowiem znaleŸæ odpowiedŸ na
pytanie, w jakim stopniu, na danym etapie rozwoju, w zmieniaj¹cych siê warunkach ¿ycia, Koœció³ potrafi wyjœæ do cz³owieka z orêdziem zbawczym, aby
umo¿liwiæ mu zarówno w³¹czenie siê, jak i trwanie w komunii z Bogiem.
Publikacja ks. prof. Kazimierza Œmigla posiada w tym zakresie wartoœæ
szczególn¹ i wyj¹tkow¹, gdy¿ czytelnik otrzymuje do r¹k teksty Ÿród³owe, sprawozdania duszpasterskie Archidiecezji GnieŸnieñskiej za lata 1950–1981. W historiografii koœcielnej wci¹¿ brakuje osób, które podejm¹ siê trudnego zadania
edytorskiego. Tymczasem tylko podjêcie takiego zadania umo¿liwia rozwój badañ nie tylko historycznych. W sposób bezpoœredni, bez podejrzeñ o subiektywizm badawczy, edycje Ÿróde³ ukazuj¹ bogactwo i s³aboœci podejmowanej przez
nie problematyki. Œledz¹c historiografiê nie tylko koœcieln¹, ³atwo zauwa¿yæ, ¿e
publikacje te nigdy nic nie trac¹ ze swej aktualnoœci, maj¹ charakter niepodwa¿alny i pozostaj¹ pozycj¹, któr¹ mo¿na œmia³o okreœliæ jako ponadczasow¹.
Ksi¹dz profesor opublikowa³ Ÿród³a z lat 1950–1981. Jak sam zaznacza s¹ to
lata biskupiej pos³ugi Prymasa Wyszyñskiego, wy³¹czaj¹c rok 1949, rok objêcia
urzêdu arcybiskupa gnieŸnieñskiego. Wynika to z braku wczeœniejszego materia³u. Istniej¹, równie¿ z tej przyczyny, luki z lat: 1957, 1961–1963, 1978, 1980.
Granice chronologiczne sprawozdañ obejmuj¹ czas wa¿nych wydarzeñ w ¿yciu
Koœcio³a i pañstwa. S¹ to, jak zaznacza wydawca, lata walki z Koœcio³em w epoce
stalinowskiej, odwil¿y gomu³kowskiej i pocz¹tków transformacji gierkowskiej.
W zakresie wewn¹trzkoœcielnym w omawianym okresie dokonywa³y siê: Wielka
Nowenna przed Tysi¹cleciem Chrztu Polski, Millenium i wybór Papie¿a Polaka.
Ze swej strony pragnê zwróciæ uwagê tak¿e na jeszcze jedno wydarzenie,
w mojej ocenie niezmiernie wa¿ne. Jest to bowiem czas wprowadzania w ¿ycie
reform Soboru Watykañskiego II. Sprawozdania, mimo ¿e nie mówi¹ o tym
explicite, podaj¹ bardzo wiele wiadomoœci wskazuj¹cych na wysi³ki podejmowane w celu wprowadzenia postanowieñ soborowych w ¿ycie wspólnot parafialnych i ca³ej archidiecezji. W historii duszpasterstwa jest to wydarzenie,
oœmielam siê stwierdziæ, rewolucyjne. D³ugotrwa³y wp³yw scholastyki i jurydyzmu na duszpasterstwo oraz towarzysz¹ce mu ówczesne uwarunkowania
spo³eczno-polityczne, sprawi³y, ¿e cechowa³y je: tryumfalizm, apologetyzm, kle-
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rykalizm i paternalizm, a w przepowiadaniu retoryka. Próbê maj¹c¹ na celu
zapobiec sygnalizowanej w XIX w. „nieskutecznoœci” duszpasterstwa podj¹³
wspomniany Sobór, podkreœlaj¹c potrzebê nowego samookreœlenia siê Koœcio³a
w œwietle s³owa Bo¿ego, z uwzglêdnieniem sytuacji, w której ma siê realizowaæ; pozwoli³o to na dostrze¿enie misyjnej i ekumenicznej roli duszpasterstwa
oraz jego s³u¿ebnej postawy, co sk³ania³o duszpasterzy do poszukiwania nowych metod dzia³ania i nieustannej akomodacji. W tym kontekœcie, omawiana
publikacja staje siê pozycj¹, bez której podjêcie badañ nad wprowadzaniem
zasad soborowych, wydaje siê po prostu niemo¿liwe.
Redakcja wydawnictwa zosta³a dokonana zgodnie z zasadami edytorskimi
dla Ÿróde³ historycznych, które maj¹ formê akt urzêdowych. Zosta³y przygotowane przez ksiê¿y Wydzia³u Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w GnieŸnie. Ksi¹dz profesor we wstêpie przedstawi³ proces powstawania omawianych
dokumentów: Kuria Metropolitalna przygotowywa³a kwestionariusz zawieraj¹cy interesuj¹ce j¹ punkty i przesy³a³a do proboszczów. Schemat merytoryczny ulega³ modyfikacji w zale¿noœci od zainteresowania ze strony Kurii. Wydawca podaje we wstêpie schemat sprawozdañ, który pozwala nastêpnie ³atwiej
i z wiêksz¹ przejrzystoœci¹ poruszaæ siê w opublikowanych materia³ach.
Du¿o miejsca w omawianej pozycji zajmuj¹ dane liczbowe. Obrazuj¹ one
wyraŸnie, w jakim stopniu udawa³o siê duszpasterzom oddzia³ywaæ na wiernych w ró¿nych aspektach ¿ycia religijnego. Zapewne pos³u¿¹ one jeszcze niejednokrotnie do analizy porównawczej zachowañ wiernych i ich zaanga¿owania w ¿ycie Koœcio³a.
Publikacja zawiera objaœnienia terminologii koœcielnej i skrótów, co wydaje siê byæ szczególnie przydatne dla osób, które ¿yciem Koœcio³a siê interesuj¹,
a które nie zawsze potrafi¹ dok³adnie zrozumieæ terminy, którymi Koœció³ siê
pos³uguje. Na koñcu ksi¹¿ki znajduj¹ siê indeksy: osobowy, miast i miejscowoœci oraz spis ilustracji.
Zaprezentowana publikacja, jak ju¿ wspomnia³em we wstêpie, ze wzglêdu
na jej materiê – teksty Ÿród³owe, w historiografii koœcielnej z pewnoœci¹ znajdzie swoje poczytne miejsce. Przedmiot tej publikacji – duszpasterstwo – stanowi fundamentalne zadanie Koœcio³a. Zapewne stanie siê pozycj¹, po któr¹
siêgn¹ pracownicy naukowi i studenci teologii, szczególnie teologii pastoralnej
i historii Koœcio³a. Oœmielam siê te¿ stwierdziæ, ¿e pozycja ta powinna staæ siê
wa¿n¹ lektur¹ referatów duszpasterskich, gdy¿ wiele obecnie podejmowanych
inicjatyw, które uwa¿a siê za nowatorskie, w rzeczywistoœci s¹ nieœwiadom¹
replik¹ pomys³ów duszpasterskich z przesz³oœci.
Ks. Robert Nurski
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Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Koœció³ instytucjonalny a rodzina. Problem relacji i wiêzi wzajemnych” (Poznañ, 29-30 listopada 2006 roku)
Rodzina, jako podstawowa wspólnota ¿ycia i mi³oœci (por. KDK 48), siêgaj¹ca w swojej genezie przymierza ma³¿eñskiego przez wyra¿enie wzajemnej,
wolnej i nieodwo³alnej zgody, stanowi naturaln¹ instytucjê poœrednicz¹c¹ miêdzy jednostk¹ ludzk¹ a spo³eczeñstwem. W jej ramach dokonuje siê bowiem
rozwój cz³owieka, kszta³tuj¹ siê miêdzyludzkie relacje, wzory zachowañ i sposób wartoœciowania, a zatem dokonuje siê proces socjalizacji pierwotnej. W realizacji wspomnianego procesu, rodzina powinna otrzymywaæ nale¿n¹ pomoc
ze strony spo³eczeñstwa, którego jest przecie¿ podstawow¹ komórk¹, jak równie¿ ze strony Koœcio³a, który uwa¿a j¹ za „naturaln¹ i podstawow¹ szko³ê
wiary” (ChL 62). Wspó³czesny kryzys rozumienia rodziny oraz jej podstawowych funkcji wyros³y z widocznych przemian spo³eczno-kulturowych, odzwierciedlaj¹cych siê tak¿e w przeobra¿eniu modelu rodziny, stanowi szczególne
wyzwanie dla pañstwa i Koœcio³a. Pal¹c¹ poniek¹d koniecznoœci¹ staje siê zatem prze³amanie aktualnych tendencji deprecjonuj¹cych i banalizuj¹cych wartoœæ wspólnoty rodzinnej.
Zorganizowana przez Zak³ad Katolickiej Nauki Spo³ecznej WT UAM VII
Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Poznaniu, w dniach 29–30 listopada
2006 roku, stara³a siê poszukiwaæ odpowiedzi na pytania nie tylko o rolê instytucjonalnego Koœcio³a w s³u¿bie rodzinie, ale tak¿e o kszta³towanie wzajemnych relacji i wiêzi pomiêdzy tymi wspólnotami. Ca³a Konferencja, któr¹ otworzy³ ks. prof. dr hab. Jan Szpet, prodziekan WT UAM, podzielona zosta³a na
siedem sesji. Ka¿da sesja sk³ada³a siê z trzech b¹dŸ czterech referatów, po
których odbywa³a siê dyskusja.
Pierwszej sesji pt. „Wzajemne relacje i wiêzi Koœcio³a i rodziny” przewodniczy³a prof. dr hab. Halina Rusek (UŒ, Cieszyn). W ramach tej sesji wyg³oszono trzy referaty. Dr Agnieszka Zduniak-Fedczak (UWM, Olsztyn) w wyst¹pieniu zatytu³owanym „Koœció³ a rodzina w ujêciu Franza-Xavera Kaufmanna”
zapozna³a zebranych z myœl¹ niemieckiego socjologa na temat rodziny. Referentka podkreœli³a, ¿e F.X. Kaufmann zauwa¿y³ od lat 60-tych XX wieku nasilaj¹cy siê proces odrzucania wielu elementów nauczania Koœcio³a na temat
rodziny. Nauczanie to rozumie siê coraz czêœciej jako zbiór autorytatywnych
wymagañ Koœcio³a. St¹d rodzi siê pog³êbiaj¹cy dystans miêdzy rodzin¹ a Koœcio³em, który, wed³ug F. X. Kaufmanna, bêdzie mia³ negatywny wp³yw na
socjalizacjê religijn¹ dokonuj¹c¹ siê w rodzinie.
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Jako druga referat wyg³osi³a dr El¿bieta Kotkowska (UAM, Poznañ).
W przed³o¿eniu pt. „Wzajemne relacje Koœcio³a i rodziny w perspektywie eklezjologii communio”, nawi¹zuj¹c do biblijnych obrazów Koœcio³a, E. Kotkowska
wskaza³a na analogie pomiêdzy wspólnot¹ Koœcio³a a wspólnot¹ rodzinn¹. Eklezjologia communio oraz eklezjologia eucharystyczna stanowi¹ wzór i wsparcie
dla Koœcio³a domowego, jakim jest rodzina.
Kolejny referat pt. „Kontekstualne duszpasterstwo rodzin” wyg³osi³ ksi¹dz
dr Szymon Stu³kowski (UAM, Poznañ). Nawi¹zuj¹c do nauki II Soboru Watykañskiego na temat koniecznoœci badania znaków czasu przez Koœció³ mówca
wskaza³ i zapozna³ zarazem zebranych z nowymi inicjatywami duszpasterskimi w archidiecezji poznañskiej odnosz¹cymi siê do narzeczonych, ma³¿eñstw
bezdzietnych i osób porzuconych przez wspó³ma³¿onka. Wspomniane nowe inicjatywy nazwane zosta³y duszpasterstwem kontekstualnym.
Temat drugiej sesji Konferencji brzmia³ „Koœció³ wobec ma³¿eñstwa i rodziny”. Obradom przewodniczy³ ks. prof. dr hab. Janusz Mariañski (KUL, Lublin). Pierwszy wyk³ad „Koœció³ rzymskokatolicki i Koœció³ ewangelicko-augsburski wobec ma³¿eñstw mieszanych” wyg³osi³ ks. prof. dr hab. Józef Budniak
(UŒ, Katowice). Prelegent w oparciu o „Nowe Dyrektorium Ekumeniczne” wskaza³ teologiczne podstawy ekumenizmu, zwracaj¹c jednoczeœnie uwagê na potrzebê podejmowania wspólnych dzia³añ przez duszpasterzy dwóch Koœcio³ów.
Ks. J. Budniak nie poprzesta³ tylko na teoretycznych rozwa¿aniach, ale na
przyk³adzie Œl¹ska Cieszyñskiego zobrazowa³, jak w praktyce wygl¹da przygotowanie nupturientów dwóch wyznañ do zawarcia ma³¿eñstwa i sama ceremonia zaœlubin. Podjête próby obecnoœci podczas zaœlubin kap³anów dwóch
Koœcio³ów spotka³y siê z ogromn¹ aprobat¹ wiernych wspomnianych wyznañ.
W drugim wyk³adzie zatytu³owanym „Troska Koœcio³a o rodziny na przyk³adzie dzia³añ podejmowanych w archidiecezji warmiñskiej” dr Wojciech
Muszyñski (UWM, Olsztyn) ukaza³ szereg konkretnych przyk³adów zaanga¿owania siê Koœcio³a na rzecz œwiadczenia pomocy rodzinie. Mówca zwróci³ uwagê na takie inicjatywy Koœcio³a na Warmii, jak: organizowanie rekolekcji i dni
skupienia dla ma³¿eñstw i rodzin, poradnictwo rodzinne, wspólne odnawianie
przyrzeczeñ ma³¿eñskich, obecnoœæ nowych ruchów prorodzinnych, organizowanie funduszy stypendialnych dla dzieci z ubogich rodzin, pomoc Caritas.
Ostatni wyk³ad w ramach drugiej sesji wyg³osi³a mgr Eliza Litak (UJ,
Kraków). W referacie pt. „Nie jeden raz zgrzeszyliœmy wobec rodziny. Polityka
prorodzinna w oczach biskupów katolickich. Diagnozy i zalecenia” prelegentka podkreœli³a, ¿e temat polityki wobec rodziny jest bardzo szeroko i czêsto
podejmowany w listach biskupów polskich. We wspomnianych listach mo¿na
wyró¿niæ dwa stanowiska, które zajmuj¹ biskupi: jedno, to brak dostatecznego
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wsparcia wobec rodziny przez pañstwo; drugie, to obecna na szerok¹ skalê
polityka antyrodzinna, a nawet antyludzka. E. Litak, analizuj¹c listy biskupów polskich, zauwa¿y³a ponadto, ¿e rz¹dy sprawowane przez opcje lewicowe
spotykaj¹ siê z negatywn¹ ocen¹ polityki prorodzinnej, a rz¹dy prawicowe z du¿¹
akceptacj¹ tej polityki . Referentka nie ograniczy³a swego wyst¹pienia tylko
i wy³¹cznie do zakomunikowanych powy¿ej zagadnieñ, ale zwróci³a tak¿e uwagê
na widoczne w listach biskupów podmioty ponosz¹ce odpowiedzialnoœæ za b³êdn¹
politykê prorodzinn¹. Zaliczy³a do nich: konkretne osoby, w³adzê ustawodawcz¹,
media, nurty polityczne, spo³eczeñstwo, konkretne rodziny, a tak¿e cywilizacjê
techniczn¹, dyktaturê relatywizmu, liberalizm.
Trzeci¹ sesjê otworzy³ i ca³oœæ poprowadzi³ ks. prof. Józef Budniak. Na
sesjê, której temat brzmia³ „Rodzina wobec Koœcio³a instytucjonalnego”, z³o¿y³y siê trzy wyk³ady. Pierwszy pt. „Rodzina wobec Koœcio³a. Refleksje socjologiczne wokó³ kulturowych wzorów konfesyjnej religijnoœci” wyg³osi³ prof. dr
hab. Wojciech Œwi¹tkiewicz (UŒ, Katowice). Mówca podkreœli³ z jednej strony
istotn¹ rolê rodziny w procesie socjalizacji pierwotnej, a z drugiej strony wskaza³ na Koœció³ jako szczególn¹ wspólnotê strzeg¹c¹ tradycji rodzinnej. Ponadto
prof. W. Œwi¹tkiewicz zwróci³ uwagê na koniecznoœæ dostrze¿enia ró¿nicy pomiêdzy kryzysem w rodzinie, który zawsze wystêpuj¹c w poszczególnych rodzinach wcale nie kwestionowa³ instytucji rodziny a kryzysem rodziny, który
siê obecnie zauwa¿a, a którego symptomem jest uznawanie singli, czy te¿ zwi¹zków homoseksualnych za rodzinê.
Drugi wyk³ad, który wyg³osi³ ks. prof. Janusz Mariañski nosi³ tytu³ „Wiêzi
spo³eczne w rodzinie w opinii m³odzie¿y szkolnej”. Ukazano w nim, w oparciu
o badania socjologiczne, zmiany zachodz¹ce w rodzinie w zwi¹zku z przejœciem
od spo³eczeñstwa tradycyjnego do nowoczesnego. Im bardziej nowoczesne spo³eczeñstwo tym bardziej zeœwiecczone. Rodzina, jak wykaza³y badania, stanowi centralne miejsce w wartoœciowaniu Polaków i polskiej m³odzie¿y. Co wiêcej, badania potwierdzaj¹ tendencjê, ¿e moralnoœæ i religijnoœæ, jako dwie ró¿ne
rzeczywistoœci, nie zawsze s¹ ze sob¹ powi¹zane, a dodatkowo z³e warunki
bytowe Polaków oraz brak dostatecznej œwiadomoœci na temat rodziny sprawiaj¹, ¿e coraz rzadziej wprowadza siê zasady katolickie w ¿ycie.
Trzeci i ostatni referat zatytu³owany „Sposoby wspierania rodziny przez
Koœcio³y na Œl¹sku Cieszyñskim” wyg³osi³a prof. Halina Rusek. Referentka,
zwracaj¹c uwagê na zró¿nicowanie religijne regionu, jakim jest Œl¹sk Cieszyñski, wykaza³a liczne przyk³ady ekumenicznej wspó³pracy Koœcio³a katolickiego i Koœcio³a luterañskiego na rzecz wsparcia rodziny. Dokonuje siê ono w dwóch
wymiarach: wsparcie duchowe (kerygmat i liturgia) i materialne (diakonia,
caritas). Koœció³ luterañski bardziej ni¿ Koœció³ katolicki podkreœla znaczenie
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diakonii. Z kolei Koœció³ katolicki cieszy siê wiêksz¹ iloœci¹ wypracowanych
dokumentów na temat rodziny i ma³¿eñstwa. W zakoñczeniu prof. H. Rusek
zwróci³a uwagê na pewne niebezpieczeñstwo, polegaj¹ce na tym, ¿e Koœció³
traci dziœ czêsto z pola widzenia „rodzinê normaln¹”, a nadmiernie koncentruje siê na „rodzinie zagro¿onej”.
Czwarta i ostatnia sesja pierwszego dnia Konferencji nosi³a tytu³ „Pozareligijne oddzia³ywanie Koœcio³a na rodzinê”. Sesjê, któr¹ prowadzi³ prof. Wojciech Œwi¹tkiewicz, otworzy³ wyk³ad „Agape i eros w encyklice Benedykta XVI
Deus Caritas est z perspektywy byæ”, który wyg³osi³a prof. dr hab. Alicja Sakaguchi (UAM, Poznañ). Prelegentka zwróci³a uwagê na dwa sposoby egzystencji cz³owieka: „mieæ” i „byæ”. Pierwszy sposób egzystencji, „mieæ” dotyczy sfery
wartoœci materialnych i doznañ, i zajmuje on pozycjê ni¿sz¹ od drugiego, zwanego „byæ”. Dramat dzisiejszego cz³owieka polega na tym, ¿e zosta³ zagubiony
wymiar „byæ”, przy jednoczesnej koncentracji na „mieæ”. Fakt ten nie jest bez
znaczenia dla funkcjonowania dzisiejszej rodziny.
W drugim wyk³adzie pt. „Wartoœæ katolickiego spojrzenia na rodzinê w œwietle spo³ecznego Magisterium Koœcio³a” ks. dr Tomasz G³uszak (UAM, Poznañ)
ukaza³ ma³¿eñstwo powsta³e przez wyra¿enie wzajemnej, nieodwo³alnej i publicznej zgody jako naturalne powo³anie mê¿czyzny i kobiety zamierzone przez
Boga. Cz³owiek ochrzczony powinien odkryæ ma³¿eñstwo jako rzeczywistoœæ
wspart¹ nadprzyrodzon¹ ³ask¹ sakramentu i jednoczeœnie jako podstawow¹
p³aszczyznê realizacji zbawienia. St¹d, zdaniem prelegenta, nauka Koœcio³a
na temat ma³¿eñstwa i rodziny ró¿ni siê od nauk œwieckich tym, ¿e odwo³uje
siê ona w pierwszym rzêdzie do Objawienia Bo¿ego, pragn¹c w ten sposób
nieœæ pomoc cz³owiekowi w odczytaniu zamys³u Bo¿ego odnoœnie do jego ¿ycia
ma³¿eñskiego i rodzinnego.
W kolejnym wyk³adzie pt. „Poza-religijne funkcje Koœcio³a w sferze publicznej” dr Pawe³ Grygiel (WSIiZ, Rzeszów), na podstawie przeprowadzonych
badañ, wykaza³ pewnego rodzaju interesuj¹c¹ tendencjê obecn¹ w polskiej rzeczywistoœci. Polacy przypisuj¹ du¿¹ rolê oddzia³ywania Koœcio³a na sferê prywat¹ przy jednoczesnym mocnym ograniczeniu aktywnej obecnoœci Koœcio³a
w sferze publicznej. Je¿eli jednak Koœció³ ma byæ obecny w ¿yciu publicznym,
to jego obecnoœæ powinna byæ symboliczna.
Z kolei dr El¿bieta Okoñska (UKW, Bydgoszcz) w referacie zatytu³owanym „Rola kobiety w przygotowaniu kap³ana do dialogu z ma³¿eñstwem i rodzin¹” wskaza³a na specyfikê WSD w Bydgoszczy, które charakteryzuje siê
najwiêksz¹ liczb¹ kobiet obecnych w kadrze wyk³adowców seminarium w ca³ej
Polsce. Fakt ten bardzo pozytywnie oddzia³uje na wspólnotê seminaryjn¹ oraz
pomaga klerykom w podjêciu i prowadzeniu dialogu z kobiet¹, co ma funda-
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mentalne znaczenie dla pracy duszpasterskiej, zw³aszcza w szeroko rozumianym duszpasterstwie rodzin. Obecnoœæ kobiety w formacji seminaryjnej przyczynia siê z jednej strony do umocnienia tradycyjnego spojrzenia na kobietê,
a z drugiej strony potwierdza pe³niejszy udzia³ kobiety w ¿yciu Koœcio³a.
Drugi dzieñ Konferencji otworzy³a sesja pt. „Wiêzi spo³eczne a religijnoœæ
w rodzinie”, któr¹ poprowadzi³a prof. Halina Rusek. Sk³ada³a siê ona z czterech referatów. Pierwszy „Rodzina jako Domowy Koœció³ a Koœció³ instytucjonalny” wyg³osi³ ks. dr hab. Marian Stepulak (KUL, Lublin). Zwróci³ on uwagê
na dokonuj¹cy siê w rodzinie proces socjalizacji w dziedzinie religijnej, co ma
istotne znaczenie dla szerszego ¿ycia spo³ecznego. Mówca podkreœli³, ¿e istotn¹
rolê w tym procesie odgrywa prawdziwy dialog rodzinny.
Z kolei ks. dr Marek Jarosz (KUL, Lublin) w referacie pt. „Asymetryczny
wp³yw rodziców na religijnoœæ m³odzie¿y”, zwróci³ uwagê na dwa istotne fakty
potwierdzone wynikami badañ socjologicznych. Po pierwsze, u m³odzie¿y mo¿na zauwa¿yæ, ¿e oddzia³ywanie rówieœników na religijne przekonania jest znacznie mniejszy ni¿ wp³yw rodziców i po drugie, wp³yw matki i ojca jest ró¿ny na
religijne przekonania m³odzie¿y (matka jest najbardziej religijna w oczach
badanych i ma najsilniejszy wp³yw na postawê m³odego cz³owieka).
W trzecim wyk³adzie pt. „Sposoby prezentacji figury ojca w prasie katolickiej na przyk³adzie publicystyki Goœcia Niedzielnego i Tygodnika Powszechnego” dr Andrzej Kasperek (UŒ, Cieszyn) podzieli³ siê z zebranymi dokonan¹
przez siebie analiz¹ tekstów ze wspomnianych w tytule czasopism katolickich
na temat obecnoœci w tekstach treœci dotycz¹cych figury ojca i rodziny. A. Kasperek przeanalizowa³ artyku³y na ³amach wspomnianych czasopism katolickich od lipca 2005 roku do czerwca 2006 roku („Goœæ Niedzielny” zamieœci³
5 artyku³ów na temat figury ojca i 53 artyku³y na temat rodziny; „Tygodnik
Powszechny” zamieœci³ 4 artyku³y na temat figury ojca i 22 artyku³y na temat
rodziny). Prelegent w wypowiedzi podkreœli³, ¿e „Goœæ Niedzielny” ma bardziej
familijny charakter od „Tygodnika Powszechnego”, na ³amach którego jest bardzo ma³o prorodzinnych treœci. „Tygodnik Powszechny” zasadniczo nie w³¹cza
siê w debatê na temat rodziny i ojcostwa. Nieco szerzej tematyka rodzinna jest
obecna na ³amach „Goœcia Niedzielnego”, ale figura ojca chocia¿ jest obecna, to
jednak jest zamazana – stoi on niejako z boku rodziny.
Ostatni wyk³ad w ramach pi¹tej sesji tematycznej pt. „Typ rodziny pochodzenia i religijnoœæ jako wyznacznik kszta³towania siê wyobra¿eñ i planów
m³odzie¿y dotycz¹cych rodziny w³asnej” wyg³osi³a dr Ewa Wysocka (UŒ, Katowice). Prelegentka w swoim przed³o¿eniu podkreœli³a, ¿e wizja przysz³ej w³asnej rodziny u m³odzie¿y znajduje siê stale na poziomie wartoœci centralnej.
Pochodzenie oraz doœwiadczenie rodzinne nie jest bez znaczenia dla planów

RECENZJE I OMÓWIENIA

427

¿yciowych, st¹d E. Wysocka zauwa¿y³a, ¿e m³ode osoby proreligijne bardziej
ceni¹ i uwzglêdniaj¹ w swoich ¿yciowych planach wartoœci allocentryczne, a osoby areligijne znacznie czêœciej wartoœci materialne i hedonistyczne.
Temat centralny szóstej sesji to „¯ycie religijne rodziny”. W jej ramach
wys³uchano trzech wyk³adów. Ca³oœci przewodniczy³ ks. prof. J. Budniak.
W pierwszym wyk³adzie „Koœció³ i rodzina a socjalizacja m³odego pokolenia
pocz¹tków XXI wieku – razem, obok siebie czy przeciw sobie?” dr Andrzej Górny (UŒ, Katowice) zauwa¿y³, ¿e pocz¹tek XXI wieku cechuje pluralizm ¿ycia,
sekularyzacja, technika wirtualna, co mo¿e sugerowaæ, ¿e cz³owiek jest bardziej przygotowany do ¿ycia spo³ecznego. Tymczasem, jak wykazuj¹ badania,
rodzina i Koœció³ odgrywaj¹ nadal niezast¹pion¹ rolê w procesie socjalizacji
zarówno pierwotnej jak i wtórnej. Pomimo tego mo¿na zauwa¿yæ w modelu
rodziny wspó³czesnej powolne przechodzenie od „razem”, do „obok siebie”, a nawet „bycie przeciw sobie”. Na ten proces wp³ywaj¹ dokonuj¹ce siê w ¿yciu spo³ecznym ró¿norakie zmiany.
Nastêpnie ks. dr Leon Smyczek (KUL, Lublin) w referacie pt. „Praktyki
religijne m³odzie¿y a style wychowania w rodzinie”, wykaza³ na podstawie przeprowadzonych badañ socjologicznych, ¿e praktyki religijne maj¹ wp³yw na postawê rodziców wobec dzieci i jednoczeœnie przyczyniaj¹ siê do kszta³towania
ich osobowoœci.
W oparciu o przeprowadzone badania socjologiczne opar³ równie¿ swoje
wyst¹pienie dr Leszek Gajos (SGGW, Warszawa). W wyk³adzie zatytu³owanym „Wartoœci religijne a ogólny system wartoœci przekazywany w tradycyjnej
rodzinie na Podkarpaciu i Zachodniej Ukrainie” porówna³ zmiany dokonuj¹ce
siê w sferze religijnej we wsi ukraiñskiej i polskiej. W odniesieniu do wp³ywu
religii na rodzinê w Polsce w przysz³oœci dostrzec mo¿na bêdzie tendencje pesymistyczne. Inaczej wspomniana kwestia wygl¹da na Ukrainie, gdzie zauwa¿a siê wzrost roli religii oraz pozytywne nastawienie do kap³ana, co nie bêdzie
bez znaczenia dla kszta³towania ¿ycia rodzinnego w przysz³oœci.
Ostatnia zamykaj¹ca Konferencjê sesja, któr¹ tworzy³y trzy wyk³ady, nosi³a tytu³ „Kultura religijna oraz socjalizacja w rodzinie”. Przewodniczy³ jej
prof. J. Baniak. Jako pierwsza referat wyg³osi³a mgr Ma³gorzata Zawi³a (UJ,
Kraków) pt. „Rodzina i religia w procesie umierania: rola, funkcje i dylematy”.
Prelegentka podkreœli³a, ¿e w wyniku zmian cywilizacyjnych dokona³o siê przeniesienie funkcji rodziny w radzeniu sobie z umieraniem osoby bliskiej. Funkcje dotychczas spe³niane przez rodzinê s¹ obecnie niejednokrotnie wype³niane
równie¿ przez inne osoby, niekiedy bliskie osobie umieraj¹cej, ale nie bêd¹ce
jej rodzin¹ w tradycyjnym rozumieniu. Co wiêcej, zmiany cywilizacyjne wp³ynê³y równie¿ na zmianê funkcji wype³nianych dot¹d prawie wy³¹cznie przez
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religiê. Wspomniane religijne funkcje dotycz¹ce pochówku zastêpowane s¹ coraz czêœciej rytua³em œwieckim.
Z kolei dr Maria Sroczyñska (AŒ, Kielce) w wyk³adzie „Rytua³y religijne
a rodzina. Problem zmiennoœci i zmiany kulturowej” wykaza³a obecnoœæ zró¿nicowanego modelu transmisji tradycji kulturowej w rodzinie na skutek zmian
cywilizacyjnych. Model postfiguratywny (rodzice ucz¹ dzieci) wydaje siê coraz
czêœciej mniejszoœciowym we wspó³czesnej rodzinie i poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ refleksji nad przekazem dziedzictwa w obrêbie rodziny. NajwyraŸniej widoczny jest obecnie model kofiguratywny (rodzice i dzieci ucz¹ siê wzajemnie od
siebie) z tendencja jednak do upowszechniania siê modelu prefiguratywnego
(dzieci ucz¹ rodziców). A zatem zauwa¿a siê proces tzw. socjalizacji odwróconej.
W ostatnim wyk³adzie pt. „Uroczystoœci odpustowe jako czynnik integruj¹cy rodzinê i spo³ecznoœæ parafialn¹” dr Ma³gorzata Strzelec (AŒ, Kielce) zapozna³a zebranych z badaniami przeprowadzonymi wœród uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów na temat kultu œw. Rocha w parafii Mikstat. Uzyskane wyniki badañ wskaza³y, ¿e rodzina odgrywa istotn¹ rolê w przekazie tradycji odpustowych. Co wiêcej, wspomniane religijne uroczystoœci maj¹ wyraŸnie
rodzinny charakter, co pozytywnie wp³ywa na integracjê samej rodziny.
Ks. Tomasz G³uszak
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(Promotor: Ks. dr hab. Czes³aw Pest).
Chmara Dominika Fabiola, Kara suspensy latae sententiae w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. (Promotor: Ks. dr Tomasz Rakoczy).
Dadek Tomasz, S³owo Bo¿e w ¿yciu ucznia Jezusa w œwietle perykopy o Marcie i Marii ( £k 10,38–42 ). (Promotor: Ks. dr Pawe³ Podeszwa).
Domagalska Teresa, Kszta³towanie w katechizowanych chrzeœcijañskiego pojmowania pracy ludzkiej w oparciu o listy pasterskie Prymasa Polski Stefana Kardyna³a
Wyszyñskiego. (Promotor: Ks. dr Jan Szrejter).
Domañska Emilia, Dzia³alnoœæ kapelanów Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy w latach 1917–1939. (Promotor: Ks. dr Marian Aleksandrowicz).
Dudek Maciej, Pastoralne – maryjne inicjatywy Prymasa Polski Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. (Promotor: Ks. dr Tadeusz Makowski).
Duszyñska Hanna, Wype³nienie proroctw starotestamentowych w Ewangelii Dzieciñstwa wg œw. Mateusza. (Promotor: Ks. dr Pawe³ Podeszwa).
Górna Danuta, Apostolstwo œwieckich w œwietle III Powojennego Synodu Archidiecezji GnieŸnieñskiej. (Promotor: Ks. dr Mieczys³aw Polak).
Gryczka Sylwia, Metody aktywizuj¹ce w katechezie kl. IV–VI. Studium na podstawie
poznañskiej serii materia³ów dydaktycznych. (Promotor: S. dr Krystyna Szweda
SSpS).
Gwinciñska Monika, Medyczno – etyczne aspekty choroby AIDS w œwietle najnowszej
literatury. (Promotor: Ks. dr Andrzej Bohdanowicz).
Hancyk Justyna, ¯ycie w prawdzie Ÿród³em wolnoœci w katechizowanym nauczaniu
Koœcio³a. Promotor: Ks. dr Jan Szrejter).
Hass Dorota, Trynitarny rys dzie³a pojednania w œwietle nauczania Jana Paw³a II.
(Promotor: Ks. prof. dr hab. Marek Pyc).
Ho³owiñska Marta, Specyfika moralnych zobowi¹zañ przysiêgi sakramentalnej wobec ma³¿onka alkoholika w œwietle polskojêzycznego piœmiennictwa trzeŸwoœciowego. (Promotor: Ks. dr Maciej Olczyk).
Idziak Dorota, Moralne aspekty posoborowej nauki dotycz¹cej komunii osób w ma³¿eñstwie. (Promotor: Ks. dr Andrzej Bohdanowicz).
Jagie³³o Stanis³aw, Ks. Jan Jagie³³o 1903–1977. ¯ycie i dzia³alnoœæ. (Promotor: Ks. dr
Marian Aleksandrowicz).
Kaczmarek Katarzyna, Duszpasterstwo m³odzie¿y w œwietle uchwa³ III Powojennego
Synodu Archidiecezji GnieŸnieñskiej. (Promotor: Ks. dr Mieczys³aw Polak).
Kalinowska Ewa, Próba obrony klasycznej koncepcji sztuki w szkole lubelskiej. (Promotor: Ks. dr Waldemar Szczerbiñski).
Karmoliñski Romuald, Przemiana cz³owieka starego w nowego w ujêciu „Katechez
chrzcielnych” IV wieku. (Promotor: Ks. prof. dr hab. Bogdan Czy¿ewski).
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Kêpski Mariusz, Prawda i m¹droœæ w „Wyznaniach” Œw. Augustyna. (Promotor:
Ks. dr Waldemar Szczerbiñski).
Koliñska Ewa, Teologiczny wymiar prokreacji na podstawie posoborowych dokumentów Koœcio³a. (Promotor: Ks. dr Andrzej Bohdanowicz).
Konieczka Bogus³aw, Wspó³odpowiedzialnoœæ rodziny za promowanie „ kultury ¿ycia
„ w œwietle adhortacji apostolskiej «Ecclesia in Europa» Jana Paw³a II. (Promotor:
Ks. dr Tomasz G³uszak).
Korybalski Marcin, Epistomologiczne koncepcje filozofii Dawida Hume’a i Johna
Henry’ego Newmana. Próba porównania. (Promotor: Ks. bp prof. dr hab. Marek
Jêdraszewski).
Koz³owska Gra¿yna, Wychowanie do mi³oœci w œwietle nauczania Jana Paw³a II
skierowanego do m³odzie¿y podczas pielgrzymek w Polsce. (Promotor: Ks. dr Wojciech Rzeszowski).
Krucki £ukasz, Synod diecezjalny biskupa Hieronima Rozra¿ewskiego z 1589 r. (Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz GrêŸlikowski).
Krzesiñski Jacek, Liturgia Œwiat³a Liturgii Paschalnej w odnowie liturgicznej obrzêdów Wielkiego Tygodnia. (Promotor: Ks. prof. dr hab. Jerzy Stefañski).
£akomiak Maciej, Chrystologiczne zasady kultu maryjnego w ujêciu „Marialis cultus” i „Redemptoris Mater”. (Promotor: Ks. dr Grzegorz Iwiñski).
Morawski Mariusz, Maryjne przes³anie Listu apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae”. (Promotor: Ks. dr Grzegorz Iwiñski).
Mrozowski Robert, Status prawny Drogi Neokatechumenalnej w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i Statutu Drogi Neokatechumenalnej. (Promotor:
Ks. dr Tomasz Rakoczy).
Modrak Damian, Koncepcja pokoju w œwietle Orêdzi Jana Paw³a II na Œwiatowy
Dzieñ Pokoju. (Promotor: Ks. dr Tomasz G³uszak).
Modrzejowska Julita, Aspekty antropologiczne kryzysu ekologicznego na podstawie
Orêdzia Jana Paw³a II na XXIII Œwiatowy Dzieñ Pokoju. (Promotor: Ks. dr Andrzej Bohdanowicz).
Musia³ Maciej, Nauka o pokucie w pismach Œw. Pacjana z Barcelony. (Promotor:
Ks. prof. dr hab. Bogdan Czy¿ewski).
Muzolf Rafa³ Micha³, Ezechielowe proroctwo o Pasterzu ( 34,1–31 ) w Ewangelii
wed³ug œw. Mateusza. (Promotor: Ks. dr Pawe³ Podeszwa).
Muszyñski Kazimierz, Odpowiedzialnoœæ Koœcio³a partykularnego za misje w œwietle
posoborowych synodów Archidiecezji GnieŸnieñskiej. (Promotor: Ks. dr Mieczys³aw
Polak).
Nowak Artur, Wype³nienie proroctw Izajasza w Nowym Testamencie (Iz 52,13–53,
12). (Promotor: Ks. dr Pawe³ Podeszwa).
Nowak Mateusz, Jezus Chrystus a Prawo w œwietle Mt 5,17-20. (Promotor: Ks. dr
Pawe³ Podeszwa).
Olszewski Piotr, Zasady obowi¹zuj¹ce przyjmuj¹cego chrzest w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (Promotor: Ks. dr Tomasz Rakoczy).
Pa³ys Danuta, Tajemnica krzy¿a w cyklu katechez œrodowych Jana Paw³a II o Jezusie
Chrystusie. (Promotor: Ks. prof. dr hab. Marek Pyc).
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Pawlak Lucyna, Prawda w pedagogice postmodernistycznej w œwietle „Veritatis splendor”. (Promotor: Ks. bp dr Wojciech Polak).
Pecyna Krzysztof, Kult maryjny w œwietle Kodeksu Prawa Kanonicznego. (Promotor:
Ks. dr Aleksander Sobczak).
Pisarski Marek, Pokuta jako element wewnêtrznego nawrócenia na podstawie wybranych dokumentów ustawodawstwa koœcielnego. Studium teologiczno-prawne. (Promotor: Ks. dr Aleksander Sobczak).
Prus Krzysztof, Rola modlitwy i pracy w kszta³towaniu wspólnoty mnichów wg Regu³y œw. Benedykta. (Promotor: Ks. prof. dr hab. Bogdan Czy¿ewski).
Prybiñski Andrzej, Duszpasterstwo pokuty i pojednania w kontekœcie teologii grzechu
w œwietle «Reconciliatio et paenitentia». (Promotor: Ks. dr Andrzej Bohdanowicz).
Przyby³a Bartosz, Warstwa treœci alegorycznej w komentarzu Œw. Hieronima do Ksiêgi Eklezjastesa. (Promotor: Ks. dr Ludwik G³adyszewski).
Raczyñska Danuta, Katecheza Roku Liturgicznego w Katechizmie Koœcio³a Katolickiego. (Promotor: Ks. dr Jan Szrejter).
Ratajczak Anna, Sekty albo nowe ruchy religijne jako wyzwanie duszpasterskie dla
Koœcio³a na przyk³adzie sekty Œwiadków Jehowy. (Promotor: Ks. dr Grzegorz
Iwiñski).
Sikora El¿bieta, Powo³anie œw. Paw³a pod Damaszkiem wg Dziejów Apostolskich
i Listów do Galatów. (Promotor: Ks. dr Pawe³ Podeszwa).
Sitterlee £adziñska Justyna, Dzieje parafii Zmartwychwstania Pañskiego w Bydgoszczy w latach 1979 – 2000. (Promotor: Ks. dr Marian Aleksandrowicz).
Spiliszewska Aleksandra, Elementy filozofii staro¿ytnych w koncepcji dobra i z³a
Œw. Tomasza z Akwinu na podstawie „De bono”. (Promotor: Ks. dr Waldemar
Szczerbiñski).
Stachowiak Micha³, Krytyka tradycyjnej pobo¿noœci w „Religia w obrêbie samego
rozumu” Immanuela Kanta. (Promotor: Ks. dr Waldemar Szczerbiñski).
Sygit Monika, Kontrowersje szabatowe w Ewangelii wg Mateusza (12,1–14). (Promotor: Ks. dr Pawe³ Podeszwa)
Szczepañski Robert, Proces o stwierdzenie niemo¿noœci ma³¿eñstwa z tytu³u niemocy
p³ciowej. (Promotor: Ks. dr Aleksander Sobczak).
Wieloszyñska Teresa, Wychowanie do wolnoœci od uzale¿nieñ w duszpasterstwie dzieci
i m³odzie¿y. (Promotor: Ks. dr Mieczys³aw Polak).
Wojtaszak Dorota, Wizerunek Ojca ukazywany przez œrodki masowego przekazu w odbiorze katechizowanej m³odzie¿y gimnazjalnej. (Promotor: Ks. dr Jan Szrejter)
Wolna Magdalena, Dzieje parafii pw. Œwiêtej Trójcy w Byszewie w latach 1945–2000.
(Promotor: Ks. dr Marian Aleksandrowicz).
Wolska Ilona, Pos³uga charytatywna w powojennych Synodach Archidiecezji GnieŸnieñskiej. (Promotor: Ks. dr Aleksander Sobczak).
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